รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

........................................................
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์
2. นายวัชระ การะยะ
3. นายกฤตน ชมภูรัตน์
4. นางชุติมา แสนสมบัติ
5. นายสมพงษ์ พรมละอองวัน
6. นายยงยุทธ คุณรา
7. นายไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์
8. ส.ต.อ. เปี่ยมศักดิ์ ปานะเสน
9. นายอาทิตย์ วงศ์ทินบดี
10. นายคมเดช อัยย์ตระกูล
11. นายชุมพร ใจเมตตา
12. นายสุวิทย์ ประชุม

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประธาน
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
ผู้อานวยการกองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลสันกาแพง
ปลัดเทศบาลตาบลแม่แตง
นายกเทศมนตรีตาบลแม่แฝก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบงตัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแอ่น
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าไม่ร่วมประชุม
1. ผู้แทน ผู้อานวยการสานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ผู้แทน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ติดราชการ

ติดราชการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์
2. นางสาวนิรดา วินทกรนุกูล
3. นายสุรชัย พรหมมา
4. นางสุพรรณ จีแดง
5. นางสาวสุธีพร ไชยนาวา
6. นางวชิรญาณ์ วันทองสุข
7. นายอนุวัต ใจดี
8. นายรักขิต สหัสแปง
9. นายอลงกรณ์ ศิริพัฒน์
10 นายธวัช วิริยะ
11. นายอุทัย ชัยชนะทอง
12. นายดวงจันทร์ ใจจันทร์

งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ตาบลแม่เหียะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองแม่เหียะ
ปศุสัตว์อาเภอสันกาแพง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตาบลแม่แฝก
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เทศบาลตาบลแม่แฝก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ เทศบาลตาบลสันกาแพง
ผู้ประกอบการ บริษัท. จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จากัด
บริษัท. จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จากัด
บริษัท. จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จากัด
ผู้ประกอบการ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

/ นายพงศ์พัฒน์...

- 2นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประธาน ได้กล่าวเปิดประชุมตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจาจังหวัด และเปิดประชุม เวลา 13.30 น. โดยดาเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ วัตถุประสงค์ในการประชุม
ประธาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และให้ความเห็นเกี่ยวกับคาขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
ของผู้ยื่นประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี –

ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.๑ เรื่องจากสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
3.1.1 นโยบายการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ นาเสนอนโยบายการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้กล่าว
นาเสนอนโยบายการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกอาเภอในจั งหวัดเชียงใหม่ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ซึ่งสามารถ
ดาว์นโหลด กฎหมายด้านปศุสัตว์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทางเมนูหลักเว็บไซต์สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
และแนวปฏิบัติการบั งคับใช้กฎหมายกับผู้ ประกอบการสถานที่จาหน่ายเนื้อสั ตว์ที่นาเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับการ
รับรองจากพนักงานตรวจโรคสัตว์มาจาหน่าย ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2560 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาใน
การกระทาผิดตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
ฐานความผิดผู้ใดจาหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับการรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์จากพนั กงานตรวจโรค กาหนดให้
เปรียบเทียบปรับครั้งที่ 1 จานวน 25,000 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
3.1.2 การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์
และโรงพักสัตว์ พ.ศ. 2555
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ประธาน ได้กล่าวถึงปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์
จานวนทั้งสิ้น 51 แห่ง ได้ดาเนิน การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ พ.ศ. 2555 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้คาแนะนา แก้ไ ข
ข้อบกพร่อง และมีการแจ้งเตือนให้แก้ไขข้อบกพร่อง และปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.๑ พิจารณาการปรับปรุงขยายอาคารโรงฆ่าสัตว์ ของ บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จากัด
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ประธาน ได้กล่าวถึงกรณีบริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จากัด ได้ปรับปรุงขยายอาคารโรงฆ่าสัตว์ โดยได้
จัดทาแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ประจาจังหวัด พิจารณาเนื่องจากเกี่ย วข้องกับ กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึง มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ นาเสนอพิจารณาการปรับปรุงขยายอาคาร
โรงฆ่าสัตว์ ของ บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จากัด อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้กล่าว
นาเสนอกรณีการขออนุ ญาตดัดแปลง (ต่อเติม) อาคารโรงฆ่าสั ตว์ ของ บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จากัด ที่ขอ
ดัดแปลงอาคารโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ขนาด 175 ตารางเมตร เป็นอาคารโรงฆ่าสัตว์ขนาด 1 ,981
ตารางเมตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคารที่ต้องขออนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น โดยเป็นพื้นที่ดังกล่าว
อยู่ในเขตผังเมืองตามกฎหมายผังเมือง ดังนั้น จึงขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาขอความ
เห็นชอบแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของ บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จากัด
นายไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์ ผู้อานวยการกองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลสันกาแพง ได้กล่าวถึง
กรณี บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จากัด ได้ขอยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมและขยายอาคารโรงฆ่าสัตว์
โดยได้ตรวจพบว่าได้ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตใช้เนื้อที่เกิน 2,000 ตารางเมตร จึงคาแนะนาให้ลด
เนื้อที่ในบริเวณคอกพักสัตว์ และแก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้องตามกฎหมายการควบคุมอาคาร โดยให้สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดพิจารณาเกี่ยวกับที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และการต่อเติมขยายอาคารโรงฆ่าสัตว์ ว่ามีความเหมาะสมกับ
ปริมาณสัตว์ที่เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์และกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์หรือไม่ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการยื่นขอใบอนุญาต
ก่อสร้างหรือดัดแปลง (แบบ อ.1) จากเทศบาลตาบลสันกาแพง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทาการตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ก็จะออกใบรับรอง แบบ อ. 6 (ใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร) ต่อไป
นายสมพงษ์ พรมละอองวัน ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอความคิดเห็นว่าใน
การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบควรมี สาเนาเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นร่วมกันในที่ประชุม
นายวัชระ การะยะ ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอความเห็นกรณี บริษัท
จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จากัด ที่ขอขยายอาคารโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่เดิมจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง และ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
/ นายกฤตน...

-4–
นายกฤตน ชมพูรัตน์ ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ปริมาณน้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ สู่ระบบบาบัดน้าเสียสามารถรองรับกับปริมาณสัตว์ที่เข้าฆ่ามากน้อยเพียงใด และ
จะต้องขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ ใหม่หรือไม่
ประธาน ได้กล่าวถึงใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ของ บริษัท
จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใช้ใบอนุญาตฯ เลขที่เดิม ระบบบาบัดน้าเสียสามารถรองรับปริมาณ
น้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ และปริมาณสัตว์ที่เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ ตามที่วิศวกร
สิ่งแวดล้อมให้การรับรอง แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์มีความความเหมาะสมกับเนื้อที่ แผนผังและการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ พ.ศ. 2555
และพิจารณาเห็นชอบแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.2 พิจารณาการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ของ บริษัท มงคลแอนด์ซันส์ ฟาร์ม จากัด อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้กล่าว
นาเสนอกรณีจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ บริษัท มงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม จากัด ดาเนินการก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์
ตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยยื่นขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ ชื่อโรงฆ่าสัตว์ “เอ็ม เค เอฟ เฟรชฟูดส์ ”
บ้านห้วยชมพู หมู่ท.ี่ 8 ตาบลแม่แตง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ชม 0008/42288 ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผู้ประกอบการได้ยื่นแก้ไขแปลนพื้นอาคารโรงฆ่าสัตว์ ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อที่ให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ จึงขอ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการการแก้ไขแบบแปลนพื้นของผู้ประกอบการ
ส.ต.อ. เปี่ยมศักดิ์ ปานะเสน ปลัดเทศบาลตาบลแม่แตง ได้กล่าวกรณี บริษัท มงคลแอนด์ซันส์
ฟาร์ม จากัด ยื่นแก้ไขแปลนพื้นอาคารโรงฆ่าสัตว์ ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งเทศบาลตาบลแม่แตง
ได้ตรวจสอบและอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ตามแบบแปลนที่ยื่น
ประธาน ได้กล่าวประเด็นการแก้ไขแบบแปลนพื้นของบริษัท มงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม จากัด ซึ่งได้
ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้ าง (แบบ อ.1) จากเทศบาลตาบลแม่แตงเรีย บร้อยแล้ว และกาลังดาเนินการก่อสร้าง
อาคารโรงฆ่าสัตว์ ตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พิจารณาเห็นชอบให้ดาเนินการตามที่ผู้ประกอบการ
ยื่นแก้ไขแบบแปลนพื้น ดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.3 พิจารณาการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1)
ของงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมืองเชียงใหม่
ประธาน ได้ กล่ าวถึงตามที่คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ประจาจังหวัด ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อให้คาแนะนาโรงฆ่าสัตว์ปีก ของงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการ
หลวง ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม. 2561 ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของมูลนิธิ
โครงการหลวง เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 และการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์จากเทศบาลเมืองแม่เหียะ
/ ดร.สุชน...

