
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ าจังหวัด 
คร้ังที่ 1/2562 วันที่ วันที่ 23 เมษายน 2562  เวลา 10.00 – 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตอง 
........................................................ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

  1. นายสุวิทย์  ประชุม   ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ประธาน 
  2. นายทวีศิลป์  ชัยชนะ   ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
  3. นายสันติชล  ด าดิบ   ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่  
  4. นายสมพงษ์  พรมลอองวัน   ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
  5. นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์ ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
  6. นายรุ่งโรจน์  สุนทร   ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
  7. นางสาวยุพเรศ  ส าเภา   ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง 

รายชื่อผู้เข้าไม่ร่วมประชุม 

 1. ผู้แทน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดราชการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

  1. นายโกสินทร์  อินจันทร์  ปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตอง 
  2. นายดวงจันทร์  ใจจันทร์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

 นายสุวิทย์  ประชุม  ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน กล่าวเปิด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ าจังหวัด ครั้งท่ี 1/2562 เวลา 10.00 น. 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งติดราชการเร่งด่วนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

วาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑ วัตถุประสงค์ในการประชุม 
  ประธาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และให้ความเห็นเกี่ยวกับค าขอรับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
ของผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จ านวน 5 ราย 

ที่ประชุมรับทราบ  

วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 - ไม่มี – 
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วาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
 3.๑ เร่ืองจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
      3.1.1 การแบ่งขนาดโรงฆ่าสัตว์ ของกรมปศุสัตว์  
           ประธาน ได้น าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์ประจ าจังหวัด เกี่ยวกับการแบ่งขนาดโรงฆ่าสัตว์ของกรมปศุสัตว์ โดยแหล่งท่ีมาข้อมูลตามแนวทางการ
พัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ปี 2558 ดังนี้ 
 

ขนาดโรงฆ่าสัตว์ 
จ านวนสัตว์ที่เข้าเชือด (ตัว / วัน) 

สุกร โค กระบือ แพะ แกะ สัตว์ปีก 

ขนาดเล็กมาก (SS)  1 - 5  1 - 2  1 - 2  1 - 50 

ขนาดเล็ก (S)  6 - 20  3 - 5  3 - 10  51 - 200 

ขนาดกลาง (M) 21 - 50  6 - 10  11 - 20 201 - 4,000 

ขนาดใหญ่(L) 51 - 200  11 - 20 21 - 50 4,001 - 10,000 

ขนาดใหญ่มาก (XL) 201 ตัวขึ้นไป 21 ตัวขึ้นไป 51 ตัวขึ้นไป 10,001 ตัวขึ้นไป 

โดยในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.1) 
หรือมีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1) ดังนี้ 
 

ชนิดสัตว์ แบ่งตามขนาดโรงฆ่าสัตว์ (โรง) 
ขนาดเล็กมาก (SS) ขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) ขนาดใหญ่(L) ขนาดใหญ่มาก (XL) 

สุกร 4 6 8 2 8 
โค กระบือ  - 8 1 1 1 
โค กระบือ สุกร 1  -  -  -  - 
โค กระบือ แพะ  - 2  -  -  - 

สัตว์ปีก 1 3 1  - 3 
รวม 6 19 10 3 12 

  3.1.2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
   ประธาน ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ว่าประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้และเป็นโรคท่ีเกิด
เฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์อื่น ผู้บริโภคสามารถรับประทานหมูได้อย่างปลอดภัย  
ส่วนในต่างประเทศ ต้ังแต่มีการประกาศภาวะโรคในจีน จนกระท่ังเวียดนามพบเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ทางตอนเหนือท่ีติดกับประเทศลาว ท่ีถือเป็นช่องทางผ่านของโรคท่ีอาจติดมาจากประเทศจีนท่ีมีการระบาดของโรค 
โดยคนจีนเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวมากมายในลาวท่ีติดกับกัมพูชา ซึ่งล่าสุดพบมีการระบาดเข้ามาในเขตกัมพูชา 
ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ตรวจเข้มตามด่านชายแดนต่างๆ ในการน าสุกร ซากสุกร ผลิตภัณฑ์จากสุกร ท่ีน าเข้าน าผ่าน
ประเทศไทย เพื่อป้องกันโรคไม่ให้ระบาดเข้าประเทศไทย เพราะจะส่งผลเสียหายต่อผู้ประกอบการฟาร์มสุกรเป็นอย่างมาก 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระที่  4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 ประธาน  ได้กล่าวมอบหมายให้ผู้แทน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ าจังหวัด น าเสนอตามระเบียบวาระท่ี 4 โดยพิจารณาแผนประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์ ของผู้ประกอบการ จ านวน 5 ราย 
 นายดวงจันทร์  ใจจันทร์ ผู้แทน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้กล่าวเสนอการพิจารณาแผน
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของผู้ประกอบการซึ่งมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วน จ านวน 3 ราย ดังนี ้
 4.1 โรงฆ่าโค กระบือ ของนายภูชิต  ปาทาน ต้ังอยู่เลขท่ี 29/5 หมู่ท่ี 4 ต าบลมะขามหลวง 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ช่ือโรงฆ่าสัตว์ 
“โรงฆ่าสัตว์ป่าจู้” ก าลังผลิตสูงสุด 5 ตัวต่อวัน เนื่องจากได้ประกอบกิจการฆ่าโค กระบือ ท่ีผิดกฎหมายมานาน
แล้ว จึงได้ด าเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้ 
 1). แผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
 2). ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 3). ส าเนาหนังสือแสดงสิทธิการใช้ท่ีดินท่ีต้ังโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ (โฉนดท่ีดิน) 
 4). หนังสือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินจาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
 5). บันทึกปากค าก านันผู้ใหญ่บ้าน และราษฏรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานท่ีต้ังโรงฆ่าสัตว์ 
 6). แผนผังแสดงท่ีต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และส่ิงปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง 
 7). แบบแปลนแผนผังอาคาร แปลนพื้น แปลนไฟฟ้า แปลนระบบบ าบัด  
 8). แผนภูมิ หลักเกณฑ์ วิธีการแสดงกระบวนการผลิตเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ 
 9). ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 10). ส าเนาทะเบียนเลขท่ีต้ังโรงฆ่าสัตว์ 
 11). ส าเนาผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ 

 นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์  ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงผลการตรวจคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านตามมาตรฐานประปา พบว่ามีสี 
และแคดเมี่ยม ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตามมาตรฐาน
น้ าประปาจะต้องตรวจไม่พบ 

  นายรุ่งโรจน์  สุนทร  ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่าประปาหมู่บ้านซึ่งต้ังอยู่ในหมู่ท่ี 3 
ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาและให้ผู้รับผิดชอบ
ประปาหมู่บ้านแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ าประปาด่ืมได้ ไม่มีสารตกค้างและตรวจไม่พบแบคทีเรีย 

 นายสมพงษ์  พรมลอองวัน  ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่าผู้ประกอบการท่ียื่น
ขอรับใบอนุญาตฆ่าสัตว์ โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 7 คน ถือว่าไม่เข้าข่ายการ
ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ท้ังนี้การยื่นขอรับใบอนุญาตฆ่าสัตว์ มีการใช้เครื่องจักรใน
กระบวนการ เช่น รอกไฟฟ้า เครื่องถอนขน หม้อต้มน้ าร้อน ฯลฯ ควรมีผังการติดต้ังเครื่องจักรท่ีใช้ในการ
ประกอบกิจการฆ่า เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง 

 นางสาวยุพเรศ  ส าเภา  ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง ได้กล่าวว่าท่ีผ่านมา 
ผู้ประกอบกิจการถูกร้องเรียนกรณี น าโค กระบือ เข้ามาพักในคอกพักสัตว์ส่งเสียงดัง และมีกล่ินเหม็น ส่งผล
กระทบต่อผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

/ นายทวีศิลป.์..   
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 นายทวีศิลป์  ชัยชนะ   ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหา
การร้องเรียนโดยให้ผู้ประกอบกิจการจัดท าประชาคมในหมู่บ้าน 

 นายดวงจันทร์  ใจจันทร์ ผู้แทน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้กล่าวถึงผู้ประกอบการได้แนบ
เอกสารหลักฐานท่ีเป็นบันทึกปากค าก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ท่ีคณะกรรมการฯ 
มีความเห็นว่าหลักฐานปรากฏในบันทึกค าให้การ มีก านันท่ีอาศัยอยู่หมู่ท่ี 2 ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพยานในการตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ฯ ดังกล่าว ร่วมกับราษฎรท่ีอาศัยบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เป็นสักขีพยานในการตรวจสถานท่ีก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  

 นางสาวยุพเรศ  ส าเภา  ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง ได้กล่าวว่าในช่วงท่ี
ผ่านมาหมู่ท่ี 4 ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้านอยู่ในต าแหน่งท่ีว่าง 

