แบบ ฆจส. ๑
แบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
เขียนที.่ ...................................................
วันที.่ ....... เดือน............................. พ.ศ. .............
เรื่อง การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
เรียน .................................................................................................
๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................
(๑) เป็นบุคคลธรรมดา เชื้อชาติ................................ สัญชาติ................................... อายุ...................ปี
บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขที.่ .....................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต............................................................ จังหวัด..................................................................
อยู่บ้านเลขที.่ ....................... หมู่ท.ี่ .......... ตรอก/ซอย..............................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด....................................
โทรศัพท์............................................. มือถือ.................................................. โทรสาร.........................................
(๒) เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................. จดทะเบียนเมื่อ............................................
เลขทะเบียน................................... สํานักงานตัง้ อยู่เลขที.่ ................ หมู่ท.ี่ ........ ตรอก/ซอย...............................
ถนน............................................ ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด........................................ โทรศัพท์.............................................. มือถือ...................................................
โทรสาร........................................... โดย................................................................................................................
ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต เชื้อชาติ.......................... สัญชาติ............................. อายุ............. ปี
บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญคนต่างด้าว เลขที.่ .....................................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต............................................................ จังหวัด..................................................................
อยู่บ้านเลขที.่ ....................... หมู่ท.ี่ .......... ตรอก/ซอย..............................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด....................................
โทรศัพท์............................................. มือถือ.................................................. โทรสาร.........................................
๒. ข้าพเจ้า ได้ดําเนินการสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ (ชนิดสัตว์...........................................................)
กําลังการผลิตสูงสุด……………….ตัวต่อวัน ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ..........................................................
เมื่อวันที.่ ....... เดือน..................... พ.ศ. ...........ชื่อโรงฆ่าสัตว์...............................................................................
ตั้งอยู่เลขที.่ ......................... หมู่ท.ี่ ............. ตรอก/ซอย........................................... ถนน....................................
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด.....................................
โทรศัพท์........................................... มือถือ........................................................ โทรสาร....................................
โดยได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทุกประการ

๓. ข้าพเจ้า ขอยื่นคําขอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัต ว์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ในการดําเนินการเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว และเงื่อนไขที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดไว้ทุกประการ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้า
ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ตามเอกสารแนบท้ายคําขอนี้
ลงชื่อ............................................................ ผู้ขอรับใบอนุญาต
(...........................................................)

เอกสารแนบ (สําหรับผู้ประกอบการ)
□ ๑. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
□ ๒. สําเนาหนังสือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
□ ๓. สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์
□ ๔. สําเนาหนังสือตอบการใช้ที่ดินก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
□ ๕. บันทึกปากคําผู้อํานวยการเขต กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบและราษฎรทีอ่ าศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์
□ ๖. แผนผังแสดงที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณใกล้เคียง ในกระดาษ
ขนาด A๒ หรือ A๓ จํานวน ๕ ชุด
□ ๗. แบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งถูกต้องตามมาตราส่วน พร้อมด้วย
คําอธิบาย รายละเอียด โดยมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหรือบุคคลอื่น
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ในกระดาษขนาด A๒ หรือ A๓ จํานวน ๕ ชุด ประกอบด้วย
□ ๗.๑ แบบแปลนพื้นอาคารโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์
□ ๗.๒ แบบแปลนแสดงการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร
□ ๗.๓ แบบแปลนแสดงระบบการระบายอากาศ
□ ๗.๔ แบบแปลนแสดงระบบแสงสว่าง
□ ๗.๕ แบบแปลนแสดงระบบน้ําดี
□ ๗.๖ แบบแปลนแสดงระบบระบายน้ําทิ้ง
□ ๗.๗ แบบแปลนแสดงระบบการบําบัดน้ําเสีย
□ ๘. รายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
□ ๙. แผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิต
□ ๑๐. สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
□ ๑๑. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ถ้ามี)
□ ๑๒. สําเนาทะเบียนเลขที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์
□ ๑๓. สําเนาผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําใช้และ/หรือน้ําแข็ง ทางเคมี ทางกายภาพ และทางจุลชีววิทยา ไม่เกิน ๖ เดือน
________________________________________________________________________________
สําหรับเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบเอกสารแล้ว
□ เอกสารครบถ้วน □ เอกสารไม่ครบถ้วน ขาดรายการที.่ .................................................................................
ลงชื่อ............................................................... เจ้าหน้าที่
(..............................................................)
ตําแหน่ง............................................................................

