
๑ 

กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว  

๑. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเจตนารมณเพ่ือ
กำหนดหลักเกณฑการอนุญาตการประกอบกิจการฆาสัตวมีเอกภาพ โดยใหหนวยงานหนวยงานที่เกี่ยวของมี
สวนรวมในการพิจารณาตั้งแตตน และสรางระบบการควบคุมตรวจสอบคุณาภพในการฆาสัตวและการขนสง
เนื้อสัตว การชำแหละและตัดแตงเนื้อสัตวใหไดมาตรฐาน รวมถึงระบบการตรวจสอบยอนกลับเพื่อสรางความ
ปลอดภัยดานอาหารอันเปนการคุมครองผูบริโภค โดยที่ปจจุบัน ประเทศไทยมีโรงฆาสัตวมากกว ๒,๖๐๐ แหง
ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี ่ยปละ ๑๐๐ แหง กรมปศุสัตวจึงได
กำหนดใหพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการตรวจประเมินโรงฆาสัตวทุกแหง โดยใชขอกำหนดตามกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใหโรง
ฆาสัตวทุกแหงท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว มีการปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ 
  นอกจากนี้ กรมปศุสัตวยังไดดำเนินการเฝาระวังดานสุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตวทาง
หองปฏิบัติการ โดยตรวจตัวอยางเนื้อสัตวเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียชนิดตางๆ ที่สะทอนถึงสุขอนามัยในการผลิต
เนื้อสัตว เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่หรือนักวิชาการของสำนักงานปศุสัตวจังหวัดไดแนะนำใหผูประกอบการโรง
ฆาสัตวพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการฆาสัตวใหไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอยูเสมอ  

๒. วัตถุประสงค 
  ๒.๑ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อสัตวที ่ไดคุณภาพโดยการบังคับใชกฎหมาย 
ที่เก่ียวของกับการฆาสัตวเพ่ือการจำหนายเนื้อสัตว 
  ๒.๒ เพื่อเฝาระวังการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในสินคาเนื้อสัตวที่ผลิตจากโรงฆาสัตวที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 

๓. ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ 
  ๓.๑ สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตรวจประเมินโรงฆาสัตวภายในประเทศที่มีใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆาสัตวทุกแหงปละ ๒ ครั้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว   
โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามพระราชบัญญตัิควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจำหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยปฏิบัติตามคำสั่งกรมปศุสัตวท่ี ๘๕๙/๒๕๖๓   
  ๓.๒ เก็บตัวอยางเนื้อสัตวที่โรงฆาสัตวที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตวทุกแหง ยกเวน 
โรงฆาสัตวเพื่อการสงออกจำนวนโรงฆาสัตวละ ๑ ตัวอยาง เพื่อสงตรวจเชื้อจุลินทรียปนเปอนและยาสัตว
ตกคางทางหองปฏิบัติการ  
  ๓.๓ ตรวจประเมินเพ่ือออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตวทั่วประเทศไมนอยกวา ๑๐๐ แหง 

๔. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  ผูรับใบอนุญาตฯโรงฆาสัตวสามารถประกอบกิจการโรงฆาสัตวไดอยางถูกตองตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๕. ผลกระทบ 
  ๕.๑ ดานสังคม 
  ผูรับใบอนุญาตฯโรงฆาสัตวมีการผลิตเนื้อสัตวอยางถูกสุขอนามัยทำใหไดเนื้อสัตวที่สะอาด 
ปลอดภัย สูผูบริโภค 
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  ๕.๒ ดานเศรษฐกิจ 
  รัฐบาลจัดเก็บรายไดจากโรงฆาสัตวไดมากขึ้น จากผูประกอบกิจการที่ดำเนินการอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย เกิดการจางงานในสวนที่เกี่ยวของกับการดำเนินการ เชน แรงงานในโรงฆาสัตว แรงงานในการตัดแตง
และชำแหละเนื้อสัตว และแรงงานในการขนสง 

๕.๓ ดานสิ่งแวดลอม 
  โรงฆาสัตวที่ผานการตรวจสอบ จะตองปรับปรุงไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน เสียง 
กลิ่น น้ำเสีย ตองมีวิธีการควบคุม รวมถึงทำเลที่ตั้ง ตองอยูหางจากแหลงชุมชน ศาสนสถาน สถานพยาบาล 
หอพัก สถานที่ราชการ หรือสถานศึกษา  

๖. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 
  ๖.๑ การตรวจประเมินโรงฆาสัตว 
  เจาหนาที ่สำนักงานปศุสัตวจังหวัดในฐานะพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายดำเนินการ
ตรวจสอบการประกอบกิจการฆาสัตวของผูรับใบอนุญาตฯใหเปนไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามพระราชบัญญัติควบคุม 
การฆาสัตวเพื ่อการจำหนายเนื ้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึงกฎหมายที ่เกี ่ยวของ โดยใหปฏิบัติตามคำสั่ง 
กรมปศุสัตวที่ ๘๕๙/๒๕๖๓ โรงฆาสัตวทุกแหงตองไดรับการตรวจประเมินอยางนอยปละ ๒ ครั้ง หากพบ
ขอบกพรองที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่ออกคำสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติให
ถูกตอง หรือทำหนังสือแจงเตือนผูรับใบอนุญาตฯ โดยเสนอใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูลงนามในหนังสือคำสั่งแจง
เตือน พรอมทั้งกำหนดระยะเวลาแกไข และตรวจสอบซ้ำเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแกไข  

 การตรวจสอบซ้ำเม ื ่อครบกำหนดระยะเวลาแกไข หากผู ประกอบกิจการฆาส ัตว 
ไมสามารถดำเนินการแกไขขอบกพรองไดเรียบรอยภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหรายงานผูวาราชการจังหวัด 
เพื่อพิจารณาสั่งพักใชใบอนุญาตฯ  ทั ้งนี้ การพักใชใบอนุญาตฯ มีกำหนดระยะเวลาไมเกินครั้งละ ๓๐ วัน 
นับแตวันที่แจงใหรับใบผูอนุญาตทราบ  

 หากครบกำหนดการพักใชใบอนุญาต ผูประกอบกิจการฆาสัตวไมสามารถดำเนินการแกไข
ขอบกพรองไดเรียบรอย หรือมีการกระทำความผิดในเหตุอยางเดียวกันอีกภายในหนึ่งป ใหรายงานผูวาราชการ
จังหวัด เพื ่อพิจารณาดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตฯ กรณีพบวาโรงฆาสัตวกระทำผิดตอกฎหมาย เชน 
ไมแจงการฆาสัตวหรือฆาสัตวเกินจำนวนที่แจง การฆาสัตววันพระ (ยกเวนสัตวปก) เปนตน ใหดำเนินการ 
รองทุกขกลาวโทษผูกระทำความผิดกับพนักงานสอบสวน (เจาหนาที่ตำรวจ) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป  
   ๖.๒ การเกบ็ตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตว 
  สำนักงานปศุสัตวจังหวัดประสานสำนักงานปศุสัตวเขตและหองปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อจัดทำ
แผนการเก็บตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตว เพ่ือประเมินสุขลักษณะในการผลติเนื้อสัตวของโรงฆาสัตว โดยทำ
การเก็บตัวอยางเน ื ้อส ัตวเพื ่อตรวจเชื ้อจุล ินทรียปนเป อน ประกอบดวย จำนวนเชื ้อแบคทีเรียรวม 
(Total Bacteria Count), Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., Coliform 
bacteria, Escherichia coli และยาปฏิชีวนะตกคาง (MA) ทั้งนี้ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา
ปศุสัตวไดจัดสรรงบประมาณวัสดุวิทยาศาสตรใหแกหองปฏิบัติการทุกแหงเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการเก็บ
และสงตัวอยางใหแกสำนักงานปศุสัตวจังหวัดทุกแหงในการดำเนินการ 
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 วิธกีารเก็บตัวอยางเนื้อสัตว 
กรณีเนื้อสุกร โค กระบือ แพะ หรือแกะ ใหชำแหละเนื้อ เลือกเอาสวนที่ไมมีไขมัน ไมติดหนัง 

