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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตจําหน่ ายเนื อสัตว์ ทีตายเอง
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชือกระบวนงาน: การขออนุญาตจําหน่ายเนื อสัตว์ทีตายเอง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวง (ฉบับที 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจํ าหน่าย
เนื อสัตว์ พ.ศ. 2535
2)

กฎกระทรวง (ฉบับที 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจํ าหน่าย
เนื อสัตว์ พ.ศ. 2535

3)

พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ และจํ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. 2535

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 15/08/2015 16:34การขออนุญาตจําหน่ายเนื อสัตว์ทีตายเอง
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลอุโมงค์ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
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08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ประสงค์จะจําหน่ายเนื อสัตว์ของสัตว์ทีตายเองหรื อมิได้ ถกู ฆ่าตาย ต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์
และจําหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. 2535
ขั นตอนการขออนุญาตจําหน่ายเนื อสัตว์ทีตายเอง
1. นําเนื อสัตว์ของสัตว์ทีตายเองหรื อมิได้ ถกู ฆ่าตาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ.
2535 ไปให้ พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจ หรื อในกรณีมีเหตุสมควรจะขอให้ พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจเนื อสัตว์นั นก็ได้
2. พนักงานตรวจโรคสัตว์ เห็นว่า เนื อสัตว์ควรใช้ เป็ นอาหารได้ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที ประทับตรารับรองให้ จําหน่าย
3. กรณีพนักงานตรวจโรคสัตว์ เห็นว่า เนื อสัตว์ไม่เหมาะสมทีจะใช้ เนื อสัตว์นั นเป็ นอาหาร ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีมีอํานาจ
ทําลายเนื อสัตว์นั นเสียทั งตัวหรื อบางส่วน หรื อจัดทําให้ เป็ นเนื อสัตว์ทีควรใช้ เป็ นอาหารเสียก่อนก็ได้
4. เสียค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้ จําหน่ายเนื อสัตว์ ค่าพาหนะ ค่าเบี ยเลี ยงของพนักงานตรวจโรคสัตว์ตาม
ระเบียบว่าด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการของทางราชการ ตามอัตราที กําหนดในกฎกระทรวง(ฉบับที 4) (พ.ศ.
2536)และกฎกระทรวง (ฉบับที 6)(พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื อสัตว์ พ.ศ. 2535
เงือนไข
1.กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องและไม่อาจแก้ ไขเพิมเติมได้ ในขณะนั น
ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไขเพิมเติม หากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไขเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดจะ
ถือว่าผู้ยืนคําขอไม่ประสงค์จะยืนคําขอ
2.ขั นตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตั งแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนถูกต้ องตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
3.สําเนาเอกสารต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องทุกฉบับ
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4. แบบ ฆจส. 5-10 สําหรับโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
5. แบบ ฆจส. 14 สําหรับ ไก่ เป็ ด ห่าน

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

1.ผู้ขออนุญาตยืนคําขอ
1 ชัวโมง
(ฆจส.13) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานต่อเจ้ าหน้ าที
2.เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของคําขอ
และเอกสารประกอบคําขอ

การพิจารณา

1.เจ้ าหน้ าทีพิจารณาจัดเก็บ 1 วันทําการ
ค่าธรรมเนียมการ
ประทับตรารับรองให้
จําหน่ายเนื อสัตว์ ค่า
พาหนะ ค่าเบี ยเลี ยงของ
พนักงานตรวจโรคสัตว์
แล้ วแต่กรณี
2.เจ้ าหน้ าทีจดั ส่งพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ไปตรวจ
รับรองคุณภาพซาก ณ
สถานทีทีสตั ว์ตาย

1)

2)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมปศุสตั ว์

กรมปศุสตั ว์

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ให้ บริ การ คือ
สํานักงานเขต
พื นที
กรุงเทพมหานคร
เทศบาล หรื อ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลใน
พื นที)
(หน่วยงาน
ให้ บริ การ คือ
สํานักงานเขต
พื นที
กรุงเทพมหานคร
เทศบาล หรื อ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลใน
พื นที)
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ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

3.พนักงานตรวจโรคสัตว์
ตรวจโรคสัตว์ตามหลัก
วิชาการ
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีออกหนังสือตอบ
รับแจ้ งการฆ่าสัตว์ประเภท
ต่างๆ เป็ นหลักฐานการรับ
แจ้ งการฆ่าสัตว์

1 ชัวโมง

กรมปศุสตั ว์

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจลงนาม
ใบอนุญาตจําหน่าย
เนื อสัตว์ทีตายเอง

1 ชัวโมง

กรมปศุสตั ว์

3)

4)

(หน่วยงาน
ให้ บริ การ คือ
สํานักงานเขต
พื นที
กรุงเทพมหานคร
เทศบาล หรื อ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลใน
พื นที)
(สํานักงานเขต
พื นที
กรุงเทพมหานคร
เทศบาล หรื อ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลใน
พื นที)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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จํานวน
ที
เอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื น ๆ สํ าหรับยื นเพิ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการประทับตรารั บรองให้ จาํ หน่ ายเนื อสัตว์ (โค)
ค่ าธรรมเนียม 12 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
2)

ค่ าธรรมเนียมการประทับตรารั บรองให้ จาํ หน่ ายเนื อสัตว์ (กระบือ)
ค่ าธรรมเนียม 15 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

3)

ค่ าธรรมเนียมการประทับตรารั บรองให้ จาํ หน่ ายเนื อสัตว์ (สุกร)
ค่ าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

4)

ค่ าธรรมเนียมการประทับตรารั บรองให้ จาํ หน่ ายเนื อสัตว์ (สุกรทีมีนํ าหนักตํากว่ า 22.5 กิโลกรั ม)
ค่ าธรรมเนียม 5 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

5)

ค่ าธรรมเนียมการประทับตรารั บรองให้ จาํ หน่ ายเนื อสัตว์ (แพะ หรื อแกะ)
ค่ าธรรมเนียม 4 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
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1)

2)

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลอุโมงค์
หมายเหตุ (1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต www.umongcity.go.th
2.
ทางโทรศัพท์ 053-983222
3.
ทางไปรษณี ย์ 234 หมู่ที 5 ต.อุโมงค์ อ.เมื อง จ.ลําพูน 51150
4.
ร้องเรี ยนด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์
5.
ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น ตังอยู่ ณ สํานักงานเทศบาลตํ าบลอุโมงค์
)
ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยนกรมปศุสตั ว์ กลุม่ วินยั กองการเจ้ าหน้ าที กรมปศุสตั ว์ 69/1 ถ.พญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 เวปไซต์
http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
21/08/2558
รออนุมตั ขิ ั นที 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพมิ พ์
สถานะ

