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คู่มือสำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตตัง้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส.2)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมปศุสตั ว์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตตัง้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส.2)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศุสตั ว์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนือ้ สัตว์ พ.ศ. 2535
2)

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตัง้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนือ้ สัตว์
พ.ศ.2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 2
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ 5
จำนวนคำขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตตัง้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส.2)
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานปศุสตั ว์พนื ้ ที่กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ถ.อรุณอัมรินทร์45 แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019 E-mail :
pvlo_bkk@dld.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.ผูป้ ระสงค์จะตัง้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ต้องปฏิบตั ิตาม กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการตัง้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 (หมวด 2)
2.ผูย้ ื่นคาขอสามารถยื่นคาขอรับใบอนุญาตตัง้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ได้ณ
ท้องที่ที่ตงั้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์นนั้ ตัง้ อยู้ ดังต่อไปนี ้
- เขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร ยื่นที่กรมปศุสตั ว์ (โดยผ่านสานักงานปศุสตั ว์กรุงเทพมหานคร)
- เขตต่างจังหวัดยื่นที่สานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
เงื่อนไข
1.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติ มได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวล
าให้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หากผูย้ ื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผูย้ ื่นคาขอไม่ประสงค์จะยื่นคาขอ
2.ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3.สาเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ

เงื่อนไขในการยื่นคาขอรับใบอนุญาตตัง้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส .1) และเอกสารต่างๆ มีดงั นี ้
1. กรณีผขู้ ออนุญาตเป็ นบุคคลธรรมดา
ให้ยื่นสาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนหรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
2. กรณีผขู้ ออนุญาตเป็ นนิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และเอกสารการมอบอานาจ(ถ้ามี)
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3. ผูข้ ออนุญาตจะต้องแนบสาเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิ์ครอบครองที่ดินในระหว่างที่ใช้เป็ นที่ตงั้ โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
และในกรณีที่ผขู้ ออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ให้ใช้ที่ดินดังกล่าว
เป็ นที่ตงั้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
4. แผนผังแสดงสถานที่ขอตัง้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ตลอดจนที่รวบรวม
หรือกาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ที่บาบัดนา้ เสีย และที่ระบายนา้ ทิง้ พร้อมแสดงรายละเอียดที่ตงั้ เนือ้ ที่
และระยะห่างของบ้านเรือนที่พกั อาศัยของราษฎร สิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
5. แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ที่จะดาเนินการก่อสร้าง
6. รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
การจัดให้มีที่รวบรวมหรือกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การบาบัดนา้ เสีย การระบายนา้ ทิง้ การระบายอากาศ
และการควบคุมเสียง รวมทัง้ ขจัดมลพิษ หรือสิ่งต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
7. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรณีใช้เครื่องจักรเกิน 5 แรงม้า
และมีคนงานเกิน 7 คน)
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการต้องทาการปรึกษาแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์กบั ปศุสตั ว์จงั หวัด
และขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.2)
ผูป้ ระกอบการโรงฆ่าสัตว์จะต้องจัดให้มีเอกสารดังกล่าวด้วย โดยดาเนินการให้เรียบร้อยก่อนยื่นแบบ ฆจส.1
ทัง้ นี ้ จะมีการตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารให้มีความถูกต้องก่อนรับคาขอฯเข้าพิจารณา
การอนุญาตจะดาเนินการเมื่อเอกสารหลักฐานถูกต้อง และโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตัง้ โรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1.ผูข้ อรับใบอนุญาตยื่นคาข 1 วันทาการ
อ (ฆจส.1)

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักพัฒนาระบ (หน่วยงานให้บริก
บและรับรองมาต าร ได้แก่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเ
จ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
และเอกสารหลักฐานประก
อบคาขอให้ครบถ้วนถูกต้อง

การพิจารณา

2)

1.คณะกรรมการที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ พิจารณาเอกสารหลั
กฐานประกอบคาขอ
และตรวจประเมินสถานที่ตั้
งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.เจ้าหน้าที่จดั ทาใบอนุญา
ตตัง้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์
และเสนอผูม้ ีอานาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
รฐานสินค้าปศุสั สานักงานปศุสตั ว์
ตว์
พืน้ ที่กรุงเทพมหา
นคร
และสานักงานปศุ
สัตว์จงั หวัดที่โรงฆ่
าสัตว์และโรงพักสั
ตว์นนั้ จะตัง้ อยู่)
24 วันทาการ สานักพัฒนาระบ (หน่วยงานให้บริก
บและรับรองมาต าร ได้แก่
รฐานสินค้าปศุสั สานักงานปศุสตั ว์
ตว์
พืน้ ที่กรุงเทพมหา
นคร
และสานักงานปศุ
สัตว์จงั หวัดที่โรงฆ่
าสัตว์และโรงพักสั
ตว์นนั้ จะตัง้ อยู่)
ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การลงนาม/คณะกรรมก ผูม้ ีอานาจลงนามใบอนุญา 5 วันทาการ
ารมีมติ
ตฯ

3)

สานักพัฒนาระบ
บและรับรองมาต
รฐานสินค้าปศุสั
ตว์

(หน่วยงานให้บริก
าร ได้แก่
สานักงานปศุสตั ว์
พืน้ ที่กรุงเทพมหา
นคร
และสานักงานปศุ
สัตว์จงั หวัดที่โรงฆ่
าสัตว์และโรงพักสั
ตว์นนั้ จะตัง้ อยู่)

5/9

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว 45 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจำตัวปร กรมกำรปกครอง
ะชำชน

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจก 0
บุคคล
ำรค้ำ

1

ฉบับ

ใบสำคัญประจำ สำนักงำนตรวจคน 0
ตัวคนต่ำงด้ำว
เข้ำเมือง (สตม.)