(เชน บริเวณสันใน สะโพก) สวนกรณีเนื้อสัตวปก ใหเก็บเนื้อหนาอกเลาะหนังออก (กรณเีก็บตัวอยางจากสัตวปก
หลายตัว เนื้อสัตวปกที่เก็บตัวอยางจะตองมาจากฟารมเดียวกัน) โดยการเก็บแตละประเภทเนื้อสัตวตองได
ปริมาณไมนอยกวา ๖๐๐ กรัม เพื ่อนำมาตรวจหาเชื้อจุลินทรีย ๓๐๐ กรัม และยาปฏิชีวนะตกคาง (MA) 
จำนวน ๓๐๐ กรัม ทั้งนีใ้หทำการตัดแบงชิ้นเนื้อตามปริมาณท่ีระบุที่ตองการตรวจกอนสงตรวจ 
ตารางที่ ๑ แสดงชนิดและปริมาณในการเก็บตัวอยาง 

วิธีการเก็บรักษาและนำสงตัวอยาง 
- นำตัวอยางเนื้อสัตวที ่เก็บได บรรจุลงในถุงพลาสติกชนิดหนาที่ใชสำหรับเก็บตัวอยาง  

แลวปดปากถุงใหสนิท 
- นำฉลากที่กรอกรายละเอียดตัวอยางใหถูกตองและครบถวน แปะหนาถุงใสตัวอยาง จากนั้น

นำถุงตัวอยางแตละถุงซอนดวยถุงพลาสติกอีกครั้งหนึ่ง 
- นำตัวอยางไปแชแข็งทันที หากไมสามารถนำไปแชแข็งไดทันที ใหเก็บตัวอยางไวในกระติก

หรือกลองโฟมที่บรรจุน้ำแข็ง ๖ สวน ผสมเกลือเม็ด ๑ สวน หรือน้ำแข็งแหง (Dry ice) ซึ่งสามารถรักษา 
ความเย็นไวไดตำ่กวา ๔ ๐C แลวจึงนำไปแชแข็งภายใน ๔-๖ ชั่วโมง 

- ขณะนำสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการ ควรเก็บตัวอยางในกระติกหรือกลองโฟมที่บรรจุ
น้ำแข็ง ๖ สวน ผสมเกลือเม็ด ๑ สวนหรือน้ำแข็งแหง (Dry ice) เพื่อใหสามารถรักษาคุณภาพและความเย็นไดดี
จนถึงหองปฏิบัติการ  

-  นำส งต ัวอย างพร อมแบบฟอร มส  งต ัวอย างเน ื ้อส ัตวและผล ิตภ ัณฑ  ตามแบบ 
BQCLP_LMSI_SR_FORM_08_07 โดยในแบบฟอรมสงตัวอยางระบุเปนกิจกรรมที่ ๗ สามารถ Download
แ บ บ ฟ อ ร  ม ส  ง ต ั ว อ ย  า ง  ไ ด  จ า ก  Website ข อ ง ส ำ น ั ก ต ร ว จ ส อ บ ค ุ ณ ภ า พ ส ิ น ค  า ปศ ุ ส ั ตว  
http://qcontrol.dld.go.th/images/sample/2019/20190502/bqclp_lmsi_sr_form08_07.xls        
หร ื อhttp://qcontrol.dld.go.th/images/sample/2019/20190502bqclp_lmsi_sr_form08_07.pdf
แบบฟอรมตามที ่ศ ูนยวิจ ัยและพัฒนาการสัตวแพทยในแตละพื ้นที ่กำหนด ทั ้งนี ้แบบฟอรมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 

ชนิด 
Total 

Bacteria 
Count 

Salmonella 
spp. 

S. 
aureus 

Enterococcus 
spp. 

Coliform 
bacteria 

E. 
coli 

MA 
รวม

น้ำหนัก 

เนื้อสุกร เนื้อโค 

เนื้อกระบือ  
เนื้อแพะ เนื้อแกะ 
เนื้อสัตวปก 

       

น้ำหนักตัวอยาง 
(กรัม) 

๓๐๐ ๓๐๐ ๖๐๐ 

หองปฏิบัติการที่
ตองสงตรวจ 

 สตส. (เขต ๑) และ ศวพ. ในพื้นที่ (เขต ๒-๙) 
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 เกณฑมาตรฐานสำหรับเนื้อสัตว  
เกณฑดานจุลชีววิทยา 

เกณฑดานสารตกคาง 
- หามพบยาปฏิชีวนะตกคางจากการตรวจดวยวิธีจุลินทรียวิเคราะห (Microbiological 

Assay : MA)  
- สำนักงานปศุสัตวจังหวัดประสานแผนการสงตรวจตัวอยางจากหองปฏิบัติการในพื ้นที่ 

ประกอบดวย 
  จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตวเขต ๑ สงตรวจตัวอยางที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินคา 
ปศุสัตว 
  จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตวเขต ๒ สงตรวจตัวอยางที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุร ี
  จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตวเขต ๓ สงตรวจตัวอยางที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดสุรินทร 
  จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตวเขต ๔ สงตรวจตัวอยางท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแกน 
  จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตวเขต ๕ สงตรวจตัวอยางที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง 
  จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตวเขต ๖ สงตรวจตัวอยางที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก 
  จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตวเขต ๗ สงตรวจตัวอยางที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุร ี
  จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตวเขต ๘ และ ๙ สงตรวจตัวอยางที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทยภาคใตตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 กรณีท่ีตัวอยางเนื้อสัตวที่มีผลแบคทีเรียปนเปอนสูงกวาคามาตรฐาน ใหสำนักงานปศุสัตว 
จังหวัดตรวจประเมิน วิเคราะหสาเหตุและปจจัยเสี่ยงในการปนเปอน พรอมทั้งใหคำแนะนำแกผูรับใบอนุญาตฯ
ในการปรับปรุงแกไข 
 
 

ชนิด เกณฑที่กำหนด 

Total Bacteria Count นอยกวาหรือเทากับ ๕๐๐,๐๐๐ โคโลนีตอกรัม 

Salmonella spp. ไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม 

S. aureus นอยกวาหรือเทากับ ๑๐๐ โคโลนีตอกรัม 

Enterococcus spp. นอยกวาหรือเทากับ ๑,๐๐๐ โคโลนีตอกรัม 

Coliform bacteria นอยกวาหรือเทากับ ๕,๐๐๐ โคโลนีตอกรัม 

E. coli นอยกวาหรือเทากับ ๑๐๐ โคโลนีตอกรัม 



๕ 

  ๖.๓ การตรวจประเมินโรงฆาสัตว (ใหม) 
  ๖.๓.๑ ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตวยื ่นแบบฆจส.๑ พรอมเอกสาร
ประกอบตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การกำหนดแบบพิมพที่ใชปฏิบัติตามพระราชบัญญติั
ควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัด เมื่อสำนักงานปศุสัตว
จั งหว ัดได ตรวจสอบแบบ ฆจส.๑ พร อมเอกสารประกอบแล ว  หากไม ถ ูกต องหร ือไม ครบถ วน  
ใหแจงผูรับใบอนุญาตฯดำเนินการใหถูกตอง แตหากถูกตองและครบถวนใหเสนอคณะกรรมการประจำจังหวัด
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

