๑

การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวภายในประเทศ
๑. หลักการและเหตุผล
การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเพื่อใหมีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมแกการบริโภค จำเปนตอง
คำนึงถึงกระบวนการผลิตตั้งแตสัตวมีชีวิตจากฟารม การขนสงสัตวไปยังโรงฆาสัตวเพื่อเชือดชำแหละและตัดแตง
จนไดเปนเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเพื่อนำไปแปรรูปหรือจำหนา ยใหแ กผูบ ริโ ภค โรงฆ าสัตวเปนขั้ นตอนหนึ่ ง ที่ มี
ความสำคั ญ ในกระบวนการผลิ ต ซึ่ ง ประเทศไทยมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การฆ า สั ต ว เ พื่ อ การจำหน า ย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อกำกับดูแลการผลิต เนื้อสัตว โดยที่เจตนารมณข องพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล า ว
มิ ไ ด ค รอบคลุ ม ถึ ง การผลิ ต เนื้ อ สั ต ว ทั้ ง ระบบ ขณะที่ ป จ จุ บ ั น ผู ป ระกอบการโรงฆ า สั ต ว ตองการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตเนื้อสัตวใหไดมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริโภคเนื้อสัตวภายในประเทศและ
ตอบโจทยแนวโนมความตองการของผูบริโภค สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติไดจ ั ดทำ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (Good Manufacturing Practice; GMP)
เพื่อรองรับความตองการของทุกภาคสวนภายในประเทศ
ปจจุบัน ประเทศไทยมีโรงฆาสัตวทไี่ ดรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (GMP) จำนวน
ไมมาก เมื่อเทียบกับจำนวนโรงฆาสัตวทั้งประเทศ นอกจากนี้ สัดสวนการผลิตเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง
GMP คอนขางนอย เมื่อเทียบกับการผลิตเนื้อสัตวโดยรวมของทั้งประเทศ ยกเวนสัตวปก กรมปศุสัตวจึงพยายามที่จะ
ผลักดันและสงเสริมผูประกอบการโรงฆาสัตวใหพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อสัตวใหไดรับการรับรอง GMP เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงการรักษามาตรฐานการผลิต สำหรับโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง GMP แลว โดยใหความสำคัญกับกระบวนการ
ตรวจประเมินและการรับรองเพื่อใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร กระบวนงาน เพื่อ
เปนปจจัยเสริมที่เขมแข็งในการสรางความยั่งยืนของการบริโภคเนื้อสัตวภายในประเทศตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสงเสริมผูป ระกอบการโรงฆาสัตวใหมีการผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว
๒.๒ เพื่อใหผูประกอบการโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวสามารถ
รักษามาตรฐานการรับรองที่กรมปศุสัตวไดใหไวอยางตอเนื่อง
๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบกระบวนการตรวจประเมินและระบบการรับรองใหมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหมีกระบวนการทำงานที่ไดมาตรฐาน
๓. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๓.๑ โรงฆาสัตวภายในประเทศไดรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวอยางนอย ๑๒ แหง
๓.๒ โรงฆาสัตวที่ไ ดรับ การรับ รองการปฏิบ ัติที่ดีส ำหรั บ โรงฆาสัตวไดร ับการตรวจติดตาม
จำนวน ๔๒ แหง
๓.๓ โรงฆาสัตวที่ไ ดรับ การรับ รองการปฏิบ ัติที่ด ีสำหรั บ โรงฆา สัตวไดรับ การตรวจต ออายุ
จำนวน ๑๑ แหง
๔. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. ผู ป ระกอบการโรงฆ า สั ต ว ที่ ต อ งการขอรั บ การรับ รองการปฏิ บัติ ที่ ดีส ำหรั บ โรงฆ า สั ต ว
รายใหม สามารถประกอบกิจการฆาสัตวไดสอดคลองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับ
โรงฆาสัตวภายในประเทศ

๒

๒. ประเทศไทยมีเนื้อสัตวที่มีการผลิตจากโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับ
โรงฆาสัตวเพิ่มในสัดสวนที่มากขึ้น
๕. ผลกระทบ
๕.๑ ดานสังคม
ผูประกอบการโรงฆาสัตวมีที่มีระบบการผลิตตามหลักปฏิบ ัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการ
สามารถผลิตเนื้อสัตวเนื้อสัตวและผลิตภัณฑไดอยางถูกสุขอนามัย สรางความมั่นใจตอผูบริโภค
๕.๒ ดานเศรษฐกิจ
สินคา เนื้อสัตวและผลิตภัณฑที่มาจากแหลงผลิตที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ในระดับสากล
จะสามารถสรางมูลคาสินคาและผลิตภัณฑเนื้อสัตวใหสามารถจำหนายในราคาที่สูงขึ้นได ใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
มีรายไดเพิ่มมากขึ้น
๕.๓ ดานสิ่งแวดลอม
โรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรองระบบ GMP ตองดำเนินตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะตองดำเนินการไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ
๖. ขั้นตอนการดำเนินงาน
การขอรับการรับรองใหม
๑. ผูประกอบกิจการฆาสัตวที่ประสงคจะขอรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (GMP)
ยื่นคำขอรับการรับรองตอเจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่ที่โรงฆาสัตวตั้ง อยู พรอ มหลักฐานและเอกสาร
ประกอบตา งๆ ตามรายการในแบบฟอรมขอรับรองการปฏิบัติที่ดีส ำหรับโรงฆาสัตว (กรส.๑) แลวแตประเภท
โรงฆาสัตวที่ขอรับการรับรอง
๒. สำนักงานปศุสัตวจังหวัดดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ พิจารณาและตรวจสอบคำขอรับการรับรองและเอกสารประกอบตางๆ ของผูประกอบการ
หากมีรายละเอียดที่จำเปนตองแกไขปรับปรุง ใหแจงผูประกอบการดำเนินการแกไขเอกสารและยื่นเอกสารใหม
๒.๒ ประสานสำนักงานปศุสัตวเขตเพื่อนัดตรวจประเมินเบื้องตนสถานประกอบการ
๒.๓ จั ด ส ง เอกสารคำขอรับ การรับ รองพร อ มหลั ก ฐานและเอกสารประกอบให ส ำนั ก งาน
ปศุ สั ตวเขตเพื่อ จัดทำแผนการตรวจประเมิน และใหสำนัก งานปศุสัตวเขตแจงแผนการตรวจประเมิน ให แก
ผูประสงคขอรับการรับรองและสำนักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ
๓. คณะผูตรวจประเมินซึ่งประกอบดว ยเจ าหนา ที่จ ากสำนักงานปศุสัตวเขตและสำนั ก งาน
ปศุ ส ั ต ว จ ั ง หวั ด ดำเนิ น การตรวจประเมิ น สถานประกอบการ และจั ด ส ง รายงานผลการตรวจประเมิ น
ใหคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการภายในประเทศ (สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว)
๔. คณะกรรมการรับ รองฯ พิจ ารณาทบทวนผลการตรวจรับ รองของคณะผูตรวจประเมิ น
หากเปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนด ใหพิจารณาใหการรับรองใหมแกผูประสงคขอรับการรับรอง
๕. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวจัดทำใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับ
โรงฆาสัตวใหแกผูประสงคขอรับการรับรอง

๓

การตออายุการรับรอง
๑. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวมีหนังสือถึงผูประกอบการที่ไ ด รั บ
การรับรอง GMP เพื่อแจงหลักเกณฑและเงื่อนไขในการตออายุการรับรอง โดยแจงผูประกอบการลวงหนา ๗ เดือน
กอนใบรับรองฯ หมดอายุ พรอมทั้งแจงสำนักงานปศุสัตวเขตและสำนักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ
๒. ผูประกอบกิจการฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง GMP และประสงคจะขอตออายุการรับรอง GMP
ตองยื่นแบบฟอรมขอรับรอง GMP กอนที่ใบรับรอง ฯ เดิมจะหมดอายุไมนอยกวา ๖ เดือน แตไมเกิน ๗ เดือน
ณ สำนั ก งานปศุ ส ั ต วจ ั ง หวัดในพื ้ นที่ ท ี่โ รงฆ า สั ต ว ต ั้ง อยู  พร อ มหลั ก ฐานและเอกสารตา งๆ ที่ เ ปน ป จ จุบัน
ตามแบบฟอรมขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (กรส.๑)
๓. เมื่อตรวจสอบเอกสารการตออายุครบถวน สำนักงานปศุสัตวจังหวัดแจงสำนักงานปศุสัตวเขต
เพื่อใหคณะผูตรวจประเมินจัดทำแผนการตรวจประเมิน และใหสำนักงานปศุสัตวเขตแจงแผนการตรวจประเมิน
ใหแกผูประสงคขอตออายุการรับรองและสำนักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ
๔. คณะผูตรวจประเมินซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่จากสำนักงานปศุสัตวเขตและสำนักงานปศุสัตว
จังหวัดดำเนินการตรวจตออายุสถานประกอบการ และจัดสงรายงานผลการตรวจตออายุใหคณะกรรมการรับรอง
การปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการ
๕. คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศพิจารณา
ทบทวนผลการตรวจตออายุ หากเปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนด ใหพิจารณาตออายุการรับรองแกผูประสงค
ขอตออายุการรับรอง
การตรวจติดตาม
๑. คณะผูตรวจประเมิ นจัด ทำแผนการตรวจติด ตามสถานประกอบการที ่ ไดร ั บ การรั บ รอง
การปฏิบ ัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยทำการตรวจติดตามภายหลังจากไดรับการรับรอง
ประมาณ ๑ ป และ ๒ ป ตามลำดับ และจัดสงรายงานผลการตรวจติดตามใหผูตัดสินของคณะกรรมการรับรอง
การปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ
๒. ผูตัดสิน พิจ ารณาทบทวนผลการตรวจติดตาม หากเปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนด
ใหพิจารณาคงสถานภาพการรับรองแกสถานประกอบการ และรายงานตอคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดี
สำหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศรับทราบผลการพิจารณา
การจัดทำใบรับรอง
๑. เมื่อคณะกรรมการรับรองมีมติใหการรับรองหรือมีมติตออายุการรับรอง ใหคณะกรรมการ
รับรองจัดทำใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวตามมติที่ประชุม และเสนออธิบดีกรมปศุสัตวลงนาม
โดยใบรับรองมีอายุ ๓ ป นับจากวันที่คณะกรรมการรับรองมีมติใหการรับรอง
๒. กลุมควบคุมโรงฆาสัตวภายในประเทศ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
จัดสงใบรับรองใหแกสำนักงานปศุสัตวเขตภายใน ๗ วัน หลังจากที่อธิบดีกรมปศุสัตวลงนามแลว เพื่อมอบใหแก
ผูไดรับการรับรอง
๓. กลุมควบคุมโรงฆาสัตวภายในประเทศ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
จัดทำทะเบียนรายชื่อผูดำเนินการและโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรองใหเปนปจจุบันทุกเดือน

๔

๗. เปาหมาย

สำนักงานปศุสัตวเขต/จังหวัด ตรวจรับรองใหม ตรวจติดตาม ตรวจตออายุ
เขต ๑
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงหบุรี
อางทอง
เขต ๒
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแกว
เขต ๓
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
เขต ๔
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
หนองคาย
หนองบัวลำภู
เขต ๕
เชียงใหม
ลำปาง

๑

๒

๘
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑๑
๔
๑
๑
๒

๒

๑
๑
๒
๑

๑

๒

๒

๑

๒
๑
๓
๑
๒
๕
๑
๑
๒
๑
๓
๒
๑

๐

๔
๑
๑
๑
๑
๒
๒

๕

สำนักงานปศุสัตวเขต/จังหวัด ตรวจรับรองใหม ตรวจติดตาม ตรวจตออายุ
เขต ๖

๑

เขต ๗

๒

กำแพงเพชร
อุตรดิตถ
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ
ราชบุรี
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
เขต ๘
พังงา
พัทลุง
สุราษฎรธานี
เขต ๙
สงขลา