 นายโกสินทร์  อินจันทร์  ปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตอง ได้กล่าวถึงกรณีการร้องเรียนผู้ประกอบการท่ี
ยื่นขอรับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ฯ ว่าภายหลังจากมีการร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยได้ซื้อท่ีดิน
ของผู้ท่ีร้องเรียนซึ่งติดกับสถานท่ีก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และไม่น าโค กระบือ มาพักท่ีคอกพักสัตว์เป็นจ านวนมาก 
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงโดยและหมู่บ้าน เหตุการณ์จึงยุติจนถึงปัจจุบัน 

 นายสุวิทย์  ประชุม  ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประธาน ได้กล่าวสรุปแผนงานการประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์ ของนายภูชิต  ปาทาน เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพน้ าประปา ซึ่งน้ าท่ีใช้ในโรงฆ่าสัตว์ต้องสะอาด  
มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าประปาเพื่อการบริโภค และให้จัดท าประชาคม หรือบันทึกปากค าผู้ใหญ่บ้านในการ
ตรวจสถานท่ีก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับค าขอรับใบอนุญาตต้ัง
โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ในการตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ครั้งนี้ ต่อไป 

ที่ประชุมเห็นชอบ   

 4.2 โรงฆ่าสุกรขนาดเล็ก ของนางสาวพรวิไล  ปู่นะ ต้ังอยู่เลขท่ี - หมู่ท่ี 3 ต าบลบงตัน 
อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ต้ังอยู่เลขท่ี ได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
ช่ือโรงฆ่าสัตว์ “โรงฆ่าสัตว์ดอยหิน” ก าลังผลิตสูงสุด 3 ตัวต่อวัน 

 นายดวงจันทร์  ใจจันทร์ ผู้แทน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้กล่าวถึงผู้ประกอบการได้แนบ 
เอกสารหลักฐานแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยระบุ วัน เดือน ปี ท่ีประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการ รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งท่ีผ่านมาคณะกรรมการฯ พิจารณาให้แก้ไขแปลนท่ียื่น “โรงงานแปรรูปสุกรขนาดเล็ก 
ก าลังผลิต 3 ตัว ต่อวัน” เป็น “โรงฆ่าสุกรขนาดเล็ก ก าลังผลิต 3 ตัวต่อวัน”  

 นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์  ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงผลการตรวจคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมาตรฐานจะต้องตรวจไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอีโคไล  

 นายสุวิทย์  ประชุม  ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประธาน ได้กล่าวเสนอให้ผู้ประกอบการ
ติดต้ังถังกรองน้ าบาดาลและให้น าน้ าไปตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ และทางเคมี ต่อไป 

ที่ประชุมเห็นชอบ  แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของนางสาวพรวิไล  ปู่นะ 
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 4.2 โรงฆ่าสัตว์ปีก ขนาดเล็กพิเศษ ของนางจันค า  ใจค า ต้ังอยู่เลขท่ี - หมู่ท่ี 1 ต าบลเข่ือนผาก 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ช่ือโรงฆ่าสัตว์ 
“โรงฆ่าสัตว์ปีก บัวค าไก่สด” ก าลังผลิตสูงสุด 200 – 300 ตัวต่อวัน 

 นายสมพงษ์  พรมละอองวัน  ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึง เอกสารการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ ของนางจันค า  ใจค า ท่ีเข้าข่ายเป็นโรงงานล าดับล าดับ 
ท่ี 2 (1) ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หากให้ประกอบกิจการท่ีไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ การขออนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์
ข้างต้น เข้าข่ายเป็นโรงงาน (ล าดับ4) หรือไม่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 นายสันติชล  ด าดิบ  ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่าการตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินและรับรองการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ของนางจันค า  ใจค า ท่ีต้ังอยู่เลขท่ี - หมู่ท่ี 1 ต าบลเข่ือนผาก 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเข้าข่ายเป็นโรงงาน (ล าดับ4) หรือไม่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน อาจมีข้อผิดพลาดในด้านเอกสาร ซึ่งจะประสานเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ต่อไป 

 นายสุวิทย์  ประชุม  ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประธาน ได้กล่าวถึงผลการตรวจคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอีโคไล 
จึงเสนอให้ผู้ประกอบการตรวจคุณภาพน้ าทางโลหะหนักท่ีเป็นพิษ เช่น แคดเมี่ยม ตะกั่ว และโครเมียม ต่อไป 

มติทีป่ระชุมเห็นชอบ  แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของนางจันค า  ใจค า 

วาระที ่5 เร่ืองอื่นๆ  

 ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ าจังหวัด  ร่วมตรวจสอบ
โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ของนายภูชิต  ปาทาน ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้ังอยู่เลขท่ี 
29/5 บ้านป่าจู้ หมู่ท่ี 4 ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประธาน กล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.  
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