๖.๓.๒ กรณีคณะกรรมการประจำจังหวัดมีความเห็นเรียบรอยแลว ใหสำนักงานปศุสัตว
จังหวัดมีหนังสือแจงจากอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีถึงผูประสงคจะขอรับใบอนุญาต
เพ่ือรับทราบผลการพิจารณา 

๖.๓.๓ เมื ่อผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตไดกอสรางโรงฆาสัตว และติดตั ้งเครื่องจักรและ
อุปกรณเสร็จเรียบรอยแลว ใหสำนักงานปศุสัตวจังหวัดนัดหมายคณะกรรมการประจำจังหวัดตรวจสอบ 
การกอสราง หากเปนไปตามที่คณะกรรมการประจำจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหสำนักงานปศุสัตว
จังหวัดจัดทำรายงานเสนอความเห็นของคณะกรรมการประจำจังหวัด พรอมทั ้งจัดทำใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆาสัตวเสนออธิบดีกรมปศุสัตวหรือผู วาราชการจังหวัดแลวแตกรณีพิจารณาลงนามในใบอนุญาต 
การประกอบกิจการฆาสัตว หากกรณีการกอสรางและติดตั ้งอุปกรณไมเปนไปตามที ่คณะกรรมการ 
ประจำจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ และไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงได ใหเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว
หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีเพ่ือพิจารณา 
   
 



๖ 

๖.๔ การรายงานผลการดำเนินงาน 
ตารางที่ ๒ แสดงการรายงานผลการดำเนินงาน 

ลำดับที่ รายงาน กำหนดสงรายงาน รูปแบบรายงาน วิธีการสง 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ รายงานการออกใบอนุญาตฯ 
กฆ.๑  

ภายใน ๗ วัน หลังออก 
ใบอนุญาตฯ กฆ.๑ 

๑.๑ สำเนาใบอนุญาตฯ กฆ.๑   
๑.๒ แบบฟอรมขอมูลโรงฆาสัตวที่ไดรับ 
ใบอนุญาตฯ กฆ.๑ 
 

เอกสารราชการ ข้ันที่ ๑ สนง.ปศจ  
สง สนง.ปศข 
ข้ันที่ ๒ สนง.ปศข 
รวบรวมสง สพส. 

 

๒ 
 

รายงานการยกเลิกใบอนุญาตฯ  
กฆ.๑ 
 

ภายใน ๗ วัน นับแตมีการ 
สงคนืใบอนุญาตฯ กฆ.๑ 
แกนายทะเบียน 
 

๒.๑ สำเนาหนังสือแสดงความประสงค 
ขอยกเลิกใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒/กฆ.๑ 
๒.๒ สำเนาใบอนุญาตฯ กฆ.๑ 
๒.๓ หนังสือแจงยกเลิกใบอนุญาตฯ  
ฆจส. ๒/กฆ.๑ ใหกรมปศุสัตวทราบ 

เอกสารราชการ ข้ันที่ ๑ สนง.ปศจ  
สง สนง.ปศข 
ข้ันที่ ๒ สนง.ปศข 
รวบรวมสง สพส. 

 

๓ รายงานการเปลี่ยนแปลง 
ใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒/กฆ.๑ 
 

ภายใน ๗ วัน นับแตผู 
อนุญาตลงนามใบอนุญาตฯ  
กฆ.๑ ฉบับใหม 
 

๓.๑ สำเนาใบอนุญาตฯ ฆจส.๒/กฆ.๑ 
ฉบับเดิม  
๓.๒ สำเนาใบอนุญาตฯ กฆ.๑ ฉบับใหม 
๓.๓ หนังสือแจงการเปลี่ยนแปลง
ใบอนุญาตฯ 
ฆจส. ๒/กฆ.๑ ใหกรมปศุสัตวทราบ 

เอกสารราชการ ข้ันที่ ๑ สนง.ปศจ  
สง สนง.ปศข 
ข้ันที่ ๒ สนง.ปศข 
รวบรวมสง สพส. 

 

๔ รายงานการแตงตั้งพนักงาน 
ตรวจโรคสัตว  

ภายใน ๗ วัน หลังจากมีคำสั่ง
แตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว  
 

- คำสั่งแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว 
 

เอกสารราชการ ข้ันที่ ๑ สนง.ปศจ  
สง สนง.ปศข 
ข้ันที่ ๒ สนง.ปศข 
รวบรวมสง สพส. 

 

 
 



๗ 

 

ลำดับที่ รายงาน กำหนดสงรายงาน รูปแบบรายงาน วิธีการสง 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๕ 
 

รายงานการตรวจประเมิน 
โรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตฯ 
ฆจส. ๒/กฆ.๑ 
 

ภายในวันที่ ๕ ของเดือน 
ถัดไป 
 

๕.๑ แบบรายงานผลการบังคับใชกฎหมาย 
โรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒/กฆ.๑ 
ในรูปแบบไฟล Microsoft excel 
๕.๒ ไฟลหนังสือแจงเตือน พักใช เพิกถอน  
ใบอนุญาต  

certify
๗@dld.go.th หรือ 
localslaughter 
@gmail.com 

ข้ันที่ ๑ สนง.ปศจ  
สง สนง.ปศข 
ข้ันที่ ๒ สนง.ปศข 
รวบรวมสง สพส. 

 

๖ รายงานผลการดำเนินคดีตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมการ 
ฆาสตัวเพ่ือการจำหนาย 
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ภายใน ๗ วัน หลังจาก 
ดำเนินการรองทุกข 
กลาวโทษ 

๖.๑ สำเนาบันทึกการจับกุม ๑ ชุด (ตอ ๑ คดี) 
๖.๒ สำเนาบัญชีของกลางคดีอาญา ๑ ชุด 
(ตอ ๑ คดี) 
๖.๓ สำเนารายงานบันทึกประจำวัน 
เก่ียวกับคดี ๑ ชุด 

เอกสารราชการ  
หรือทาง e-mail:  
certify
๗@dld.go.th, 
localslaughter 
@gmail.com 

ข้ันที่ ๑ สนง.ปศจ  
สง สนง.ปศข 
ข้ันที่ ๒ สนง.ปศข 
รวบรวมสง สพส. 

 

หลังมีคำพิพากษาแลว - สำเนาคำพิพากษา ๑ ชุด 
๗ รายงานผลการตรวจวิเคราะห 

ทางหองปฏิบัติการ 
ภายในวันที่ ๕ ของเดือน 
ถัดไป 

- แบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห  
กิจกรรม ๗ ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรง
ฆาสัตวภายในประเทศ ใน 
รูปแบบไฟล Microsoft excel 
  

certify
๗@dld.go.th หรือ  
localslaughter 
@gmail.com 
 

ศวพ. และ สตส. สำเนาแจง 
สนง.ปศข 

 
 
 
 
 
 



๘ 

แบบฟอรมขอมูลโรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาตฯ กฆ.๑ 

เลข
ทะเบียน 
โรงฆา
สัตว 

ชื่อโรงฆาสัตว ชื่อผูรับใบอนุญาตฯ เลขที ่ หมู ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด 
หมายเลข 
โทรศัพท 

แฟกซ 

ชนิดสัตวที่ ๑ ชนิดสัตวที่ ๒ ชนิดสัตวที่ ๓ 

พิกัด 
ละติจดู 

พิกัด 
ลองจิจูด 

กำลัง
การ 
ผลิต
สูงสุด 
(ตัว/
วัน)  

กำลัง
การ 
ผลิต
เฉลี่ย 
(ตัว/
วัน)  

กำลัง
การ 
ผลิต
สูงสุด 
(ตัว/
วัน)  

กำลัง
การ 
ผลิต
เฉลี่ย 
(ตัว/
วัน)  

กำลัง
การ 
ผลิต
สูงสุด 
(ตัว/
วัน)  

กำลัง
การ 
ผลิต
เฉลี่ย 
(ตัว/
วัน)  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                .............................................................. 

                (.........................................) 

                ผูรายงาน 

 
 
 



๙ 

แบบรายงานผลการบังคับใชกฎหมายโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาต ฯ ฆจส.๒/กฆ.๑ 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัด………………………... 

เดือน……………….. ป……………….. 

ลำดับที ่ เลขทะเบียนโรงฆาสตัว ชื่อผูรับใบอนุญาตฯ 
วันที่
ตรวจ

ประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน 

ฐานความผิด การดำเนินการ 

วันที่ 

หมายเหต ุถูก
กฎกระทรวง 

ผิด
กฎกระทรวง 

   แจง
เตือน  
พักใช 

เพิกถอน 

ครบกำหนด ตรวจตดิตาม 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

            

            

            

            

เลขทะเบียนโรงฆาสัตว : เลขทะเบียน ฆจส.๒/กฆ.๑ หรอืเลขทะเบียนมหาดไทยเดิม 

ผูรับใบอนุญาตฯ : ชื่อผูรบัใบอนุญาตฯที่ไดรับใบอนุญาต 

ฐานความผิด : ระบขุอ...ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๕ 

การดำเนินการ : ระบุผลการดำเนินการทางกฎหมาย  การแจงเตือน พักใช เพิกถอน พรอมทัง้แนบหลักฐานมาดวย 
หมายเหตุ: *หากหยุดกิจการชั่วคราวใหระบุวันที่เริ่มหยุดพรอมวันที่จะเปดกิจการ พรอมทั้งแนบหลกัฐาน (สำเนาแจงความประสงคขอหยุดประกอบกิจการชัว่คราว) 
  

 
 



๑๐ 

แบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆาสัตวภายในประเทศ 

รหัส 
กจิ 

กรรม 

ชนิด 
เนื้อ 
สัตว 

วันท่ี
เก็บ 
ตัว 

อยาง 

รหัส 
ตัว 

อยาง 

วันท่ี
สง 
ตัว 

อยาง 

เลข
ทะ 

เบียน 
โรงฆา
สัตว 

ช่ือแหลง
เก็บตัว 
อยาง 

(โรงฆา
สัตว) 

ช่ือ 
ผูประ 
กอบ 
การ 

เลข 
ท่ี 

หมู ซอย ถนน 
ตำ 
บล 

อำ 
เภอ 

จัง 
หวัด 

วันท่ี
รับ 
ตัว 

อยาง 

เลขท่ี 
ตัว 

อยาง 
(lab) 

หมาย 
เลข 
ตัว 

อยาง 
(lab) 

วัน 
ท่ี 
ทด 
สอบ 

วัน 
ท่ี  

ตอบ
ผล 

M
A 

res
ult 

TP
C 

res
ult 

Coli 
form 
result 

E.  
coli 
resul

t 

Entero 
coccus  
result 

S. 
aureus 
result 

Salmo 
nella 
result 
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                       ผูรายงาน 



๑๑ 

 

๖.๕ เปาหมายการดำเนินงาน 

เขต จังหวัด จำนวนโรงฆาสัตว 
ตรวจประเมิน 

รอบท่ี ๑/๒๕๖๓ 
ตรวจประเมิน 

รอบท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เก็บตัวอยาง 
เนื้อสัตว 

จากโรงฆาสัตว 

ตรวจประเมิน 
โรงฆาสัตว 

(ใหม) 

๑ กรุงเทพมหานคร ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๖ ๑ 

๑ ชัยนาท ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑ 

๑ นนทบุรี ๖ ๖ ๖ ๖ ๑ 

๑ ปทุมธานี ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๓ ๑ 

๑ พระนครศรีอยุธยา ๖ ๖ ๖ ๖ ๑ 

๑ ลพบุร ี ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๓ ๒ 

๑ สระบรุ ี ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๑๗ ๑ 

๑ สิงหบุร ี ๖ ๖ ๖ ๖ ๑ 

๑ อางทอง ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๒ 

๒ จันทบุร ี ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑ 

๒ ฉะเชิงเทรา ๗๓ ๗๓ ๗๓ ๗๑ ๒ 

๒ ชลบุร ี ๑๔๘ ๑๔๘ ๑๔๘ ๑๔๔ ๒ 

๒ ตราด ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑ 

๒ นครนายก ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๖ ๑ 

๒ ปราจีนบุร ี ๓๙ ๓๙ ๓๙ ๓๘ ๒ 

๒ ระยอง ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๑ 

๒ สมุทรปราการ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๑ 

๒ สระแกว ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๒ 

๓ ชัยภูม ิ ๖๙ ๖๙ ๖๙ ๖๙ ๒ 

๓ นครราชสมีา ๙๔ ๙๔ ๙๔ ๙๑ ๑ 

๓ บุรีรัมย ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๒ 

๓ ยโสธร ๓๗ ๓๗ ๓๗ ๓๗ ๑ 

๓ ศรีสะเกษ ๔๓ ๔๓ ๔๓ ๔๓ ๒ 

๓ สุรินทร ๔๑ ๔๑ ๔๑ ๔๑ ๒ 

๓ อำนาจเจรญิ ๔๘ ๔๘ ๔๘ ๔๘ ๑ 

๓ อุบลราชธาน ี ๗๖ ๗๖ ๗๖ ๗๕ ๑ 

๔ กาฬสินธุ ๖๙ ๖๙ ๖๙ ๖๙ ๒ 

๔ ขอนแกน ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๖ ๑ 



๑๒ 

 

เขต จังหวัด จำนวนโรงฆาสัตว 
ตรวจประเมิน 

รอบท่ี ๑/๒๕๖๓ 
ตรวจประเมิน 

รอบท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เก็บตัวอยาง 
เนื้อสัตว 

จากโรงฆาสัตว 

ตรวจประเมิน 
โรงฆาสัตว 

(ใหม) 

๔ นครพนม ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑ 

๔ บึงกาฬ ๗ ๗ ๗ ๗ ๑ 

๔ มหาสารคาม ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๒ 

๔ มุกดาหาร ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒ 

๔ รอยเอ็ด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑ 

๔ เลย ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑ 

๔ สกลนคร ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒ 

๔ หนองคาย ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑ 

๔ หนองบัวลำภ ู ๙ ๙ ๙ ๙ ๑ 

๔ อุดรธาน ี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

๕ เชียงราย ๗๘ ๗๘ ๗๘ ๗๘ ๒ 

๕ เชียงใหม ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๒ ๒ 

๕ นาน ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑ 

๕ พะเยา ๙ ๙ ๙ ๙ ๑ 

๕ แพร ๓๘ ๓๘ ๓๘ ๓๘ ๑ 

๕ แมฮองสอน ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑ 

๕ ลำปาง ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๒ 

๕ ลำพูน ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒ 

๖ กำแพงเพชร ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๑ 

๖ ตาก ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๐ ๑ 

๖ นครสวรรค ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๑ 

๖ พิจิตร ๖๘ ๖๘ ๖๘ ๖๘ ๑ 

๖ พิษณุโลก ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๑๗ ๒ 

๖ เพชรบูรณ ๔๒ ๔๒ ๔๒ ๔๑ ๑ 

๖ สุโขทัย ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑ 

๖ อุตรดิตถ ๒๙ ๒๙ ๒๙ ๒๙ ๒ 

๖ อุทัยธาน ี ๔๗ ๔๗ ๔๗ ๔๗ ๑ 

๗ กาญจนบุร ี ๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐ ๒ 

๗ นครปฐม ๑๒๙ ๑๒๙ ๑๒๙ ๑๒๒ ๒ 



๑๓ 

 

