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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   เหตุผลและความจําเปน 
  เนื้อสัตว นับวาเปนแหลงอาหารโปรตีนที่สําคัญและเปนที่นิยมในการบริโภคของ
ประชาชน  การที่จะไดบริโภคเนื้อสัตวที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ปจจัยหนึ่งคือตองผาน
กระบวนการการฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน ไมทารุณสัตว อันจะสงผลใหไดเนื้อสัตวถูกสุขลักษณะ
ปราศจากเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคแกประชาชน การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดนั้น โรง
ฆาสัตวควรมีมาตรฐาน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจและอํานาจหนาที่ ในการ
ใหบริการ จัดใหมีโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน 

 เนื่องจากโรงฆาสัตวของสัตวแตละประเภทจะมีเทคนิค และวิธีการตลอดจนลักษณะ
ของ โรงฆาสัตว โรงพักสัตวที่แตกตางกัน จึงไมเหมาะสมที่จะนําสัตวมาฆาในโรงฆาสัตวประเภท
หรือชนิดเดียวกันได ดังนั้นในมาตรฐานฉบับนี้จึงไดพิจารณาโรงฆาสัตวที่เปนการฆาสัตวประเภท
หรือชนิดใหญและมีปริมาณฆาสัตวเปนจํานวนที่คอนขางมากประกอบกับโรงฆาสัตวสวนใหญ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนโรงฆาสุกร จึงไดจัดทํามาตรฐานฉบับนี้เปนโรงฆาสัตว
เฉพาะของสุกรเทานั้น 

 การดําเนินการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว การฆาสัตวมีขั้นตอนและวิธีการ เกี่ยวของกับ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้นเพื่อใหประชาชนไดบริโภคเนื้อสุกรที่มีมาตรฐาน 
จึงไดจัดทํามาตรฐานฉบับนี้โดยกฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ไวดังนี้ 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้  

(2) ใหมีโรงฆาสัตว 
 



มาตรฐานโรงฆาสัตว 

2 บทที่ 1   บทนํา 

  มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
   (3) ใหมีโรงฆาสัตว 
  มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้  

 (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 

  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
    (3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนา
ทองถ่ิน 
   (4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบล 
และราชการสวนทองถ่ินอื่น 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
  มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้  
    (22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

1.2   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 มาตรฐานนี้ จะครอบคลุมในเรื่องตางๆ คือ  
 1.  การดําเนินการจัดตั้งโรงฆาสัตว (สุกร) ซ่ึงประกอบดวย 
  1.1  การกําหนดพื้นที่/สถานที่จัดตั้งโรงฆาสัตว (สุกร) ที่เหมาะสมกับเทศบาลและ

องคการบริหารสวนตําบล 
  1.2 การขออนุญาตจัดตั้งโรงฆาสัตว (สุกร) และเอกสารที่ตองยื่นประกอบการ

พิจารณาอนุญาต 
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 2.  การบริหารจัดการโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว โดยจะกลาวถึง  
  2.1  มาตรฐานโรงพักสัตวและโรงฆาสัตวตามที่กรมปศุสัตวถือปฏิบัติตาม           

“การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว” ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ (มกอช.) 9004-2547 

  2.2  การบริหารจัดการโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดของ
มาตรฐานโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว ในดานตางๆ เชน การจัดการทางดาน
อาคารและวัสดุที่ใช อุปกรณ การติดตั้งเครื่องมือและการใชงานหองฆาสัตว 
การรักษาความสะอาด การกําจัดขยะมูลฝอย ระบบระบายน้ําทิ้ง เหตุรําคาญ 
การชําแหละ การเก็บซากสัตวและการขนสง รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติ
ตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดในการตรวจสอบโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว 

  2.3  การบํารุงรักษาและพัฒนาซึ่งจะกลาวถึง การบํารุงรักษาซอมแซมอาคาร
สถานที่ การปรับปรุงภูมิทัศนและการเตรียม/พัฒนาบุคลากร  

 3.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต ประกอบดวย การพัฒนา
เอกสาร GMP และการประยุกตระบบ HACCP มาใชในโรงฆาขนาดเล็ก การนําระบบเกรด
ซากสุกรมาใชในโรงฆาสุกรขนาดเล็ก ตนทุนการสรางโรงฆาและการผลิตซาก และสารเรงเนื้อแดง
ในสุกร 

