
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
วันที่ 23 สิงหาคม 2561  เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   
........................................................ 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

 1. นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ประธาน 
 2. นายวัชระ  การะยะ ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่   
 3. นายกฤตน  ชมภูรัตน์ ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
 4. นางชุติมา  แสนสมบัติ ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
 5. นายสมพงษ์  พรมละอองวัน ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 6. นายยงยุทธ  คุณรา รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
 7. นายไพฑูรย์  นวะมะวัฒน์ ผู้อ านวยการกองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง 
 8. ส.ต.อ. เปี่ยมศักดิ์  ปานะเสน ปลัดเทศบาลต าบลแม่แตง 
 9. นายอาทิตย์  วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีต าบลแม่แฝก 
 10. นายคมเดช  อัยย์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงตัน 
 11. นายชุมพร  ใจเมตตา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแอ่น 
 12. นายสุวิทย์  ประชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

รายช่ือผู้เข้าไม่ร่วมประชุม 

 1. ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดราชการ 
2. ผู้แทน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. ดร.สชุน  ตั้งทวีวิวัฒน์ งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ต าบลแม่เหียะ 
 2. นางสาวนิรดา  วินทกรนุกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
 3. นายสุรชัย  พรหมมา ปศุสัตว์อ าเภอสันก าแพง 
 4. นางสุพรรณ  จีแดง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข เทศบาลต าบลแม่แฝก 
 5. นางสาวสุธีพร  ไชยนาวา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เทศบาลต าบลแม่แฝก 
 6. นางวชิรญาณ์  วันทองสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เทศบาลต าบลสันก าแพง 
 7. นายอนุวัต  ใจดี ผู้ประกอบการ บริษัท. จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จ ากัด 
 8. นายรักขิต  สหัสแปง บริษัท. จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จ ากัด 
 9. นายอลงกรณ์  ศิริพัฒน์ บริษัท. จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จ ากัด 
 10 นายธวัช  วิริยะ ผู้ประกอบการ 
 11. นายอุทัย  ชัยชนะทอง กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 12. นายดวงจันทร์  ใจจันทร์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 

/ นายพงศ์พัฒน์... 
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 นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ประธาน ได้กล่าวเปิดประชุมตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ าจังหวัด และเปิดประชุม เวลา 13.30 น. โดยด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ วัตถุประสงค์ในการประชุม 
  ประธาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และให้ความเห็นเกี่ยวกับค าขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
ของผู้ยื่นประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 - ไม่มี – 

ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 3.๑ เรื่องจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

  3.1.1 นโยบายการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย 
   เนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 

 ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ น าเสนอนโยบายการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  

 นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้กล่าว
น าเสนอนโยบายการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ซึ่งสามารถ
ดาว์นโหลด กฎหมายด้านปศุสัตว์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทางเมนูหลักเว็บไซต์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
และแนวปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่น าเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับการ
รับรองจากพนักงานตรวจโรคสัตว์มาจ าหน่าย ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2560 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาใน
การกระท าผิดตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  
ฐานความผิดผู้ใดจ าหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์จากพนักงานตรวจโรค ก าหนดให้
เปรียบเทียบปรับครั้งที่ 1 จ านวน 25,000 บาท 

ที่ประชุมรับทราบ  
 3.1.2 การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ 

และโรงพักสัตว์ พ.ศ. 2555 
 
 
 
 

