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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว(ฆจส.2)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว(ฆจส.2)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ.2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ.2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 2
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 5
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 15/08/2015 12:14
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ งานสัตวแพทย สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครเชียงใหม เลขที่ 1 ถ.วัง
สิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9136 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
2) สถานที่ใหบริการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1.ผูประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ.2555 (หมวด 2)
2.ผูยื่นคําขอสามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (ฆจส.2) ไดณ ทองที่ที่ตั้งโรงฆา
สัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวนั้นตั้งอยูดังตอไปนี้
- เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยื่นที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว
- เขตตางจังหวัดยื่นที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่
เงื่อนไข
1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะ
ถือวาผูยื่นคําขอไมประสงคจะยื่นคําขอ
2. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
3.สําเนาเอกสารตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
หลักเกณฑในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (ฆจส .1) และเอกสารตางๆ มีดังนี้
1. กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา ใหยื่นสําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาว
2. กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และเอกสารการมอบอํานาจ(ถามี)
3. ผูขออนุญาตจะตองแนบสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ครอบครองที่ดินในระหวางที่ใชเปนที่ตั้งโรง
ฆาสัตวและโรงพักสัตว และในกรณีที่ผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดินใหมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินที่ให
ใชที่ดินดังกลาว เปนที่ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
4. แผนผังแสดงสถานที่ขอตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และสิ่งปลูกสรางอื่น ตลอดจนที่รวบรวม หรือกําจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูล ที่บําบัดน้ําเสีย และที่ระบายน้ําทิ้ง พรอมแสดงรายละเอียดที่ตั้ง เนื้อที่ และระยะหางของบานเรือนที่พักอาศัยของ
ราษฎร สิ่งปลูกสรางและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียงโดยรอบ
5. แบบแปลนโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวที่จะดําเนินการกอสราง
6. รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในโรงฆาสัตวโรงพักสัตว และการฆาสัตว การ
จัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ และการควบคุม
เสียง รวมทั้งขจัดมลพิษ หรือสิ่งตางๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่งอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพัก
สัตว และการฆาสัตว
7. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (กรณีใชเครื่องจักรเกิน 5 แรงมา
และมีคนงานเกิน 7 คน)
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หมายเหตุ; ผูประกอบการตองทําการปรึกษาแบบแปลนโรงฆาสัตวกับปศุสัตวจังหวัด และขออนุญาตกอสรางอาคารจาก
สวนควบคุมอาคาร สํานักการชางเทศบาลนครเชียงใหม ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กรณีมีการรอง
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (อภ.2) ผูประกอบการโรงฆาสัตวจะตองจัดใหมีเอกสารดังกลาว
ดวย โดยดําเนินการใหเรียบรอยกอนยื่นแบบ ฆจส.1
ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารใหมีความถูกตองกอนรับคําขอฯเขาพิจารณา การอนุญาตจะดําเนินการ
เมื่อเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน และโรงฆาสัตว โรงพักสัตวเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ.2555
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร 1.ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา 1 วันทําการ เทศบาลนคร
ขอ (ฆจส.1) พรอมเอกสาร
เชียงใหม อําเภอ
หลักฐานตอเจาหนาที่
เมืองเชียงใหม
2.เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ
จังหวัดเชียงใหม
1)
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอใหครบถวน
ถูกตอง

การพิจารณา

2)

1.คณะกรรมการที่ไดรับการ 24 วันทําการ
แตงตั้งพิจารณาเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอ
และตรวจประเมินสถาน
ที่ตั้งโรงฆาสัตวและโรงพัก
สัตวตามหลักเกณฑที่
กําหนด
2.เจาหนาที่จัดทํา
ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว
และเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
พิจารณาลงนาม

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
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ที่

3)