- 5ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์ งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ตาบลแม่เหียะ
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้พื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ใช้ประโยชน์ในการทากิจกรรมอยู่ในปัจจุบัน
นายยงยุทธ คุณรา รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ได้กล่าวถึง อาคารโรงฆ่าสัตว์และสิ่งปลูก
สร้างของมูลนิธิโครงการหลวง ได้ก่อสร้างก่อนถูกเพิกถอนออกจากพื้นที่ออกจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย
เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงได้เสนอให้มีระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
นางสาวนิรดา วินทกรนุกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์จากเทศบาลเมืองแม่เหียะ เกี่ยวกับแบบแปลนโรง
ฆ่าสัตว์ ให้กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ประสานกองช่างของเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ในการเขียนแบบแปลน ทั้งนี้การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) จะต้องได้รับหนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามระวางแผนที่แนวเขตที่มูลนิธิโครงการหลวงตั้งอยู่
นายวัชระ การะยะ ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอแนะใช้ระวางแผนที่
แสดงตาแหน่งที่ตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อยื่นขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยมี เอกสารให้กระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด พร้อมกับหนังสือการแสดงความยินยอมให้ครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินจากหน่วยงานในสังกัด
ประธาน ได้เสนอแนะให้พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจะต้องได้รับหนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยมอบหมายให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.4 พิจารณาการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1)
ของนางสาวพรวิไล ปู่นะ ตาบลบงตัน อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการนาเสนอการก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ โดยใช้
แบบแปลนมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดาเนินการก่อสร้าง
โรงฆ่าสัตว์
นายสุวิทย์ ประชุม นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสิน ค้าปศุสัตว์ ได้กล่าว
นาเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาการก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ ของนางสาวพรวิไล ปู่นะ ในพื้นที่ตาบลบงตัน
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบแปลนมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ซึ่งจากการตรวจเอกสารหลักฐาน
และแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ปรากฏว่าผู้ประกอบการยังไม่ได้หนังสือการรับรองให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินจากสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นายสมพงษ์ พรมละอองวัน ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงความคิดเห็นว่าจาก
การตรวจแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ของนางสาวพรวิไล ปู่นะ ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เป็นโรงงานแปรรูป
สุกรขนาดเล็กพิเศษ กาลังผลิต 1- 3 ตัว ต่อวัน ซึ่งใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตาบลบงตัน
อนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคารชนิด โรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ ประเภทอาคาร คสล.1 ชั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการแก้ไขแบบแปลนให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ โดยใช้ เครื่องจักไม่เกิน 4.5 แรงม้า หรือใช้ แรงงาน
ไม่เกิน 7 คน
/ ประธาน…

