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สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 
ดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยดานอาหาร 

(Food Safety) ของรัฐบาล 
 

       
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมาไดปฏิบัติภารกิจตามนโยบายความปลอดภัยดานอาหาร

(Food Safety) ของรัฐบาลต้ังแตปพ.ศ.2546 จนถึงปจจุบัน เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภคใหไดบริโภค
เน้ือสัตว และผลิตภัณฑจากสัตวที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 
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1. กิจกรรมมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตว                                         
   มีการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเล้ียงสตัวดังน้ี 
     

 
 
 
 
 

มาตรฐานฟารมเล้ียงสัตวจังหวัดนครราชสีมา (ฟารม) 
ไกเนื้อ ไกไข เปดเน้ือ โรงฟกไข เปดพันธุ ไกพอแมพันธุ สุกร โคนม โคเน้ือ 

279 50 277 15 2 32 80 256 2 
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 2. การแกไขปญหาการใชสารเรงเน้ือแดงในฟารมสุกร 
ไดมีการสุมเก็บตัวอยางปสสาวะจากโรงฆาสัตวฟารมสุกรเพื่อตรวจหาสารเรงเน้ือแดง                       ( 
Beta - Agonist)   และมอบใบรับรองฟารมสุกรปลอดสารเรงเนื้อแดง ในป 2549   จํานวน  253 ฟารม  
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3. กิจกรรมการตรวจโรงงานผลิตอาหารสัตว 
 

     ไดมีการสุมเก็บตัวอยางอาหารสัตวจากโรงงานผลิตอาหารสัตวที่มีอยูในพื้นที่ (21โรง)เพ่ือตรวจหา
สิ่งตองหามที่ผสมในอาหารสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2525 กําหนด และได
ดําเนินการแจงความรองทุกข กลาวโทษกับผูไดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสตัว 
พ.ศ.2525  ดําเนินคดีไปแลว  1  ราย  อยูระหวางชั้นศาล 1  ราย 

ขอมูลโรงงานอาหารสัตวในจังหวัดนครราชสีมา 
  1.บ.เจริญโภคภัณฑอีสาน จก. (มหาชน) 
  2.บริษัท โชคชัยแรนช จํากัด 
  3.บริษัท คารกิลลสยาม จํากัด 
  4.เบทาโกร อโกรกรุป จก. (มหาชน)(โคราช) 
  5.บริษัท แหลมทองโพลทริ จํากัด 
  6.หางหุนสวนจํากัด ไทยเสรีฟฟดมิลล 
  7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  8.นายวันชัย  สือวงศประยูร 
  9.นายสมาน  เหล็งหวาน 
  10.สหกรณการเกษตรปกธงชัย จํากัด 
  11.สหกรณการเกษตรดานขุนทด จํากัด 
  12.หจก.พงศธรวัตถุดิบ กรุป 
  13.บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ จํากัด (โคราช) 
  14.บริษัท พูลอุดม จํากัด 
  15.บริษัท เอฟเฟมฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด 
  16.บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (ปกธงชัย) 
  17.นภาพัฒนอาหารสัตว 
  18.บริษัท อกรีเทคมาเก็ตต้ิง จํากัด 
  19.บริษัท เกลือโคราช จํากัด 
  20.สหกรณโคนมพิมาย จํากัด 
  21.บริษัท พาวเวอรโกล จํากัด 
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4. กิจกรรมดานโรงฆาสัตว 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมาไดดําเนินการจัดระเบียบโรงฆาสัตวจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือ

เรงรัดปรับปรุงโรงฆาสตัวตามนโยบายความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2535 ซึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณรับ
โอนหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2535       และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวของจากกระทรวงมหาดไทย วันท่ี 9 ตุลาคม 2545 และ ตามคําสั่งที่ 190/2547 , 453/2547 มอบ
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ดําเนินการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 
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แนวทางการพัฒนามาตรฐานโรงฆาสตัวและการจําหนายเนื้อสัตว 
กรมปศุสัตวมุงมั่นในการพัฒนาโรงฆาสัตวใหสามารถผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่ถูกสุขอนามัย
และมีความปลอดภัยตอการบริโภคตามมาตรฐานสากล 
นโยบายการจัดระเบียบโรงฆาสตัวในจังหวัดนครราชสีมา 