เขต จังหวัด จำนวนโรงฆาสัตว 
ตรวจประเมิน 

รอบท่ี ๑/๒๕๖๓ 
ตรวจประเมิน 

รอบท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เก็บตัวอยาง 
เนื้อสัตว 

จากโรงฆาสัตว 

ตรวจประเมิน 
โรงฆาสัตว 

(ใหม) 

๗ ประจวบครีีขันธ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๑ 

๗ เพชรบุร ี ๕๑ ๕๑ ๕๑ ๕๑ ๑ 

๗ ราชบุร ี ๗๔ ๗๔ ๗๔ ๖๙ ๒ 

๗ สมุทรสงคราม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๗ สมุทรสาคร ๘ ๘ ๘ ๗ ๑ 

๗ สุพรรณบุร ี ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๑ ๑ 

๘ กระบี ่ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๑ 

๘ ชุมพร ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑ 

๘ ตรัง ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑ 

๘ นครศรีธรรมราช ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒ 

๘ พังงา ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑ 

๘ พัทลุง ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๓ ๒ 

๘ ภูเก็ต ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๘ ระนอง ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ 

๘ สุราษฎรธาน ี ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒ 

๙ นราธิวาส ๔ ๔ ๔ ๔ ๐ 

๙ ปตตาน ี ๗ ๗ ๗ ๗ ๐ 

๙ ยะลา ๕ ๕ ๕ ๕ ๐ 

๙ สงขลา ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑ 

๙ สตูล ๓ ๓ ๓ ๓ ๑ 

* จำนวนโรงฆาสัตว ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
** เกบ็ตัวอยางเน้ือสัตวที่โรงฆาสัตวที่มีใบอนุญาตทุกแหง ยกเวนโรงฆาสัตวเพื่อการสงออก จำนวนโรงฆาละ ๑ ตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

แบบตรวจประเมินโรงฆาสัตว 
ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                                                             
                                                                               วันที่ตรวจ ..................................... 
ชื่อโรงฆาสัตว…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อผูประกอบกิจการฆาสัตว…………………………………………………………………….…………………………………        
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว เลขที่ ……………………………………………………………………………………. 
ชนิดสัตว................   กำลังการผลิตสูงสุด ................... ตวัตอวัน กำลังการผลิตเฉลี่ย ............... ตัวตอวัน 
ชนิดสัตว................   กำลังการผลิตสูงสุด ................... ตวัตอวัน กำลังการผลิตเฉลี่ย ............... ตวัตอวัน 
ชนิดสัตว................   กำลังการผลิตสูงสุด ................... ตวัตอวัน กำลังการผลิตเฉลี่ย ............... ตัวตอวัน 

คณะผูตรวจประเมิน 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

   

ผูรับการตรวจประเมิน 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

   

 



๑๕ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/ขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ ยอมรับ ไมยอมรับ 
๑. บริเวณภายนอกอาคารโรงฆาสัตว (กฎกระทรวง ขอ ๗)   
(๑) มีรั ้วกั ้นเพื ่อปองกันบุคคลภายนอกและสัตวอื ่นมิใหเขาไปภายใน 
โรงฆาสัตวได (๗ (๑)) 
(๒) มีบริเวณรอบอาคารโรงฆาสัตวที่มีการดูแลปรับปรุงใหอยูในสภาพดี 
ไมกอใหเกิดฝุนละอองและมีระบบระบายน้ำที่ดี (๗ (๒)) 
(๓) มีโรงพักสัตว (๗ (๓)) 
(๔) มีการแยกทางเขาออกของสัตวมีช ีว ิต และเนื ้อสัตวหรือซากสัตว 
ออกจากกัน (๗ (๔)) 
  มีมาตรการปองกันการปนเปอนขามจากสัตวมีชีวิตไปสูเนื้อหรือซากสัตว 
(๕) มีการปองกันแมลง นก และสัตวที่เปนพาหะนำโรคมิใหเขาไปในอาคาร 
โรงฆาสัตว (๗ (๕)) 
 ภายในอาคารโรงฆาสัตวทั ้งสวนสะอาดและสวนสกปรก ตองไมพบสัตว
พาหะ เชน นก หนู แมลง และสุนัข เปนตน และ มีมาตรการปองกันสัตวพาหะ
เขาไปในอาคารโรงฆาสัตว 
(๖) จัดใหมีที่รวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไมกอใหเกิดกลิ่นรบกวน (๗ (๖)) 
  มีพื ้นที่รวบรวมมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูลหรือมาตรการกำจัดมูลมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลออกจากโรงฆาสัตว โดยในพื้นที่บริเวณรอบอาคารโรงฆาสัตว
ตองไมมีกลิ่นเหม็นจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   

๑.๑ โรงพักสัตว (กฎกระทรวง ขอ ๑๑) 
(๑) อยู ห างจากสวนที ่สะอาดของอาคารโรงฆาส ัตวเพื ่อปองกันกลิ่น 
หรือฝุนละอองจากโรงพักสัตวที่สามารถปนเปอนไปยังเนื้อสัตวได (๑๑(๑)) 
(๒) มีพื ้นที ่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนสัตวที่จะทำการฆาในแตละวัน  
ทั้งนี้เพื่อการผอนคลายของสัตว และสะดวกตอการตรวจโรคสัตวกอนทำการ
ฆาสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตว (๑๑(๒)) 
  พื้นที่คอกพักสุกรตองมีขนาดไมนอยกวา ๐.๘ ตารางเมตรตอตัว  
  พ้ืนท่ีคอกพักโค-กระบือตองมีขนาดไมนอยกวา ๒ ตารางเมตรตอตัว            
  พ้ืนท่ีคอกพักแพะตองมีขนาดไมนอยกวา ๐.๒๕ ตารางเมตรตอตัว             
  พื้นที่คอกพักแกะตองมีขนาดไมนอยกวา ๐.๓๕ ตารางเมตรตอตัว 
  พื้นท่ีคอกพักนกกระจอกเทศตองมีขนาดไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตรตอตัว   
(๓) มีโครงสรางของโรงพักสัตวที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีหลังคา
ปองกันแสงแดดและฝน (๑๑(๓)) 
 หลังคาตองสามารถปองกันแดดและฝนใหสัตวจนถึงอาคารโรงฆาสัตว 
 
 

 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตรวจประเมินโรงฆาสัตวตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว  
โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๑๖ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/ขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ 
ยอมรับ ไมยอมรับ 

