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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตจําหนายเนื้อสัตวที่ตายเอง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตจําหนายเนื้อสัตว+ที่ตายเอง
2. หนวยงานเจ)าของกระบวนงาน : กรมปศุสัตว+
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให)อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข)อง :
1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2535
2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2535
3) พ.ร.บ. ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให)บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข)อบังคับ/ข)อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข)อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข)อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น)อยที่สุด 0
10. ชื่ออ)างอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตจําหนายเนื้อสัตว+ที่ตายเอง
11. ชองทางการให)บริการ
สถานที่ใหบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล,อม สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง
ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 124/ติดตอด,วยตนเอง ณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป=ดให,บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว,นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ)ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูประสงค+จะจําหนายเนื้อสัตว+ของสัตว+ที่ตายเองหรือมิไดถูกฆาตายตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว+
และจําหนายเนื้อสัตว+ พ.ศ. 2535
ขั้นตอนการขออนุญาตจําหนายเนื้อสัตวที่ตายเอง
1. นําเนื้อสัตว+ของสัตว+ทตี่ ายเองหรือมิไดถูกฆาตายตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงฆาสัตว+และจําหนายเนื้อสัตว+พ.ศ.
2535 ไปใหพนักงานตรวจโรคสัตว+ตรวจหรือในกรณีมีเหตุสมควรจะขอใหพนักงานตรวจโรคสัตว+ไปตรวจเนื้อสัตว+นนั้ ก็ได
2. พนักงานตรวจโรคสัตว+เห็นวาเนื้อสัตว+ควรใชเปCนอาหารไดใหพนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับรองใหจําหนาย
3. กรณีพนักงานตรวจโรคสัตว+เห็นวาเนื้อสัตว+ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตว+นั้นเปCนอาหารใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจทําลายเนื้อสัตว+นั้นเสียทัง้ ตัวหรือบางสวนหรือจัดทําใหเปCนเนื้อสัตว+ที่ควรใชเปCนอาหารเสียกอนก็ได
4. เสียคาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนือ้ สัตว+คาพาหนะคาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตว+ตาม
ระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของทางราชการตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง(ฉบับที่ 4) (พ.ศ.
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2536)และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6)(พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว+และจําหนาย
เนื้อสัตว+ พ.ศ. 2535
เงื่อนไข
1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยืน่ คําขอดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือ
วาผูยืน่ คําขอไมประสงค+จะยื่นคําขอ
2. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามที่ระบุ
ไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
3. สําเนาเอกสารตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
4. แบบ ฆจส. 5-10 สําหรับโคกระบือแพะแกะสุกร
5. แบบ ฆจส. 14 สําหรับไกเปCดหาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หนวยงานที่ หมายเหตุ
ให)บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ
1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอ (ฆจส.13) พรอม
1 ชั่วโมง กอง
เอกสาร
เอกสารหลักฐานตอเจาหนาที่
สาธารณสุขฯ
2. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
2) การพิจารณา
1. เจาหนาที่พิจารณาจัดเก็บคาธรรมเนียม
1 วันทํา กอง
การประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว+คา
การ
สาธารณสุขฯ
พาหนะคาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตว+
แลวแตกรณี
2. เจาหนาที่จัดสงพนักงานตรวจโรคสัตว+ไป
ตรวจรับรองคุณภาพซากณสถานที่ที่สัตว+ตาย
3. พนักงานตรวจโรคสัตว+ตรวจโรคสัตว+ตาม
หลักวิชาการ
3) การพิจารณา
เจาหนาที่ออกหนังสือตอบรับแจงการฆาสัตว+
1 ชั่วโมง กอง
สาธารณสุขฯ
ประเภทตางๆเปCนหลักฐานการรับแจงการฆา
สัตว+
4) การลงนาม/
ผูมีอํานาจลงนามใบอนุญาตจําหนายเนื้อสัตว+ที่ 1 ชั่วโมง กอง
คณะกรรมการมี ตายเอง
สาธารณสุขฯ
มติ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล)ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
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1) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองให)จําหนายเนื้อสัตว (โค)
คาธรรมเนียม12 บาท
หมายเหตุ (ราคาตอตัว)
2) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองให)จําหนายเนื้อสัตว (กระบือ)
คาธรรมเนียม15 บาท
หมายเหตุ (ราคาตอตัว)
3) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองให)จําหนายเนื้อสัตว (สุกร)
คาธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (ราคาตอตัว)
4) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองให)จําหนายเนื้อสัตว (สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา 22.5 กิโลกรัม)
คาธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (ราคาตอตัว)
5) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองให)จําหนายเนื้อสัตว (แพะหรือแกะ)
คาธรรมเนียม4 บาท
หมายเหตุ (ราคาตอตัว)
17. ชองทางการร)องเรียน
ถาการบริการไมเปCนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

14/08/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซต+แลว
ประพันธ+ สุธรรมมา
ปกรณ+ จีนาคํา
สมบูรณ+ ใจเย็น

