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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตจําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองนราธิวาส 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตจําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมปศุสัตว์ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 
 

2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 
 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0วันทําการ 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตจําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลเมืองนราธิวาส (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เลขที่ 410 ถ.พิชิตบํารุง ต.บางนาค 

อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร.073511048 ต่อ 503/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบล/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

3) สถานที่ให้บริการเทศบาล/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ประสงค์จะจําหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายเองหรือมิได้ถูกฆ่าตายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ 
จําหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 
 
ขั้นตอนการขออนุญาตจําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง 
1. นําเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายเองหรือมิได้ถูกฆ่าตายตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 
ไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจหรือในกรณีมีเหตุสมควรจะขอให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจเนื้อสัตว์นั้นก็ได้ 
 
2. พนักงานตรวจโรคสัตว์เห็นว่าเนื้อสัตว์ควรใช้เป็นอาหารได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองให้จําหน่าย 
 
3. กรณีพนักงานตรวจโรคสัตว์เห็นว่าเนื้อสัตว์ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหารให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี 
อํานาจทําลายเนื้อสัตว์นั้นเสียทั้งตัวหรือบางส่วนหรือจัดทําให้เป็นเนื้อสัตว์ที่ควรใช้เป็นอาหารเสียก่อนก็ได้ 
 
4. เสียค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของทางราชการตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง(ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 
2536)และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6)(พ.ศ. 2552) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 
 
เงื่อนไข 
1.กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับ
คําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น
คําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ 
ประสงค์จะยื่นคําขอ 
 
2.ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
3.สําเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
4. แบบฆจส. 5-10 สําหรับโคกระบือแพะแกะสุกร 
5. แบบฆจส. 14 สําหรับไก่เป็ดห่าน 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนกา

รบริการ 
ระยะเวลาให้
บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่รับผิ
ดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอ 
(ฆจส.13) 
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้
าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของคําขอแล
ะเอกสารประกอบคําขอ 
 

1 ชั่วโมง เทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

(หน่วยงานให้บริกา
รคือสํานักงานเขต
พื้นที่กรุงเทพมหาน
ครเทศบาลหรือ 
องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลในพื้นที่) 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการประทับตร
ารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์
ค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงของพ
นักงานตรวจโรคสัตว์แล้วแต่
กรณ ี
2.เจ้าหน้าที่จัดส่งพนักงานต
รวจโรคสัตว์ไปตรวจรับรองคุ
ณภาพซากณสถานที่ที่สัตว์ต
าย 
3.พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรว
จโรคสัตว์ตามหลักวิชาการ 
 

1 วันทําการ เทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

(หน่วยงานให้ 
บริการคือสํานัก 
งานเขตพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร 
เทศบาลหรือ 
องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลในพื้นที่) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรั
บแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภทต่า
งๆเป็นหลักฐานการรับแจ้งก
ารฆ่าสัตว์ 
 

1 ชั่วโมง เทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

(หน่วยงานให้ 
บริการคือ 
สํานักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
เทศบาลหรือ 
องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลในพื้นที่) 

4) 

การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอํานาจลงนามใบอนุญาต
จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง 
 

1 ชั่วโมง เทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

(สํานักงานเขตพื้น
ที่กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ 
องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลในพื้นที่) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยื
นยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับเ
อกสาร  

หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับเ
อกสาร  

หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ (โค) 

ค่าธรรมเนียม12 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

2) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ (กระบือ) 
ค่าธรรมเนียม15 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

3) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกร) 
ค่าธรรมเนียม10 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

4) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากว่า 22.5 กิโลกรัม) 
ค่าธรรมเนียม5 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

5) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
ค่าธรรมเนียม4 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

	 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
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1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลเมืองนราธิวาส (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เลขที่ 410 ถ.พิชิตบํารุง 
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร.0-7351-1048 ต่อ 503 หรือ กองวิชาการและแผนงาน โทร.0-7351-6175 
หมายเหต-ุ 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 
วันที่พิมพ ์ 05/08/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทําโดย จารุวรรณหนูชัยแก้ว 
อนุมัติโดย ทวีสิฎฐ์บุญญาภิบาล 
เผยแพร่โดย ภัทรผกาใจปินตา 
 

 
 

 