√ โรงฆาสัตวทุกแหงตองมีใบอนุญาตต้ังโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว(ฆจส.2)  และ
โรงฆาสัตวท่ีมีใบอนุญาตฯ เดิมตองปรับปรุงใหเขาสูระบบมาตรฐานโรงฆาสัตว และผานเกณฑ
การประเมิน 

√  การขนสงซากสัตวและเนื้อสัตวตองถูกสุขลักษณะ 
√  มีรานจําหนายเนื้อสัตวที่สะอาดถูกสุขลักษณะและอนามัย 
√ มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหารใหแกผูบริโภค  

 
ในฐานะหนวยงานหลักของประเทศ กรมปศุสัตวมหีนาที่ 

√ ปรับปรุง พัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานภายในป พ.ศ.2549 
√ พัฒนาระบบการผลิตเนื้อสัตวอยางครบวงจรใหถูกสุขอนามัยและปลอดภัยตอการบริโภค ต้ังแต

ระดับฟารม โรงงานฆาสัตว โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว การขนสง ตลอดจนสถานที่จําหนาย 
√ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหมีความทันสมัยและเปนไปตามมาตรฐานสากล 
√ วิจัย พัฒนาและถายทอดความรูใหแกเจาหนาที่ ผูประกอบการและผูบริโภค 
√ สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานฟารม โรงฆาสตัว

และสถานที่จําหนาย 
  วัตถปุระสงคหลัก 

√ โรงฆาสตัว ตองมีใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ( ฆจส 2 )ทุกโรง 
และโรงฆาสัตวท่ีมีใบอนุญาตฯเดิมตองปรับปรุงเขาสูระบบมาตรฐานโรงฆาสตัว 

√ โรงฆาสัตวตองมีพนักงานตรวจโรคสัตว และพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตรวจโรคสัตว
กอนฆาและตรวจซากสัตวหลังฆา      และเก็บบันทึกขอมูลการตรวจและการจําหนายซาก 

√ พนักงานตรวจโรคสัตวตองเปนบุคคลที่ไดรับการรับรองจากสัตวแพทยสภา  
√ สามารถตรวจสอบยอนไดในแหลงที่มาของสัตวต้ังแต ฟารม โรงฆาสัตว และสถานที่จําหนาย 
√  ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบการขนสงซากสัตว เนื้อสัตว         ตลอดจนสถานที่จําหนายให

ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยตอการบริโภค 
√ วงจรการผลิตเนื้อสัตวและจําหนายตองปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย 
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ประชุมการจัดระเบียบโรงฆาสัตวจงัหวัดนครราชสีมา 
      สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมาไดดําเนินการจัดประชุมผูประกอบการโรงฆาสตัว 
ผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตว รวมทั้งเทศบาล    ท่ีมีโรงฆาสัตว และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เขารวมประชุมช้ีแจง
รับทราบถึงนโยบายแนวทางพฒันาปรับปรุงโรงฆาสัตวของจังหวัดนครราชสีมา 
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โรงฆาสัตวในจังหวัดนครราชสีมา 
�โรงฆาสัตว(สัตวปก)จําแนกได เปน 
 1.    โรงฆาสัตว(สัตวปก) ท่ีมีใบอนุญาต 
  1.1 โรงฆาสัตวปกท่ีมีใบอนุญาตโรงฆาสัตวปกเพ่ือการสงออก      
                1.  บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด(มหาชน)  
                2.  บริษัท แหลมทองโพรทรี จํากัด 
                3.  บริษัท ซัลแวลเลย(ไทยแลนด) จํากัด 
          1.2 โรงฆาสัตวปกที่สงจําหนายภายในประเทศ ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว (ฆจส.2)    
   1.บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด(มหาชน)  
   2.โรงฆาสัตวนายสิทธิชัย  ดวงดุษดี(รานไกยางทาชาง) 
 