(๔) มีประตู รั ้วกั้น หรือแผงกั้นที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน สามารถ
ปองกันสัตวมิใหออกจากโรงพักสัตวได (๑๑(๔)) 
 คอกพักสัตวตองสามารถปองกันสัตวมิใหออกจากโรงพักสัตวได วัสดุที่ใช
ตองมีความแข็งแรงและไมมีสวนคมหรือแตกที่สามารถกอใหเกิดอันตราย 
กับสัตว 
(๕) มีบริเวณที่รับสัตวที่มีพื้นผิวที่ไมลื ่นหรือลาดชันจนเกินไป และสะดวก
ตอการเคลื ่อนยายสัตวลงจากรถบรรทุกสัตว โดยไมเสี ่ยงตอการเกิด
อันตรายหรือไดรับบาดเจ็บ (๑๑(๕)) 
  กรณีใชทางลาดที่บริเวณรับสัตวความชันของทางลาดสำหรับโค กระบือ 
แพะและแกะตองไมเกิน ๒๖ องศา และสำหรับสุกรความชันของ ทางลาด         
ไมเกิน ๒๐ องศา 
 (๖) มีทางเดินไปยังโรงฆาสัตวที่มีระบบปองกันการเดินยอนกลับของสัตวมายัง
โรงพักสัตว (สัตวปกไมตองประเมินในขอนี้) (๑๑(๖)) 
  ทางเดินจากโรงพักสัตวไปโรงฆาสัตวและชองทางตองแคบพอประมาณ
เพื่อปองกันไมใหสัตวหันหลังกลับ หรือมีระบบปองกันการเดินยอนกลับ 
ของสัตวมายังโรงพักสัตวได 
(๗) มีการแยกที่พักสัตวปวยหรือสงสัยวาปวยออกเปนสัดสวน (สัตวปก 
ไมตองประเมินในขอนี)้ (๑๑(๗)) 
(๘) มีน้ำสะอาดและอุปกรณสำหรับใหน้ำแกสัตวอยางเพียงพอ ยกเวน 
สัตวปก (๑๑(๘)) 
  สัตวตองสามารถดื่มน้ำจากอุปกรณใหน้ำไดตลอด 
(๙) มีน้ำใชที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน ตลอดจนมีแรงดัน 
ที่เหมาะสมในการฉีดลางทำความสะอาด (๑๑(๙)) 
(๑๐) มีระบบระบายน้ำที ่มีประสิทธิภาพ และการระบายน้ำจากที่พักสัตวปวย 
หรือสงสัยวาปวยตองไมไหลผานไปยังโรงพักสัตวหรือทางเดินของสัตว (๑๑(๑๐)) 
  พื ้นโรงพักสัตวตองไมมีน้ำขังและทางระบายน้ำจากคอกสัตวปวย 
ตองไมระบายไหลไปคอกหรือทางเดินสัตวปกต ิ
 (๑๑) มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ (๑๑(๑๑)) 
  โรงพักสัตวตองมีระบบระบายอากาศที่สามารถระบายกลิ่น ความรอน
และความชื้นได 
(๑๒) มีแสงสวางอยางเพียงพอในการตรวจโรคสัตวกอนทำการฆาสัตว(๑๑(๑๒)) 
(๑๓) มีที่จัดเก็บมูลสัตวและสามารถปองกันกลิ่นรบกวนได (๑๑(๑๓)) 
  ม ีพ ื ้นท ี ่ รวบรวมม ูลส ัตว หร ือมาตรการกำจ ัดม ูลส ัตว ออกจาก   
โรงพักสัตว และมีวิธีการกำจัดกลิ่นรบกวน โดยในพื้นที่บริเวณรอบอาคาร
โรงพักสัตวตองไมมีกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว 
 

   



๑๗ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/ขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ ยอมรับ ไมยอมรับ 
๑.๒ ระบบบำบัดน้ำเสีย (กฎกระทรวง ขอ ๑๒) 
โรงฆาส ัตวและโรงพักสัตวตองมีระบบบำบัดน้ำเสียที ่ม ีประสิทธิภาพ 
โดยน้ำที ่ผ านการบำบัดแลวจะตองอยู ในเกณฑมาตรฐานตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
 น้ำเสียจากโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวตองไดรับการบำบัดโดยระบบบำบัด 
น้ำเสีย 

   

๒. สถานที่ตั้ง อาคารโรงฆาสัตว และสิ่งอำนวยความสะดวก    
๒.๑ โครงสรางอาคารโรงฆาสัตว 
๒.๑.๑ โครงสรางภายในอาคารโรงฆาสัตว (กฎกระทรวง ขอ ๘) 
(๑) พื ้นทำดวยวัสดุที ่มีผ ิวเรียบ กันน้ำได มีความแข็งแรงทนทานตอการ
กระทบกระแทกและการสึกกรอน และทนทานตอสารเคมี มีความลาดเอียง
ระบายน้ำไดสะดวกและไมเก ิดการทวมขังรอยตอระหวางพื ้นกับผนัง 
ตองเชื่อมกันสนิท และสามารถทำความสะอาดไดงาย (๘(๑)) 
 รอยตอระหวางพื้นกับผนังตองเชื่อมกันสนิท และมีมุมโคงหรือขอบบัว
เพ่ือใหไมสะสมสิ่งสกปรกและสามารถทำความสะอาดไดงาย 
(๒) ผนังดานในทำดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ำได มีความแข็งแรงทนทาน 
ไมผุกรอนหรือเปนสนิมและทนทานตอสารเคมี รอยตอระหวางผนังกับเพดาน
เชื่อมกันสนิท และสามารถทำความสะอาดไดงาย (๘(๒)) 
  รอยตอระหวางผนังกับเพดานเชื่อมกันสนิท และมีมุมโคงหรือขอบบัว
เพ่ือใหไมสะสมสิ่งสกปรกและสามารถทำความสะอาดไดงาย 
(๓) ประตูและวงกบประตูทำดวยวัสดุที ่มีผ ิวเรียบ กันน้ำได ไมเปนสนิม 
สามารถทำความสะอาดไดงาย และประตูที่เปดสูภายนอกอาคารปดไดสนิท  
(๘(๓)) 
  กรณีที ่ประตูหรือวงกบประตูมีสวนประกอบของไมควรหุ มดวยวัสดุ 
ที่กันน้ำไดและไมเปนสนิม  
(๔) หองผลิตสวนที่สะอาดมีเพดานที่สูงจากพื้นไมนอยกวาสามเมตรทำดวย
วัสดุที่มีผิวเรียบไมดูดซับน้ำหรือความชื้น ไมผุกรอนหรือเปนสนิมรอยตอ 
ตาง ๆ ตองเชื่อมกันสนิท และสามารถทำความสะอาดไดงาย (๘(๔)) 
๒.๑.๒ บริเวณภายในอาคารโรงฆาสัตว (กฎกระทรวง ขอ ๙) 
(๑) โรงฆาสัตวมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน มีการแบงบริเวณ
ภายในโรงฆาสัตวและสวนประกอบตาง ๆ ตามชนิดของสัตว (๙(๑)) 
  อาคารโรงฆาสัตวตองประกอบดวยสวนที่สะอาด และสวนที่ไมสะอาด 
โดยทั้งสองสวนตองมีพ้ืนที่สำหรับลางอุปกรณและเก็บอุปกรณ 
(๒) หองผลิตมีการแบงพื้นที่ออกเปนสองสวน คือ สวนที่สะอาดและสวนที่
ไมสะอาดและพ้ืนที่ทั้งสองสวนสามารถทำความสะอาดไดงาย (๙(๒)) 
 
 

   



๑๘ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/ขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ ยอมรับ ไมยอมรับ 
 กรณีโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และกระจอกเทศ 
- สวนที่ไมสะอาด = บริเวณทำสลบ เอาเลือดออก ลอกหนังหรือขูดขนตัดขา 
ดึงกีบและพ้ืนทีล่างเครื่องในขาว 
- สวนสะอาด = เปดทองเอาเครื่องในออก ผาซีกตัดแตง พื้นที่ลางเครื่องใน
แดง และลดอุณหภูมิซาก(ถามี) 
  กรณไีก เปด หาน 
- สวนที่ไมสะอาด = บริเวณทำสลบ เอาเลือดออก ลวกถอนขน แยกหัว      
ตัดขา เปดทองเอาเครื่องในออก และพ้ืนท่ีลางเครื่องใน 
- สวนสะอาด = ผาซีกตัดแตง และลดอุณหภูมิซาก(ถามี) 
(๓) จัดใหมีที่รวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไมกอใหเกิดกลิ่นรบกวน (๙(๓))  
  มีพื ้นที่รวบรวมมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูลหรือมาตรการกำจัดมูลมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลออกจากอาคารโรงฆาสัตว โดยในพื้นที่ในอาคารโรงฆาสัตว 
ตองไมมีกลิ่นเหม็นจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) ระบบระบายน้ำ (๙(๔)) 
(ก) มีระบบระบายน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพ สามารถปองกันน้ำทิ้งจากสวน 
ที่ไมสะอาดไมใหไหลไปสูสวนที่สะอาดได และปลายทอดานนอกอาคาร 
ตองออกแบบใหสามารถปองกันไมใหสัตวอื่นเขาไปในอาคารโรงฆาสัตว  
และไมกอใหเกิดกลิ่นรบกวน (๙(๔ก)) 
(ข) มีการแยกการระบายน้ำจากหองผลิตหรือหองสุขาและน้ำฝนออกจากกัน (๙(๔ข)) 
(๕) ระบบระบายอากาศต องสามารถกำจ ัดกล ิ ่น คว ัน ไอน ้ำร อน  
และความชื้นไดอยางมีประสิทธิภาพ (๙(๕)) 
(๖) ระบบแสงสวางที่ใชในโรงฆาสัตวอาจใชแสงสวางจากธรรมชาติหรือแสง
สวางจากไฟฟาที ่ม ีความเขมของแสงไมน อยกว าสองรอยยี ่ส ิบลักซ 
โดยไมทำใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนแปลงไป (๙(๖)) 
(๗) น้ำที่ใชในโรงฆาสัตวตองสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภค 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน 
ตลอดจนมีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดลางทำความสะอาด ในกรณีท่ีโรงฆา
สัตวจำเปนตองใชน้ำแข็ง น้ำแข็งที่ใชตองสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐาน
น้ำแข็งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (๙(๗)) 
    น้ำที ่ใชในกระบวนการผลิตตองมีค ุณภาพมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนทิ 
 น้ำแข็งที ่ใชในกระบวนการผลิตที ่ส ัมผัสกับเนื ้อสัตวตองมีคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนำ้แข็ง  
(๘) อางลางมือ (๙(๘)) 
(ก) จัดใหมีอางลางมือติดตั้งไวทุกหองผลิตและหองสุขา (๙(๘ก)) 
 ตองมีอางลางมือที่สามารถใชงานติดตั้งไวพื้นที่ผลิตของสวนที่สะอาด 
และสวนที่ไมสะอาด 

   



๑๙ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/ขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ ยอมรับ ไมยอมรับ 
(ข) อางลางมือตองทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานและไมเปนสนิมมีขนาดลึก 
พอเหมาะที ่จะปองกันการกระเซ็นของน้ำขณะลางมือ และเปนชนิดที่ 
ไมใชมือหรือสวนของแขนเปดปด และทอน้ำทิ้งจากอางลางมือตองตอลงสู 
ทอระบายน้ำทิ้งโดยตรง (๙(๘ข)) 
(ค) บริเวณอางลางมือจัดใหมีผลิตภัณฑลางมือที่เปนสบูเหลวตามกฎหมาย
วาดวยเครื่องสำอางค (๙(๘ค)) 
๒.๑.๓ เคร่ืองมือ เครื่องจักร และอปุกรณท่ีใชในโรงฆาสัตว 
ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ (กฎกระทรวง ขอ ๑๐) 
(๑) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณทุกชนิดทำดวยวัสดุที่ไมมีสวนผสม 
ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค ผิวเรยีบ ไมเปนสนิม ไมมีรอยแยกหรือรอย
แตกรอยตอตองเชื่อมกันสนิท สามารถลางทำความสะอาดและฆาเชื้อโรค
ได (๑๐(๑)) 
(๒) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณบางชนิดที่ใชสารหลอลื่น มีการปองกัน 
มิใหสารหลอลื่นตาง ๆ ปนเปอนกับเนื้อสัตวและซากสัตว และสารหลอลื่น
ตองเปนชนิดท่ีบริโภคได (๑๐(๒)) 
(๓) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณที่สัมผัสกับเนื้อสัตวและซากสัตว  หามทา
หรือเคลือบผิวหนาวัสดุดวยสารเคมีที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค (๑๐(๓)) 
(๔) เครื่องมือและเครื่องจักรที่ติดตั้งประจำท่ี ตองติดตั้งใหหางจากผนัง 
หรือเพดานอยางนอยสามสิบเซนติเมตร เพื ่อสะดวกตอการตรวจสอบ 
และทำความสะอาด (๑๐(๔)) 

   

๓. การควบคุมการปฏิบัติงาน    
๓.๑ การขนสงและการเคลื ่อนยายสัตวเขาโรงฆาสัตวผู รับใบอนุญาต  
ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยใหคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตวดวย (กฎกระทรวง ขอ ๑๓) 
 การเคลื่อนยายสัตวตองไดรับอนุญาตจากกรมปศุสัตว 
 สัตวตองผานการตอบรับการแจงการฆาและมีแหลงที่มา 
๓.๒ การฆาสัตวในโรงฆาสัตว ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้ (กฎกระทรวง ขอ ๑๔) 
(๑) จัดใหมีการพักสัตวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (๑๔(๑)) 
(๒) งดใหอาหารสัตวกอนทำการฆาสัตว (๑๔(๒)) 
 ไก เปด หานตองอดอาหารอยางนอย ๑ ชั่วโมงกอนฆา 

 โคกระบือ สุกร แพะ แกะ และนกกระจอกเทศตองอดอาหารไมนอยกวา  
๔ ชั่วโมงแตไมเกิน ๑๒ ชั่วโมงกอนฆา 
(๓ ) ม ีข ั ้ นตอนทำ ให ส ั ตว  สลบโดยปราศจากความท ุ กข  ทรมาน 
หรือความเจ็บปวดทางกายกอนทำการฆาสัตว และเลือกใชวิธีการฆาสัตว 
ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตวยกเวนการฆาสัตวตามพิธีกรรมหรือขอบัญญัติ
ทางศาสนา (๑๔(๓)) 

   



๒๐ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

ขอบกพรอง/ขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ 

ยอมรับ ไมยอมรับ 
ยอมรับ ไมยอมรับ 

 สัตวตองไดรับการทำสลบกอนการทำการนำเลือดออก ยกเวนการเชือด
สัตวตามหลักพิธีกรรมหรือขอบัญญัติทางศาสนา เชน การเชือดตามหลัก 
ฮาลาลของศาสนาอิสลาม 
 วิธีการทำสุกรสลบ คือ การใชกระแสไฟฟา ปนยิงสลบ หรือการใชกาซ
คารบอนไดออกไซด 
 วิธีการทำไก เปด หาน และนกกระจอกเทศสลบ คอื การใชกระแสไฟฟา  
 ว ิธีการทำใหโค กระบือ แพะและแกะสลบ คือ การใชกระแสไฟฟา  
หรือปนยิงสลบ 
(๔) มีการบันทึกขอมูลการตรวจโรคสัตวกอนทำการฆาสัตวและการตรวจ
เนื้อสัตวและซากสัตวหลังทำการฆาสัตว (๑๔(๔)) 
 โรงฆาสัตวตองจัดเก็บบันทึกการตรวจโรคสัตวกอนทำการฆาสัตว 
และการตรวจเนื้อสัตวและซากสัตวหลังทำการฆาสัตวโดยพนักงานตรวจ
โรคสัตว โดยใชรายงานตามประกาศกรมปศุสัตว แบบรายงานการตรวจ
โรคและพิสูจนโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๕) มีมาตรการปองกันไมใหเนื้อสัตวและซากสัตวปนเปอนกับสิ่งสกปรก 
(๑๔(๕)) 
 ในกระบวนการผลิตตองไมมีสวนใดของเนื ้อสัตวและซากสัตวสัมผัส 
กับพื้นโดยตรง 
๓.๓ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการปองกัน 
การระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปนี ้(กฎกระทรวง ขอ ๑๕) 
(๑) จัดใหมีการตรวจโรคสัตวโดยพนักงานตรวจโรคสัตว ภายในเวลายีส่ิบสี่
ชั่วโมงกอนทำการฆาสัตว ในกรณีที่จำเปนตองกักสัตวไวเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงให
ตรวจโรคสัตวซ้ำอีกครั้งหนึ่งกอนทำการฆาสัตว (๑๕(๑)) 
(๒) หามนำสัตวอื่นหรือเนื้อสัตวอื่นเขาไปในบริเวณโรงฆาสัตว โดยไมไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที ่(๑๕(๒)) 
(๓) ในกรณทีี่มีโรคระบาดสัตวหรือสงสัยวามีโรคระบาดสัตวเกิดข้ึนใบริเวณ
โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตว ใหผู รับใบอนุญาตดำเนินการตามกฎหมาย 
วาดวยโรคระบาดสัตว (๑๕(๓)) 