๑

๐

๒
๑
๑
๖
๑
๒
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑

๐

๑

๑
๐

๐

๘. แบบฟอรม
แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของประกอบดวย
๘.๑ แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ
๑. แบบฟอรมคำขอการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (กรส.๑)
๒. แบบฟอรมคำขอยกเลิกการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (กรส.๒)
๓. แบบฟอรมแจงรายละเอียดการแกไขขอบกพรองสำหรับผูขอรับการรับรอง
๘.๒ แบบฟอรมสำหรับคณะผูตรวจประเมิน
๑. แบบฟอรมกำหนดการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (Audit Plan)
๒. แบบฟอรมหลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (Checklist) ตามขอบขายที่ขอรับรอง ดังนี้
๒.๑ แบบฟอรมหลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวปก
๒.๒ แบบฟอรมหลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสุกร
๒.๓ แบบฟอรมหลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาโคและกระบือ
๒.๔ แบบฟอรมหลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาแพะและแกะ

๖

๓. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (Corrective
Action Request)
๔. แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (Audit Report)
๕. แบบฟอร ม การส ง เอกสารเสนอต อ คณะกรรมการรั บ รองการปฏิบ ั ต ิ ที ่ ด ี ส ำหรับ สถาน
ประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (โรงฆาสัตว)
๘.๓ แบบฟอรมสำหรับคณะกรรมการรับรอง
๑. แบบฟอร มสรุป ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการรับ รองการปฏิบ ั ต ิ ที่ ด ี สำหรั บ สถาน
ประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (โรงฆาสัตว)
๒. แบบฟอร ม สรุ ป ผลการพิ จ ารณาของผู  ต ั ด สิ น การรั บ รองการปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี ส ำหรั บ สถาน
ประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (โรงฆาสัตว)

๗

แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ

๘

แบบ กรส. ๑
ขอรับรองใหม
ขอตออายุ

แบบฟอรมคำขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว
๑. กรณียื่นคำขอรับรองแบบรายบุคคล
ชื่อ-นามสกุลผูยื่นคำขอ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน....................................................................................................................
ที่อยูเลขที่................หมูที่............หมูบาน...................................ถนน.........................................................
ตำบล......................อำเภอ............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.................................
โทรศัพท.........................................................โทรศัพทมือถือ.....................................................................
โทรสาร.......................................................... อีเมล ..................................................................................
๒. กรณียื่นคำขอรับรองแบบนิติบคุ คล
ชื่อนิติบุคคล................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลผูม ีอำนาจลงนามของนิติบุคคล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนามของนิติบุคคล.............................................................
ที่อยูเลขที่................หมูท.ี่ ...........หมูบาน...................................ถนน.........................................................
ตำบล......................อำเภอ............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.................................
โทรศัพท.........................................................โทรศัพทมือถือ.....................................................................
โทรสาร.......................................................... อีเมล ..................................................................................
๓. รายละเอียดของโรงฆาสัตว ชื่อโรงฆาสัตว...............................................................................................
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว (ฆจส.๒/กฆ.๑) เลขที่............................................................................
ที่อยูเลขที่...............หมูที่............หมูบาน.............................ถนน.................................ซอย........................
ตำบล......................อำเภอ..............................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย......................................
โทรศัพท..........................................................โทรสาร...............................................................................
๔. ประเภทของโรงฆาสัตว
ชนิดสัตว…………………… กำลังผลิตสูงสุด..........................ตัว/วัน กำลังผลิตเฉลี่ย.......................ตัว/วัน
๕. จำนวนพนักงานภายในโรงฆาสัตว รวม
จำนวน........................................คน
แยกเปนสวนสะอาด
จำนวน........................................คน
แยกเปนสวนสกปรก
จำนวน........................................คน
๖. ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ ประกอบการยื่นคำขอมาดวย จำนวน ๑ ชุด ประกอบดวย
(๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณใกลเคียง
(๒) แบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน
(๒.๑) แบบแปลนพื้นอาคารโรงงานที่ใชในการผลิต
(๒.๒) แบบแปลนแสดงการกั้นแบงหองตางๆ ของอาคารผลิต
(๒.๓) แบบแปลนแสดงทิศทางเขา – ออกของพนักงาน
(๒.๔) แบบแปลนแสดงทิศทางของขบวนการผลิต

๙

(๒.๕) แบบแปลนแสดงการระบายอากาศภายในอาคารผลิต
(๒.๖) แบบแปลนแสดงทิศทางการระบายน้ำทิ้งภายในอาคารผลิต
(๒.๗) แบบแปลนแสดงทิศทางการกำจัดของเสีย
(๒.๘) แบบแปลนแสดงทิศทางการขนสงบรรจุสินคาภายในอาคารผลิต (ถามีการบรรจุสินคา)
(๒.๙) แบบแปลนแสดงทิศทางทอน้ำรอน ทอน้ำเย็น และทอน้ำใชในอาคารผลิต (ถามีทอน้ำรอน น้ำเย็น)
(๓) แหลงน้ำใชในโรงฆาสัตว
(๓.๑) ที่มาของแหลงน้ำ
น้ำผิวดิน
น้ำบาดาล
น้ำประปา
อื่นๆ...............
(๓.๒) เอกสารระบบการผลิตน้ำสะอาด
(๔) สำเนาผลวิเคราะหคุณภาพน้ำใชทางเคมี ทางกายภาพ และทางจุลชีววิทยา ไมเกิน ๖ เดือน
(๕) โปรแกรมการควบคุมและปองกันสัตวพาหะ
(๖) ระบบการบำบัดน้ำเสีย
(๗) รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต
(๘) รายการสารเคมีที่ใชในการทำความสะอาด
(๙) แผนผังกระบวนการผลิตสินคา
(๑๐) รายชื่อบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินการดานการปฏิบัติที่ดีส ำหรับโรงฆาสัตว โดยมีผูผ าน
การฝกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวจากกรมปศุสัตว
(๑๑) สำเนาใบอนุญาตใหทำการคาสัตวหรือซากสัตว
(๑๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว (ฆจส.๒/กฆ.๑)
(๑๓) สำเนาการแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว
(๑๔) ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวภายในประเทศ ฉบับที่หมดอายุ (เฉพาะกรณีขอตออายุการรับรอง)
(๑๕) สำเนาที่แสดงถึงสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ที่ขอรับการรับรอง
๗. ขาพเจาขอใหคำรับรองวา
(๑) ยินยอมใหหนวยรับรองระบบงานหรือองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองสังเกตการณการตรวจ
ประเมินของคณะผูตรวจประเมินของกรมปศุสัตว ณ โรงฆาสัตวของขาพเจาตามที่ไดรับการรองขอ
(๒) ขอมูลและเอกสารหลักฐานตางๆ ที่จัดสงใหกรมปศุสัตว เปนความจริงทุกประการและเปนปจจุบัน
(๓) ขาพเจาสมัครใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว
ตามที่กรมปศุสัตวกำหนด
(๔) ขาพเจาไดมีการนำระบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวมาปฏิบัติแลวกอนการตรวจประเมินเพื่อการ
รับรอง
๘. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองการปฏิบตั ทิ ี่ดีสำหรับโรงฆาสัตว
ผูไดรับการรับรองตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ตองรักษาไวซึ่งการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง
(๒) ใชอางถึงการรับรองเฉพาะขอบขายที่ไดรับการรับรองเทานั้น
(๓) ตองไมนำใบรับรองหรือการรับรองระบบงานไปใชในทางที่ทำใหเกิดความเสื่อมเสียตอกรมปศุสัตว ซึ่ง
อาจพิจารณาไดวาทำใหเกิดความเขาใจผิด
(๔) ยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณาที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองทั้งหมด เมื่อใบรับรองขาดการตอ
อายุหรือมีการพักใช เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองไมวาดวยสาเหตุใด

๑๐

(๕) ตองใหความรวมมือแกผูตรวจประเมินของกรมปศุสัตวหรือคณะผูตรวจประเมินกรณีพิเศษในการ
ตรวจประเมิ น ทุ ก ครั้ ง โดยจะต อ งยิ น ยอมให เ ข า ตรวจสอบในพื้นที่โรงฆาสัตวทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพื้นที่ของ
ตนเองและพื้นที่เชาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของโรงฆาสัตว โดยหมายความรวมถึงการดำเนินการตรวจประเมินกรณี
พิเศษ (Special Audit) โดยอาจไมแจงใหทราบลวงหนา
(๖) ตองจัดทำบันทึกตามที่กำหนดไวในการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
(๗) ตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองใหแกกรมปศุสัตวเมื่อไดรับการรองขอ
(๘) กรณีพบขอ บกพร อ งผูไ ดร ับ การรับ รองต อ งดำเนิน การแก ไขตามระดับ ของข อบกพรอ งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
(๙) กรณีผูไดรับการรับรองประสงคจะยกเลิกการรับรอง ใหแจงเปนหนังสือพรอมแนบใบรับรองคืนให
สำนักงานปศุสัตวจังหวัดที่โรงฆาสัตวตั้งอยูภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่แจงความประสงคจะยกเลิกการรับรอง และ
หากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายตองสงสำเนาหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย พรอมลงนามรับรองสำเนา
ถูกตองมายังสำนักงานปศุสัตวจังหวัด
(๑๐) กรณีผูไดรับการรับรองประสงคจะตออายุการรับรอง ใหยื่นขอตออายุการรับรองตอสำนักงานปศุ
สัตวจังหวัดลวงหนาไมนอยกวา ๖ เดือน แตไมเกิน ๗ เดือน กอนวันที่ใบรับรองหมดอายุ
(๑๑) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบการผลิตในสาระสำคัญ เชน เพิ่มหรือลดจำนวนเครื่องจักร เพิ่ม
หรือลดหรือปรับปรุงพื้นที่โรงฆาสัตว ปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิต เปลี่ยนผูจัดการโรงฆาสัตว เปนตน ใหแจง
สำนักงานปศุสัตวจังหวัดที่โรงฆาสัตวนั้นตั้งอยูเปนหนังสือทราบโดยทันที ซึ่งกรมปศุสัตวอาจกำหนดใหมีการตรวจ
ประเมินเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป
(๑๒) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงฆาสัตว ใหผูไดรับการรับรองแจงสำนักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปน
หนังสือ พรอมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง และในกรณีใบรับรองสูญหาย ผูไ ดรับการรับรองตองแจงความเอกสารสูญ
หาย พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองมายังสำนักงานปศุสัตวจังหวัด เพื่อดำเนินการออกใบแทน โดยใบแทน
ใบรับรองจะมีอายุเทาใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู
เมื่อไดรับการรับรองฯ จากกรมปศุสัตวแลว ขาพเจา
ยินดีใหกรมปศุสัตวเผยแพรขอมูลเพื่อประชาสัมพันธการรับรองฯ ใหแกบุคคลทั่วไปไดรับทราบ ไดแก
ชื่อโรงฆาสัตว
ที่ตั้ง
หมายเลขโทรศัพท
อีเมล
ไมยินดีใหกรมปศุสัตวเผยแพรขอมูลเพื่อประชาสัมพันธการรับรองฯ ใหแกบุคคลทั่วไปไดรับทราบ
ลงชื่อ ...................................................ผูยื่นคำขอ/ผูมีอำนาจลงนาม
(..............................................)
............../............../................
ลงชื่อ ..................................................ผูตรวจสอบคำขอ
(..............................................)
............../............../................
หมายเหตุ กรณีลงนามโดยผูรับมอบอำนาจ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจพรอมติดอากรแสตมป โดยการมอบอำนาจ
เฉพาะครั้งติดอากรแสตมป ๑๐ บาท และการมอบอำนาจมากกวา ๑ ครั้ง ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท

