วิถีทางตลาดโค - กระบือในประเทศไทย
ตามแนวคิดของจีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ
โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7

โค-กระบือตาย ชําแหละ
แบ่งขายในหมู่บ้าน

เกษตรกร

นําขายให้เกษตรกรรายอื่น
เมื่อต้องการเงิน

ตลาดนัดย่อย
ในท้องถิ่น

ส่งออก
ส่งออกนอกประเทศ เช่น
ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์

พ่อค้า
รวบรวมโค-กระบือ

กรุงเทพฯ

โรงงานทํากระดูกป่น
โรงงานทํากาว

ในท้องถิ่น

โรงงานฟอกหนังสัตว์

ส่วนน้อยนําไปแยกส่วนแช่เย็น
ขาย ในซูเปอร์มาร์เก็ตและทํา
พ่อค้าขนเนื้อ

โรงฆ่าสัตว์

ไส้กรอก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น

ชําแหละขายส่ง

โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
โรงฆ่าสัตว์เถื่อน
พ่อค้าขายปลีก
(ลูกเขียง)
Cr.ปริญญานิพนธ์ ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่การตลาดของตลาดนัดโค-กระบือ ในอ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

ผู้บริโภค

การจัดตั้งและดําเนินการเปิดให้บริการตลาดนัดโค - กระบือ
ตามกฏของกรมปศุสัตว์

1

โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7

ยื่นเรื่องขออนุญาตตามแบบที่กําหนด

2

เอกสารหลักฐาน

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

ผู้ประสงค์จะจัดตลาดนัด

(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จํานวน 1 ฉบับ

เงื่อนไข
ผู้จัดตลาดนัดต้องดําเนินการดังนี้
1

เปิดดําเนินการได้ในระหว่างเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

2

ต้องจัดสถานที่บริเวณตลาดนัดให้เป็นไปตาม
แผนผังตามรูปแบบที่กําหนดไว้

3

ต้องแสดงตั๋วรูปพรรณและปิด
ราคาขายไว้ที่ป้ายหน้ารั้วหรือคอก

4

โค-กระบือทุกตัวต้องได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
พร้อมมีใบรับรองการฉีดวัคซีนก่อนนําเข้าซื้อ-ขายในตลาดนัด
มีกําหนดไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 120 วัน

5

โคกระบือท่ีนําเข้าในราชอาณาจักร ต้องมี
ใบนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
(แบบ ร.7) กํากับมาแสดงด้วย

6

จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจํานวนเพียงพอ
และตั้งอยู่ในสถานที่ ที่เหมาะสมตามคําแนะนําของ
เจ้าหน้าที่อําเภอ

7
8

นายอําเภอท้องที่

หรือสําเนาหนังสือรับรองแสดงการเป็นนิติบุคคล

ต้องรักษาความสะอาดในบริเวณตลาดนัดเสมอ

3
เมื่อนายอําเภอท้องที่พิจารณา
เห็นว่า ผู้ขออนุญาตได้จัด
สถานที่ที่ตั้งตลาดนัด
และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ก็ให้ออกใบอนุญาตได้

ผู้จัดตลาดนัดต้องรวบรวมโคกระบือ
ที่จะขายในตลาดนัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่
อําเภอ ตรวจสอบก่อนเวลาเปิดดําเนิน
การ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง กรณีเจ้าของ
กิจการตลาดนัดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในข้อใดข้อหนึ่ง นายอําเภอท้องที่จะสั่ง
ให้เพิกถอนใบอนุญาตได้

เวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างในบริเวณตลาดนัด

9

ห้ามกระทําการอื่นใดอันจะก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น

10

ปฏิบัติการอื่นๆ ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อําเภอ
หรือตามคําสั่งของนายอําเภอท้องที่

Cr.ปริญญานิพนธ์ ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่การตลาด
ของตลาดนัดโค-กระบือ ในอ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

