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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตจาํหน่ายเนือสัตว์ทีตายเอง
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. ชือกระบวนงาน: การขออนญุาตจําหนา่ยเนื อสตัว์ทีตายเอง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) กฎกระทรวง (ฉบบัที 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่าย
เนือสตัว์ พ.ศ. 2535

2) กฎกระทรวง (ฉบบัที 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่าย
เนือสตัว์ พ.ศ. 2535

3) พ.ร.บ. ควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่ายเนือสตัว์ พ.ศ. 2535

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนัทําการ
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน 0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 15/08/2015 16:34การขออนญุาตจําหน่ายเนื อสตัว์ทีตายเอง

11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการ กองสาธารณสขุ เทศบาลตําบลอโุมงค์/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
ผู้ประสงค์จะจําหนา่ยเนื อสตัว์ของสตัว์ทีตายเองหรือมิได้ถกูฆา่ตาย ต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตคิวบคมุการฆ่าสตัว์
และจําหนา่ยเนื อสตัว์ พ.ศ. 2535

ขั นตอนการขออนญุาตจําหน่ายเนื อสตัว์ทีตายเอง
1. นําเนื อสตัว์ของสตัว์ทีตายเองหรือมิได้ถกูฆา่ตาย ตามพระราชบญัญตัิควบคมุโรงฆา่สตัว์และจําหนา่ยเนื อสตัว์ พ.ศ.
2535 ไปให้พนกังานตรวจโรคสตัว์ตรวจ หรือในกรณีมีเหตสุมควรจะขอให้พนกังานตรวจโรคสตัว์ไปตรวจเนื อสตัว์นั นก็ได้

2. พนกังานตรวจโรคสตัว์ เห็นวา่ เนื อสตัว์ควรใช้เป็นอาหารได้ให้พนกังานเจ้าหน้าทีประทบัตรารับรองให้จําหนา่ย

3. กรณีพนกังานตรวจโรคสตัว์ เห็นวา่ เนื อสตัว์ไมเ่หมาะสมทีจะใช้เนื อสตัว์นั นเป็นอาหาร ให้พนกังานเจ้าหน้าทีมีอํานาจ
ทําลายเนื อสตัว์นั นเสียทั งตวัหรือบางสว่น หรือจดัทําให้เป็นเนื อสตัว์ทีควรใช้เป็นอาหารเสียก่อนก็ได้

4. เสียคา่ธรรมเนียมการประทบัตรารับรองให้จําหนา่ยเนื อสตัว์ คา่พาหนะ คา่เบี ยเลี ยงของพนกังานตรวจโรคสตัว์ตาม
ระเบียบว่าด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของทางราชการ ตามอตัราทีกําหนดในกฎกระทรวง(ฉบบัที 4) (พ.ศ.
2536)และกฎกระทรวง (ฉบบัที 6)(พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่าย
เนื อสตัว์ พ.ศ. 2535

เงือนไข
1.กรณีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องและไมอ่าจแก้ไขเพิมเตมิได้ในขณะนั น
ผู้ รับคําขอและผู้ ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ยืนคําขอดําเนินการแก้ไขเพิมเตมิ หากผู้ ยืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไขเพิมเตมิภายในระยะเวลาทีกําหนดจะ
ถือวา่ผู้ ยืนคําขอไมป่ระสงค์จะยืนคําขอ

2.ขั นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตั งแตเ่จ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามทีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว

3.สําเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องทกุฉบบั
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4. แบบ ฆจส. 5-10 สําหรับโค กระบือ แพะ แกะ สกุร
5. แบบ ฆจส. 14 สําหรับ ไก่ เป็ด หา่น

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร 1.ผู้ขออนญุาตยืนคําขอ
(ฆจส.13) พร้อมเอกสาร
หลกัฐานตอ่เจ้าหน้าที
2.เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ
ถกูต้องครบถ้วนของคําขอ
และเอกสารประกอบคําขอ

1 ชัวโมง กรมปศสุตัว์ (หนว่ยงาน
ให้บริการ คือ
สํานกังานเขต
พื นที
กรุงเทพมหานคร
เทศบาล หรือ
องค์การบริหาร
สว่นตําบลใน
พื นที)

2)

การพิจารณา 1.เจ้าหน้าทีพิจารณาจดัเก็บ
คา่ธรรมเนียมการ
ประทบัตรารับรองให้
จําหนา่ยเนื อสตัว์ คา่
พาหนะ คา่เบี ยเลี ยงของ
พนกังานตรวจโรคสตัว์
แล้วแตก่รณี
2.เจ้าหน้าทีจดัสง่พนกังาน
ตรวจโรคสตัว์ไปตรวจ
รับรองคณุภาพซาก ณ
สถานทีทีสตัว์ตาย

1 วนัทําการ กรมปศสุตัว์ (หนว่ยงาน
ให้บริการ คือ
สํานกังานเขต
พื นที
กรุงเทพมหานคร
เทศบาล หรือ
องค์การบริหาร
สว่นตําบลใน
พื นที)
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3.พนกังานตรวจโรคสตัว์
ตรวจโรคสตัว์ตามหลกั
วิชาการ

3)

การพิจารณา เจ้าหน้าทีออกหนงัสือตอบ
รับแจ้งการฆา่สตัว์ประเภท
ตา่งๆ เป็นหลกัฐานการรับ
แจ้งการฆา่สตัว์

1 ชัวโมง กรมปศสุตัว์ (หนว่ยงาน
ให้บริการ คือ
สํานกังานเขต
พื นที
กรุงเทพมหานคร
เทศบาล หรือ
องค์การบริหาร
สว่นตําบลใน
พื นที)

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้ มีอํานาจลงนาม
ใบอนญุาตจําหนา่ย
เนื อสตัว์ทีตายเอง

1 ชัวโมง กรมปศสุตัว์ (สํานกังานเขต
พื นที
กรุงเทพมหานคร
เทศบาล หรือ
องค์การบริหาร
สว่นตําบลใน
พื นที)

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 2 วนัทําการ

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ
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ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาํหน่ายเนือสัตว์ (โค)

ค่าธรรมเนียม 12 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)

2) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาํหน่ายเนือสัตว์ (กระบือ)
ค่าธรรมเนียม 15 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)

3) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาํหน่ายเนือสัตว์ (สุกร)
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)

4) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาํหน่ายเนือสัตว์ (สุกรทีมีนําหนักตาํกว่า 22.5 กิโลกรัม)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)

5) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาํหน่ายเนือสัตว์ (แพะ หรือแกะ)
ค่าธรรมเนียม 4 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)

17. ช่องทางการร้องเรียน
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1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต www.umongcity.go.th
2. ทางโทรศพัท์ 053-983222
3. ทางไปรษณีย์ 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู 51150
4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
5. ตูร้ับฟังความคิดเห็น ตังอยู่ ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
)

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมปศสุตัว์ กลุม่วินยั กองการเจ้าหน้าที กรมปศสุตัว์ 69/1 ถ.พญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 0 2653 4444 ตอ่ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 เวปไซต์
http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ -

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมือง

ลําพนู จงัหวดัลําพนู สถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