๑๑

แบบ กรส. ๒

แบบฟอรมคำขอยกเลิกการรับรองการปฏิบตั ิที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว
๑. กรณียื่นยกเลิกแบบรายบุคคล
ชื่อ-นามสกุลผูยื่นคำขอ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....................................................................ที่อยูเลขที่...................หมูที่.............
หมูบาน...................................ถนน..............................................ตำบล..........................อำเภอ.........................
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท..............................โทรศัพทมือถือ.............................
๒. กรณียื่นคำยื่นยกเลิกแบบนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล.......................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลผูมีอำนาจลงนามของนิติบุคคล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนามของนิติบุคคล...................................................................
ที่อยูเลขที่................หมูที่............หมูบาน...................................ถนน...............................................................
ตำบล......................อำเภอ............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.......................................
โทรศัพท.........................................................โทรศัพทมือถือ...........................................................................
๓. มีความประสงคขอยกเลิกการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว ตั้งแตวันที…่ …………..……………………
ชื่อโรงฆาสัตว....................................................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว (ฆจส.๒/กฆ.๑) เลขที่..................................................................................
ที่อยูเลขที่................หมูที่............หมูบาน...................................ถนน..............................................................
ตำบล......................อำเภอ............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย......................................
๔. เหตุผลในการยกเลิกการรับรอง
ผูไดรับการรับรองเลิกประกอบกิจการ
ผูไดรับการรับรองเปนบุคคลลมละลาย (กรณีเปนนิติบุคคล)
ผูไดรับการรับรองเสียชีวิต (กรณีเปนบุคคลธรรมดา)
กรมปศุสัตวเปลี่ยนแปลงขอกำหนดใหม
ผูไดรับการรับรองประสงคจะขอยกเลิกการรับรอง เนื่องจาก (ระบุ) ...............................................................
ทั้งนี้ ไดแนบเอกสารที่เกี่ยวของ พรอมใบรับรองฉบับเดิมหรือสำเนาใบแจงความกรณีใบรับรองฉบับเดิมสูญหายมาพรอมคำรอง
ลงชื่อ ...............................................ผูไดรับการรับรอง/ผูรับมอบอำนาจลงนาม
(....................................................)
............../............../................
หมายเหตุ กรณีลงนามโดยผูรับมอบอำนาจ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจพรอมติดอากรแสตมป โดยการมอบอำนาจ
เฉพาะครั้งติดอากรแสตมป ๑๐ บาท และการมอบอำนาจมากกวา ๑ ครั้ง ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท

๑๒

แบบฟอรมแจงรายละเอียดการแกไขขอบกพรองสำหรับผูขอรับการรับรอง
ชื่อโรงฆาสัตว ..................................................................................................................................วันที่ตรวจประเมิน.............................................................
ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวฯ (กฆ.๑) เลขที…่ .….....……………………………….………………ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีฯ เลขที่.................................................................
ขอบขายที่ขอรับรอง
 สัตวปก  สุกร  โคและกระบือ  แพะและแกะ  อื่นๆ.......................
ประเภทการตรวจ
 การตรวจรับรองใหม  การตรวจติดตามผลการแกไข ครั้งที่…………  การตรวจตออายุ
 การตรวจติดตามผล ครั้งที่…........  การตรวจกรณีพิเศษ  อื่นๆ......................
ลำดับ
๑

รายการขอบกพรอง
รายละเอียดขอบกพรอง
พรอมระบุสาเหตุ

ภาพถายขอบกพรอง

การแกไขขอบกพรอง

ภาพถายหลังแกไข
ขอบกพรอง

วิธีการแกไขขอบกพรอง
และแนวทางการปองกัน

๒
๓
หมายเหตุ: - นำภาพถายขอบกพรองลงในชองภาพถายกอนการปรับปรุง เมื่อดำเนินการแกไขขอบกพรองแลวเสร็จ ใหถายภาพจุดที่ดำเนินการแลว โดยเปนมุมกลองและขนาดเดียวกัน
- ผูขอรับการรับรองสามารถเพิ่มจำนวนหนาสำหรับรายงานการแกไขขอบกพรองไดตามจำนวนรายการขอบกพรองที่ไดรับ แลวจัดสงไฟลอิเล็กทรอนิกสใหแกคณะผูตรวจประเมิน
- รายการขอบกพรอง ใหระบุรายละเอียดขอบกพรองที่พบตามทีค่ ณะผูตรวจประเมินแจง พรอมระบุสาเหตุ
- การแกไขขอบกพรอง ใหระบุวิธีการแกไขขอบกพรอง และแนวทางการปองกัน

ลงชื่อ.........................................................................ผูขอรับการรับรอง
(.......................................................................)
ตำแหนง....................................................................
วันที่...........................................................................

๑๓

แบบฟอรมสำหรับคณะผูตรวจประเมิน

๑๔

แบบฟอรมกำหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan)
การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว
๑. ขอมูลผูขอรับการรับรอง
ชื่อผูขอรับการรับรอง.................................................................................................................................................
ชื่อโรงฆาสัตว…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ใบอนุญาตตัง้ โรงฆาสัตวฯ (กฆ.๑) เลขที่….….....………………………ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีฯ เลขที่..............................
ที่ตั้งโรงฆาสัตวเลขที่................หมูที่............หมูบาน...............................ถนน................................ซอย.....................
ตำบล......................อำเภอ............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย..........................................
โทรศัพท...................................................โทรสาร..................................... อีเมล .....................................................
๒. ขอมูลการตรวจประเมิน
ขอบขายที่ขอรับรอง
 สัตวปก
 สุกร
 โคและกระบือ
 แพะและแกะ
 อื่นๆ.......................
ประเภทการตรวจ
 การขอรับรองใหม  การตรวจตออายุ  การตรวจติดตามผล ครั้งที่........
 การตรวจติดตามแกไขขอบกพรอง ครั้งที่.......................  อื่นๆ.......................
กำหนดวันที่ตรวจประเมิน..................................................................................................................................
๓. รายชื่อคณะผูตรวจประเมิน (Audit Team)
๑. ............................................................................................................................. หัวหนาผูตรวจประเมิน
๒. ............................................................................................................................. ผูตรวจประเมิน
๓. ............................................................................................................................. ผูตรวจประเมิน
๔. .............................................................................................................................
๕ ............................................................................................................................
๖. ............................................................................................................................
๗. ............................................................................................................................
๘. ............................................................................................................................

๑๕

กำหนดการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว
วันที่

เวลา

รายละเอียดกำหนดการและสถานที่

หมายเหตุ
๑. กำหนดการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมตามสภาวการณที่พบระหวางการตรวจประเมิน
๒. กรณีที่ผูประกอบการมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกำหนดการตรวจประเมิน หรือมี
ขอขัดของเกี่ยวกับรายชื่อคณะผูตรวจประเมิน โปรดติดตอหัวหนาผูตรวจประเมิน
ชื่อ............................................................. หัวหนาผูตรวจประเมิน หมายเลขติดตอ….................................
ลงชื่อ.....................................................................หัวหนาผูต รวจประเมิน/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(..........................................................................)
วันที่..........................................................

๒๑

แบบฟอรมหลักเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัตทิ ี่ดีสำหรับโรงฆาสัตวปก
วันที่ตรวจประเมิน........................................
ชื่อโรงฆาสัตว……………………...............................................................................................................................................
ที่ตั้ง ....................................................................................................................................................................................
ประเภทการตรวจ  การตรวจรับรองใหม  การตรวจติดตามผลการแกไข ครั้งที่…………......
 การตรวจตออายุ
 การตรวจติดตาม ครั้งที่…..........  อื่นๆ......................
 การตรวจกรณีพิเศษ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว (กฆ.๑) เลขที…่ .….....………………ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีฯ เลขที.่ ...............................
อางอิงมาตรฐาน ๑. มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (มกษ. ๙๐๐๔-๒๕๔๗)
๒. มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตวปก (มกษ. ๙๐๐๘-๒๕๔๙)

รายการตรวจ
๑. สถานที่ต้งั อาคารโรงฆาสัตว และสิ่งอำนวยความสะดวก
๑.๑ สถานที่ตั้ง
๑.๑.๑ ควรตั้งอยูในทำเลที่เหมาะสม ไมตั้งอยูในแหลงชุมชน
๑.๑.๒ ตองเปนที่ไมมีน้ำทวมถึง
๑.๑.๓ มีพื้นที่วางเพียงพอสำหรับโรงพักสัตว ถนน ที่จอดรถ สำนักงาน
และบอบำบัดน้ำเสีย
๑.๑.๔ ถนนโดยรอบอาคารโรงฆาสัตว อยูในสภาพดี ไมทำใหเกิดฝุนละออง มี
การแยกทางเขาออกของสัตวมีชีวิต และซากสัตวหรือเนื้อสัตว และมีระบบการ
ระบายน้ำที่ดี
๑.๑.๕ ควรมีการคมนาคมที่สะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ
๑.๑.๖ โรงฆาสั ตวตองมีรั้ ว เพื่อปองกันบุคคลภายนอกผานเขาออก และ
ปองกันมิใหสัตวตางๆ เชน สุนัข แมว เขาไปภายในโรงฆาสัตว
๑.๑.๗ ไมตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จากการปนเปอนของวัตถุมีพิษ ทั้ง
จากเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม
๑.๒ โครงสรางอาคารโรงฆาสัตว
๑.๒.๑ การออกแบบและวางผัง
ก. อาคารโรงฆาสัตวควรมีความมั่นคงแข็งแรง มีการออกแบบใหทำความ
สะอาดได ง  า ย พื ้ น ผิ ว ภายนอกอาคารควรทำจากวั ส ดุ ท ี ่ ท นทานต อ
สภาพภูมิอากาศ และมีพื้นที่การทำงานอยางเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
ข. อาคารโรงฆาสัตวตอ งกั้นแยกระหวางบริเวณที่สะอาด ออกจากบริเวณ
ที่สกปรกโดยสมบูรณ
ค. การออกแบบและการวางผังของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณตางๆ ควรจัดวางตามลำดับกระบวนการผลิตและเอื้ออำนวยตอการ
ผลิตอยางถูกสุขลักษณะ
ง. อาคารโรงฆาสัตว ตองปองกันสัตวพาหะเขาไปในอาคาร และสามารถ
ปองกันการปนเปอนจากสภาพแวดลอมรวมถึงฝุนละอองได
จ. มีการกั้นพื้นที่สวนสัตวมีชีวิตออกจากสวนผลิต
ฉ. หลังคาอาคารโรงฆาสัตวตองมั่นคงแข็งแรงและเปนชนิดกันน้ำได

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

MI
MA
MI

๒.๑
๒.๒
๒.๓

MI

๒.๔

MI
MI

๒.๕
๒.๖

MA

๒.๗

MA

๔.๑.๑

MA

๔.๑.๒

MI

๔.๑.๓

MA

๔.๑.๔

MA
MI

๔.๒
๔.๑.๕

มกษ.
๙๐๐๘

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๒๒

รายการตรวจ
๑.๒.๒ พื้น ผนัง เพดาน ประตู
ก. พื้น
(๑) วั ส ดุ ที่ ใ ช ท ำพื้ น ต อ งมี พื้ น ผิ ว เรี ย บทำจากวั ส ดุ กั น น้ ำ ได มี ค วาม
แข็ ง แรงทนทานต อ การกระทบกระแทกและการสึ ก กร อ น ลางทำความ
สะอาดงายและทนทานตอสารเคมี เชน น้ำยาฆาเชื้อ น้ำยาทำความสะอาด เปนตน
(๒) พื้นหองควรมีความลาดเอียงเพื่อใหการระบายน้ำไหลลงสูทอระบายน้ำ
ไดสะดวก และไมเกิดการทวมขัง
(๓) รอยเชื ่อมตอระหวางพื้ นกับผนังตองเชื่อมกันสนิทและทำมุมโคงมนเพื่อ
ปองกันการสะสมของสิ่งปนเปอน และสามารถทำความสะอาดไดงาย
ข. ผนัง
(๑) วัสดุที่ใชในการกอสรางผนังดานในของหองตางๆ ตองมีพื้นผิวเรียบ ทำ
จากวัสดุที่ไมดูดซับน้ำหรือความชื้น มีความแข็งแรง ทนทาน ไมผุกรอน หรือ
เปนสนิม สามารถทำความสะอาดไดงายและทนทานตอสารเคมี
(๒) รอยเชื่ อมตอ ระหวา ง ผนังกับเพดานต อ งเชื่อมกั นสนิท และทำมุม
โค ง มน เพื ่ อ ป อ งกั น การสะสมของสิ่ ง ปนเป อ น และสามารถทำความ
สะอาดไดงาย
ค. เพดาน
(๑) วัสดุที่ใชทำเพดานตองมีพื้นผิวเรียบ ไมดูดซับน้ำหรือกันน้ำได ไมเปนสนิม
ผุกรอน หรือแตกรอยเชื่อมตอตางๆ ควรปดใหสนิท ในกรณีที่เกิดความสกปรก
สามารถทำความสะอาดได
(๒) ความสูงของเพดานในแตละหองเมื่อวัดจากพื้นไมควรต่ำกวา ๓ เมตร
จ. ประตู
(๑) วัสดุที่ใชทำประตูและวงกบประตูควรมีพื้นผิวเรียบไมเปนสนิม กันน้ำและ
ลางทำความสะอาดไดงาย ในกรณีที่ประตูหรือวงกบประตูมีสวนประกอบของไม
ควรหุมดวยวัสดุที่กันน้ำไดและไมเปนสนิม
(๒) ประตูท ี่ เปดจากบริเวณผลิตออกสูภายนอกอาคารควรเปนชนิ ดที่
ปดไดเอง และปดไดสนิท ไมมีชองหรือรองที่ขอบ
(๓) ถาประตูมีการติดตั้งชองกระจก วัสดุที่ใชเชื่อมตอขอบกระจกควรปด
ไดสนิท กันน้ำ และทำความสะอาดไดงาย
๑.๒.๓ ระบบระบายน้ำ
ก. น้ำจากสวนสกปรกตองไมระบายไปสูสวนสะอาด รวมถึงระบบระบาย
น้ำจากหองลางภาชนะและอุปกรณตองไมไหลยอนเขาไปสูบริเวณผลิตและ
ออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
ข. ต องระบายน้ ำทิ้งที่เกิ ดขึ้ นระหวางการผลิ ตได ทันและรวดเร็ วโดยไม
กอใหเกิดการสะสมของน้ำทิ้ง
ค. ภายในทอ หรือรางระบายน้ำ ควรโคงมน เพื่อใหทำความสะอาดไดงาย
ฝาปดทอควรโปรงเพื่อตรวจสอบความสะอาดภายในทอได และสามารถยก
ออกลางทำความสะอาดไดงา ย
ง. ปลายทอหรือรางระบายน้ำที่เปดออกสูภายนอก ตองปองกันสัตวพาหะ
ไมใหเขาไปในโรงฆาสัตวได

