
คู่มือส าหรับประชาชน :   การขออนุญาตจ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีตายเอง 
หน่วยงานที่ให้บริการ  :  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  
                               
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

         ผู้ประสงค์จะจ าหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายเองหรือมิได้ถูกฆ่าตาย ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 
 
ขั้นตอนการขออนุญาตจ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีตายเอง 
1. น าเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายเองหรือมิได้ถูกฆ่าตาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 
2535 ไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจ หรือในกรณีมีเหตุสมควรจะขอให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจเนื้อสัตว์นั้นก็
ได้ 
2. พนักงานตรวจโรคสัตว์ เห็นว่า เนื้อสัตว์ควรใช้เป็นอาหารได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองให้จ าหน่าย 
3. กรณีพนักงานตรวจโรคสัตว์ เห็นว่า เนื้อสัตว์ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจท าลายเนื้อสัตว์นั้นเสียทั้งตัวหรือบางส่วน หรือจัดท าให้เป็นเนื้อสัตว์ที่ควรใช้เป็นอาหารเสียก่อนก็ได้ 
4. เสียค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตว์ตาม
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของทางราชการ ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่4) (พ.ศ. 
2536 ) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 
 
เงื่อนไข 
1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 
2.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
3.ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
4. แบบ ฆจส. 5-10 ส าหรับโค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
5. แบบ ฆจส. 14 ส าหรับ ไก่ เป็ด ห่าน 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง) 

 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 2 วันท าการ 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ (ฆจส.13) พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
เจ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง กองคลัง อบต.ทัพราช 
อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว 

 

2) การพิจารณา 
1.เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรอง
ให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ แล้วแต่กรณี 
2.เจ้าหน้าที่จัดส่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจรับรองคุณภาพ
ซาก ณ สถานที่ที่สัตว์ตาย 
3.พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจโรคสัตว์ตามหลักวิชาการ 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ กองคลัง อบต.ทัพราช 
อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆ เป็น
หลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง กองคลัง อบต.ทัพราช 
อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว 

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้มีอ านาจลงนามใบอนุญาตจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง กองคลัง อบต.ทัพราช 
อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 
 (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (โค) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))  

 ค่าธรรมเนียม 12 บาท 
  
 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 
 (บาท / ร้อยละ) 

2) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (กระบือ) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)  

 ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
  
 

3) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกร) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
  
 

4) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกรที่มี
น้ าหนักต่ ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))  

 ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
  
 

5) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (แพะ หรือ
แกะ) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))  

 ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  : องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  
2) ไปรษณีย์   : องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 99 หมู่ 4 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180  
3) ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  โทรศัพท์ 037-609848 โทรสาร   037-609849 
4) หมายเลขโทรศัพท์   :  037-609848  
5) ตู้รับฟังความคิดเห็น   : องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 
6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 
 

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 



ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. 2535  
  
2)กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. 2535  
  
3)พ.ร.บ.  ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  วัน
เพ็ญ ส าเนาคู่มือประชาชน 15/08/2015 21:10 
 

 