-6ประธาน ได้กล่าวพิจารณาให้นางสาวพรวิไล ปู่นะ ดาเนินการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อใช้ใน
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และส่งหลักฐานเอกสารครบถ้วน โดยแก้ไขแบบแปลนให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาความเห็นชอบ ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.5 พิจารณาการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1)
ของนางแดง วันโย ตาบลบ้านแอ่น อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
นายสุ วิ ท ย์ ประชุ ม นายสั ต วแพทย์ ช านาญการพิ เ ศษ กลุ่ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์
ได้นาเสนอ.ที่ประชุมฯ ให้ทราบกรณี นางแดง วันโย ได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ
การฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1) ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตาบลบงตัน อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยดัดแปลงอาคารมา
ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ ให้เป็นโรงฆ่าสุกรขนาดเล็ก ซึ่งจากการตรวจสอบสถานที่และบริเวณภายนอก
อาคารโรงฆ่าสัตว์ โครงสร้างภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ บริเวณภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ไม่เป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสั ตว์และโรงพักสั ตว์ และจากการตรวจเอกสารหลั กฐานไม่
ครบถ้วน และไม่มแี ผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
นายอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีตาบลแม่แฝก ได้กล่าวถึงการไม่ทราบขั้นตอนการยื่น
ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ที่ผู้ประกอบการต้องยื่นคาขอพร้อมด้วยแผนงานการ
ประกอบกิ จ การฆ่ า สั ต ว์ ต่ อ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และมี ก ารพิ จ ารณาแผนงานดั ง กล่ า ว โดย
คณะกรรมการประจาจังหวัด
นายไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์ ผู้อานวยการกองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลสันกาแพง ได้แสดง
ความคิดเห็นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) ให้ผู้ประกอบการปรึกษาสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อยันยันความถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
ประธาน ได้กล่าวพิจารณากรณีนางแดง วันโย ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ
การฆ่ า สั ต ว์ ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการตั้ ง โรงฆ่ า สั ต ว์แ ละโรงพั ก สั ต ว์ ให้ แ จ้ ง
ผู้ประกอบการทราบ ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.6 พิจารณาการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1)
ของนายซิมโอน ปัญญา ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นายสุ วิ ท ย์ ประชุ ม นายสั ต วแพทย์ ช านาญการพิ เ ศษ กลุ่ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์
ได้นาเสนอการการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์
ของนายซิมโอน ปัญญา ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบแปลนมาตรฐานของกรมปศุสัตว์
ซึ่งได้ผ่านการตรวจเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
นายสมพงษ์ พรมละอองวัน ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงความคิดเห็นว่าจาก
การตรวจแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ ของนายซิมโอน ปัญญา ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เป็นโรงงานแปรรูป
สัตว์ปีกขนาดเล็กพิเศษ กาลังผลิต 200- 300 ตัว ต่อวัน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการแก้ไขแบบ
แปลนให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ และให้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากเทศบาลตาบลแม่แฝก (แบบ อ.1) เป็นอาคารเพื่อ
ใช้เป็น โรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็ก
/ ประธาน…

-7ประธาน ได้กล่าวให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้นายซิมโอน ปัญญา แก้ไขแบบแปลน
ให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ และให้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์จากเทศบาลตาบลแม่แฝก ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.7 พิจารณาการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1)
ของนายธวัช วิริยะ ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นายสุ วิ ท ย์ ประชุ ม นายสั ต วแพทย์ ช านาญการพิ เ ศษ กลุ่ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์
ได้นาเสนอที่ประชุมฯ ให้ทราบกรณีการยื่นแบบขอรับใบอนุ ญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสั ตว์ และการฆ่าสัตว์
ก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสั ตว์ ของนายธวัช วิริยะ ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการ
ตรวจสอบสถานที่ และตรวจเอกสารหลั กฐานและแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสั ตว์ ปรากฏว่า เอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่มีแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ประธาน ได้กล่าวให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ นายธวัช วิริยะ จาทาแผนงานการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ (แบบ อ.1) จากเทศบาลตาบลแม่แฝก ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายกฤตน ชมพูรัตน์ ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเสนอแนะให้ผู้
ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ให้ขอรับประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ (แบบ อภ.1) ในการประกอบ
กิจการดังกล่าว จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
นางชุติมา แสนสมบัติ ผู้แทน ท้องถิน่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ซึ่งผ่านการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ตาม
หลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภาให้การรับรอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
ประธาน ได้กล่าวมอบหมายให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งหนังสือการแต่งตั้งพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ต่อไป
ประธาน

กล่าวปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ........................................ผู้บันทึกการประชุม ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายดวงจันทร์ ใจจันทร์)
(นายสุวิทย์ ประชุม)
สัตวแพทย์ชานาญงาน
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ