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
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ขอบก
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มกษ.
๙๐๐๔

MA ๔.๒.๑.๑
MA ๔.๒.๑.๒
MA ๔.๒.๑.๓
MA ๔.๒.๒.๑
MA ๔.๒.๒.๒

MA ๔.๒.๓.๑
MI ๔.๒.๓.๒
MI ๔.๒.๔.๑
MA ๔.๒.๔.๒
MI ๔.๒.๔.๓
MA ๔.๓.๘.๔
MI
MI
MA

มกษ.
๙๐๐๘

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๒๓

รายการตรวจ
๑.๒.๔ ระบบการระบายอากาศ
ระบบการระบายอากาศในหองผลิตตางๆ ตองมีระบบระบายอากาศ
เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็น ควัน ไอน้ำรอน ความชื้น และควบคุมอุณหภูมิหอง และ
ตองระวังมิใหมีการถายเทอากาศจากบริเวณที่มีการปนเปอนสูบริเวณที่สะอาด
๑.๒.๕ ระบบแสงสวาง
ก. แสงสวางที่ใชในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว มีความเขมแสงไมนอยกวา
สองรอยลักซ ทั้งนี้ตองไมทำใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนไป
ข. ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ ซึ่งวัสดุที่ใชทำฝาครอบหลอดไฟ ตองมีความ
คงทนไมแตกหักงาย ไมลดความเขมของแสง และสามารถถอดลางทำความ
สะอาดได
๒. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๐๘

MA ๔.๓.๑๐

MA ๔.๓.๑๑.
๑
MI ๔.๓.๑๑.
๒

การควบคุมการปฏิบัตงิ านสวนสกปรก
๒.๑ สัตวมีชีวิต
๒.๑.๑ สัตวปกมีชีวิตที่นำเขาฆา
สัตวตองมี สุขภาพสมบูรณ และมีการระบุแหลงที่มาของสัตวเขาฆา
MA
เพื่อใหงายตอการสอบยอนกลับได
๒.๑.๒ สภาพการขนสงสัตวปกมีชีวิต
ก. พาหนะขนสงสัตวปก ตองแข็งแรงมีชองระบายอากาศเพี ย งพอ สั ต ว MA
ปก ที่ บ รรจุ ในแตล ะกรงบรรจุ มีจ ำนวนเหมาะสมกั บ ขนาดของกรง
ข. ตองหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดการบาดเจ็บกับสัตวปก
MI
ค. ไมขนสงสัตวปกที่เจ็บปวยรวมไปกับสัตวปกปกติ
MA
ง. งดใหอาหารสัตวปกกอนการขนสงอยางนอย ๑ ชั่วโมง กอนการขนสง
MI
๒.๑.๓ บริเวณที่พักสัตวปก
ก. บริเวณที่พักยานพาหนะที่มีสัตวปกบรรทุกอยู ควรมีหลังคาที่สามารถ MI
ป องกัน แสงแดดและฝนได มีร ะบบระบายอากาศที่ ดี อุ ณ หภู มิ เ หมาะสม
และรอฆาตามลำดับที่กำหนด
ข. กลองบรรจุสัตวปกจะตองมีความแข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอใหสัตวยืนและ MI
นั่งได
ค. ระบบการระบายน้ำในโรงพักสัตวปกควรแยกระหวางทอระบายน้ำฝน MA
และทอระบายน้ำเสียออกจากกัน ทิศทางการระบายน้ำในบริเวณที่พักสัตวปวย
ปวยหรือสงสัยวาปวย ควรแยกจากกัน ไมไหลผานไปที่พักสัตวปก
ง. บริเวณรับสัตวควรมีพื้นผิวที่ไมลื่นหรือลาดชันจนเกินไป และสะดวกตอ MI
การเคลื่อนยายสัตวลงจากรถบรรทุกสัตว
ฉ. บริ เ วณที่ พ ั ก สั ต ว ป  ก ควรอยู  ห  า งจากบริ เ วณที ่ ส ะอาดของอาคาร MA
โรงฆ า สัต ว เพื่ อ ป อ งกัน ฝุ น หรื อ กลิ ่นจากคอกพัก สัตว ที่ ส ามารถปนเปอน
ไปยังเนื้อสัตวได
ช. มีน้ำที่สะอาด และมีอุปกรณใหน้ำแกสัตวอยางเพียงพอ
MA
ซ. มีน้ำใชอยางเพียงพอ และมีแรงดันน้ำเพียงพอในการทำความสะอาด
MI

ก.๑.๑.๑
ก.๑.๑.๒
ก.๑.๑.๓
ก.๑.๒.๒
ก.๑.๒.๓
ก.๑.๒.๗
๓.๒ ก.๒.๒
ก.๑.๑.๔
๓.๑๑
๓.๑๒
๓.๓
๓.๕
๓.๗
๓.๘
๓.๙

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๒๔

รายการตรวจ
ฌ. มีอางจุมเทาดวยน้ำยาฆาเชื้อกอนเขาและออกจากทีพ่ ักสัตว
ญ. มีแสงเพียงพอที่จะตรวจสุขภาพสัตวกอนฆาได
๒.๑.๔ การรับและการพักสัตวปก
ก. เมื่อสัตวปกถึงโรงฆา ใหมีเจาหนาที่ตรวจความถูกตองของเอกสารที่
เกี่ยวของตามกฎหมาย (ใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว ใบตรวจสุขภาพสัตว ใบรับ
แจงการฆาสัตว)
ข. งดใหอาหารสัตวปกอยางนอย ๑ ชั่วโมงกอนการขนสง และขนสงสัตว
ปกมาถึงโรงฆากอนเวลาฆาอยางนอย ๓๐ นาที เพื่อใหสัตวปกไดพักกอนฆา
ค. ตรวจสุ ข ภาพสั ต ว ป ก ก อ นฆ า และบันทึกผลในเอกสารรายงานการ
ตรวจสุขภาพสัตวปกกอนฆา ณ คอกพักสัตวปกโดยพนักงานตรวจโรคสัตว
ง. ในกรณีที่พบสัตวปกปวยหรือสงสัยวาปวยใหแยกกักไวในคอกสัตวปก
ปวย และฆาในหองฉุกเฉินหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฆาสัตวปกปกติแลว หาก
พบโรคติดตอใหนำไปเผาในเตาหรือฝงเพื่อทำลาย และแจงผูเกี่ยวของทราบ
จ. กรณี พ บสั ต ว ป  ก ที ่ ไ ด รั บ บาดเจ็ บ รุ น แรง เพื ่ อ ไม ใ ห ส ั ต ว ป  ก ไดรับ
ความทรมานจะตองฆาสัตวปกนั้นอยางไมทรมานทันที
ฉ. ภายหลังจากสัตวปกลงจากพาหนะหมดแลว ลางทำความสะอาดและใช
ยาฆาเชื้อพาหนะที่ใชบรรทุกสัตวปกทุกครั้งหลังการขนสง
๒.๒ การฆาและชำแหละสัตวปก
๒.๒.๑ การทำสลบและเอาเลือดออก
ก. บริเวณที่ทำใหสัตวสลบตองมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใชเครื่องมือ
ที่ใชทำใหสัตวสลบ
ข. ทำใหสัตวปกสลบอยางสมบูรณกอนถูกเชือด การเชือดคอตองตัดเสน
เลือดดำและแดงใหญ ที่ค อ แลวทำใหสัตวตายดวยวิธีการที่ไมทรมาน หรือใน
กรณีที่ไมไดทำใหสลบ ใหใชวธิ กี ารตามหลักพิธีกรรมหรือขอบัญญัติทางศาสนา
(มกษ.๘๔๐๐-๒๕๕๐ เรื่อง อาหารฮาลาล)
ค. ตองมีอุปกรณแขวนซากสำหรับเชือด ซึ่งสวนลางสุดของซากเมื่อแขวน
ควรอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร โดยสัตวปกตองไมสัมผัสพื้นขณะฆา
ง. จัดใหมีกอกน้ำลางมือสำหรับพนักงาน ชนิดไมใชมือหรือสวนของแขน
เปด-ปด อยางเพียงพอ
จ. มี อ ุ ป กรณ สำหรั บล างทำความสะอาดมีด เชื อดและอุปกรณฆ าเชื้อ
สำหรับมีด (Knife Sterilizer) ซึ่งมีอุณหภูมิของน้ำไมนอยกวา ๘๒ oC และทำ
ความสะอาดทุกครั้งกอนใช
ฉ. หลังการเชือดคอ ตองปลอยใหเลือดออกจากสัตวปกนานไมนอยกวา ๒
นาที เพื่อใหเลือดออกอยางสมบูรณ
ช. ในกรณีที่เปนเลือดสำหรับการบริโภคตองใชภาชนะสะอาดรองรับเลือด
ที่สะอาดและดำเนินการใหถูกสุขลักษณะ และมีการจัดเก็บที่เหมาะสม
๒.๒.๒ การลวกหนัง และถอนขน
ก. จัดใหมีถังหรือเครื่องลวกสัตวปกที่สะอาดและสามารถควบคุมปริมาตร
น้ำ และอุณหภูมิได น้ำลนจากถังหรือเครื่องลวกสัตวปกตองมีทอน้ำทิ้งตอลง
สูทอระบายโดยตรง
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มกษ.
๙๐๐๔

MI
MA

๓.๑๐
๓.๑๓

มกษ.
๙๐๐๘

MA

ก.๒.๑

MI
MA

ก.๑.๒.๕
ก.๑.๒.๗
ก.๒.๕

MA

ก.๒.๖

MI

ก.๒.๗

MA

ก.๒.๘

MI ๔.๓.๑.๒
MA

๒.๓

ก.๓.๑
ก.๓.๓

MA ๔.๓.๑.๓ ง.๑๐
๓.๓
MA ๔.๓.๑.๕
MA ๔.๓.๑.๖ ก.๓.๔
ง.๒
ง.๓
MA ๔.๓.๑.๗ ก.๓.๕
MA

ก.๓.๖

MA ๔.๓.๒.๑ ง.๕
๔.๓.๒.๒

ผลการตรวจ
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ไม
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หมายเหตุ