หลักเกณฑ์รูปแบบการจัดพื้นที่ของตลาดนัดโค - กระบือ
1.ห่างจากแหล่งชุมชน หรือ 2. มีรั้วแข็งแรงล้อมรอบแสดง
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือ โรงฆ่า อาณาเขตชัดเจน เข้า-ออก ทาง
ประตูเท่านั้น
สัตว์
3. มีบริเวณสําหรับ
ทําลายเชื้อโรคสัตว์และ
ยานพาหนะบรรทุก
7. มีบริเวณซื้อขายเป็น
บริเวณเฉพาะ

4. มีสถานที่
ขึ้น - ลงสัตว์

5. มีลานจอดรถ
บรรทุกสัตว์
9. มีโรงเก็บพืช
อาหารสัตว์

8. มีโรงเรือนสําหรับ
สัตว์ป่วย

6. มีซองบังคับสัตว์เพื่อ
ตรวจสอบโรค
10.มีห้องน้ําห้องส้วม
สําหรับผู้ใช้บริการตลาดนัด

ข้อปฏิบัติในการ ควบคุม ป้องกันโรคในตลาดนัดค้าสัตว์
1

การปฏิบัติต่อสัตว์ก่อนเข้าตลาด

2

การตรวจเอกสาร

การปฏิบัติต่อสัตว์ในตลาดนัด

1.เจ้าของสัตว์นําสัตว์ลงจากพาหนะบรรทุกเข้า

1. ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ กรณีเป็นสัตว์

ซองบังคับสัตว์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ

เคลื่อนย้ายมาจากท้องที่จังหวัดอื่น

2. การตรวจสุขภาพ
- สังเกตอาการหรือวิการโรค หากพบสัตว์สงสัย

2. ใบรับรองสุขภาพสัตว์(Health Certificate)
ถูกต้องตรงกับตัวสัตว์โดยเฉพาะ โรคปากและ

ว่าป่วยให้แยกตรวจโดยละเอียดอีกครั้ง

เท้าเปื่อยต้องผ่านการฉีดวัคซีนมา

- หากพบสัตว์ป่วยให้แยกกักไว้ ณ โรงเรือนกัก

แล้วไม่น้อยกว่า 10 วันและ ไม่เกิน 120 วัน

สัตว์ป่วย

การทําลายเชื้อโรค

1. ทําลายเชื้อที่ตัวสัตว์
2. ทําลายเชื้อที่ยานพาหนะบรรทุก

3

การปฏิบัติเมื่อพบสัตว์ป่วยในตลาดนัด

1. หากพบว่าสัตว์ป่วยเป็นโรคระบาดที่สามารถทําลาย
ได้ตาม พ.รบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ให้ดําเนินการทํา
ลายสัตว์ป่วยนั้นทันทีตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและการทําลายสัตว์หรือ
ซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ.2538

4

การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว ์
1. สัตว์ทุกตัวที่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายจากตลาดนัดค้า
สัตว์ต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์
2. กรณีบริการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ (ร.4) ณ
ตลาดนัดค้าสัตว์เอกชน ดําเนินการให้เฉพาะตลาดนัดที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรับรอง
ตลาดนัดค้าสัตว์เอกชน ที่กรมปศุสัตว์แต่งตั้งเท่านั้น

2. ประกาศตลาดนัดนั้นเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวตาม
พ.รบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 เพื่อให้การดําเนินงาน
ควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก ตลาดนัดและบริเวณ
ใกล้เคียงมีประสิทธิภาพ

การทําลายเชื้อบริเวณตลาดนัด

1. ใช้ยาฆ่าเชื้อโรคตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด

พ.ร.บ.
โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7

5

2. ดําเนินการทําลายเชื้อโรคทันทีหลังจาก
ตลาดนัดปิด

แผนผังตลาดนัดโค - กระบือ
โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7

ถนน

สํานักงาน
ประตูเข้า

ประตูออก

ที่ลงสัตว์

ที่ขึ้นสัตว์

ที่จอดรถ
บรรทุก

จุดพ่นยาฆ่าเชื้อ

ซองบังคับ
โรงเก็บ
อาหารสัตว์
ที่พักสัตว์

บริเวณซื้อขายสัตว์

โรงเก็บ
อาหารสัตว์

บ่อนํ้า
Cr.ปริญญานิพนธ์ ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่การตลาดของตลาดนัดโค-กระบือ ในอ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