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผูมีอํานาจลงนาม
ใบอนุญาตฯ

ระยะเวลา
ใหบริการ
5 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(มีลายเซ็นเจาของ
ประชาชน
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชนและ
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
1
ฉบับ
(มีลายเซ็นเจาของ
บุคคล
การคา
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
2)
รับรองสําเนา
ถูกตอง พรอม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
ใบสําคัญ
สํานักงานตํารวจ 0
1
ฉบับ
(- เฉพาะกรณี
ประจําตัวคนตาง แหงชาติ
บุคคลตางชาติ
3) ดาว
- มีลายเซ็น
เจาของบัตร
ประจําตัว
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประชาชนและ
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
หนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินที่ตั้ง
โรงฆาสัตวและ
โรงพักสัตว
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ที่ใหใชที่ดิน
ดังกลาว เปน
ที่ตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว (ใน
กรณีที่ผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน)
หนังสือตอบกลับ
ในที่ดินที่ตั้งโรง
ฆาสัตวจาก
หนวยงานที่
รับผิดชอบตาม
กฎหมายวาดวย
ผังเมือง
บันทึกปากคํา

กรมที่ดิน

0

-

หมายเหตุ

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

กรมโยธาธิการและ 1
ผังเมือง

1

ฉบับ

(มีลายเซ็นรับรอง
และประทับตรา
นิติบุคคลกรณีเปน
นิติบุคล)

-

1

ฉบับ

(มีลายเซ็นรับรอง

1

(มีลายเซ็นรับรอง
และประทับตรา
นิติบุคคลกรณีเปน
นิติบุคล)
(มีลายเซ็นรับรอง
และประทับตรา
นิติบุคคลกรณีเปน
นิติบุคล)
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ที่

5)

6)

7)

8)
9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ผูอํานวยการเขต
กํานัน
ผูใหญบาน หรือ
เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบและ
ราษฎรที่อาศัย
อยูในบริเวณ
ใกลเคียงกับ
สถานที่ตั้งโรงฆา
สัตว
แผนผังแสดงที่ตั้ง
โรงฆาสัตวและ
โรงพักสัตวและ
สิ่งปลูกสราง
ภายในบริเวณ
ใกลเคียง
แบบแปลนพื้นที่
อาคารโรงฆา
สัตว และโรงพัก
สัตว
แบบแปลนแสดง
การติดตั้ง
เครื่องมือและ
เครื่องจักร
แบบแปลนแสดง
ระบบการระบาย
อากาศ
แบบแปลนแสดง
ระบบแสงสวาง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
และประทับตรา
นิติบุคคลกรณีเปน
นิติบุคล)

-

1

5

ฉบับ

(มีลายเซ็นรับรอง
และประทับตรา
นิติบุคคลกรณีเปน
นิติบุคล)

-

1

5

ฉบับ

-

1

5

ฉบับ

(มีลายเซ็นรับรอง
และประทับตรา
นิติบุคคลกรณีเปน
นิติบุคคล)
-

-

1

5

ฉบับ

-

-

1

5

ฉบับ

-
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ที่
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แบบแปลนแสดง
ระบบน้ําดี
แบบแปลนแสดง
ระบบระบายน้ํา
ทิ้ง
แบบแปลนแสดง
ระบบบําบัดน้ํา
เสีย
รายการเครื่องมือ
เครื่องจักรและ
อุปกรณที่ใชใน
การผลิต
แผนภูมิแสดง
ขั้นตอน
กระบวนการผลิต
ใบอนุญาตสราง
อาคารตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม
อาคาร
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงานตาม
กฎหมายวาดวย
โรงงาน
ทะเบียนเลขที่ตั้ง
โรงฆาสัตว
ผลวิเคราะห
คุณภาพน้ําใช

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

5

ฉบับ

-

1

5

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ทางเคมี ทาง
กายภาพ และ
ทางจุลชีววิทยา
ผานเกณฑ
มาตรฐาน ไมเกิน
6 เดือน
16. คาธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
คาธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมตอฉบับ)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว 69/1 ถ.พญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 02-653-4444 ตอ 3112-3114 โทรสาร 0-2653-4917 website :
http://certify.dld.go.th/
หมายเหตุ (กรณีตางจังหวัด สามารถติดตอไดที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวนั้นตั้งอยู)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว กลุมวินัย กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว 69/1 ถ.พญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2653 4444 ตอ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :
http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ ( 1ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร0-5325-9000)
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ

