ขัน้ ตอนการขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์
ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์
และขอคําแนะนํา
ปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบและให้คําแนะนํา
แจ้งหนังสือให้ผู้ประกอบการทราบ

ตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์

พร้อมด้วยเหตุผล

บันทึกปากคําเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง
พิจารณาแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์
ยื่นขออนุญาตการก่อสร้างอาคารและ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4(ถ้ามี))

ระยะเวลา 30 วัน

ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ(ฆจส.1)
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
และโรงพักสัตว์
สรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/อธิบดีกรมปศุสัตว์

ไม่อนุญาต

อนุญาต
ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ (ฆจส.2)

ระยะเวลา 30 วัน

แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์
ผู้ป ระกอบการที่มีค วามประสงค์ใ นการขอใบอนุญ าตตั้ง โรงฆ่า สัต ว์ จะต้อ งปฏิบ ัติต าม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้
๑. การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
ผู้ปฏิบัติ : ผูข้ ออนุญาต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด
ในเบื้องต้นผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแจ้งความประสงค์ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ต่อสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด เพื่อขอคํา แนะนํา ในขั้น ตอนและวิธีการการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัต ว์ และ
การฆ่าสัตว์ (ฆจส.๑) และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
และโรงพักสัตว์ได้หรือไม่ โดยตรวจสอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
ในกรณีที่สถานที่ตั้งสามารถก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ได้ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส. ๑) ดังนี้
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๑.๒ ในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่
โรงฆ่าสัตว์$%&# !"  .
/) ผู้ขอรับใบอนุญาต   #,+ %0 '() 
๒.๑ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
๒.๒ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล
วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
หมายเหตุ : กรณีมิใช่ผู้ขอรับใบอนุญาตมายื่นเอกสารหลักฐาน ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจ
และมอบสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวทั้งของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๒.๓ สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ผู้ขอรับใบอนุญาต
จะต้องแนบสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินในระหว่างที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์

และโรงพักสัตว์นั้น ตั้งอยู่ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.๓ เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินให้มี
หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ โดยแนบ
สํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน และสํา เนาทะเบีย นบ้า นของเจ้า ของกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือผู้ที่มีชื่อร่ว มกัน
ในกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นๆ หรือหนังสือสัญญาเช่าตามที่กฎหมายกํา หนด พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองสําเนา
เอกสารทุกฉบับ จํานวน ๑ ชุด
๒.๔ สําเนาหนังสือตอบการใช้ที่ดินก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยผังเมือง
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบที่ดินที่จะก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ว่าสามารถก่อสร้างโรง
ฆ่าสัตว์ได้หรือไม่ โดยตรวจสอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
๒.๕ บันทึกปากคําผู้อํานวยการเขต กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
ราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่จะมีการก่อสร้างโรงฆ่าสัต ว์และโรงพักสัต ว์
ต้องดําเนินการตรวจสอบสถานที่ที่จะตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยดําเนินการ
บัน ทึก ปากคํา กํ า นัน ผู ้ใ หญ่บ ้า น และราษฎรที ่อ ยู ่อ าศัย ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ สถานที ่ที ่ตั ้ง โรงฆ่า สัต ว์
และโรงพักสัตว์ และจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ราษฎรที่อยูอ่ าศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ สําหรับ
ท้องถิ่นที่ที่ไม่มีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้บันทึกปากคําสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงที่สุด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ดังนี้
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(๑) บริเวณที่ห้ามตั้งโรงงานหรือห้ามตั้งโรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
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(A) บริเ วณที่มีค วามเสี่ย งจากการปนเปื้อ นของวัต ถุมีพิษ จากเกษตรกรรมหรือ
 ,
๒.๖ แผนผังแสดงสถานที่ขอตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และสิ่งปลูกสร้างอื่นในกระดาษ
ขนาด A๒ หรือ A๓ จํานวน ๕ ชุด โดยควรมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) อาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ ที่จอดรถ บ้านพัก สํานักงาน
(๒) สถานที่รวบรวมหรือกําจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓) สถานที่บําบัดน้ําเสีย และที่ระบายน้ําทิ้ง
(๔) รายละเอีย ดที่ตั้ง เนื้อที่ ถนน และระยะห่างของบ้า นเรือน ที่พักอาศัยของราษฎร
สิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
๒.๗ แบบแปลนแผนผังอาคารโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ที่จะดําเนินการก่อสร้าง และ
สิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งถูกต้องตามมาตราส่วนที่กฎหมายกําหนด พร้อมด้วยคําอธิบายและ
รายละเอียดต่างๆ โดยมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมาย
กําหนดในกระดาษขนาด A๒ หรือ A๓ จํานวน ๕ ชุด ประกอบด้วย
๒.๗.๑ แบบแปลนพื้นอาคารโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์
แสดงการกั้นแบ่งห้องต่างๆ ของอาคารผลิต โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ
ส่วนทีส่ ะอาดและส่วนที่ไม่สะอาด และแสดงทิศทางเข้า – ออกของพนักงาน
๒.๗.๒ แบบแปลนแสดงการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร
แสดงตําแหน่งของการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้เป็นหลักในกระบวนการผลิต
และระบุชื่อเครื่องมือและเครื่องจักร เช่น กรวยสําหรับเชือดสัตว์ปีก อ่าง หรือบ่อน้ําร้อนสําหรับลวกหนังเครื่อง
ปั่นขน เครื่องลวกและปั่นขน และถังแช่เย็นซาก เป็นต้น
๒.๗.๓ แบบแปลนแสดงระบบการระบายอากาศ
แสดงตําแหน่งการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบระบาย
อากาศในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ และระดับแรงดันอากาศหรือทิศทางการไหลของอากาศ ' ,7
8'%4