   

๔. สุขลักษณะ    

๔.๑ สุขลักษณะสวนบุคคล (๑๖(๑)) 
(๑) จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(๑๖(๑ก)) 
(๒) หามบุคคลซึ่งปวยหรือสงสัยวาปวยดวยโรคติดตอตามกฎหมายวาดวย
โรคตดิตอปฏิบัติงาน (๑๖(๑ข)) 
(๓) ผู ปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองสวมเครื่องแตงกายที ่สะอาด
เหมาะสม และมีการรักษาความสะอาดสวนบุคคล (๑๖(๑ค)) 

   



๒๑ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/ขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ 
ยอมรับ ไมยอมรับ 

(๔) ผูปฏิบัติงานที่มีบาดแผลตองปดแผลดวยวัสดุที่กันน้ำไดกอนปฏิบัติงาน
ในอาคารโรงฆาสัตว (๑๖(๑ง)) 
(๕) ผูปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองลางมือกอนปฏิบัติงาน หลังจาก
การสัมผัสกับสิ่งปนเปอน และหลังจากใชหองสุขา (๑๖(๑จ)) 
(๖) ผูปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองละเวนจากพฤติกรรมที่อาจทำให
เกิดการปนเปอนในเนื้อสัตว เชน การสูบบุหรี่ การถมน้ำลาย การขบเคี้ยว
หรือรับประทานอาหาร การไอหรือจามโดยไมมีผาปดปาก หรือการสวมใส
เครื่องประดับหรือนากิา (๑๖(๑ฉ)) 
๔.๒ สุขลักษณะในการปฏิบัติงาน (๑๖(๒)) 
(๑) ทำความสะอาดโรงฆาสัตวเปนประจำทุกวัน ทั้งกอนและหลังทำการ 
ฆาสัตว(๑๖(๒ก)) 
(๒) ทำความสะอาดและฆาเชื้อโรคเครื่องมือ อุปกรณ โตะ เลื่อย ภาชนะ
บรรจุและเครื่องใชตาง ๆ ภายในโรงฆาสัตว ทั้งกอนการฆาสัตว ระหวาง
การฆาสัตวและหลังการฆาสัตว ในกรณีที่พบวาสิ่งของดังกลาวไดใชกับสัตว
ปวยหรือซากสัตวที่เปนโรคจะตองทำการฆาเชื้อโรคและทำความสะอาด
ทันท ี(๑๖(๒ข)) 
(๓) ทำความสะอาดพาหนะที่ใชบรรทุกเนื้อสัตวหรือซากสัตวกอนและหลัง
การบรรทุกเนื้อสัตวหรือซากสัตว (๑๖(๒ค)) 
(๔) มีมาตรการในการปองกันและกำจัดแมลง นก และสัตวพาหะนำโรคท้ัง
ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวอยางสม่ำเสมอ 
(๑๖(๒ง)) 
(๕) สารเคมีที่ใชในการทำความสะอาดหรือการฆาเชื้อโรค และสารกำจัด
แมลงตองเปนชนิดที ่กฎหมายอนุญาตใหใช ในโรงฆาส ัตว และตอง
ระมัดระวังไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว (๑๖(๒จ) 
 ผลิตภัณฑที่ใชตองเปนผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
และไดใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว 
(๖) มีที่เก็บสารเคมีที่อยูหางจากหองผลิตและบริเวณที่เก็บเนื้อสัตว โดยมี
การแยกชนิดหรือประเภทของสารเคมีและใหปดฉลากใหชัดเจน (๑๖(๒ฉ)) 
(๗) มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ(๑๖(๒ช)) 
(๘) มีหองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาบน้ำ และหองสุขาอยางเพียงพอ(๑๖(๒ซ)) 
(๙) มีการจัดการกับซากสัตวที่ไมเหมาะสมตอการบริโภคอยางเหมาะสม 
(๑๖(๒ฌ)) 
 
 
 
 

   



๒๒ 

 

สรุปผลการตรวจ 
สรุปความคิดเห็นพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวตามรายละเอียด
ขางตนมีความเห็น ดังนี้ 
 ผานตามเกณฑกฎกระทรวงฯ 
 ไมผานตามเกณฑกฎกระทรวงฯ พบขอบกพรอง ดังนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ขาพเจาไดรับทราบผลการตรวจสอบโรงฆาสัตว และยอมรับในการปรับปรุงแกไขตามขอแนะนำของพนักงาน
เจาหนาที่ และจะดำเนินการปรับปรุงแกไข ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในวันที ่.............................................พรอมนี้ 
ขอนัดหมายพนักงานเจาหนาที่เพ่ือตรวจติดตามครั้งตอไปในวันที ่.......................................................... 

 
 

(ลงนาม) ................................................................... 
(.................................................................) 

(ว/ด/ป) ...................../................./................... 
ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตวหรือผูแทน 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/ขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ 
ยอมรับ ไมยอมรับ 

๕. อื่นๆ    
๕.๑ ผูรับใบอนุญาตตองใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกแก 
พนักงานเจาหนาที่ในการตรวจโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว  
และต องปร ับปร ุ งแก  ไขโรงฆ าส ัตว  โรงพ ักส ัตว และการฆ าส ัตว   
ตามที ่พนักงานเจาหนาที ่แจงเปนหนังสือภายในระยะเวลาที ่พนักงาน
เจาหนาท่ีกำหนดเพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ขอ ๑๙) 
๕.๒ ผู ร ับใบอนุญาตตองจัดใหมีคู มือการปฏิบัติงานในทุกขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยคู ม ือการปฏิบัติงานดังกลาวตองผานความเห็นชอบ 
ของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพ่ือนำ มาใชในการปฏิบัติงาน 
(กฎกระทรวง ขอ ๑๗) 
๕.๓ ผู ร ับใบอนุญาตตองจัดใหมีระบบการเรียกคืนสินคาและการสืบ
ยอนกลับแหลงที่มาของสัตว และมีการจัดเก็บเอกสารไวเปนหลักฐาน 
เพ่ือใชในการตรวจสอบ (ถาม)ี (กฎกระทรวง ขอ ๑๘) 
 โรงฆาสัตวตองจัดเก็บสำเนาแบบแจงและตอบรับการแจงการฆาสัตว
เอกสารระบุแหลงมาของสัตวมีชีวิต และรายงานการรับรองใหจำหนาย
เนื้อสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตว 

   



๒๓ 

 

 
สำหรับพนักงานเจาหนาที่ 
 
 
๑. (ลงนาม) .............................................. พนักงานเจาหนาท่ี    ๒. (ลงนาม) .............................................. พนักงานเจาหนาที ่
               (..............................................)                                       (..............................................) 
 
 
๓. (ลงนาม) .............................................. พนักงานเจาหนาท่ี    ๔. (ลงนาม) .............................................. พนักงานเจาหนาที ่
               (..............................................)                                       (..............................................) 
 
 
๕. (ลงนาม) .............................................. พนักงานเจาหนาท่ี    ๖. (ลงนาม) .............................................. พนักงานเจาหนาที ่
               (..............................................)                                      (.............................................



๒๔ 

 

 