๒๕

รายการตรวจ
ข. อุณหภูมิน้ำใชลวกไมต่ำกวา ๕๘ oC ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใชในการลวกตอง
สัมพันธกับอุณหภูมิของน้ำและขนาดของสัตวปก
ค. มีระบบระบายไอน้ำรอนจากบอลวกหนังออกไปภายนอกอาคารอยางมี
ประสิทธิภาพ
ง. มีราวแขวนหรือโตะสำหรับการถอนขน หรือเครื่องถอนขน และอุปกรณ
ถอนขน (ตามความจำเปน) ซึ่งตองลางทำความสะอาด และฆาเชื้อกอนนำมาใช
งาน
จ. ตองถอนขนบนสัตวปกที่ถูกฆาแลวออกใหหมดหรือเกือบหมด
ฉ. กรณีที่ใชกาวในการถอนขน ตองใชกาวที่มีคุณภาพใชสำหรับอาหาร
ช. มีห องหรืออุป กรณในการเก็บรวบรวมขน และสวนของไขมันสัตวที่
ไมเหมาะตอการบริโภค
ซ. จัดใหมีน้ำสะอาดสำหรับการลางซากสัตวปกที่ฆาแลว
๒.๒.๓ การเอาเครื่องในออก
ก. มีกอกน้ำลางมือสำหรับพนักงานชนิดไมใชมือหรือสวนของแขนเปด-ปด
อยางเพียงพอ
ข. มีอุปกรณสำหรับลางทำความสะอาดมีด และอุปกรณฆาเชื้อสำหรับมีด
(Knife Sterilizer) ซึ่งมีอุณหภูมิของน้ำไมนอยกวา ๘๒ oC
ค. มีราวหรืออุปกรณสำหรับแขวนซากสัตว รวมถึงใสเครื่องใน และมีรางหรือ
ระบบสงเครื่องใน
ง. บริเวณเอาเครื่ องในออก ตองกั้นแยกจากบริเวณแชเย็ นซากดว ยผนั ง
ที่มีความสูงจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวา ๓ เมตร
จ. มีประตูเขา-ออกสำหรับพนักงาน และมีชองเปดใหผานเฉพาะซากสัตวเทานั้น
ฉ. มีภ าชนะหรือถังที่มีกุญแจปดล็อค สำหรับเก็บซากและของเสียจาก
กระบวนการผลิตซึ่งไมเหมาะตอการบริโภค
ช. ควักเครื่องในออกใหหมดดวยอุปกรณที่เหมาะสม
ซ. ระวังไมใหกระเพาะลําไสและถุงน้ำดีฉีกขาด โดยตองไมแตกปนเปอน
ซากสัตวปก และใหเครื่องในเรียงคูไปกับซากสัตวปก
ฌ. มีการตรวจซากสัตวปกและเครื่องใน และบันทึกผลในเอกสาร รายงาน
การตรวจสุขภาพสัตวปกหลังฆาโดยพนักงานตรวจโรคสัตว
ญ. จัดใหมีน้ำลางทำความสะอาดซากกอนนำไปเขาหองเก็บซากหรือหอง
แชเย็นซาก โดยน้ำที่ใชตองสะอาดมีปริมาณและแรงดันที่เหมาะสมลางซากสัตวปก
ทั้งดานนอกและดานในกอนเขาสูสวนสะอาด
๒.๒.๔ หองลางทำความสะอาดเครื่องใน (หากมีการลางเครื่องในเพื่อนำไปบริโภค)
ก. มีหองหรือสถานที่สำหรับลางทำความสะอาดเครื่องใน
ข. มีถังหรือหองสำหรับแชเครื่องในสวนที่บริโภคได ซึ่งตองมีอุณหภูมิของ
เครื่องในวัดไดไมเกิน ๗ oC หลังแชเย็นประมาณ ๑ ชั่วโมง
ค. มีภาชนะและอุปกรณสำหรับการลางเครื่องใน น้ำทิ้งจากการลางตอง
ตอลงสูทอ ซึ่งออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
ง. ภาชนะที่ เก็บกากของเสีย ต องไมนำไปบรรจุเ นื้ อสัต วหรือเครื่อ งใน
ที่บริโภคได และมีการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

MI

มกษ.
๙๐๐๘

ก.๔.๑
ก.๔.๒

MI ๔.๓.๒.๓
MA ๔.๓.๒.๔ ง.๖
MI
ก.๔.๓
MA
ก.๔.๔
MI ๔.๓.๒.๕
MA ๔.๓.๒.๖ ก.๔.๖
MA ๔.๓.๓.๑
MA ๔.๓.๓.๒
MA ๔.๓.๓.๓
MI ๔.๓.๓.๕
MA ๔.๓.๓.๕
MA ๔.๓.๓.๖
MA
MA

ก.๖.๑
ก.๖.๑

MA

ก.๖.๒

MA ๔.๓.๓.๘ ก.๗.๑
MA ๔.๓.๔.๑
MA ๔.๓.๓.๗ ก.๖.๓
MA ๔.๓.๔.๒
MA ๔.๓.๔.๓

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๒๖

รายการตรวจ
การควบคุมการปฏิบัตงิ านสวนสะอาด
๒.๒.๕ การลดอุณหภูมิซาก
กรณีลดอุณหภูมิซากดวยอากาศเย็น
ก. หองแชเย็นตองทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติการเก็บรักษาความเย็นพื้นหอง
ควรแข็งแรง ทนตอการกระทบกระแทกไมดูดซับน้ำผนัง และเพดาน มีพื้นผิวเรียบ
ทำความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย
ข. หองแชเย็นตองควบคุมอุณหภูมิซากสัตว เนื้อสัตว และเครื่องในสัตวได
โดยมีอุณหภูมิใจกลางซาก ไมเกิน ๗ oC หลังแชเย็นประมาณ ๑ ชั่วโมง
ค. เครื่องทำความเย็นควรมีระบบปองกันการเกิดหยดน้ำปนเปอนซากสัตว
และเนื้อสัตว ภายในหองควรมีระบบอื่นใด เพื่อปองกันมิใหเกิดหยดน้ำที่ผนังและ
เพดานในหองแชเย็น
ง. ประตูหองแชเย็นควรมีกลไกที่เปดประตูไดทั้งดานในและดานนอก
จ. บริเวณหนาหองแชเย็นควรมีการติดตั้งเทอรโมมิเตอรแบบที่อานคาอุณหภูมิได
หรือเทอรโมมิเตอร แบบที่ใชบันทึกอุณหภูมิไดตอเนื่อง
ฉ. มีราวแขวนซากหรือชั้นวางซาก โดยใหสวนลางสุดของซากตองอยูสูง
จากพื้นไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร และซากไมสัมผัสกับผนัง
ช. มี ก ารตรวจสอบอุณ หภูม ิ ห  อ ง และบั น ทึก ในรายงานการตรวจวัด
อุณหภูมิและซากสัตวปก
ซ. จัดเรียงซากสัตวปกไวใหอากาศไหลเวียนไดอยางทั่วถึง โดยจัดเรียงตาม
ระบบเพื่อใหซากสัตวปกทีเ่ ขาแชกอน นำออกกอน
กรณีลดอุณหภูมิซากดวยน้ำเย็นและน้ำแข็ง
ระบบที่ซากสัตวปกและน้ำเคลื่อนที่สวนทางกัน (counter-flow water)
ซึ่งที่สวนหัวถังมีทอน้ำลนและสวนปลายถังมีที่เติมน้ำเย็น ปริมาณน้ำลนตอง
มากพอที ่ จ ะทํา ความสะอาดซากสัต วป  ก ได และมีเ ทอรโ มมิเ ตอรเ พื่ อวัด
อุณหภูมิ น้ำในถังแชเย็น โดยมีอุณหภูมิใจกลางซาก ไมเกิน ๗ oC หลังแชเย็น
ประมาณ ๑ ชั่วโมง และมีการตรวจสอบความสะอาดของน้ำ อุณหภูมิของน้ำในถัง
แชเย็น และบันทึกผลในรายงานการตรวจวัดอุณหภูมิ
๒.๒.๖ การตัดแตงเนื้อ
ก. ในกรณีที่โรงฆาสัตวมีการตัดแตงเนื้อและบรรจุ หองตัดแตงเนื้อตองมีขนาด
เพียงพอตอกำลังการผลิต และตองกั้นแยกจากหองผลิตอื่นๆ และมีการควบคุม
การเขา-ออกของพนักงานอยางเขมงวด
ข. อุณหภูมิหองตองไมเกิน ๑๘ oC
ค. การตัดแตงซากสัตวปกตองกระทำดวยความรวดเร็ว และตองไมมีเนื้อ
กองบนสายพานมากเกินไป
ง. มีด อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการตัดแตงตองสะอาด
๒.๒.๗ หองแชแข็ง และหองเย็นเก็บสินคา
ก. บริ เ วณหน า ห อ งแช แ ข็ งและห อ งเย็ นเก็ บ สิ น ค า ควรมี ก ารติ ดตั้ ง
เทอร โมมิเตอรแบบที่ อานคาอุณหภูมิไดหรือเทอรโมมิเตอรแ บบที่ใชบันทึก
อุณหภูมิไดตอเนื่องเพื่อใชในการบันทึกและตรวจสอบอุณหภูมิของหองแชแข็ง
และหองเย็นเก็บสินคาเพื่อรักษาคุณภาพเนือ้ สัตวและผลิตภัณฑ

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๐๘

MA ๔.๓.๖.๑
MA ๔.๓.๖.๒ ก.๘
MA ๔.๓.๖.๓ ก.๘.๒.๗
MI ๔.๓.๖.๓ ก.๘.๒.๒
MI ๔.๓.๖.๔ ก.๘.๒.๓
MA ๔.๓.๖.๕ ก.๘.๒.๔
MA

ก.๘.๒.๖

MI

ก.๘.๒.๕

MA

ก.๘.๑
ก.๘

MA ๔.๓.๕.๑ ก.๙.๑
ก.๙.๖
MA ๔.๓.๕.๒
MA
ก.๙.๔
MA
MI ๔.๓.๖.๔

ก.๙.๓

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๒๗

รายการตรวจ
ข. กรณีที่ตองเก็บซากสัตวหรือเนื้อสัตวในสภาพแชแข็งจะตองควบคุม
อุณหภูมิ ดังนี้
(๑) หองแชแข็ง/หองเย็น (cold storage room) มีอุณหภูมิประมาณ -๒๐ ถึง -๒๕ oC
(๒) หองทำเยือกแข็ง (freezing room) มีอุณหภูมิประมาณ -๓๐ ถึง -๔๕ oC
๒.๒.๘ การบรรจุ
ก. ภาชนะบรรจุตองสะอาด ทนทาน ถาทำจากพลาสติกตองมีคุณภาพ
มาตรฐานซึ่งออกตามความกฎหมายวาดวยอาหาร และทนทานตอการขนสง
ข. ในกรณีที่ใชภาชนะบรรจุทำจากวัสดุที่ลางทำความสะอาดหรื อ กำจั ด ฝุ น
ไม ไ ด ต อ งกั ้ น แยกหอ งบรรจุ อ อกจากหอ งอื่ นๆ และออกแบบใหสามารถ
ปองกันฝุน แมลง และหนูได
ค. ใหแสดงเครื่องหมายฉลากบนภาชนะบรรจุ ฉลากที่ใชกำกับทุกหนวย
ตองมีขอความที่อานไดชัดเจนไมหลุดลอก
๒.๓.๙ บริเวณรับสงสินคา
ก. การออกแบบและโครงสรางบริเวณรับสงซากสัตวและเนื้อสัตว ควร
คำนึงถึงวิธีการในการรับสงสินคา ไดแก ความสูงของรถที่ใชบรรทุก ขนาดของ
รถบรรทุก และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทำงานตองแยกออกจากบริเวณรับ
สัตวมีชีวิต
ข. ตองมีหลังคาที่ปองกันซากสัตวหรือเนื้อสัตวจากฝนและแสงแดดได
๒.๓.๑๐ หองลางภาชนะและอุปกรณ /หองเก็บภาชนะและอุปกรณ
ก. มีหองลางภาชนะและอุปกรณ ทั้งในบริเวณที่สกปรกและบริเวณที่สะอาด
ข. มี ช ั ้ นวางภาชนะและอุ ป กรณ ท ี ่ ล  า งทำความสะอาดแล ว ทำจาก
โลหะที ่ ไ ม เ ป น สนิ ม หรื อ ทำจากวั ส ดุ ท ี ่ ย อมรั บ ได มี ค วามสู ง จากพื้ น
อยางนอย ๓๐ เซนติเมตร และตั้งอยูในบริเวณ/หองที่แยกจากบริเวณลาง
ซึ่งสามารถปองกันการปนเปอนได
ค. การระบายอากาศภายในห องล างภาชนะและอุ ปกรณ ควรมี ท ิ ศทาง
ออกไปสูภายนอกอาคารผลิตไมไหลยอนกลับเขาไปในบริเวณผลิต
ง. ระบบระบายน้ำจากหองลางภาชนะและอุปกรณตองไมไหลยอนเขาไปสู
บริเวณผลิต และออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
๓. เครื่องมือและอุปกรณ
๓.๑ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตองทำมาจากวัสดุที่ไมเปนสนิม
พื้นผิวเรียบ ไมมีรอยแยกหรือรอยแตก การบัดกรีเชื่อมรอยตอตองเรียบสนิท
สามารถลางทำความสะอาดและฆาเชื้อได
๓.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณบางชนิดที่ตองใชสารหลอลื่น ตอง
มี โครงสร างที ่ปองกันมิใหสารหลอลื่นตางๆ หยด หรือปนเปอนกับซากสัตวและ
เนื้อสัตว
๓.๓ วัสดุที่ไมอนุญาตในการทำเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณท่สี ัมผัส
กับซากสัตวและเนื้อสัตว ไดแก แคดเมียม ทองแดง รวมถึงโลหะที่มีสวนผสม
ของแคดเมียม ทองแดง และตะกั่ว การทาสีหรือมีการเคลือบผิวหนาวัสดุ ไม
อลูมิเนียม เครื่องปนดินเผา
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มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๐๘