/ ประธาน... 
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 ประธาน  ไดก้ล่าวถึงปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
จ านวนทั้งสิ้น 51 แห่ง ได้ด าเนินการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ พ.ศ. 2555 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้ค าแนะน า แก้ไข
ข้อบกพร่อง และมีการแจ้งเตือนให้แก้ไขข้อบกพร่อง และปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.๑ พิจารณาการปรับปรุงขยายอาคารโรงฆ่าสัตว์ ของ บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จ ากัด 
       อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ประธาน ได้กล่าวถึงกรณีบริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จ ากัด ได้ปรับปรุงขยายอาคารโรงฆ่าสัตว์ โดยได้
จัดท าแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ประจ าจังหวัด พิจารณาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ น าเสนอพิจารณาการปรับปรุงขยายอาคาร
โรงฆ่าสัตว์ ของ บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จ ากัด อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้กล่าว
น าเสนอกรณีการขออนุญาตดัดแปลง (ต่อเติม) อาคารโรงฆ่าสัตว์ ของ บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จ ากัด ที่ขอ
ดัดแปลงอาคารโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ขนาด 175 ตารางเมตร เป็นอาคารโรงฆ่าสัตว์ขนาด 1 ,981 
ตารางเมตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคารที่ต้องขออนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น โดยเป็นพ้ืนที่ดังกล่าว 
อยู่ในเขตผังเมืองตามกฎหมายผังเมือง ดังนั้น จึงขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของ บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จ ากัด 

 นายไพฑูรย์  นวะมะวัฒน์  ผู้อ านวยการกองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง ได้กล่าวถึง
กรณี บริษัท  จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จ ากัด ได้ขอยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมและขยายอาคารโรงฆ่าสัตว์ 
โดยได้ตรวจพบว่าได้ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตใช้เนื้อที่เกิน 2,000 ตารางเมตร จึงค าแนะน าให้ลด
เนื้อที่ในบริเวณคอกพักสัตว์ และแก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้องตามกฎหมายการควบคุมอาคาร โดยให้ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดพิจารณาเกี่ยวกับที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และการต่อเติมขยายอาคารโรงฆ่าสัตว์ ว่ามีความเหมาะสมกับ
ปริมาณสัตว์ที่เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์และกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์หรือไม ่เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการยื่นขอใบอนุญาต
ก่อสร้างหรือดัดแปลง (แบบ อ.1) จากเทศบาลต าบลสันก าแพง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ท าการตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ถูกต้องตามท่ีได้รับอนุญาต ก็จะออกใบรับรอง แบบ อ. 6 (ใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคารดดัแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร) ต่อไป  

 นายสมพงษ์  พรมละอองวัน  ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ได้เสนอความคิดเห็นว่าใน
การประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบควรมีส าเนาเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการฯ   
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นร่วมกันในที่ประชุม 

 นายวัชระ  การะยะ  ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอความเห็นกรณีบริษัท 
จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จ ากัด ที่ขอขยายอาคารโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่เดิมจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง และ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

/ นายกฤตน... 
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 นายกฤตน  ชมพูรัตน์  ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ปริมาณน้ าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ สู่ระบบบ าบัดน้ าเสียสามารถรองรับกับปริมาณสัตว์ที่เข้าฆ่ามากน้อยเพียงใด และ
จะต้องขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ ใหม่หรือไม ่

 ประธาน ได้กล่าวถึงใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ของ บริษัท   
จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จ ากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใช้ใบอนุญาตฯ เลขที่เดิม ระบบบ าบัดน้ าเสียสามารถรองรับปริมาณ
น้ าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์และปริมาณสัตว์ที่เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ ตามที่วิศวกร
สิ่งแวดล้อมให้การรับรอง แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์มีความความเหมาะสมกับเนื้อที่ แผนผังและการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 
โรงพักสัตว์ ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ พ.ศ. 2555 
และพิจารณาเห็นชอบแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 4.2 พิจารณาการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ของ บริษัท มงคลแอนด์ซันส์ ฟาร์ม จ ากัด อ าเภอแม่แตง 
       จังหวัดเชียงใหม่ 

 นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้กล่าว
น าเสนอกรณีจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ บริษัท มงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม จ ากัด ด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ 
ตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยยื่นขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ ชื่อโรงฆ่าสัตว์ “เอ็ม เค เอฟ เฟรชฟูดส์” 
บ้านห้วยชมพู หมู่ที.่8 ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ชม 0008/42288 ลงวันที่  
23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผู้ประกอบการได้ยื่นแก้ไขแปลนพ้ืนอาคารโรงฆ่าสัตว์ ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อที่ให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ จึงขอ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการการแก้ไขแบบแปลนพ้ืนของผู้ประกอบการ 

