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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตจําหนายเน้ือสัตวที่ตายเอง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนญุาตจําหนายเนื้อสัตวที่ตายเอง 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมปศุสัตว 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 
1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตวพ.ศ. 2535 

2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตวพ.ศ. 2535 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วันทําการ 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนญุาตจําหนายเนื้อสัตวที่ตายเอง  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานทีใ่หบริการสํานกังานเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ – 
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2) สถานทีใ่หบริการองคการบริหารสวนตําบล/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

3) สถานทีใ่หบริการเทศบาล/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูประสงคจะจาํหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตายเองหรือมิไดถูกฆาตายตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว

และจําหนายเนื้อสัตวพ.ศ. 2535 
ขั้นตอนการขออนุญาตจาํหนายเน้ือสตัวที่ตายเอง 
1. นําเนื้อสัตวของสัตวที่ตายเองหรือมิไดถูกฆาตายตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงฆาสัตวและจาํหนายเนื้อสัตวพ.ศ. 

2535 ไปใหพนักงานตรวจโรคสัตวตรวจหรือในกรณีมีเหตุสมควรจะขอใหพนักงานตรวจโรคสัตวไปตรวจเนื้อสัตวนั้นก็ได 

2. พนักงานตรวจโรคสัตวเหน็วาเนื้อสัตวควรใชเปนอาหารไดใหพนกังานเจาหนาที่ประทับตรารับรองใหจาํหนาย 

3. กรณีพนักงานตรวจโรคสตัวเหน็วาเนื้อสัตวไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนัน้เปนอาหารใหพนักงานเจาหนาที่มอํีานาจ

ทําลายเนื้อสัตวนัน้เสียทั้งตัวหรือบางสวนหรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวทีค่วรใชเปนอาหารเสียกอนกไ็ด 

4. เสียคาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจาํหนายเนื้อสัตวคาพาหนะคาเบ้ียเล้ียงของพนกังานตรวจโรคสัตวตาม

ระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของทางราชการตามอัตราทีก่ําหนดในกฎกระทรวง(ฉบับที ่4) (พ.ศ. 

2536)และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6)(พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตวพ.ศ. 2535 
เงื่อนไข 
1.กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนัน้

ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทกึความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานรวมกนัพรอมกาํหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนนิการแกไขเพิม่เติมหากผูยืน่คําขอไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ําหนดจะ

ถือวาผูยื่นคําขอไมประสงคจะยื่นคําขอ 

2.ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเร่ิมนบัระยะเวลาต้ังแตเจาหนาทีต่รวจสอบเอกสารครบถวนถกูตองตามที่ระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

3.สําเนาเอกสารตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

4. แบบฆจส. 5-10 สําหรับโคกระบือแพะแกะสุกร 

5. แบบฆจส. 14 สําหรับไกเปดหาน 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูขออนุญาตยื่นคําขอ 

(ฆจส.13) พรอมเอกสาร

หลักฐานตอเจาหนาที ่

2.เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองครบถวนของคําขอ

และเอกสารประกอบคําขอ 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว (หนวยงาน

ใหบริการคือ

สํานักงานเขต

พื้นที่

กรุงเทพมหานคร

เทศบาลหรือ

องคการบริหาร

สวนตําบลใน

พื้นที)่ 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจาหนาทีพ่จิารณาจัดเก็บ

คาธรรมเนียมการ

ประทับตรารับรองให

จําหนายเนื้อสัตวคาพาหนะ

คาเบ้ียเล้ียงของพนักงาน

ตรวจโรคสัตวแลวแตกรณี 

2.เจาหนาที่จดัสงพนักงาน

ตรวจโรคสัตวไปตรวจ

รับรองคุณภาพซากณ

สถานทีท่ี่สัตวตาย 

3.พนกังานตรวจโรคสัตว

ตรวจโรคสัตวตามหลัก

วิชาการ 
 

1 วันทําการ กรมปศุสัตว (หนวยงาน

ใหบริการคือ

สํานักงานเขต

พื้นที่

กรุงเทพมหานคร

เทศบาลหรือ

องคการบริหาร

สวนตําบลใน

พื้นที)่ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ออกหนังสือตอบ

รับแจงการฆาสัตวประเภท

ตางๆเปนหลักฐานการรับ

แจงการฆาสัตว 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว (หนวยงาน

ใหบริการคือ

สํานักงานเขต

พื้นที่

กรุงเทพมหานคร
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เทศบาลหรือ

องคการบริหาร

สวนตําบลใน

พื้นที)่ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผูมีอํานาจลงนาม

ใบอนุญาตจําหนาย

เนื้อสัตวที่ตายเอง 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว (สํานักงานเขต

พื้นที่

กรุงเทพมหานคร

เทศบาลหรือ

องคการบริหาร

สวนตําบลใน

พื้นที)่ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ 
14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยนัตัวตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนือ้สัตว (โค) 
คาธรรมเนียม12 บาท 

หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 
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2) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนือ้สัตว (กระบอื) 
คาธรรมเนียม15 บาท 

หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 

3) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนือ้สัตว (สุกร) 
คาธรรมเนียม10 บาท 

หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 

4) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนือ้สัตว (สุกรที่มีน้ําหนกัตํ่ากวา 22.5 กิโลกรมั) 
คาธรรมเนียม5 บาท 

หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 

5) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนือ้สัตว (แพะหรือแกะ) 
คาธรรมเนียม4 บาท 

หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนสํานักงานเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนที ่

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตวกลุมวนิัยกองการเจาหนาทีก่รมปศุสัตว 69/1 ถ.พญาไท

เขตราชเทวกีรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2653 4444 ตอ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 เวปไซต 

http://request.dld.go.th/ 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

4) ชองทางการรองเรียน ทีท่าํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
 

วันที่พิมพ 05/08/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวณาปรีญา  นกแกว 

อนุมัติโดย นางธิดารัตน  บุญเปยม 

เผยแพรโดย  
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