โรงสัตว์ป่วย

ที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูล

กฏระเบียบของทางราชการในการควบคุมดูแลตลาดนัด

แต่งตั้ง

นายอําเภอท้องที่

ปลัดอําเภอ

กํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน

หน้าที่ : ควบคุมดูแลการดําเนินงานของ

ตลาดนัดให้ เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ร่วมดําเนินการในการตรวจสอบตั๋วรูปพรรณ
จัดทําตั๋วรูปพรรณ และจดทะเบียนการโอน
กรรมสิทธิ์โคกระบือ

ถ้าปรากฏว่าผู้ใดครอบครองโคกระบือไว้โดย
นายปศุสัตว์อําเภอ

สัตวแแพทย์

ร่วมดําเนินการตรวจสอบโรคโคกระบือ และ

ไม่มีตั๋วรูปพรรณ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องกับตัว

สัตว์ให้เจ้าหน้าที่อําเภอมีอํานาจยึดโคกระบือ

นั้นไว้ และนําส่งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ ดํา
เนินคดีต่อไป

ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ (แบบ ร.4)

พร้อมทั้งติดเครื่องหมายประจําตัวโคกระบือ
(เบอร์หู) ที่ขออนุญาตเคลื่อนย้าย

แต่งตั้ง

ผู้กํากับการ
หรือรองผู้กํากับการอําเภอ
หรือสารวัตรหัวหน้า
สถานีตํารวจภูธรอําเภอท้องที่
จัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจไปรักษาความสงบ
เรียบร้อยบริเวณตลาดนัด

นายด่านศุลกากร
ทุกแห่ง

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร

ร่วมตรวจสอบโค กระบือที่สงสัยว่าถูกลักลอบ
นําเข้าในราชอาณาจักร เพื่อจับกุมตัว

ผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย

Cr.ปริญญานิพนธ์ ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่การตลาดของตลาดนัดโค-กระบือ ในอ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7

รายชื่อตลาดนัดโค-กระบือในพื้นที่เขต 7
โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7

กาญจนบุรี

หมู่ 1 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ

ตลาดนัดโค-กระบือหนองโสน

ทุกวันอังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์
เวลา 05.00-10.00 น.

ปริมาณสัตว์ที่นํามาขาย(ตัว)

นํ้าหนักเฉลี่ย ตัวละ (กก.)

ราคาเฉลี่ย ตัวละ (บาท)

โค

กระบือ

โค

กระบือ

โค

กระบือ

300

20

250

250

30,000

35,000

ตลาดนัดโค-กระบือหนองลาน

หมู่ 1 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา
ทุกวันพุธ,ศุกร์,อาทิตย์
เวลา 06.00-10.00 น.

ปริมาณสัตว์ที่นํามาขาย(ตัว)

นํ้าหนักเฉลี่ย ตัวละ (กก.)

ราคาเฉลี่ย ตัวละ (บาท)

โค

กระบือ

โค

กระบือ

โค

กระบือ

80

20

200

250

30,000

35,000

เพชรบุรี
ตลาดนัดโค-กระบือบ้านซ่อง
หมู่ 4 บ้านช่อง ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด
ทุกวันพฤหัสบดี

ปริมาณสัตว์ที่นํามาขาย(ตัว)

นํ้าหนักเฉลี่ย ตัวละ (กก.)

ราคาเฉลี่ย ตัวละ (บาท)

โค

กระบือ

โค

กระบือ

โค

กระบือ

600

-

300

-

33,000

-
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