1.3   วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อเปนคูมือแนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดใหมี
โรงฆาสัตว รวมทั้งภารกิจในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตางๆ 
ในการกํากับดูแล เกี่ยวกับผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากโรงฆาสัตวที่มีเอกชนเปนผูประกอบการ 
เชน น้ําเสีย อากาศเสีย เหตุเดือดรอนรําคาญ ฯลฯ 
 2)  เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานโรงฆาสัตว (สุกร) จากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางมีมาตรฐานขั้นพื้นฐาน โดยที่ประชาชนมีสวนรวมในการบริการดังกลาว อันจะเปน
ประโยชนในการพัฒนาทองถ่ินและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน 
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1.4   นิยามศัพท 
 สัตวในที่นี้หมายถึง สุกร ไดแก สุกรขุน สุกรพอ-แมพันธุคัดทิ้ง สุกรปาที่นํามาเลี้ยง สุกร
พื้นเมือง เปนตน 
 มาตรฐานโรงฆาสัตว หมายถึง มาตรฐานดานสถานที่ และการบริหารจัดการสําหรับ 
โรงพักสัตว และโรงฆาสัตว  
 โรงพักสัตว หมายถึง สถานที่พักสัตวหรือกักสัตวกอนทําการฆา 
 โรงฆาสัตว หมายถึง สถานที่และอาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการฆาสัตว 
เพื่อใหไดผลิตผลมาใชในการบริโภคของมนุษย 
 ขนาดของโรงฆาสัตว หมายถึง กําลังการผลิต ความสามารถในการฆาสัตว (สุกร) ที่โรง
ฆาสัตวนั้นๆ สามารถกระทําไดตอวัน ในที่นี้แบงขนาดของโรงฆาสัตวตามโรงฆาสัตว ซ่ึงมีอยูใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ออกเปน 5 ขนาด คือ  
  1) โรงฆาสัตวขนาดยอย หมายถึง โรงฆาสุกรที่มีกําลังการผลิต 20 ตัวตอวัน  
 2)  โรงฆาสัตวขนาดเล็ก หมายถึง โรงฆาสุกรที่สามารถฆาและชําแหละสุกรได นอยกวา 
50 ตัวตอวัน  
 3)  โรงฆาสัตวขนาดกลาง หมายถึง โรงฆาสุกรที่สามารถฆาและชําแหละสุกร ได
ตั้งแต 50 ตัว ถึง 150 ตัว ตอวัน  
 4) โรงฆาสัตวขนาดใหญ หมายถึง โรงฆาสุกรที่สามารถฆาและชําแหละสุกรได 
ตั้งแต 151 ตัวขึ้นไป  
 5) โรงฆาสัตวขนาดเล็กตามมาตรฐานสากล หมายถึง โรงฆาสุกรที่มีกําลังการผลิต 
120 ตัว ตอวัน แตเปนโรงฆาที่มีกระบวนการผลิตทั้งหมดเปนมาตรฐานสากล 
 ซาก หมายถึง สวนของรางกายทั้งหมดของสัตวที่ผานกระบวนการฆาและเอาเลือดออกแลว 
 เนื้อสัตว หมายถึง เนื้อหรือสวนอื่นของสุกรที่ตายแลวซ่ึงมิไดปรุงแตงใหเปนอาหารหรือ
มิไดปรุงแตงเพื่อใหคงอยูไมเปอยเนาทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรางสุกรนั้นหรือชําแหละแลว 
 ผลิตภัณฑสัตว หมายถึง สวนอื่นๆ ของรางกายสัตว ที่ไมใชเนื้อสัตว เชน เลือด ขน เล็บ 
กระดูก ไขมัน หนัง สมอง ล้ิน เปนตน 
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 เครื่องใน หมายถึง อวัยวะภายในของสัตว แบงเปน 2 ประเภท คือ เครื่องในขาว และ
เครื่องในแดง โดย เครื่องในขาว หมายถึง อวัยวะภายในของสัตวที่มีสีขาวหรือจาง ไดแก กระเพาะ
อาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญและเครื่องในแดง หมายถึง อวัยวะภายในของสัตวที่มีสีแดงหรือสีคลํ้า 
ไดแก ตับ หัวใจ ปอด ไต มาม ถุงน้ําดี 
 สัตวแพทยตรวจโรคสัตว หรือพนักงานตรวจโรค หมายถึง สัตวแพทย หรือบุคคลอื่นซึ่ง
อธิบดีกรมปศุสัตวหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ตรวจโรคซึ่งมีในสัตว
หรือเนื้อสัตว 
 พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมีหนาที่ในการตรวจสอบหลักฐานตางๆ ในการฆาสัตว 
 พนักงานโรงฆา หมายถึง ผูที่ทํางานอยูในโรงฆาสัตวหรือผูปฏิบัติงาน 

1.5   มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 -  มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว 
(มกอช. 9004-2547) 
 -  คูมือการพัฒนาโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ของกรมปศุสัตว 
 -  พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
  -  อัตราอากรและคาธรรมเนียม (จะกลาวถึงเฉพาะสุกร) 
  -  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆา

สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535  
  -  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535  
  -  กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535  
  -  กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535  
  -  กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535  
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  - กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือ
เนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

 -  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 -  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
 -  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
 -  พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 

1.6   บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับโรงฆาสัตว 
 1)  กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเจาของโรงฆาสัตว 
  ในกรณี องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติที่กฎหมาย
กําหนดเชนเดียวกับผูประกอบการที่เปนเอกชนทั่วไป กลาวคือ จะตองดําเนินการขออนุญาตจัดตั้ง
โรงฆาสัตวจากผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมปศุสัตว โดยสถานที่จะ
ดําเนินการตั้งโรงพักสัตวและโรงฆาสัตวควรยึดถือแนวทางปฏิบัติตามาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ เร่ือง การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (มกอช. 9004-2547) และตองดําเนินการ
เกี่ยวกับโรงฆาสัตวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 
  -  พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
  -  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  -  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
  -  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
   -  พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 

ฯลฯ 
 2)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูควบคุมการฆาสัตว 
  พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ไดใหอํานาจ
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 ตําแหนง คือ พนักงานเจาหนาที่และพนักงานตรวจโรคสัตว โดย
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
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  -  พนักงานเจาหนาที่ คือ นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูที่นายก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้ง โดยมีหนาที่ควบคุมตรวจสอบการฆาสัตวใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535  
  -  พนักงานตรวจโรคสัตว คือ บุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งใหมี
อํานาจหนาที่ตรวจโรคซึ่งมีในสัตวหรือเนื้อสัตว โดยจะทําหนาที่ตรวจโรคสัตวทั้งกอนฆาและ
หลังการฆา ถาพบวาเปนโรคก็ใหแจงพนักงานเจาหนาที่เพื่อส่ังงดการฆาสัตวหรือทําลายเนื้อสัตว 
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