แบบ ฆจส. ๒
ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
โรงฆ่า..................... (ชนิดสัตว์)..........................
เลขที.่ ......................................... / ...................................
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. ๒๕๓๕
อนุญาตให้..................................................................................................... อายุ............ ปี
เชื้อชาติ........................... สัญชาติ................................... อยู่บ้านเลขที.่ ................................ หมู่ท.ี่ .....................
ตรอก/ซอย.......................................... ถนน....................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด...................................... ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
ชื่อโรงฆ่าสัตว์.............................................................................กําลังผลิตสูงสุด......................ตัวต่อวัน
ตั้งอยู่เลขที่...................... หมู่ที่......... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน.......................................
ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด........................................
โดยต้องประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามเงื่อนไขที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด
อนุญาต ณ วันที.่ ............ เดือน........................................... พ.ศ. .................
ลงชื่อ.......................................................................... ผู้อนุญาต
(.........................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................

ลักษณะของเงื่อนไข
ประกอบใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
๑. ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุรําคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
๒. ต้องให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานตรวจโรคสัตว์ ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. ต้องหยุดทําการฆ่าสัตว์ในวันพระและวันสําคัญตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด
๔. ต้องปฏิบัติตามนโยบายและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด

แบบ ฆจส. ๓
แบบขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
เขียนที.่ ..........................................................
วันที.่ .............เดือน............................พ.ศ. ........................
เรื่อง การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
เรียน .................................................................................
๑. ข้าพเจ้า.................................................................................................................................
(๑) เป็นบุคคลธรรมดา เชื้อชาติ...................................สัญชาติ....................................
อายุ...........ปี บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขที.่ ................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด............................................................................
อยู่บา้ นเลขที.่ ........................หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย......................................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...........................................มือถือ.......................................................
(๒) เป็นนิติบุคคลประเภท...........................................................................................
ชื่อ............................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................เลขทะเบียน..........................................
สํานักงานตั้งอยู่เลขที.่ ..................หมู่ท.ี่ ..........ตรอก/ซอย....................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร.........................................มือถือ.............................................................
โดย.....................................................................................................ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
เชื้อชาติ.....................................................สัญชาติ..........................................................อายุ.............................ปี
บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขที.่ .......................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................................................................................
อยู่บ้านเลขที.่ ......................หมู่ท.ี่ ..........ตรอก/ซอย..........................................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด................................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร.........................................มือถือ........................................................
๒. ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ชนิดสัตว์.......................)
เลขที.่ ............................................/.................เมื่อวันที.่ ...........เดือน....................พ.ศ. ........................................
ชื่อโรงฆ่าสัตว์.........................................................................กําลังการผลิตสูงสุด...................................ตัวต่อวัน
ตั้งอยู่เลขที.่ .........................หมู่ท.ี่ ..........ตรอก/ซอย..........................................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...............................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร.........................................มือถือ........................................................

๓. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยคือ
□ (๑) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
□ (๒) สําเนาใบแจ้งความเอกสารหายจากสถานีตํารวจ
□ (๓) หนังสือมอบอํานาจ กรณีมิใช่ผู้รับใบอนุญาต และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว ทั้งของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๔. ข้าพเจ้าขอแจ้งว่าใบอนุญาตดังกล่าวตามข้อ ๒ ได้...................................................................
จึงยื่นคําร้องต่อ................................................................ เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์ ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
และขอได้โปรดพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวให้ข้าพเจ้าต่อไปด้วย
ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
(....................................................)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สําหรับเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจรับเอกสารแล้ว
□ เอกสารครบถ้วน □ เอกสารไม่ครบถ้วนขาดรายการที่……………………………………………………….
ลงชื่อ......................................................เจ้าหน้าที่
(......................................................)
ตําแหน่ง………………………………………………………………

