ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว
๑. การขอออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ผูปฏิบัติ : ผูประกอบการ
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ( ฆจส.๑ ) ดังนี้
๑.๑ กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา ใหยื่นสําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
๑.๒ กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล
วัตถุประสงค และผูมีอํานาจชื่อแทนนิติบุคคล
๑.๓ ผูขออนุญาตจะตองแนบสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครอง
ที่ดินในระหวางที่ใชเปนที่ตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และในกรณีที่ผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
ใหมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาที่ดินที่ใหใชที่ดินดังกลาว เปนที่ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
และการฆาสัตว
๑.๔ แผนผังแสดงสถานที่ขอตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและสิ่งปลูกสรางอื่น ตลอดจนที่รวบรวม
หรื อกํ าจั ดขยะมู ลฝอยสิ่ งปฏิ กู ล ที่ บํ าบั ดน้ํ าเสี ย และที่ ระบายน้ํ าทิ้ ง พร อมทั้ งแสดงรายละเอี ยดที่ ตั้ ง
เนื้อที่และระยะหางของบานเรือนที่พักอาศัยของราษฎร สิ่ งปลู กสร างและสิ่ งแวดลอมอื่น ๆ ในบริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบ
๑.๕ แบบแปลนโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวที่ดําเนินการกอสราง
๑.๖ รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บการควบคุ มดู แลรั กษาความสะอาดเรี ยบร อยภายในโรงฆ าสั ตว
โรงพั กสั ตว และการฆ าสั ตว การจั ดให มี ที่ รวบรวมหรื อกํ าจั ดมู ลฝอย สิ่ งปฏิ กู ล การบํ าบั ดน้ํ าเสี ย
การระบายน้ํ าทิ้ ง การระบายอากาศและการควบคุ มเสี ยง รวมทั้ งการขจั ดมลพิ ษ หรื อสิ่ งใดๆ ที่ มี ผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเกิดจากประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
๑.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ( กรณีใชเครื่องจักร
เกิน ๕ แรงมา และมีคนงานเกิน ๗ คน )

-๒๑. ปรึกษาแบบแปลนโรงฆาสัตวกับปศุสัตวจังหวัด
๒.ขออนุญาตกอสรางอาคารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. ยื่น ฆจส. ๑ ตอนายอําเภอ ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต
หมายเหตุ

๒. การตรวจสอบ
ผูปฏิบัติ : นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต
ดําเนินการดังนี้
๒.๑ การตรวจสอบหลักฐานใหถูกตองครบถวนตามขอ ๑ หากเห็นวาผูซึ่งมีความประสงคจะตั้ง
โรงฆ าสั ตว โรงพั กสั ตว และการฆ าสั ตว ไม ปฏิ บั ติ ไม ถู กต องตามหลั กเกณฑ ที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ให แจ งเป นหนั งสื อเพื่ อดํ าเนิ นการแก ไขป ญหาให ถู กต องภายในกํ าหนดสาบสิ บวั น
นับแตวันที่ไดรับแจง
๒.๒ ตรวจสอบสถานที่ที่จะตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตววามีความเหมาะสมหรือไมโดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวดังนี้
๒.๒.๑ ตั้ งอยู ในทํ าเลเหมาะสม และมี บริ เวณเพี ยงพอที่ จะประกอบกิ จการโรงฆ าสั ตว
โรงพั กสั ตว และการฆ าสั ตว โดยไม กอให เกิ ดอั นตราย เหตุ รําคาญหรื อความ
เสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น
๒.๒.๒ ไม อยู ใกลวัด สถานที่สําหรั บปฏิ บั ติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรี ยน หรือสถาน
ที่ ศึ กษา โรงพยาบาล สถานที่ พยาบาลที่ รั บผู ป วยค างคื น หอพั กตามกฎหมาย
วาดวยหอพักและสถานที่ราชการ ในระยะที่เห็นไดวาจะกอเหตุเดือนรอนรําคาญ
แกสถานที่ดังกลาว
๒.๒.๓ ไมอยูในยานที่ประชาชนอยูอาศัยอันจะกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชน
ผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
๒.๒.๔ จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีชองระบบอากาศไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของพื้นที่หอง หรืออาจจัดใหมีพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมไดตามความจําเปน

-๓๒.๒.๕ จัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยและสิ่งที่ปฏิกูลที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ
๒.๒.๖ โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองสะอาดถูกสุขลักษณะและอนามัย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในขอ ๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕
( พ.ศ. ๒๕๓๙ )
๒.๒.๗ หองเก็บอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ โดยบเฉพาะ และหองน้ําหองสวมตอง
แยกออกเปนสัดสวนตางหาก
๒.๒.๘ พื้นหองฆาสัตว ตองเปนพื้นคอนกรีตหรือเปนวัสดุที่ไมดูดซับน้ํา ไมดูดกลิ่น
ไมเปนพิษ ไมมีรอยแยก ไมลื่น พื้นตองลาดเอียงไมมีน้ําขัง มุมหองตองเปนมุม
โคงสะดวกตอการทําความสะอาด
๒.๒.๙ ฝาผนังและเพดานหองฆาสัตว ใหใชวัสดุที่มีผิวเรียบเพื่อปองกันมิใหสิ่งสกปรก
เกาะติดได และจะตองเปนวัสดุที่ลางและทําความสะอาดไดงาย
๒.๒.๑๐เครื่ องมื อเครื่ องใช เฉพาะที่ สั มผั สกั บเนื้ อสั ตว ต องมี ผิ วเรี ยบไม ผุ กร อนหรื อ
เปนสนิม ไมเปนพิษ ไมดูดกลิ่น ไมมีรอยแยก รอยตอตองเชื่อมใหสนิทเรียบทํา
ความสะอาดงาย ทนทาน ตอความรอน ความเย็น ยาฆาเชื้อโรคและสารเคมี ตาง ๆ
๒.๒.๑๑เครื่ องมื อที่ ติ ดตั้ งประจํ าที่ ต องติ ดตั้ งให ห างจากฝาผนั งหรื อเพดานอย างน อย
สามสิบเซนติเมตร เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบและทําความสะอาด
๒.๒.๑๒ มีแสงสวางทั้งที่เปนแสงธรรมชาติและแสงไฟฟาเพียงพอไมนอยกวาสองรอยลักซ
โดยไมทําใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนไป
๒.๓ บั นทึ กปากคํ ากํ านั น ผู ใหญ บ าน และราษฎรที่ อยู อาศั ยในบริ เวณใกล เคี ยงกั บสถานที่ ที่
จะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว วามีความเหาะสมและจะกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ
แกราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือไม สําหรับทองถิ่นที่ ไมมีกํานัน ผูใหญบาน ใหบันทึกปากคํา
สมาชิกสภาทองถิ่นอยางนอยสองคนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงที่สุด
๒.๔ ให นายอํ าเภอ ปลั ดอํ าเภอผู เป นหั วหน าประจํ ากิ่ งอํ าเภอ หรื อผู อํ านวยการเขตรวบรวม
หลั กฐานเอกสาร พร อมทั้ งเสนอความเห็ นในการตั้ งโรงฆ าสั ตว โรงพั กสั ตว และการฆ าสั ตว ต อผู ว า
ราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีภายในเจ็ดวันนับแตวันรับเรื่องที่ถูกตอง

-๔-

๓. การตรวจสอบการกอสรางโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว
ผูปฏิบัติ : ๑. ผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดกรุงเทพมหานคร
แตงตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการกอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวประกอบดวย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๒. สาธารณสุขจังหวัด
๓. อุตสาหกรรมจังหวัด
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
๕. ปศุสัตวจังหวัด.
๒. คณะกรรมการตรวจสอบการกอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว
๑. ตรวจสอบการกอสรางตามแบบแปลนใหเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ ขอ ๔
๒. ตรวจสอบการกอสรางใหถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ ขอ ๖
๓. สรุปเสนอความเห็นใหผูวาราชการจังหวัด