MA ๔.๓.๖.๖

MA
MI

ก.๑๐.๑
ก.๑๐.๒
ก.๑๐.๔

MI

ก.๑๐.๓

MA ๔.๓.๗.๑

MI ๔.๓.๗.๒
MA ๔.๓.๘.๑
MA ๔.๓.๘.๒

MA ๔.๓.๘.๓
๔.๓.๑๐
MA ๔.๓.๘.๔

MA

๕.๑

MI

๕.๒

MA

๕.๓

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ
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๒๘

รายการตรวจ

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๐๘

๓.๔ มีหองหรือสถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณในการทำความสะอาด MI ๔.๓.๙
โดยมีระบบระบายอากาศที่ดี
๓.๕ การติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ มีบริเวณใตหรือดานขางที่เพียงพอตอ MI
๕.๔
การลางทำความสะอาด ฆาเชื้อ และตรวจสอบไดทั่วถึง
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก
๔.๑ หองเปลี่ยนเสื้อผา / หองอาบน้ำ / หองสุขา
MI ข.๔.๗
มีหองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาบน้ำ และหองสุขา แยกพนักงาน
ชาย-หญิง อยางเพียงพอ โดยแบงเปนบริเวณที่สกปรกและบริเวณทีส่ ะอาด
๔.๒ หองทำงานสำหรับพนักงานเจาหนาที่ และพนักงานตรวจโรคสัตว
จัดใหมีหองทำงานสำหรับพนักงานเจาหนาที่ และพนักงานตรวจโรคสัตว REC ข.๔.๘
โดยมีอุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
๔.๓ อางลางมือ
๔.๓.๑ อางลางมือตองติดตั้งไวทุกหองผลิตและหองสุขา ควรทำจากวัสดุที่ MA ๔.๓.๑๓.
แข็งแรง ทนทานและไมเปนสนิม มีขนาดลึกพอเหมาะที่จะปองกันการกระเซ็น
๑
ของน้ำขณะลางมือ
๔.๓.๒ อางลางมือควรเปนชนิดไมใชมือหรือสวนของแขนเปด–ปด บริเวณ MA ๔.๓.๑๓.
อางลางมือควรมีสบูเหลว ทอน้ำทิ้งจากอางลางมือควรตอลงสูทอระบายซึ่งออก
๒
ไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
๔.๔ น้ำใช
๔.๔.๑ น้ำใชในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว ตองใสสะอาด ไมมีกลิ่นหรือรส MA ๔.๓.๑๒.
มีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน มีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดลางทำความ
๑
สะอาด มีระบบในการปองกันการปนเปอนจากฝุนละอองและมลภาวะตางๆ
๔.๔.๒ น้ ำ ใช แ ละน้ ำแข็ งตอ งมี คุณ สมบั ติตามมาตรฐานของกระทรวง MA ๔.๓.๑๒.
สาธารณสุขที่เปนปจจุบัน
๒
๕. การขนสงและการควบคุม
๕.๑ พาหนะที่ใชขนสงตองสามารถควบคุมอุณหภูมิศูนยกลางเนื้อใหไมเกิน MA
ก.๑๑.๑
๗ oC ตลอดเวลา และปองกันไมใหเกิดการปนเปอนระหวางการขนสง
๕.๒ การเคลื่อนยายซากสัตวปก เนื้อสัตวปกและผลผลิตเพื่อการขนสง MA
ก.๑๑.๒
ตองทำดวยความระมัดระวัง ซากสัตวปก เนื้อสัตวปกและผลผลิตตองไมสัมผัส
พื้นหรือผนังของพาหนะ หากมีการหอหุมชิ้นสวนของเนือ้ สัตวปกตองปองกันมิ
ใหฉีกขาดเสียหาย
๕.๓ ประตูรถบรรทุกหรือตูเก็บ (container) ตองปดสนิท ถาจำเปนใหใส REC
ก.๑๑.๓
กุญแจ หรือมัดแนนดวยลวด หรือวัสดุอื่นที่มีเครื่องหมายแสดงวาไมมีการเปด
ขณะขนสง
๕.๔ หามขนสงดวยยานพาหนะคันเดียวกับที่ขนสงสัตวปกมีชีวิต
MA
ก.๑๑.๔
๕.๕ พาหนะขนสงหรือตูเก็บจะตองลางหรือทำความสะอาดใหเรียบรอย MI
ก.๑๑.๕
กอนและหลังการขนสง

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
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พรอง

๖. การซอมบำรุง และการสุขาภิบาล
๖.๑ การซอมบำรุงและการดูแลรักษา
MA
จั ดให ม ี การบำรุ งรั กษาและการทำความสะอาดสถานที ่ ผลิ ต เครื ่ องมื อ
เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ใหอยูในสภาพที่สะอาดกอนและหลังการผลิต
ดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพื้นผิวสวนที่สัมผัสกับ
อาหาร
๖.๒ การทำความสะอาดและการฆาเชื้อ
๖.๒.๑ ลางทำความสะอาดโรงงานรวมทั้งอุปกรณทตี่ ิดตั้ง ในเวลากอนการ MA
ผลิต ระหวา งพัก และหลั งการผลิต การลา งทำความสะอาดหลังการผลิต
ครั ้ง สุด ท า ยต อ งล า งใหสะอาด มิให มี เ ศษเนื้ อตกคา งขา มคืน โดยเด็ดขาด
เมื่อลางสะอาดแลวใหฆาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง
๖.๒.๒ ตรวจสอบความสะอาดกอนการผลิตและบันทึกในรายงาน
MI
๖.๓ การควบคุมสัตวพาหะนำเชื้อและแมลง
๖.๓.๑ มี ก ารจั ด การป อ งกั น และกำจั ด แมลงและสั ต ว พ าหะ ทั้ ง MA
ภายในและภายนอกอาคารผลิ ตอยา งมีป ระสิท ธิภ าพ
๖.๓.๒ มีบ ริ เ วณเก็ บ สารเคมี ซึ่ง ตั้ง อยู ห างจากบริ เ วณผลิ ต และที ่เก็บ MA
เนื้อสัตว โดยมีการจัดแยกชนิดหรือประเภทสารเคมี และใหมีปายปดฉลาก
๖.๔ การควบคุมและการกำจัดของเสีย
๖.๔.๑ มีสถานที่หรือบริเวณที่มีระบบการจัดเก็บของเสียและทำลายขยะ MI
มูลฝอยอยางเหมาะสม
๖.๔.๒ มีสถานที่สำหรับกำจัดซากที่เหมาะสม
MI
๖.๔.๓ มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของน้ำทิ้งใหเปนไป MA
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของที่เปนปจจุบัน
๖.๔.๔ สถานที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆาสัตวควรตั้งอยูหางจาก MI
อาคารผลิต เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นและสิ่งปนเปอนตางๆ ที่ปนเปอนซากสัตว
หรือเนื้อสัตว
๗. สุขลักษณะสวนบุคคล
๗.๑ สุขภาพ การเจ็บปวย และการบาดเจ็บของผูปฏิบัติงาน
๗.๑.๑ ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
MI
๗.๑.๒ หามบุคคลที่ปวย หรือสงสัยวาปวยเขาไปในบริเวณผลิต ดังนี้ ดี MA
ซาน วัณโรค ทองรวง อาเจียน เปนไข มีแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง หรือมีการติด
เชื้อที่หู ตา คอ หรือจมูก
๗.๒ ความสะอาดสวนบุคคล
๗.๒.๑ ผูปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองรักษาความสะอาดสวนบุคคล MA
สวมชุดกันเปอน ที่คลุมผม และรองเทาที่เหมาะสม
๗.๒.๒ ผูที่มีบาดแผลหรือไดรับบาดเจ็บที่ไดรับการอนุญาตใหปฏิบัติงาน MA
ตอได ควรปดแผลดวยผาพันแผล/พลาสเตอรที่กันน้ำได
๗.๒.๓ พนักงานควรลางมือกอนจับตองซาก หลังจับตองซากและหลังจาก MA
ใชหองสุขา
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มกษ.
๙๐๐๔

๗.๒.๔ เล็บมือตองตัดใหสั้น ลางมือดวยสบูและน้ำยาฆาเชื้อทุกครั้ง กอน MA
เขาบริเวณผลิตและหลังจากใชหองสุขา
๗.๒.๕ หามนำทรัพยสินสวนตัวและอาหารเก็บไวในหองผลิตโดยเด็ดขาด REC
ใหเก็บไวในสถานที่ที่โรงงานจัดไวให
๗.๒.๖ เสื้ อ คลุ ม ผ า กั น เป อ น หมวกคลุ ม ผม ผ า ป ด ปาก รองเท า บู ท MA
และอุปกรณเครื่องมือทำงานตางๆ ตองทำความสะอาดหลังการใชงาน และ
ตองนำไปเก็บไวในหองโดยเฉพาะ
๗.๒.๗ พนักงานในแตละหองตองอยูประจำหอง หามเดินไปหองอื่นๆ โดย MA
เด็ดขาด ยกเวนไดรับอนุญาต เพื่อปองกันการปนเปอนขามระหวางสวนสะอาด
และสวนไมสะอาด
๗.๓ อุปนิสยั สวนบุคคล
ผูปฏิบัติงานตองละเวนจากการประพฤติที่สามารถทำใหเกิดการปนเปอน MA ๔.๑.๖
ได เชน การสูบบุหรี่ การถมน้ำลาย การขบเคี้ยว หรือการรับประทานอาหาร
ไอหรือจามโดยไมปดปาก สวมใสเครื่องประดับ นาิกา หรือ ของอยางอื่นเขา
ไปในบริเวณผลิต รวมทั้งพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม
๗.๔ ผูเยี่ยมชม
ในระหวางปฏิบัติงานทุกคนที่เขาไปในหองปฏิบัติงานตองสวมเสื้อคลุม MI
สวมหมวกที่สามารถคลุมเก็บผมไดมิดชิด พรอมทั้งสวมรองเทาบูทที่สะอาด
และฆาเชื้อแลว
๘. ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเนื้อสัตว และการสรางความเขาใจแกผูบริโภค
มีฉลากบนภาชนะบรรจุเนื ้อสั ตว และความที่ระบุบนฉลากตองอา นได REC
ชัดเจน ไมลอกหลุด และแสดงรายละเอียดอยางนอยดังนี้
๘.๑ ประเภทของซากสัตวปก เนื้อสัตวปก หรือผลผลิต
๘.๒ น้ำหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม
๘.๓ วัน เดือน ป ที่ผลิต (วันที่ฆา) และวัน เดือน ป ที่ควรบริโภคกอน
๘.๔ ขอแนะนำในการเก็บรักษา
๘.๕ ชื่อผูผลิต ผูจัดจำหนายหรือเครื่องหมายการคาและสถานที่ตงั้
๙. การฝกอบรม
มีการกำหนดโปรแกรม และเนื้อหาที่จำเปนสำหรับการอบรมพนักงาน REC
เชน กระบวนการฆา สุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว สุขลักษณะสวนบุคคล
การสุขาภิบาล เปนตน
๑๐. การบันทึกขอมูล
๑๐.๑ คูมือการปฏิบัติงาน
MI
๑๐.๒ บันทึกการตรวจความสะอาดกอนการผลิต
MI
๑๐.๓ ระบบการระบุชุดผลิตที่สามารถตรวจสอบยอนกลับได และมีเอกสารที่ MA
เกี่ยวของ
๑๐.๔ บั น ทึ ก การควบคุม อุ ณ หภู มิ สั ตว ป  ก หลัง ลดอุ ณ หภู มิ ซ ากหรือ MA ๔.๓.๖.๓
ผลิตภัณฑ
๑๐.๕ บันทึกการควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑในหองแชเย็นหรือหองแชแข็ง MA ๔.๓.๖.๔
เก็บสินคาและผลิตภัณฑ