1

ฉบับ

2)

3)

หมำยเหตุ
(มีลำยเซ็นเจ้ำของ
บัตรประจำตัวประ
ชำชนและรับรอง
สำเนำถูกต้อง)
(มีลำยเซ็นเจ้ำของ
บัตรประจำตัวประ
ชำชนและรับรอง
สำเนำถูกต้อง
พร้อมประทับตรำ
นิติบุคคล)
(เฉพำะกรณีบุคคล
ต่ำงชำติ
มีลำยเซ็นเจ้ำของ
บัตรประจำตัวประ
ชำชนและรับรอง
สำเนำถูกต้อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือแสดงสิท
ธิในที่ดินที่ตงั้ โรง
ฆ่ำสัตว์และโรงพั
กสัตว์
หนังสือแสดงควำ
มยินยอมของเจ้ำ
ของที่ดินที่ให้ใช้ที่
ดินดังกล่ำว
เป็ นที่ตงั้ โรงฆ่ำสั
ตว์ โรงพักสัตว์
และกำรฆ่ำสัตว์
(ในกรณีที่ผขู้ ออ
นุญำตไม่ใช่เจ้ำข
องที่ดิน)
หนังสือตอบกลับ
ในที่ดินที่ตงั้ โรงฆ่
ำสัตว์จำกหน่วยง
ำนที่รบั ผิดชอบต
ำมกฎหมำยว่ำด้
วยผังเมือง
บันทึกปำกคำผู้
อำนวยกำรเขต
กำนัน
ผูใ้ หญ่บำ้ น
หรือเจ้ำหน้ำที่ผรู้ ั
บผิดชอบและรำ
ษฎรที่อำศัยอยู่ใ
นบริเวณใกล้เคีย
งกับสถำนที่ตงั้ โร

กรมที่ดิน

0

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

กรมโยธำธิกำรและ 1
ผังเมือง

1

ฉบับ

(มีลำยเซ็นรับรอง
และประทับตรำนิ
ติบุคคลกรณีเป็ นนิ
ติบุคล)

-

1

ฉบับ

(มีลำยเซ็นรับรอง
และประทับตรำนิ
ติบุคคลกรณีเป็ นนิ
ติบุคล)

1

(มีลำยเซ็นรับรอง
และประทับตรำนิ
ติบุคคลกรณีเป็ นนิ
ติบุคล)
(มีลำยเซ็นรับรอง
และประทับตรำนิ
ติบุคคลกรณีเป็ นนิ
ติบุคล)
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ที่

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

12)
13)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
งฆ่ำสัตว์
แผนผังแสดงที่ตงั้ โรงฆ่ำสัตว์และโร
งพักสัตว์และสิ่ง
ปลูกสร้ำงภำยใน
บริเวณใกล้เคียง
แบบแปลนพืน้ ที่อ ำคำรโรงฆ่ำสัตว์
และโรงพักสัตว์
แบบแปลนแสดง
กำรติดตัง้ เครื่อง
มือและเครื่องจัก
ร
แบบแปลนแสดง
ระบบกำรระบำย
อำกำศ
แบบแปลนแสดง
ระบบแสงสว่ำง
แบบแปลนแสดง
ระบบนำ้ ดี
แบบแปลนแสดง
ระบบระบำยนำ้ ทิ ้
ง
แบบแปลนแสดง
ระบบบำบัดนำ้ เสี
ย
รำยกำรเครื่องมือ
เครื่องจักรและอุ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

5

ฉบับ

(มีลำยเซ็นรับรอง
และประทับตรำนิ
ติบุคคลกรณีเป็ นนิ
ติบุคล)

1

5

ฉบับ

-

1

5

ฉบับ

(มีลำยเซ็นรับรอง
และประทับตรำนิ
ติบุคคลกรณีเป็ นนิ
ติบุคคล)
-

-

1

5

ฉบับ

-

-

1

5

ฉบับ

-

-

1

5

ฉบับ

-

-

1

5

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-
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ที่

14)

15)

16)

17)

18)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ผลิต
แผนภูมิแสดงขัน้
ตอนกระบวนกำร
ผลิต
ใบอนุญำตสร้ำง
อำคำรตำมกฎห
มำยว่ำด้วยกำรค
วบคุมอำคำร
ใบอนุญำตประก
อบกิจกำรโรงงำน
ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยโรงงำน
ทะเบียนเลขที่ตงั้
โรงฆ่ำสัตว์
ผลวิเครำะห์คณ
ุ
ภำพนำ้ ใช้
ทำงเคมี
ทำงกำยภำพ
และทำงจุลชีววิท
ยำผ่ำนเกณฑ์มำ
ตรฐำน ไม่เกิน 6
เดือน

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

กรมโรงงำนอุตสำห 1
กรรม

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ)
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานปศุสตั ว์พนื ้ ที่กรุงเทพมหานคร151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์0-2433-3017 โทรสาร 0-2433-3019
หมายเหตุ (กรณีต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ทสี่ านักงานปศุสตั ว์จงั หวัดทีโ่ รงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์นนั้ ตัง้ อยู่)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รบั ข้อร้องเรียนกรมปศุสตั ว์ กลุ่มวินยั กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสตั ว์ 69/1
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :
http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

20/07/2558
รออนุมตั ิขนั้ ที่ 1
โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
จารุวรรณ หนูชยั แก้ว
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