๔. การออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ผูปฏิบัติ : ๑. ผูวาราชการจังหวัด
- พิจารณา การออกใบอนุ ญาตตั้ งโรงฆ าสั ตว โรงพั กสั ตว และการฆ าสั ตว ( ฆจส. ๒ ) ภายใน
๓๐ วันหลังจากรับเอกสาร ( ตามคําสั่งกรมปศุสัตว ที่ ๔๕๓ / ๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการอนุญาตและออกใบอนุญาตใหตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว )
- หากไมอนุญาต ตองออกหนังสือแจงไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล แจงผูปรพกอบการทราบ
ภายใน ๓๐ วัน

แผนผังขัน้ ตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ผูประกอบการ
ยื่นคําขออนุญาต ( แบบ ฆจส.๑ )

นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต
ออกหนังสือแจง
คําสั่งไมอนุญาต
พรอมดวย
เหตุผล

ผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ไปตรวจสอบและทํารายงานเสนอ

ผูวาราชการจังหวัด

ไมอนุญาต

อนุญาต

ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
และการฆสัตว ( ฆจส. ๒ )

แบบฆจส. ๑

แบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
เขียนที่ ………………………………………...
วันที่ ……… เดือน ……………………. พ.ศ. ……………
เรื่อง

การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว

เรียน …………………………………………………………………………………………………………
๑ ขาพเจา ………………………………………………………………………………….
( ๑ ) เปนบุคคลธรรมดา เชื้อชาติ ……………………… สัญชาติ …………………...
อายุ …….. ป บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว เลขที่ …………………………
ออกให ณ อําเภอ …………………………………………. จังหวัด ………………………………………..
อยูบานเลขที่ …………………. ตรอก / ซอย ………………………….. ถนน …………………………….
หมูที่ ………... ตําบล / แขวง ………………………………… อําเภอ / เขต ………………………………
จังหวัด ………………………………… เลขหมายโทรศัพท ………………………………………………..
( ๒ ) เปนนิติบุคคลประเภท ………………….. จดทะเบียนเมื่อ ………………..........
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ ………….. ตรอก / ซอย ………………………… ถนน ……………………………...
หมูที่ ………. ตําบล / แขวง ………………………………….... อําเภอ / เขต ………………………………...
จังหวัด ……………………………………. เลขหมายโทรศัพท ………………………………………………
โดย ………………………………………………………………. ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผูขออนุญาต
เชื้อชาติ …………………….. สัญชาติ …………………. อายุ …..……… ป บัตรประชาชนหรือใบสําคัญ
คนตางดาวเลขที่ ………………….. ออกให ณ อําเภอ ……………………… จังหวัด ………………………
หมูที่ ………. ตําบล / แขวง ………………………………….... อําเภอ / เขต ………………………………...
จังหวัด ……………………………………. เลขหมายโทรศัพท ………………………………………………
๒. ขาพเจาไดดําเนินการสรางโรงฆาสัตว และโรงพักสัตวตามที่ไดแจงความประสงค
ไวกับ …………………………………… เมื่อวันที่ ……… เดือน ………………………. พ.ศ. …………….
เสร็จเรียบรอยแลว ชื่อโรงฆาสัตว .....................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ …………………. ตรอก / ซอย …………………………… ถนน ……………………………..
หมูที่ ………... ตําบล / แขวง ………………………………… อําเภอ / เขต ………………………………
จังหวัด ………………………………………….โดยไดปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ทุกประการ

-๒๓.
ขาพเจาของยื่นคําขอตออธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดสงสําหนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคลผูขออนุญาตไมเกินสามเดือน จํานวนหนึ่งฉบับมาใหพรอมนี้ดวยแลว ทั้งนี้ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
โรงฆ า สั ต ว โรงพั ก สั ต ว และการฆ า สั ต ว ข า พเจ า จะปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วและเงื่ อ นไขที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………………. ผูขอรับใบอนุญาต
( ………………………………….. )

ลงชื่อ ……………………………….……. ผูเขียน
( ………………………………….. )