มกษ.
๙๐๐๘
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๓๑

รายการตรวจ
๑๐.๖ บันทึกการควบคุมอุณหภูมิของหองแชเย็นหรือหองแชแข็งเก็บ
สินคา
๑๐.๗ โปรแกรมการปองกันแมลงและสัตวพาหะ
๑๐.๘ บันทึกการฝกอบรมของพนักงาน
๑๐.๙ การควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล
๑๐.๑๐ การตรวจสุขภาพประจำปของพนักงาน
๑๐.๑๑ รายงานการตรวจสัตวกอนการฆาสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตว
๑๐.๑๒ รายงานการตรวจเนื้อสัตวหลังการฆาสัตวพนักงานตรวจโรคสัตว
๑๐.๑๓ บันทึกการรับรองใหจำหนายเนื้อสัตวตามกฎหมาย
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MA
REC
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MA
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ข.๑.๓
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หมายเหตุ : ระดับขอบกพรองที่ตรวจพบ
MA = ขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนดการปฏิบัติที่ดี
สำหรับโรงฆาสัตว และสงผลรายแรงตอระบบการผลิต
MI = ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนดการปฏิบัติที่ดี
สำหรับโรงฆาสัตว ในบางสวนและไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิต
REC = ขอสังเกต (Recommendation/Observation) หมายความวา สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยไว
หรือละเลยอาจนำไปสูขอบกพรองได

๓๒

แบบฟอรมหลักเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัตทิ ี่ดีสำหรับโรงฆาสุกร
วันที่ตรวจประเมิน........................................
ชื่อโรงฆาสัตว……………………...............................................................................................................................................
ที่ตั้ง ....................................................................................................................................................................................
ประเภทการตรวจ  การตรวจรับรองใหม  การตรวจติดตามผลการแกไข ครั้งที่…………......
 การตรวจตออายุ
 การตรวจติดตาม ครั้งที่…..........  อื่นๆ......................
 การตรวจกรณีพิเศษ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว (กฆ.๑) เลขที…่ .….....………………ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีฯ เลขที่................................
อางอิงมาตรฐาน ๑. มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (มกษ. ๙๐๐๔-๒๕๔๗)
๒. มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสุกร (มกษ. ๙๐๐๙-๒๕๔๙)
เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
รายการตรวจ
ระดับ
๑. สถานที่ต้งั อาคารโรงฆาสัตว และสิ่งอำนวยความสะดวก
๑.๑ สถานที่ตั้ง
๑.๑.๑ ควรตั้งอยูในทำเลที่เหมาะสม ไมตั้งอยูในแหลงชุมชน
๑.๑.๒ ตองเปนที่ไมมีน้ำทวมถึง
๑.๑.๓ มีพื้นที่วางเพียงพอสำหรับโรงพักสัตว ถนน ที่จอดรถ สำนักงาน
และบอบำบัดน้ำเสีย
๑.๑.๔ ถนนโดยรอบอาคารโรงฆาสัตว อยูในสภาพดี ไมทำใหเกิดฝุนละออง มี
การแยกทางเขาออกของสัตวมีชีวิต และซากสัตวหรือเนื้อสัตว และมีระบบการ
ระบายน้ำที่ดี
๑.๑.๕ ควรมีการคมนาคมที่สะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ
๑.๑.๖ โรงฆาสั ตวตองมีรั้ ว เพื่อปองกันบุคคลภายนอกผานเขาออก และ
ปองกันมิใหสัตวตางๆ เชน สุนัข แมว เขาไปภายในโรงฆาสัตว
๑.๑.๗ ไมตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จากการปนเปอนของวัตถุมีพิษ ทั้ง
จากเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม
๑.๒ โครงสรางอาคารโรงฆาสัตว
๑.๒.๑ การออกแบบและวางผัง
ก. อาคารโรงฆาสัตวควรมีความมั่นคงแข็งแรง มีการออกแบบใหทำความ
สะอาดได ง  า ย พื ้ น ผิ ว ภายนอกอาคารควรทำจากวั ส ดุ ท ี ่ ท นทานต อ
สภาพภูมิอากาศ และมีพื้นที่การทำงานอยางเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
ข. อาคารโรงฆาสัตวตองกั้นแยกระหวางบริเวณที่สะอาด ออกจากบริเวณ
ที่สกปรกโดยสมบูรณ
ค. การออกแบบและการวางผังของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณตางๆ ควรจัดวางตามลำดับกระบวนการผลิตและเอื้ออำนวยตอการ
ผลิตอยางถูกสุขลักษณะ
ง. อาคารโรงฆาสัตว ตองปองกันสัตวพาหะเขาไปในอาคาร และสามารถ
ปองกันการปนเปอนจากสภาพแวดลอมรวมถึงฝุนละอองได
จ. มีการกั้นพื้นที่สวนสัตวมีชีวติ ออกจากสวนผลิต
ฉ. หลังคาอาคารโรงฆาสัตวตองมั่นคงแข็งแรงและเปนชนิดกันน้ำได

ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

MI
MA
MI

๒.๑
๒.๒
๒.๓

MI

๒.๔

MI
MI

๒.๕
๒.๖

MA

๒.๗

MA

๔.๑.๑

MA

๔.๑.๒

MI

๔.๑.๓

MA

๔.๑.๔

MA
MI

๔.๒
๔.๑.๕

มกษ.
๙๐๐๙

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๓๓

รายการตรวจ
๑.๒.๒ พื้น ผนัง เพดาน ประตู
ก. พื้น
(๑) วั ส ดุ ที่ ใ ช ท ำพื้ น ต อ งมี พื้ น ผิ ว เรี ย บทำจากวั ส ดุ กั น น้ ำ ได มี ค วาม
แข็ ง แรงทนทานต อ การกระทบกระแทกและการสึ ก กร อ น ลางทำความ
สะอาดงายและทนทานตอสารเคมี เชน น้ำยาฆาเชื้อ น้ำยาทำความสะอาด เปนตน
(๒) พื้นหองควรมีความลาดเอียงเพื่อใหการระบายน้ำไหลลงสูทอระบายน้ำ
ไดสะดวก และไมเกิดการทวมขัง
(๓) รอยเชื ่อมตอระหวางพื้ นกับผนังตองเชื่อมกันสนิทและทำมุมโคงมนเพื่อ
ปองกันการสะสมของสิ่งปนเปอน และสามารถทำความสะอาดไดงาย
ข. ผนัง
(๑) วัสดุที่ใชในการกอสรางผนังดานในของหองตางๆ ตองมีพื้นผิวเรียบ ทำ
จากวัสดุที่ไมดูดซับน้ำหรือความชื้น มีความแข็งแรง ทนทาน ไมผุกรอน หรือ
เปนสนิม สามารถทำความสะอาดไดงายและทนทานตอสารเคมี
(๒) รอยเชื่ อมต อระหวา ง ผนังกับเพดานตอ งเชื่ อมกันสนิทและทำมุ ม
โคงมน เพื่อปองกันการสะสมของสิ่งปนเปอน และสามารถทำความสะอาดไดงาย
ค. เพดาน
(๑) วัสดุที่ใชทำเพดานตองมีพื้นผิวเรียบ ไมดูดซับน้ำหรือกันน้ำได ไมเปนสนิม
ผุกรอน หรือแตกรอยเชื่อมตอตางๆ ควรปดใหสนิท ในกรณีที่เกิดความสกปรก
สามารถทำความสะอาดได
(๒) ความสูงของเพดานในแตละหองเมื่อวัดจากพื้นไมควรต่ำกวา ๓ เมตร
ง. ประตู
(๑) วัสดุที่ใชทำประตูและวงกบประตูควรมีพื้นผิวเรียบไมเปนสนิม กันน้ำและ
ลางทำความสะอาดไดงาย ในกรณีที่ประตูหรือวงกบประตูมีสวนประกอบของไม
ควรหุมดวยวัสดุที่กันน้ำไดและไมเปนสนิม
(๒) ประตู ที่ เปดจากบริเวณผลิตออกสูภ ายนอกอาคารควรเปน ชนิด ที่
ปดไดเอง และปดไดสนิท ไมมีชองหรือรองที่ขอบ
(๓) ถาประตูมีการติดตั้งชองกระจก วัสดุที่ใชเชื่อมตอขอบกระจกควร
ปดไดสนิท กันน้ำ และทำความสะอาดไดงาย
๑.๒.๓ ระบบระบายน้ำ
ก. น้ำจากสวนสกปรกตองไมระบายไปสูสวนสะอาด รวมถึงระบบระบาย
น้ำจากหองลางภาชนะและอุปกรณตองไมไหลยอนเขาไปสูบริเวณผลิตและ
ออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
ข. ตองระบายน้ ำทิ ้ งที ่เกิ ดขึ้ นระหว างการผลิ ตไดท ันและรวดเร็วโดยไม
กอใหเกิดการสะสมของน้ำทิ้ง
ค. ภายในทอ หรือรางระบายน้ำ ควรโคงมน เพื่อใหทำความสะอาดไดงาย
ฝาปดทอควรโปรงเพื่อตรวจสอบความสะอาดภายในทอไดงาย
ง. ปลายทอหรือรางระบายน้ำที่เปดออกสูภายนอก ตองปองกันสัตวพาหะ
ไมใหเขาไปในโรงฆาสัตวได

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

MA ๔.๒.๑.๑
MA ๔.๒.๑.๒
MA ๔.๒.๑.๓
MA ๔.๒.๒.๑
MA ๔.๒.๒.๒
MA ๔.๒.๓.๑
MI ๔.๒.๓.๒
MI ๔.๒.๔.๑
MA ๔.๒.๔.๒
MI ๔.๒.๔.๓
MA ๔.๓.๘.๔
MI
MI
MA
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๙๐๐๙

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๓๔

รายการตรวจ

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

๑.๒.๔ ระบบการระบายอากาศ
ระบบการระบายอากาศในหองผลิตตางๆ ตองมีระบบระบายอากาศ เพื่อ MA
กำจัดกลิ่นเหม็น ควัน ไอน้ำรอน ความชื้น และควบคุมอุณหภูมิหอง และตอง
ระวังมิใหมีการถายเทอากาศจากบริเวณที่มีการปนเปอนสูบริเวณที่สะอาด
๑.๒.๕ ระบบแสงสวาง
ก. แสงสวางที่ใชในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว มีความเขมแสงไมนอยกวา
สองรอยลักซ ทั้งนี้ตองไมทำใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนไป
ข. ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ ซึ่งวัสดุที่ใชทำฝาครอบหลอดไฟ ตองมีความ
คงทนไมแตกหักงาย ไมลดความเขมของแสง และสามารถถอดลางทำความ
สะอาดได
๒. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๐๙