 ส.ต.อ. เปี่ยมศักดิ์  ปานะเสน  ปลัดเทศบาลต าบลแม่แตง ได้กล่าวกรณี บริษัท มงคลแอนด์ซันส์
ฟาร์ม จ ากัด ยื่นแก้ไขแปลนพื้นอาคารโรงฆ่าสัตว์ ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งเทศบาลต าบลแม่แตง
ได้ตรวจสอบและอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ตามแบบแปลนที่ยื่น 

 ประธาน ได้กล่าวประเด็นการแก้ไขแบบแปลนพ้ืนของบริษัท มงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม จ ากัด ซึ่งได้
ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.1) จากเทศบาลต าบลแม่แตงเรียบร้อยแล้ว และก าลังด าเนินการก่อสร้าง
อาคารโรงฆ่าสัตว์ ตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการตามที่ผู้ประกอบการ
ยื่นแก้ไขแบบแปลนพื้น ดังกล่าว 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 4.3 พิจารณาการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1) 
       ของงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

 ประธาน ได้กล่าวถึงตามที่คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ประจ าจังหวัด ได้ตรวจเยี่ยมเพ่ือให้ค าแนะน าโรงฆ่าสัตว์ปีกของงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการ
หลวง ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ 
และการฆ่าสัตว์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม. 2561 ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของมูลนิธิ
โครงการหลวง เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ 
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 และการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์จากเทศบาลเมืองแม่เหียะ  

/ ดร.สุชน... 
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 ดร.สุชน  ตั้งทวีวิวัฒน์  งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ต าบลแม่เหียะ 
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้พ้ืนที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) ใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมอยู่ในปัจจุบัน 

 นายยงยุทธ  คุณรา  รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ได้กล่าวถึงอาคารโรงฆ่าสัตว์และสิ่งปลูก
สร้างของมูลนิธิโครงการหลวง ได้ก่อสร้างก่อนถูกเพิกถอนออกจากพ้ืนที่ออกจากเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย 
เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงได้เสนอให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  

 นางสาวนิรดา  วินทกรนุกูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์จากเทศบาลเมืองแม่เหียะ เกี่ยวกับแบบแปลนโรง
ฆ่าสัตว์ ให้กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ประสานกองช่างของเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ในการเขียนแบบแปลน ทั้งนี้การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) จะต้องได้รับหนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามระวางแผนที่แนวเขตท่ีมูลนิธิโครงการหลวงตั้งอยู่  

 นายวัชระ  การะยะ  ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอแนะใช้ระวางแผนที่
แสดงต าแหน่งที่ตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือยื่นขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยมีเอกสารให้กระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด พร้อมกับหนังสือการแสดงความยินยอมให้ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินจากหน่วยงานในสังกัด  

 ประธาน ได้เสนอแนะให้พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจะต้องได้รับหนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยมอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 4.4 พิจารณาการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1) 
       ของนางสาวพรวิไล  ปู่นะ ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
 ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการน าเสนอการก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ โดยใช้
แบบแปลนมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการก่อสร้าง
โรงฆ่าสัตว์ 

 นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้กล่าว
น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ ของนางสาวพรวิไล  ปู่นะ ในพ้ืนที่ต าบลบงตัน 
อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบแปลนมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ซึ่งจากการตรวจเอกสารหลักฐาน
และแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ปรากฏว่าผู้ประกอบการยังไม่ได้หนังสือการรับรองให้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 นายสมพงษ์  พรมละอองวัน  ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ได้แสดงความคิดเห็นว่าจาก
การตรวจแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ของนางสาวพรวิไล  ปู่นะ ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เป็นโรงงานแปรรูป
สุกรขนาดเล็กพิเศษ ก าลังผลิต 1- 3 ตัว ต่อวัน ซึ่งใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบงตัน 
อนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคารชนิด โรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ ประเภทอาคาร คสล.1 ชั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการแก้ไขแบบแปลนให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ โดยใช้เครื่องจักไม่เกิน 4.5 แรงม้า หรือใช้แรงงาน
ไม่เกิน 7 คน 