! (  $%& !,< (',)& 454:# เช่น พัดลมระบายอากาศ เครื่องดูดควันหรือ

ไอน้ําร้อน เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งทิศทางการไหลของอากาศไม่ควรนําอากาศจากส่ว นที่ ไม่สะอาด
ไหลผ่านเข้ามาส่วนที่สะอาด และกรณีที่นําอากาศจากภายนอกเข้ามาในอาคารต้องเป็นอากาศที่ไม่มีฝุ่น ควัน
กลิ่นเหม็นหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

๒.๗.๔ แบบแปลนแสดงระบบแสงสว่าง
แสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในแต่ละห้องผลิตทั้งบริเวณภายใน
และภายนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ซึ่งเป็น$  !85,<4$  !8(BBC,
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๒.๗.๕ แบบแปลนแสดงระบบน้ําดี
แสดงตํ า แหน่ง และทิศ ทางของการติด ตั ้ง ท่อ น้ํ า ใช้ใ นอาคารโรงฆ่า สัต ว์
และโรงพักสัต ว์ โดยระบุตํา แหน่งของก๊อกน้ํา เช่น ก๊อกน้ํา สํา หรับ ล้า งมือ ก๊อกน้ําสําหรับล้างพื้น ก๊อกน้ํา
สําหรับล้างเครื่องมืออุปกรณ์ และก๊อกน้ําสําหรับล้างเครื่องในสัตว์ เป็นต้น
๒.๗.๖ แบบแปลนแสดงระบบระบายน้ําทิ้ง
แสดงตํ า แหน่ ง และทิ ศ ทางการวางระบบท่ อ ระบายน้ํ า ทิ้ ง ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
และการระบายน้ําจากที่พักสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่าป่วยต้องไม่ ไหลผ่านไปยังโรงพักสัตว์ หรือทางเดินของสัตว์
สํ า หรั บการระบายน้ํ าของอาคารโรงฆ่ า สั ต ว์ สามารถป้ อ งกั น น้ํ า ทิ้ ง จากส่ ว นที่ ไ ม่ ส ะอาดไม่ ใ ห้ ไ หลไปสู่
ส่วนที่สะอาดได้ และปลายท่อด้านนอกอาคารต้องออกแบบให้สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเข้าไปในอาคาร
โรงฆ่าสัตว์ และไม่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน และมีการแยกการระบายน้ําจากห้องผลิตหรือห้องสุขา และน้ําฝน ออก
จากกัน
๒.๗.๗ แบบแปลนแสดงระบบการบําบัดน้ําเสีย
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๒.๘ รายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ผู้ขออนุญาตต้องจัดทําเอกสารแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
ใช้ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ โดยระบุชื่อ ชนิด วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร
(กําลังแรงม้า กําลังไฟฟ้า และกําลังผลิต) ชื่อผู้ผลิต (ถ้ามี) ซึ่งอาจผลิตภายในประเทศไทยหรือนํา เข้าจาก
ต่างประเทศ
๒.๙ แผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิต
ผู้ขออนุญ าตต้องเขีย นแผนภูมิแสดงขั้น ตอนกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับ สัต ว์
มีชีวิต การทําให้สลบ การเชือดเอาเลือดออก การลวกหนัง การถอนขน การลอกหนัง การเอาเครื่องในออก