  2. โรงฆาสัตว(สัตวปก)ที่ไมมีใบอนุญาต 
  ขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา จํานวน    93  โรง  
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□ โรงฆาสัตว(โค-กระบือ)จําแนกได 3 กลุม 
 1. โรงฆาสัตว(โค-กระบือ) ท่ีมใีบอนุญาตฯ และไดมาตรฐาน 
  โรงฆาสัตวบริษัท 505 โภคภัณฑ จํากัด 
  2. โรงฆาสัตว(โค-กระบือ) ท่ีมใีบอนุญาตฯ และตองปรับปรุงใหไดมาตรฐาน 
  โรงฆาสตัวนายเลิศ หนองไทร 
  โรงฆาสัตวนายสมบัติ  ไทยงูเหลือม 
 3.  โรงฆาสัตว(โค-กระบือ) ที่ไมมีใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว (ฆจส.2)  
      ที่ขึ้นทะเบียนไวจํานวน 37 โรง 



 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา โทร/โทรสาร 0-4425-1822 ,0-4425-9084 

10
 
□ โรงฆาสัตว(สุกร)จําแนกได 4 กลุม 
 1. โรงฆาสัตว(สุกร) ที่มีใบอนุญาตฯ       และไดมาตรฐานที่ดําเนินการกอสรางขึ้นใหม และ ผานการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรรมการ ใหเปนโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน ท้ังของราชการและเอกชน          จํานวน 
5 โรง 
     1.1 โรงฆาสตัว บริษัท ราชสีมา-จอหอ โภคภัณฑ จํากัด ตําบลจอหอ อําเภอเมือง กําลังการผลิต  
2,000  ตัว/วัน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองปากชอง     อําเภอปากชอง   กําลังการผลิต  120  ตัว/วัน 
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1.3 โรงฆาสตัวนายประสงค  จงพึ่งกลาง  ตําบลดอนหวาย  อําเภอโนนสูง กําลังการผลิต 300 ตัว/วัน 

 
 
1.4 โรงฆาสัตวชูชัย (นายยุติน  วาทะมณีกร) อําเภอพิมาย กําลังการผลิต 5-20 ตัว/วัน 
1.5 โรงฆาสตัว ช.สันเทียะ (นายลือชัย  มูลสันเทียะ) อําเภอบานเหลื่อม กําลังการผลิต 5-20 ตัว/วัน 
1.6 โรงฆาสตัว ส.ทัพร้ัง (นายสมเกียรติ  กังสันเทียะ) กิง่อําเภอพระทองคํา  กําลังการผลิต 5-20 ตัว/วัน 
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2. โรงฆาสัตวเทศบาลที่มีใบอนุญาตฯ(ฆจส.2) เดิม  

 
2.1 กลุมที่พักใชใบอนุญาตฯ(ฆจส.2)  ในวันที่  1 ธันวาคม 2549  

  โดยใหระยะเวลาในเวลาปรับตัวและนําสุกรเขาฆาในโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐานและสามารถรองรับ
ปริมาณการฆาสัตวจํานวนได ทั้งนี้จนกวาจะดําเนินการกอสรางปรับปรุงโรงฆาสัตวของตนเองใหเขาสู
ระบบมาตรฐาน ไดแก  - เทศบาลนครนครราชสีมา 
   - เทศบาลตําบลจอหอ 
   - เทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
   - เทศบาลตําบลโนนไทย 
   - เทศบาลตําบลโชคชัย 
   - เทศบาลตําบลโนนสูง 
   - เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน 

