
 

คู#มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตจำหน#ายเน้ือสัตว>ท่ีตายโดยมิไดFถูกฆ#า 

หน#วยงานท่ีใหFบริการ : สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  

 

หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข (ถFามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู =ประสงค@จะจำหนAายเนื ้อสัตว@ของสัตว@ที ่ตายโดยมิได=ถูกฆAา เสียคAาธรรมเนียมการประทับตรารับรองให=จำหนAาย

เนื ้อสัตว@ตามอัตราที ่กำหนดในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที ่ 6) (พ.ศ. 2552) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆAาสัตว@และจำหนAายเนื้อสัตว@ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆAา

สัตว@เพ่ือการจำหนAายเน้ือสัตว@ พ.ศ. 2559 และระเบียบกรมปศุสัตว@วAาด=วยการรับรองให=จำหนAายเน้ือสัตว@ พ.ศ. 2562 

 

ข้ันตอนการขออนุญาตจำหน#ายเน้ือสัตว>ท่ีตายเอง 

1. นำเนื้อสัตว@ของสัตว@ที่ตายโดยมิได=ถูกฆAาตายตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงฆAาสัตว@และจำหนAายเนื้อสัตว@พ.ศ. 2535 

ไปให=พนักงานตรวจโรคสัตว@ตรวจ หรือในกรณีมีเหตุสมควรจะขอให=พนักงานตรวจโรคสัตว@ไปตรวจเน้ือสัตว@น้ันก็ได= 

2. พนักงานตรวจโรคสัตว@เห็นวAาเน้ือสัตว@ควรใช=เป_นอาหารได=ให=พนักงานเจ=าหน=าท่ีประทับตรารับรองให=จำหนAาย 

3. กรณีพนักงานตรวจโรคสัตว@เห็นวAาเนื้อสัตว@ไมAเหมาะสมที่จะใช=เนื้อสัตว@นั้นเป_นอาหารให=พนักงานเจ=าหน=าที่มีอำนาจ

ทำลายเน้ือสัตว@น้ันเสียท้ังตัวหรือบางสAวนหรือจัดทำให=เป_นเน้ือสัตว@ท่ีควรใช=เป_นอาหารเสียกAอนก็ได= 

4. เสียคAาธรรมเนียมการประทับตรารับรองให=จำหนAายเนื้อสัตว@ คAาพาหนะ คAาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตว@ตาม

ระเบียบวAาด=วยคAาใช=จAายในการเดินทางไปราชการของทางราชการตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 4) (พ.ศ. 

2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆAาสัตว@และจำหนAาย

เน้ือสัตว@พ.ศ. 2535 

 

เง่ือนไข 

1.กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมAครบถ=วนหรือไมAถูกต=องและไมAอาจแก=ไขเพิ่มเติมได=ในขณะนั้นผู=

รับคำขอและผู=ยื่นคำขอจะต=องลงนามบันทึกความบกพรAองและรายการเอกสารหลักฐานรAวมกันพร=อมกำหนดระยะเวลาให=

ผู=ยื่นคำขอดำเนินการแก=ไขเพิ่มเติมหากผู=ย่ืนคำขอไมAดำเนินการแก=ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดจะถือวAาผู=ย่ืนคำขอ

ไมAประสงค@จะย่ืนคำขอ 

2.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูAมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตAเจ=าหน=าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ=วนถูกต=องตามที่ระบุไว=ใน

คูAมือประชาชนเรียบร=อยแล=ว 

3.สำเนาเอกสารต=องลงนามรับรองสำเนาถูกต=องทุกฉบับ 

4. แบบฆจส. 5-10 สำหรับ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร 

5. แบบฆจส. 14 สำหรับ ไกA เป_ด หAาน 

 

 



 

ช#องทางการใหFบริการ 

สถานท่ีใหFบริการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล=อม 

68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

21110/ ติดตAอด=วยตนเอง ณ หนAวยงาน  

(หมายเหตุ : -) 

ระยะเวลาเปSดใหFบริการ เปgดให=บริการ วันจันทร@ ถึง 

ว ันศ ุกร @ (ยกเว =นว ันหยุดที ่ทางราชการกำหนด) 

ต้ังแตAเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส#วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 2 วันทำการ 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส#วนท่ีรับผิดชอบ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผู=ขออนุญาตยื่นคำขอ (ฆจส.13) พร=อมเอกสารหลักฐานตAอ

เจ=าหน=าท่ี 

2.เจ=าหน=าที ่ตรวจสอบความถูกต=องครบถ=วนของคำขอและ

เอกสารประกอบคำขอ 

(หมายเหตุ : (หนAวยงานให=บริการ คือ สำนักงานเทศบาลเมือง

แกลง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล=อม)) 

1 ช่ัวโมง 

สำนักงานเทศบาลตำบล 

เมืองแกลง อำเภอแกลง 

จังหวัดระยอง 

2) 

การพิจารณา 

1.เจ=าหน=าที ่พิจารณาจัดเก็บคAาธรรมเนียมการประทับตรา

รับรองให=จำหนAายเนื ้อสัตว@ คAาพาหนะ คAาเบี ้ยเลี ้ยงของ

พนักงานตรวจโรคสัตว@แล=วแตAกรณี 

2.เจ=าหน=าที ่จ ัดสAงพนักงานตรวจโรคสัตว@ไปตรวจรับรอง

คุณภาพซาก ณ สถานท่ีท่ีสัตว@ตาย 

3.พนักงานตรวจโรคสัตว@ตรวจโรคสัตว@ตามหลักวิชาการ 

(หมายเหตุ : (หนAวยงานให=บริการ คือ สำนักงานเทศบาลตำบล

เมืองแกลง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล=อม)) 

