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สาํนักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสนิค้าปศุสัตว์ 
โครงการ การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และสถานที"จาํหน่ายเนื (อสัตว์ 
ตามแผนฟื(นฟูเศรษฐกิจระยะปานกลาง (พ.ศ.2553 – 2555) 

 
กจิกรรมที" 2 การรับรองสถานที"จาํหน่ายเนื (อสัตว์ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื�องจากนโยบายของรัฐบาลที�กําหนดให้ปี 2547 เป็นปีแหง่ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Year)  กรมปศสุตัว์ซึ�งเป็นหน่วยงาน
ที�รับผิดชอบดแูลด้านการผลิตปศสุตัว์จึงได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื Bอสตัว์ตั Bงแต่การผลิตที�ฟาร์ม โรงฆ่าสตัว์ ตลอดจนสถานที�จําหน่าย
เนื Bอสัตว์ มาอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้เกิดความมั�นใจของผู้บริโภคว่าได้รับเนื Bอสัตว์ที�มาจากโรงฆ่าสัตว์ที�ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความปลอดภัยต่อการบริโภค              
ในปัจจบุนัสภาพแวดล้อมของสถานที�จําหนา่ยโดยทั�วไปอยู่ที�ไม่ถูกสขุลกัษณะ มีปัญหา ขยะ นํ Bาเสียและเป็นแหล่งอยู่อาศยัของแมลงและสตัว์พาหะ ทําให้เนื Bอสตัว์
ที�มาวางจําหน่ายเกิดการปนเปืBอนเชื Bอโรคและไมป่ลอดภยัตอ่ผู้บริโภค ดงันั Bนจึงมีความจําเป็นต้องมีการพฒันาปรับปรุงสถานที�จําหน่าย เนื Bอสตัว์ให้มีการจําหน่าย
อย่างถูกสุขลกัษณะ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโรงฆ่าสตัว์ที�มีใบอนุญาตตั Bง  โรงฆ่าสตัว์ โรงพกัสตัว์และการฆ่าสตัว์ (ฆจส.2) เพื�อให้ผู้บริโภคมีความเชื�อมั�น    
ในการเลือกซื Bอเนื Bอสตัว์ที�มคีณุภาพ และปลอดภยั 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์ มีการปฏิบตัิอย่างถกูสขุลกัษณะและถกูสขุอนามยัในการจําหน่ายเนื Bอสตัว์ 

2. เพื�อให้ผู้บริโภคได้รับเนื Bอสตัว์ที�สะอาดและปลอดภยั  
3. สง่เสริมสนบัสนนุให้สถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์รับซื Bอเนื Bอสตัว์จากโรงฆ่าสตัว์ที�มีใบอนญุาตตั Bงโรงฆ่าสตัว์ โรงพกัสตัว์และการฆ่าสตัว์ (ฆจส.2)  

         และมกีารผลิตที�ถกูสขุลกัษณะ 
4. เพื�อยกระดบัคณุภาพการผลิตและการจําหน่ายเนื Bอสตัว์ภายในประเทศให้ได้มาตรฐานและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 
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5. รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกซื Bอเนื Bอสตัว์ปลอดภยัผู้ เจ็บป่วย เนื�องจากการบริโภคเนื Bอสตัว์ที�ไมส่ะอาด 
 

3. ตัวชี (วัดเชงิปริมาณ 
1.จํานวนสถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์ที�ได้รับรองตามเกณฑ์ที�กําหนด 200 แห่งต่อปี ตลอดโครงการฯ 3 ปี จํานวน 600 แห่ง (ปี 2553 – 2555) 
 

4. ตัวชี (วัดเชงิคุณภาพ 
    1. ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจด้านการเลือกซื Bอเนื Bอสตัว์ 

2. ผู้บริโภคมีความมั�นใจในการบริโภคเนื Bอสตัว์มากขึ Bน  
 

5. ผลกระทบโครงการ 
       5.1 ด้านสังคม 
  ผู้บริโภคมีความตระหนกัเกี�ยวกบัความปลอดภยัด้านอาหารและเลือกซื Bอเนื Bอสตัว์ที�มีการรับรอง 

5.2 ด้านเศรษฐกิจ 
                    5.2.1 รัฐบาลจดัเก็บรายได้จากโรงฆ่าสตัว์และสถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์ได้มากขึ Bน 
                    5.2.2 ผู้ประกอบการโรงฆ่าสตัว์และการสถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์สามารถผลิตและจําหน่ายได้เพิ�มขึ Bน   

5.2.3 มีผู้ประกอบการโรงฆ่าสตัว์ ที�ไมม่ีใบอนญุาตจดัตั Bงโรงฆ่าสตัว์ โรงพกัสตัว์ และการฆ่าสตัว์ (ฆจส.2) เร่งรัดปรับปรุงโรงฆ่าสตัว์และ 
         ยื�นขอใบอนญุาตฯเพิ�มมากขึ Bน          

5.3 ด้านสิ"งแวดล้อม 
  สถานที�จําหนา่ยเนื Bอสตัว์และโรงฆ่าสตัว์ที�ได้รับใบอนุญาต ฯ (ฆจส. 2)ที�เข้าร่วมโครงการ มีมาตรการควบคมุไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม  
      ด้านตา่ง ๆ เชน่ เสียง กลิ�น นํ Bาเสยี และของเสีย  
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6. ผลที"คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ประกอบการโรงฆ่าสตัว์ มีความตื�นตวัในการขอใบอนุญาตจดัตั Bงโรงฆ่าสตัว์ โรงพกัสตัว์ และการฆ่าสตัว์ (ฆจส.2) 