2.2 กลุมที่ชะลอการพักใชใบอนุญาตไวกอน  
    ซึ่งเปนกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลโรงฆาสัตวมาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบ และใหสงแผนการ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงฆาสัตว ไดแก 
   - เทศบาลตําบลสูงเนิน 
   - เทศบาลตําบลขามสะแกแสง 
   - เทศบาลตําบลเมืองคง 
   - เทศบาลตําบลเมืองปก 
   - เทศบาลตําบลบัวใหญ 
   - เทศบาลตําบลแชะ 
   - เทศบาลตําบลดานขุนทด 
   - เทศบาลตําบลชุมพวง (อยูระหวางดําเนินการ) 

2.3 กลุมที่จะเพิกถอนใบอนุญาตฯ(ฆจส.2) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ซึ่งเปนกลุมที่ไมมีแผนการ
ปรับปรุงขอยกเลิกใบอนุญาตฯ และปจจุบันไมมีการฆาสัตวในโรงฆาสัตว ไดแก 
   - เทศบาลตําบลมะคา 
   - เทศบาลตําบลตลาดแค 
3. โรงฆาสัตวที่ไมมีใบอนุญาต 
 ขึ้นทะเบียนๆไวกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 96 โรง เปนกลุมที่มีการลักลอบฆา
สุกรในโรงฆาสัตวท่ีไมมีใบอนุญาตฯ มีกระบวนการในการฆาสัตวไมถูกสุขลักษณะไดเนื้อสัตวที่ไมสะอาด
และไมปลอดภัยตอผูบริโภค ควรใชกฎหมายบังคับ 
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4. การฆาสัตวในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีผูวาราชการจังหวัดประกาศใหเปนทองที่
กันดารสามารถฆานอกโรงฆาสัตวได 

            -   จํานวน     98   อบต. 
ดําเนินการยกเลิกประกาศทองที่กันดารที่อยูรอบโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน มีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความเจริญท่ีเห็นไดชัดเจน เห็นควรยกเลิกประกาศดังกลาวจํานวน ๔๔ แหง หากองคการบริหารสวนตําบล
ใด หรือเอกชนรายใดจะกอสรางโรงฆาสัตวใหมก็สามารถดําเนินการได หากไมดําเนินการใหนําสัตว(สุกร)
เขาฆาในโรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐานแลว  ท้ังน้ีใหเร่ิมดําเนินการต้ังแต  วันท่ี  ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙   เปนตนไป  