1 วันทำการ 

สำนักงานเทศบาลตำบล 

เมืองแกลง อำเภอแกลง 

จังหวัดระยอง 

3) 

การพิจารณา 

เจ=าหน=าที่ออกหนังสือตอบรับแจ=งการฆAาสัตว@ประเภทตAางๆ

เป_นหลักฐานการรับแจ=งการฆAาสัตว@ 

(หมายเหตุ : (หนAวยงานให=บริการ คือ สำนักงานเทศบาลตำบล

เมืองแกลง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล=อม)) 

 

1 ช่ัวโมง 

สำนักงานเทศบาลตำบล 

เมืองแกลง อำเภอแกลง 

จังหวัดระยอง 



 

4) 

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู=มีอำนาจลงนามใบอนุญาตจำหนAายเน้ือสัตว@ท่ีตายเอง 

(หมายเหตุ : (หนAวยงานให=บริการ คือ สำนักงานเทศบาลตำบล

เมืองแกลง)) 

1 ช่ัวโมง 

สำนักงานเทศบาลตำบล 

เมืองแกลง อำเภอแกลง 

จังหวัดระยอง 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถFามี) หน#วยงานภาครัฐผูFออกเอกสาร 

1) 

สำเนาทะเบียนบFาน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สำเนา  1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

บัตรประจำตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สำเนา  1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กระทรวงมหาดไทย 

3) 

ต๋ัวรูปพรรณสำหรับสัตว>พาหนะ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สำเนา  0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เฉพาะกรณีสัตว@พาหนะต=องแนบต๋ัวพิมพ@รูปพรรณ ออกโดย 

อำเภอ) 

- 

4) 

ใบรับรองแพทย> 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สำเนา  0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค#าธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดค#าธรรมเนียม ค#าธรรมเนียม (บาท / รFอยละ) 

1) 
ค#าธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหFจำหน#ายเน้ือสัตว> (โค) 

(หมายเหตุ : (ราคาตAอตัว)) 
ค#าธรรมเนียม 12 บาท 

2) 
ค#าธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหFจำหน#ายเน้ือสัตว> (กระบือ) 

(หมายเหตุ : (ราคาตAอตัว)) 
ค#าธรรมเนียม 15 บาท 



 

3) 
ค#าธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหFจำหน#ายเน้ือสัตว> (สุกร) 

(หมายเหตุ : (ราคาตAอตัว)) 
ค#าธรรมเนียม 10 บาท 

4) 

ค#าธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหFจำหน#ายเน้ือสัตว> 

(สุกรท่ีมีน้ำหนักต่ำกว#า 22.5 กิโลกรัม) 

(หมายเหตุ : (ราคาตAอตัว)) 

ค#าธรรมเนียม 5 บาท 

5) 

ค#าธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหFจำหน#ายเน้ือสัตว> 

(แพะหรือแกะ) 

(หมายเหตุ : (ราคาตAอตัว)) 

ค#าธรรมเนียม 4 บาท 

 

ช#องทางการรFองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช#องทางการรFองเรียน / แนะนำบริการ 

1) 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล=อม 

68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกว ียน อำเภอแกลง จ ั งหว ัดระยอง 21110 โทร 038-675222 

www.muangklang.com  

(หมายเหตุ : -) 

2) 

ศูนย@บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : (เลขที ่  1 ถ.พ ิษณุโลก เขตดุส ิต กทม. 10300 / สายดAวน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู= ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)) 

 

แบบฟอร>ม ตัวอย#างและคู#มือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอร>ม 

1) 
ฆจส. 13 

(หมายเหตุ : -) 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ขFอมูลสำหรับเจFาหนFาท่ี 

ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตจำหนAายเน้ือสัตว@ท่ีตายโดยมิได=ถูกฆAา 

หน#วยงานกลางเจFาของกระบวนงาน : กรมปศุสัตว@ กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให=บริการในสAวนภูมิภาคและสAวนท=องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนAวยเดียว) 



 

หมวดหมู#ของงานบริการ : อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

กฎหมายท่ีใหFอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวขFอง : 

1) กฎกระทรวง (ฉบับท่ี 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆAาสัตว@และจำหนAายเนื้อสัตว@  

พ.ศ. 2535 

2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆAาสัตว@และจำหนAายเนื้อสัตว@  

พ.ศ. 2535  

3) พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆAาสัตว@เพ่ือการจำหนAายเน้ือสัตว@ พ.ศ. 2559 

4) ระเบียบกรมปศุสัตว@ วAาด=วยการรับรองให=จำหนAายเน้ือสัตว@ พ.ศ. 2562 

ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหFบริการ : ท=องถ่ิน 

กฎหมายขFอบังคับ / ข=อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา : - 

ระยะเวลาท่ีกำหนดท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขFอกำหนด ฯลฯ : 0.0 

ขFอมูลสถิติของกระบวนงาน : 

 จำนวนเฉล่ียตAอเดือน 0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

จำนวนคำขอท่ีน=อยท่ีสุด 0 

ช่ืออFางอิงของคู#มือประชาชน : การขออนุญาตจำหนAายเน้ือสัตว@ท่ีตายโดยมิได=ถูกฆAา 


