
การรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานดานโรงฆาสัตวและงานดานอาหารปลอดภัย 

(เฉพาะกลุมควบคุมโรงฆาสัตวภายในประเทศ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว) 

ลําดับ

ที ่
รายงาน กําหนดสงรายงาน รูปแบบรายงาน วิธีการสง 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๑ รายงานการออกใบอนุญาตฯ 

ฆจส. ๒ 

ภายใน ๗ วัน หลังออก

ใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ 

๑.๑. สําเนาใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ ตาม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่อง การกําหนดแบบพิมพที่ใชปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว

และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๙ ลง

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๑.๒. แบบฟอรมขอมูลโรงฆาสัตวที่ไดรับ

ใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒  

(ตัวอยางตามเอกสารแนบ ๒) 

เอกสารราชการ สนง.ปศจ. สําเนาแจง

สนง.ปศข. 

๒ รายงานการยกเลิกใบอนุญาตฯ 

ฆจส. ๒ 

ภายใน ๗ วัน นับแตมีการ

สงคืนใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ 

แกนายทะเบียน 

๒.๑. สําเนาหนังสือแสดงความประสงค

ขอยกเลิกใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ 

๒.๒. สําเนาใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒  

๒.๓. หนังสือแจงยกเลิกใบอนุญาตฯ 

ฆจส. ๒ ใหกรมปศุสัตวทราบ 

เอกสารราชการ สนง.ปศจ. สําเนาแจง

สนง.ปศข. 

๓ รายงานการเปลี่ยนแปลง

ใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ 

ภายใน ๗ วัน นับแตผู

อนุญาตลงนามใบอนุญาตฯ 

ฆจส. ๒ ฉบับใหม 

 

๓.๑. สําเนาใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ ฉบับเดิม  

๓.๒. สําเนาใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ ฉบับใหม 

๓.๓. หนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตฯ 

ฆจส. ๒ ใหกรมปศุสัตวทราบ 

เอกสารราชการ สนง.ปศจ. สําเนาแจง

สนง.ปศข. 



ลําดับ

ที ่
รายงาน กําหนดสงรายงาน รูปแบบรายงาน วิธีการสง 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๔ รายงานการแตงตั้งพนักงาน

ตรวจโรคสัตว (เฉพาะโรงฆาสัตว

ที่ไดรับใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ 

ตั้งแต วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙) 

ภายใน ๗ วัน หลังจากมี

คําสั่งแตงตั้งพนักงานตรวจ

โรคสัตว 

-คําสั่งแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว เอกสารราชการ สนง.ปศจ. สําเนาแจง

สนง.ปศข. 

๕ รายงานการตรวจประเมิน 

โรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตฯ 

ฆจส. ๒ 

ภายในวันที่ ๕ ของเดือน

ถัดไป 

๕.๑. แบบรายงานผลการบังคับใชกฎหมาย

โรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒  

ในรูปแบบไฟล Microsoft excel  

๕.๒. ไฟลหนังสือแจงเตือน พักใช เพิกถอน

ใบอนุญาต 

(ตัวอยางตามเอกสารแนบ ๓) 

certify7@dld.go.th หรือ 

localslaughter@gmail.com 

สนง.ปศจ. สําเนาแจง

สนง.ปศข. 

๖ รายงานผลการดําเนินคดีตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการ

ฆาสัตวเพื่อการจําหนาย

เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ภายใน ๗ วันหลังจาก

ดําเนินการรองทุกข

กลาวโทษ 

๖.๑. สําเนาบันทึกการจับกุม ๑ ชุด (ตอ ๑ คดี) 

๖.๒. สําเนาบัญชีของกลางคดีอาญา ๑ ชดุ 

(ตอ ๑ คดี) 

๖.๓. สําเนารายงานบันทึกประจําวัน

เกี่ยวกับคดี ๑ ชุด 

เอกสารราชการ 

หรือทาง e-mail: 

certify7@dld.go.th, 

localslaughter@gmail.com  

สนง.ปศจ. สําเนาแจง

สนง.ปศข. 

  หลังมีคําพิพากษาแลว -สําเนาคําพิพากษา ๑ ชุด    

๗ รายงานผลการตรวจสถานที่

จําหนายเนื้อสัตว (ปศุสัตว OK) 

ภายในวันที่ ๕ ของเดือน

ถัดไป 

-แบบรายงานผลการตรวจสถานที่

จําหนายเนื้อสัตว (ปศุสัตว OK) (OK ๐๕) 

ในรูปแบบไฟล Microsoft excel 

(ตัวอยางตามเอกสารแนบ ๔) 

localslaughter@gmail.com สนง.ปศข.  



ลําดับ

ที ่
รายงาน กําหนดสงรายงาน รูปแบบรายงาน วิธีการสง 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๘ รายงานผลการตรวจวิเคราะห

ทางหองปฏิบัติการ 

ภายในวันที่ ๕ ของเดือน

ถัดไป 

๘.๑. แบบฟอรมการสงตัวอยาง กิจกรรม ๗ 

โรงฆาสัตวภายในประเทศ ในรูปแบบไฟล 

Microsoft excel  

๘.๒. แบบฟอรมการสงตัวอยาง กิจกรรม ๗.๑ 

ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 

(ปศุสัตว OK) ในรูปแบบไฟล Microsoft 

excel (ตัวอยางตามเอกสารแนบ ๕) 

certify7@dld.go.th หรือ 

localslaughter@gmail.com 

สนง.ปศจ.  

   ๘.๓. แบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห 

กิจกรรม ๗ โรงฆาสัตวภายในประเทศ ใน

รูปแบบไฟล Microsoft excel  

๘.๔. แบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห 

กิจกรรม ๗.๑ ตรวจสอบรับรองคุณภาพ

สินคาปศุสัตว (ปศุสัตว OK) ในรูปแบบ

ไฟล Microsoft excel  

(ตัวอยางตามเอกสารแนบ ๖) 

certify7@dld.go.th หรือ 

localslaughter@gmail.com 

ศวพ.และ

สตส. 

 

 

 

 

 

 