รายชื่อยกเลิกประกาศทองที่กันดาร 44 แหง 
1.  องคการบริหารสวนตําบลดอนหวาย   อําเภอโนนสูง  
2. องคการบริหารสวนตําบลโตนด   อําเภอโนนสงู  
3.  องคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู   อําเภอโนนสูง  
4.  องคการบริหารสวนตําบลธารปราสาท   อําเภอโนนสูง  
5.  องคการบริหารสวนตําบลจันอัด   อําเภอโนนสงู  
6.  องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ   อําเภอโนนสูง  
7.  องคการบริหารสวนตําบลขามเฒา   อําเภอโนนสูง  
8.  องคการบริหารสวนตําบลใหม   อําเภอโนนสูง  
9.  องคการบริหารสวนตําบลบิง   อําเภอโนนสูง  
10. องคการบริหารสวนตําบลดานคลา   อําเภอโนนสูง  
11.  องคการบริหารสวนตําบลลํามูล  อําเภอโนนสูง 
12.  องคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม  อําเภอโนนสงู 
 13.  องคการบริหารสวนตําบลพระพุทธ   อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ 
14. องคการบริหารสวนตําบลชางทอง   อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ 
15.  องคการบริหารสวนตําบลหนองยาง   อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ 
16.  องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม   อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ 
17.  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง 
18.  องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย  อําเภอปากชอง 
19.  องคการบริหารสวนตําบลกลางดง   อําเภอปากชอง 
20.  องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ   อําเภอปากชอง 
21.  องคการบริหารสวนตําบลวังไทร   อําเภอปากชอง 
22.  องคการบริหารสวนตําบลหนองนํ้าแดง   อําเภอปากชอง 
23. องคการบริหารสวนตําบลจันทึก   อําเภอปากชอง 
 24. องคการบริหารสวนตําบลหมูสี   อําเภอปากชอง 
 25.  องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง  อําเภอปากชอง 
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 26.  องคการบริหารสวนตําบลโปงตาลอง  อําเภอปากชอง 
 27.  องคการบริหารสวนตําบลเมืองคง   อําเภอคง 
 28.  องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย   อําเภอคง 
 29.  องคการบริหารสวนตําบลขามสมบูรณ   อําเภอคง 
 30.  องคการบริหารสวนตําบลโนนเต็ง   อําเภอคง 
 31.  องคการบริหารสวนตําบลหนองมะนาว   อําเภอคง 
 32.  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว   อําเภอคง                       
33.  องคการบริหารสวนตําบลคูขาด   อําเภอคง 
34.  องคการบริหารสวนตําบลตาจ่ัน   อําเภอคง 
35.  องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ  อําเภอคง 
36.   องคการบริหารสวนตําบลบานปรางค   อําเภอคง 
37.  องคการบริหารสวนตําบลแกงสนามนาง   อําเภอแกงสนามนาง 
38.  องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง  อําเภอขามสะแกแสง 
39.  องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวฟาน  อําเภอขามสะแกแสง 
40.  องคการบริหารสวนตําบลพะงาด  อําเภอขามสะแกแสง 
41.  องคการบริหารสวนตําบลชีวึก  อําเภอขามสะแกแสง 
42.  องคการบริหารสวนตําบลเมืองนาท  อําเภอขามสะแกแสง 
43.  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง  อําเภอขามสะแกแสง 
44.  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง 
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มติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆาสตัวจังหวัดนครราชสีมา 
√ ยกเลิกประกาศผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ใหทองท่ีกันดารขององคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน 44 แหง โดยใหนําสัตว(สุกร) เขาฆาในโรงฆาสัตวมาตรฐานท่ีใกลเคียงทีสุด 
√ พักใชใบอนุญาตฯ(ฆจส.2) ของเทศบาลจํานวน 7 แหงไดแก เทศบาลนครนครราชสมีา,เทศบาล

ตําบลจอหอ, เทศบาลตําบลขามทะเลสอ, เทศบาลตําบลโชคชัย, เทศบาลตําบลโนนไทย,  
เทศบาลตําบลโนนสูง, เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน จนกวาจะทําการปรับปรุงหรือกอสรางโรง
ฆาสัตวใหไดมาตรฐานโรงฆาสัตว ตามแผนท่ีการปรับปรุงโรงฆาสัตวท่ีช้ีแจงมา 

√ เพิกถอนใบอนุญาตของเทศบาลที่ขอยกเลิกกิจการไมมีแผนการปรับปรุง และไมมีการฆาสัตว
ในโรงฆาสตัวไดแก เทศบาลตําบลตลาดแค, เทศบาลตําบลมะคา 

√ ใหผูประกอบการฆาสัตว พิจารณานําสุกรเขาฆาในโรงฆาสตัวท่ีไดมาตรฐาน  จํานวน    5 โรง 
ตามความสมัครใจ 

√ ไมอนุญาตใหมีการฆาสัตว(สุกร) นอกโรงฆาสัตว (โรงฆาเถื่อน) โดยมีการใชกฎหมายบังคับ
โดยเด็ดขาด และใหเจาหนาที่ตํารวจ เขมงวด กวดขัน การลักลอบฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว(โรง
ฆาสัตวเถื่อน)  ตามพระราชบญัญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ. 2535 โดย
เครงครัด 

√ ชลอการพักใชใบอนุญาตฯโรงฆาสัตวเทศบาลที่อยูหางไกลโรงฆาสัตวมาตรฐานเพื่อลด
ผลกระทบจํานวน 8 แหง 