การชําแหละซาก การตัดแต่ง การแช่เย็น การแช่แข็ง การบรรจุภาชนะหรือหีบห่อสินค้า จนถึงขั้นตอนการขนส่ง
โดยให้เขียนในรูปแบบ Block Diagrams และไล่เรียงตามทิศทางการไหลของงาน (Processing Flow Chart)
และระบุรายละเอียดที่สําคัญในการควบคุมคุณภาพการผลิต เช่น ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ทําให้สลบ ระยะเวลา
การเอาเลือดออก อุณหภูมิน้ําร้อน อุณหภูมิน้ําแช่เย็นซาก อุณหภูมิห้องแช่เย็น อุณหภูมิซากหรือเนื้อสัตว์ เป็นต้น
๒.๑๐ สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล)ในพื้นที่ที่ตั้ง
สําหรับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด หรือสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร สําหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร
๒.๑๑ สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ผู้ขออนุญาตที่ใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าตั้งแต่ ๕
แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๓) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยยื่นที่สํานักทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ในพื้นทีท่ ี่ตั้งสําหรับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด
๒.๑๒ สําเนาทะเบียนเลขที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์
ผู้ ข ออนุ ญ าตจะต้ อ งขอเลขที่ ตั้ ง สํ า หรั บ โรงฆ่ า สั ต ว์ โดยยื่ น ขอที่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล) ในพื้นที่ที่ตั้งสําหรับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด หรือสํานักงานเขต
ของกรุงเทพมหานคร สําหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร
๒.๑๓ สําเนาผลวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ใช้และ/หรือน้ําแข็ง ทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางจุลชีววิทยา ไม่เกิน ๖ เดือน
ผู้ขออนุญาตต้องเก็บตัวอย่างน้ําใช้และ/หรือน้ําแข็ง ที่ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์
ส่งตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ หรือห้องปฏิบัติการ
ของหน่ว ยงานภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชนที่ก รมปศุสัต ว์ใ ห้ก ารยอมรับ หรือ รับ รอง โดยกํา หนดเกณฑ์
คุณภาพน้ําใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ําแข็ง ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์จะต้องไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ยื่นใบคําขออนุญาต
ตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ
๒.๑๔ เมื่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคําขอรับใบอนุญาต$%!
)F!

๒.๑๔.๑ เอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ ๑ และโรงฆ่าสัตว์ และ
โรงพักสัตว์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และ
โรงพักสัตว์ แล้ว ให้ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.๒) แก่ผู้ขออนุญาต ทั้งนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาต
๒.๑๔.๒ ในกรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑ หรือ โรงฆ่า
สัตว์และโรงพักสัตว์ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในหมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรง
ฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ให้มีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้แก่ผู้ขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รบั คําขอรับใบอนุญาต
๓) ผู้ขออนุญาตต้องก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ ของกฎกระทรวงฉบับนี้
๔) เมื่อดําเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เสร็จเรียบร้อย ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.๑) พร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
สําหรับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด หรือสํานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์ สําหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
๒. การตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์
ผู้ปฏิบัติ : ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร ปศุสัตว์จังหวัด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๒ /๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ . ๒๕๓๔ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดการบูรณาการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ในการผลิต
เนื้อสัตว์ ที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยต่อการบริโภค ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จํา หน่า ยเนื้อสัต ว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่เ กี่ยวข้อง ผู้ว่า ราชการจังหวัดจึงออกคํา สั่งให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ประจําจังหวัด ทําการตรวจสอบและให้คําแนะนํา
ในการก่อสร้าง โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ประจําจังหวัด ประกอบด้วย
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ประธานคณะกรรมการ

๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด/ผู้อํานวยการสํานักผังเมือง หรือผู้แทน

คณะกรรมการ

๓. สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน

คณะกรรมการ

๔. อุตสาหกรรมจังหวัด/อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน

คณะกรรมการ

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด /อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน คณะกรรมการ
๖. ผู้แทนราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์/ผู้อํานวยการเขตพื้นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์
คณะกรรมการ
๗. ปศุสัตว์อําเภอ

คณะกรรมการ

๘. ปศุสัตว์จังหวัด

คณะกรรมการและเลขานุการ

๙. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐. นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หรือผู้แทน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเหตุ สามารถปรับปรุงคําสั่งฯให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัด
ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
๑. ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์
และการก่ อ สร้ า งโรงฆ่ า สั ต ว์ และโรงพั ก สั ต ว์ ให้ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๑ ถึ งข้ อ ๑๒ แห่ ง กฎกระทรวงกํ า หนด
หลักเกณฑ์ !45 $%&+ (   !" # !" $%& !" #.-. /666 ออกตาม
ความพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ให้คํ า ปรึก ษาและคํา แนะนํา แก่ผู้ป ระกอบการเกี่ย วกั บ การขนส่งและเคลื่อนย้ า ยสัต ว์
เข้าโรงฆ่าสัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนด
๓. ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุม
สุขลักษณะในการผลิตเนื้อสัตว์
๔. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ # !"
$%& !" (8 ./) ให้ครบถ้วนถูกต้อง
๕. ดําเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ และรายงานสรุปความเห็นเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรืออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (8 ./)
ขั้นตอนการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์
คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาให้คําปรึกษาและแนะนําผู้ประกอบการ
โรงฆ่าสัตว์เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้
๑. ตรวจสอบสถานที่ที่จะตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ต้องอยู่ในทําเลที่เหมาะสม มีการคมนาคม

ที่สะดวก มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์

โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

และห้ามตั้งอยู่ ภายในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๑) บริเวณที่ห้ามตั้งโรงงานหรือห้ามตั้งโรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
(/) 4+!-

7 7 #% # 7 < $%<,< สถานศึกษา

รวมทั้งภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากเขตสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เป็นโรงฆ่าสัตว์ # !" 
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(A) บริเวณที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของวัตถุมีพิษจากเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม
๒. ตรวจสอบการก่อสร้างตามแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ หมวด ๒ ข้อ ๗ ถึง ข้อ ๑๒ ดังนี้

/.๑ บริเวณภายนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีรั้วกั้นเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกและสัตว์อื่นมิให้เข้าไปภายในโรงฆ่าสัตว์ได้
(๒) มีบริเวณรอบอาคารโรงฆ่าสัตว์ที่มีการดูแลปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี ไม่ก่อให้เกิด
ฝุ่นละอองและมีระบบระบายน้ําที่ดี
(๓) มีโรงพักสัตว์
(๔) มีการแยกทางเข้าออกของสัตว์มีชีวิต และเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ออกจากกัน
(๕) มีการป้องกันแมลง นก และสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคมิให้เข้าไปในอาคารโรงฆ่าสัตว์
(๖) จัดให้มีที่รวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน
๒.๒ โครงสร้างภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ําได้ มีความแข็งแรงทนทานต่อการกระทบกระแทก
และการสึกกร่อน และทนทานต่อสารเคมี มีความลาดเอียง ระบายน้ําได้สะดวกและไม่เกิดการท่วมขังรอยต่อ
ระหว่างพื้นกับผนังต้องเชื่อมกันสนิท และสามารถทําความสะอาดได้ง่าย
(๒) ผนังด้านในทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ําได้ มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ผุกร่อน
หรือเป็นสนิมและทนทานต่อสารเคมี รอยต่อระหว่างผนังกับเพดานเชื่อมกันสนิท และสามารถทําความสะอาด
ได้ง่าย
(๓) ประตูและวงกบประตูทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ําได้ ไม่เป็นสนิม สามารถทํา
ความสะอาดได้ง่าย และประตูที่เปิดสู่ภายนอกอาคารปิดได้สนิท

(๔) ห้องผลิตส่วนที่สะอาดมีเพดานที่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสามเมตร ทําด้วยวัสดุที่มี
ผิวเรียบไม่ดูดซับน้ําหรือความชื้น ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิม รอยต่อต่างๆ ต้องเชื่อมกันสนิท และสามารถทํา
ความสะอาดได้ง่าย
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() โรงฆ่าสัตว์มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน มีการแบ่งบริเวณภายในโรงฆ่าสัตว์
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(/) ห้องผลิตมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่สะอาดและส่วนที่ไม่สะอาด
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(A) && 
() มีระบบระบายน้ําทิ้งที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันน้ําทิ้งจากส่วนที่ไม่สะอาด
ไม่ให้ไหลไปสู่ส่วนที่สะอาดได้ และปลายท่อด้านนอกอาคารต้องออกแบบให้สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเข้าไป
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(6) ระบบระบายอากาศต้องสามารถกําจัดกลิ่น ควัน ไอน้ําร้อน และความชื้นได้
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(1) ระบบแสงสว่างที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์อาจใช้แสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสงสว่าง
8(BBCมีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่าสองร้อยยี่สิบลักซ์ โดยไม่ทําให้การมองเห็นสีของเนือ้ สัตว์เปลีย่ นแปลงไป
(I) น้ําที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ต้องสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําบริโภคตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขและมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดจนมีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดล้างทํา
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( ) อ่างล้างมือต้องทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานและไม่เป็นสนิม มีขนาดลึก
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() เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิดทําด้วยวัสดุที่ไม่มีส่วนผสมซึ่งอาจเป็นอันตราย
ต่อผู้บริโภค ผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแยกหรือรอยแตก รอยต่อต้องเชื่อมกันสนิท สามารถล้างทําความสะอาด
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(@) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ห้ามทาหรือ
+ %94! ! ''! + ,8+)?  9.4:
(A) เครื่องมือและเครื่องจักรที่ติดตั้งประจําที่ ต้องติดตั้ง ให้ห่า งจากผนังหรือเพดาน
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(๓) มีโครงสร้างของโรงพักสัตว์ที่ทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีหลังคาป้องกันแสงแดด
และฝน
(๔) มีประตู รั้วกั้น หรือแผงกั้นที่ทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันสัตว์มิให้ออก
จากโรงพักสัตว์ได้
(6) มีบ ริเ วณที่รับ สัต ว์ที่มีพื้น ผิว ที่ไม่ลื่น หรือลาดชัน จนเกิน ไป และสะดวกต่อการ
เคลื่อนย้ายสัตว์%87 !" '(,+ +4' (''+8E
(1) มีทางเดินไปยังโรงฆ่าสัตว์ที่มีระบบป้องกันการเดินย้อนกลับของสัตว์มายังโรงพักสัตว์
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(๑๐) มีระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ และการระบายน้ําจากที่พักสัตว์ป่วยหรือสงสัย
ว่าป่วยต้องไม่ไหลผ่าน()# !"+'4  !"
() ,&&-,)& 454:#
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/.๖ โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ โดยน้ําที่ผ่านการบําบัด
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๓. การออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
ผู้ปฏิบัติ : อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด
ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่องการมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ และอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๕๒/๑ (๖) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ .ศ . ๒๕๓๔ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
โดยพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการบูรณาการครอบคลุม
ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และปรั บ ปรุ ง พั ฒ นามาตรฐานโรงฆ่ า สั ต ว์ ใ นการผลิ ต เนื้ อ สั ต ว์ ที่ ถู ก สุ ข อนามั ย
และปลอดภั ย ต่ อ การบริ โ ภค ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การฆ่ า สั ต ว์ แ ละจํ า หน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาต
ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.๒)
ขั้นตอนการพิจารณาการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ
ปศุส ัต ว์จ ัง หวัด ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุก ารสรุป รายงานและข้อ คิด เห็น
ของคณะกรรมการฯ เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
(ฆจส.๒) สําหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด ให้ปศุสัตว์จังหวัดสรุป
รายงานและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.๒)