 

/ ประธาน… 
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 ประธาน ได้กล่าวพิจารณาให้นางสาวพรวิไล  ปู่นะ ด าเนินการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพ่ือใช้ใน
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และส่งหลักฐานเอกสารครบถ้วน โดยแก้ไขแบบแปลนให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาความเห็นชอบ ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 4.5 พิจารณาการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1) 
       ของนางแดง  วันโย ต าบลบ้านแอ่น อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

 นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์           
ไดน้ าเสนอ.ที่ประชุมฯ ให้ทราบกรณี นางแดง  วันโย ได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ
การฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1) ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยดัดแปลงอาคารมา
ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ ให้เป็นโรงฆ่าสุกรขนาดเล็ก ซึ่งจากการตรวจสอบสถานที่และบริเวณภายนอก
อาคารโรงฆ่าสัตว์ โครงสร้างภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ บริเวณภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ และจากการตรวจเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วน และไม่มีแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์  

 นายอาทิตย์  วงศ์ทินบดี  นายกเทศมนตรีต าบลแม่แฝก  ได้กล่าวถึงการไม่ทราบขั้นตอนการยื่น
ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ที่ผู้ประกอบการต้องยื่นค าขอพร้อมด้วยแผนงานการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ต่อส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และมีการพิจารณาแผนงานดังกล่าว โดย
คณะกรรมการประจ าจังหวัด 

 นายไพฑูรย์  นวะมะวัฒน์  ผู้อ านวยการกองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง ได้แสดง
ความคิดเห็นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) ให้ผู้ประกอบการปรึกษาส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อยันยันความถูกต้องเก่ียวกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ 

 ประธาน ไดก้ล่าวพิจารณากรณีนางแดง  วันโย ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ
การฆ่าสัตว์ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์  ให้แจ้ง
ผู้ประกอบการทราบ ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 4.6 พิจารณาการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1) 
       ของนายซิมโอน ปัญญา ต าบลแม่แฝก  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์           
ได้น าเสนอการการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์
ของนายซิมโอน ปัญญา ต าบลแมแ่ฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบแปลนมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว 

 นายสมพงษ์  พรมละอองวัน  ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ได้แสดงความคิดเห็นว่าจาก
การตรวจแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ของนายซิมโอน ปัญญา ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เป็นโรงงานแปรรูป
สัตว์ปีกขนาดเล็กพิเศษ ก าลังผลิต 200- 300 ตัว ต่อวัน เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการแก้ไขแบบ
แปลนให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ และให้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากเทศบาลต าบลแม่แฝก (แบบ อ.1) เป็นอาคารเพ่ือ
ใช้เป็น โรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็ก 

/ ประธาน… 
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 ประธาน ไดก้ล่าวให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้นายซิมโอน ปัญญา แก้ไขแบบแปลน
ให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ และให้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์จากเทศบาลต าบลแม่แฝก ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 4.7 พิจารณาการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1) 
       ของนายธวัช  วิริยะ ต าบลแม่แฝก  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 นายสุวิทย์  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์           
ได้น าเสนอที่ประชุมฯ ให้ทราบกรณีการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
ก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ของนายธวัช  วิริยะ ต าบลแม่แฝก  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจากการ
ตรวจสอบสถานที่ และตรวจเอกสารหลักฐานและแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ปรากฏว่าเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่มีแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์  

 ประธาน ได้กล่าวให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้นายธวัช  วิริยะ จ าท าแผนงานการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ (แบบ อ.1) จากเทศบาลต าบลแม่แฝก ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

 นายกฤตน  ชมพูรัตน์  ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเสนอแนะให้ผู้
ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ให้ขอรับประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.1) ในการประกอบ
กิจการดังกล่าว จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  

 นางชุติมา  แสนสมบัติ  ผู้แทน ท้องถิน่จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ซึ่งผ่านการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ตาม
หลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภาให้การรับรอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสตัว์ พ.ศ.2559 

 ประธาน ได้กล่าวมอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งหนังสือการแต่งตั้งพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ต่อไป 

ประธาน กล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.  
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