 2. ผู้ประกอบการสถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์มีการพฒันาปรับปรุงสถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์ให้สะอาดถูกสขุลกัษณะ มีการจําหน่ายเนื Bอสตัว์ 
                ที�มาจากโรงฆ่าที�มใีบอนญุาตตั Bงโรงฆ่าสตัว์ โรงพกัสตัว์ และการฆ่าสตัว์ (ฆจส.2) และมีการผลิตเนื Bอสตัว์ที�สะอาดปลอดภยัต่อการบริโภค  

3. ผู้บริโภคเกิดความเชื�อมั�นและยอมรับเนื Bอสตัว์ที�มาจากโรงฆ่าและสถานที�จําหน่ายที�กรมปศสุตัว◌์รับรอง         
4. ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื Bอเนื Bอสตัว์ที�มคีณุภาพและปลอดภยั 

 

7. ขั (นตอนและวิธีการดาํเนินงาน 
7.1 การตรวจประเมินและการรับรองสถานที"จาํหน่ายเนื (อสัตว์ 
ผู้ปฏบิัต ิ: สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดั  
หน่วยงานสนับสนุน : สํานักสขุศาสตร์สตัว์และสขุอนามยัที� 1-9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น สาธารณสขุจงัหวดั สมาคมผู้บริโภค และสมาคม 
                                 ผู้ประกอบการตลาดสด 
 
ผู้ประสานงาน : สํานกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ 

           7.2 วิธีการดําเนินงาน  
        1. สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯ ให้ผู้ประกอบการสถานที�จําหนา่ยเนื Bอสตัว์รับทราบ 

2. ผู้ประกอบการสถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์ยื�นแบบฟอร์มขอรับการตรวจสอบสถานที�จําหนา่ยเนื Bอสตัว์สะอาดแก่สาํนกังานปศสุตัว์จงัหวดัในพื Bนที�    
    พร้อมเอกสารประกอบตามที�ระบใุนแบบคาํขอ 

            3. เจ้าหน้าที�สาํนกังานปศสุตัว์จงัหวดัตรวจแบบคําขอของผู้ประกอบการ ฯ และเสนอรายชื�อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที�จําหน่าย 
                เนื Bอสตัว์สะอาด (เขียงสะอาด) 

4. คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์สะอาด (เขียงสะอาด) ควรจะประกอบด้วย (ทั Bงนี B ประธานฯอาจพิจารณาเปลี�ยนแปลง 
                            คณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม) 
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      1. ผู้วา่ราชการจงัหวดั                    ประธานกรรมการ 
      2. ปศสุตัว์จงัหวดั หรือผู้แทน              รองประธานกรรมการ 
      3. สาธารณสขุจงัหวดั หรือผู้แทน              รองประธานกรรมการ 
      4. ผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น ในพื Bนที�                           กรรมการ 
      5. ผู้แทนจากสมาคมตลาดสด ในพื Bนที�                                      กรรมการ 
      6. ผู้แทนชมรมองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ในพื Bนที�                         กรรมการ 
      7. หวัหน้ากลุ่มพฒันาคณุภาพสินค้าปศสุตัว์ หรือผู้แทน            กรรมการและเลขานกุาร 
5. คณะกรรมการดําเนินการตรวจประเมินสถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์  และรายงานผลต่อผู้วา่ราชการจงัหวดั  

         6. ผู้วา่ราชการจงัหวดัรับรองและมอบใบรับรองสถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์สะอาด (เขียงสะอาด) แก่ผู้ประกอบการที�ผ่านการประเมินตาม 
                            หลกัเกณฑ์ฯ โดยมีระยะเวลาในการรับรอง 1 ปี นบัจากวนัที�ระบุ   

            7. กรณีที�ผู้ประกอบการไมผ่่านการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯต้องแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบการทราบ เพื�อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ 
                แล้วเสร็จจงึแจ้งคณะกรรมการฯเข้าตรวจประเมินใหม ่ 

  8. เลขานกุารคณะกรรมการฯ จะตรวจติดตามภายใน 6 เดือนหลงัจากการรับรอง กรณีที�ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบตัิได้ตามหลกัเกณฑ์ฯ  
                             เลขานกุารคณะกรรมการฯ จะแจ้งข้อบกพร่องให้คณะกรรมการและผู้ประกอบการทราบเพื�อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนั หาก 
                             ผู้ประกอบการไมป่ฏิบตัิ คณะกรรมการฯจะดําเนินการพิจารณาเสนอผู้วา่ราชการจงัหวดัเพื�อยกเลิกการรับรอง 
                        9. กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงผู้ประกอบการรายใหม ่ณ สถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์เดิม ให้ผู้ประกอบการดาํเนินการยื�นขอการรับรองใหม่ 
                        10. กรณีตอ่อายุการรับรอง ให้ผู้ประกอบการยื�นขอตอ่อายุภายใน 60 วนัก่อนวนัที�หมดอายุ 
                       11. สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัสรุปรายงานการรับรองสถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์สะอาดให้สํานกัสขุศาสตร์สตัว์และสขุอนามยัในพื Bนที� เพื�อรวบรวม  
                             เสนอสาํนกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์รายงานเสนออธิบดีกรมปศสุตัว์ 
หมายเหตุ: ขั Bนตอนและหลกัเกณฑ์การตรวจประเมนิฯ ให้ดรูายละเอยีดในคูม่ือหลกัเกณฑ์การตรวจประเมนิสถานที�จําหน่ายเนื Bอสตัว์สะอาด (เขียงสะอาด) 
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ระยะเวลาดําเนินการ 

          สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์และตรวจประเมินสถานที�จาํหน่ายเนื"อสตัว ์ระหวา่งเดือน  ตุลาคม 2552 ñ กนัยายน 2553 
 

8. เป้าหมายและแผนการดําเนินการรายหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
      ………………………………… 
 

9. งบประมาณรายหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

       …………………………………………  
 