๔.๓.๑๐

MA ๔.๓.๑๑.
๑
MI ๔.๓.๑๑.
๒

การควบคุมการปฏิบัตงิ านสวนสกปรก
๒.๑ สัตวมีชีวิต
๒.๑.๑ สุกรมีชีวิตที่นำเขาฆา
สัตวตองมีสุขภาพสมบูรณ และมีการระบุแหลงที่มาของสัตวเขาฆาไดงาย MA
ตอการตรวจสอบยอนกลับได
๒.๑.๒ สภาพการขนสงสุกรมีชีวิต
ก. พาหนะขนส ง ต อ งแข็ ง แรงและเหมาะสม มี ก ารระบายอากาศ MI
เพียงพอ สภาพพื้นของรถ ราวกั้น หรือผนังกั้น ตองไมทำใหสัตวเกิดการบาดเจ็บ
พื้นที่ควรมีไมนอยกวา ๐.๔ ตร.ม./ตัว (สุกรขุน) หรือ ๐.๘ ตรม./ ตัว (พอสุกรแมสุกร)
ข. ตองหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดการบาดเจ็บกับสุกร
ค. ไมขนสงสุกรที่เจ็บปวยหรือตั้งทองรวมไปกับสุกรปกติ
MI
ง. งดใหอาหารสุกรกอนการขนสงอยางนอย ๒ ชั่วโมง และตองไมใหสกุ ร MA
อดอาหารเกิน ๑๒ ชั่วโมงติดตอกัน
MI
๒.๑.๓ บริเวณคอกพักสุกร
ก. คอกพักสัตวตองทำจากวัสดุที่คงทนแข็งแรง มีหลังคาที่สามารถปองกัน
แสงแดดและฝนไดสำหรับสัตวทุกตัว
MI
ข. ควรมีพ ื ้นที่ อย างเพียงพอสำหรับจำนวนสั ตว ที ่จะเข าฆาในแต ละวั น
และสะดวกตอการตรวจสัตวกอนฆาของพนักงานตรวจโรคสัตว โดยพื้นที่คอก MA
พักสุกรไมควรนอยกวา ๐.๘ ตร.ม.ตอตัว
ค. มีพื้นที่สำหรับสุกรปวยหรือสงสัยวาปวย แยกจากสัตวสุขภาพปกติ
ง. คอกพักสัตวมีทางเดินคลุมตลอดไปจนถึงอาคารโรงฆาสัตว และบริเวณ MA
รับสัตวไมลื่นหรือลาดชันเกินไป
MI
จ. ระบบการระบายน้ำในโรงพักสัตวจากคอกพักสุกรควรแยกระหวางทอ
ระบายน้ำฝนและทอระบายน้ำเสียออกจากกัน ทิศทางการระบายน้ำในบริเวณที่ MA
พักสุกรปวยหรือสงสัยวาปวย ควรแยกจากกัน ไมไหลผานไปโรงพักสัตว
ฉ. คอกพักสุกรควรอยูหางจากบริเวณที่สะอาดของอาคารโรงฆาสัตว เพื่อ MI
ปองกันฝุนหรือกลิ่นจากคอกพักสัตวที่สามารถปนเปอนไปยังเนื้อสัตวได

ก.๑.๑.๑
ก.๑.๑.๒
ก.๑.๑.๓
ก.๑.๑.๔
ก.๑.๒.๒
ก.๑.๒.๓
ก.๑.๒.๗
๓.๒
๓.๑
๓.๖
๓.๕
๓.๑๑
๓.๑๒
๓.๗

ก.๓.๔

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๓๕

รายการตรวจ
ช. มีน้ำที่สะอาด และมีอุปกรณใหน้ำแกสัตวอยางเพียงพอ
ซ. มีน้ำใชอยางเพียงพอ และมีแรงดันน้ำเพียงพอในการทำความสะอาด
ฌ. อางจุมเทาดวยน้ำยาฆาเชื้อกอนเขาและออกจากคอกพักสัตว
ญ. มีแสงเพียงพอที่จะตรวจสุขภาพสัตวกอนฆาได
ฎ. ควรมี ช อ งทางเดินต อจากคอกพัก มาเขา ห อ งฆา และชอ งทางเดิ น
ควรแคบพอประมาณเพื่อไมใหสุกรหันหลังกลับ
๒.๑.๔ การรับและการพักสุกร
ก. เมื่ อ สุก รถึงโรงฆ า ให มี เ จา หนา ที่ ตรวจความถูกต อ งของเอกสารที่
เกี่ยวของตามกฎหมาย (ใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว ใบตรวจสุขภาพสัตว ใบรับ
แจงการฆาสัตว)
ข. ขนส ง สุ ก รมาถึ ง โรงฆ า ก อ นเวลาอย า งน อ ย ๒ ชั่ ว โมง และอด
อาหารไม เกิน ๑๒ ชั่วโมง
ค. ตรวจสุข ภาพสุก รก อ นฆ า และบันทึกผลในเอกสารรายงานการตรวจ
สุขภาพสุกรกอนฆา ณ คอกพักสุกรโดยพนักงานตรวจโรคสัตว
ง. ในกรณีที่พบสุกรปวยหรือสงสัยวาปวยใหแยกกักไวในคอกสุกรปวย
และฆ าในหองฉุกเฉินหลังเสร็ จสิ้นกระบวนการฆาสุกรปกติ แลว หากพบ
โรคติดตอใหนำไปเผาในเตาหรือฝงเพื่อทำลาย และแจงผูเกี่ยวของทราบ
จ. ฉีดพนน้ำใหสุกรเพื่อผอนคลายจากการเดินทาง
ฉ. กรณีพบสุกรที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรง เพื่อไมใหสุกรไดรับความทรมาน
จะตองฆาสุกรนั้นอยางไมทรมานทันที
ช. ภายหลังจากสุกรลงจากพาหนะหมดแลว ลางทำความสะอาดและใชยา
ฆาเชื้อพาหนะที่ใชบรรทุกสุกรทุกครั้งหลังการขนสง
ซ. ฉีดน้ำทำความสะอาดสุกรทุกตัวกอนเขาฆา
๒.๒ การฆาและชำแหละสุกร
๒.๒.๑ การทำสลบและเอาเลือดออก
ก. บริเวณที่ทำใหสัตวสลบตองมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช เครื่องมือ
ที่ใชทำใหสัตวสลบดวยวิธยี ิงสัตวใหสัตวสลบ ใชกระแสไฟฟา หรือแกส และสามารถ
ปองกันไมใหสัตวออกจากซองบังคับได
ข. ตอ งมี แ คร ห รือ รอกยกสั ต ว ที่ ส ลบแล ว เพื ่อ ทำการแทงคอเพื ่อ เอา
เลือ ดออก รอกยกสัต วเ มื่อ ยกแลว ส วนล า งสุ ดของซากควรอยู ส ูงจากพื้น
ไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร หากเปนแครหรือโตะควรทำมาจากวัสดุที่แข็งแรง
ทนทาน ลางทำความสะอาดไดงา ย โดยสูงจากพื้นไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร
ค. การแทงคอปลอยใหเลือดออก จะตองแทงคอโดยเร็วที่สุดหลังจากสุกร
สลบ โดยแขวนสุกรหรือใหสุกรนอนบนแครขณะแทงคอ และใชมีดสำหรับแทง
คอโดยเฉพาะ
ง. การแทงคอตองแทงลึก เพื่อใหเสนเลือดดำและแดงเสนใหญที่ คอขาด
และไมควรแทงลึกเกินไปจนปลายมีดทะลุถึงชอ งอก
จ. จัดใหมีกอกน้ำลางมือสำหรับพนักงาน ชนิดไมใชมือหรือสวนของแขน
เปด-ปด อยางเพียงพอ

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๐๙

MA
MI
MI
MI
MA

๓.๘
๓.๙
๓.๑๐
๓.๑๓
๓.๓

ก.๓.๒

MA

ก.๒.๑

MI

ก.๑.๒.๗

MA

ก.๒.๔

MA

ก.๒.๖

MI
MI

ก.๒.๖
ก.๒.๗

MA

ก.๒.๘

MA

ก.๓.๕

MI ๔.๓.๑.๒ ก.๓.๖
MA ๔.๓.๑.๓

MA

ก.๔.๒.๑

MA ๔.๓.๑.๕ ก.๔.๒.๒
MA ๔.๓.๑.๖
MA ๔.๓.๑.๗ ก.๔.๒.๓

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๓๖

รายการตรวจ
ฉ. อุปกรณสำหรับลางทำความสะอาดมีดเชือดและอุปกรณฆาเชื้อสำหรับ
มีด (Knife Sterilizer) ซึ่งมีอุณหภูมิของน้ำไมนอยกวา ๘๒ oC และทำความ
สะอาดทุกครั้งหลังใชงาน
ช. หลังการเชือดคอ ตองปลอยใหเลือดออกจากสุกรนานไมนอยกวา ๔
นาที เพื่อใหเลือดออกอยางสมบูรณ
ซ. ในกรณีที่เปนเลือดสำหรับการบริโภคตองใชภาชนะสะอาดรองรับเลือด
ที่สะอาดและดำเนินการใหถูกสุขลักษณะ และมีการจัดเก็บที่เหมาะสม
๒.๒.๒ การลวกหนัง และถอนขน
ก. จัดใหมีถังหรือเครื่องลวกสุกรที่สะอาดและสามารถควบคุมปริมาตรน้ำ
และอุณหภูมิได น้ำลนจากถังหรือเครื่องลวกสุกรตองมีทอน้ำทิ้งตอลง สูทอระบาย
โดยตรง
ข. อุณหภูมิน้ำใชลวกไมต่ำกวา ๕๘ oC ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใชในการลวกตอง
สัมพันธกับอุณหภูมิของน้ำและขนาดของสุกร
ค. มีระบบระบายไอน้ำรอนจากบอลวกหนังออกไปภายนอกอาคารอยางมี
ประสิทธิภาพ
ง. มีแครห รือโตะ สำหรับ การขูดขน หรือเครื่องหรืออุปกรณขูดขนและ
อุปกรณดึงกีบ ซึ่งตองลางทำความสะอาด และฆาเชื้อกอนนำมาใชงาน
จ. ตองถอนขนบนสุกรที่ถูกฆาแลวออกใหหมด
ฉ. ดึงกีบขาหนาและขาหลังสุกรที่ถูกฆาแลวออก
ช. จัดใหมีน้ำสะอาดสำหรับการลางซากสุกรที่ขูดขนแลวใหสะอาดกอนเขาสู
สวนสะอาด
ซ. มีภาชนะ หองเก็บหรือสถานที่ในการเก็บรวบรวมขน กีบ และสวนที่ไม
เหมาะตอการบริโภค
การควบคุมการปฏิบัตงิ านสวนสะอาด
๒.๒.๓ การเอาเครื่องในออก
ก. มีกอกน้ำลางมือสำหรับพนักงานชนิดไมใชมือหรือสวนของแขนเปด-ปด
อยางเพียงพอ
ข. มีอุปกรณสำหรับลางทำความสะอาดมีด และอุปกรณฆาเชื้อสำหรับมีด
(Knife Sterilizer) ซึ่งมีอุณหภูมิของน้ำไมนอยกวา ๘๒ oC
ค. มีถาดหรืออุปกรณสำหรับแขวนหัวสัตว และซากสัตว รวมถึงใสเครื่องใน
และมีรางหรือระบบสงเครื่องในที่แยกระหวางเครื่องในแดงและเครื่องในขาว
ง. บริเวณเอาเครื่ องในออก ตองกั้นแยกจากบริเวณแชเย็นซาก ดวยผนัง
ที่มีความสูงจากพืน้ ถึงเพดานไมนอยกวา ๓ เมตร
จ. มีประตูเขา-ออกสำหรับพนักงาน และมีชองเปดใหผานเฉพาะซากสัตว
เทานั้น
ฉ. มีภ าชนะหรือถังที่มีกุญแจปดล็อค สำหรับเก็บซากและของเสียจาก
กระบวนการผลิตซึ่งไมเหมาะตอการบริโภค
ช. เปดชองทอง แยกเครื่องในออกใหหมดและตองไมปนเปอนซากสุกร
ซ. มีวิธีการที่แสดงใหทราบวาเปนหัว และเครื่องในของซากนั้น เพื่อให
พนักงานตรวจโรคสามารถตรวจไดสะดวกและถูกตอง

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๐๙

MA

ก.๔.๒.๔

MA

ก.๔.๒.๕

MA ๔.๓.๒.๑
๔.๓.๒.๒
MI

ก.๕.๑

MI ๔.๓.๒.๓
MA ๔.๓.๒.๔
MA
ก.๕.๒
MI
ก.๕.๓
MA ๔.๓.๒.๖ ก.๕.๔
MI ๔.๓.๒.๕

MA ๔.๓.๓.๑
MA ๔.๓.๓.๒
MA ๔.๓.๓.๓
MI ๔.๓.๓.๕
MA ๔.๓.๓.๕
MA ๔.๓.๓.๖
MA
MA

ก.๗.๒
ก.๖.๒
ก.๗.๓

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๓๗

รายการตรวจ
ฌ. มีการตรวจซากสุกรและเครื่องใน และบันทึกผลในเอกสาร รายงานการ
ตรวจสุขภาพสุกรหลังฆาโดยพนักงานตรวจโรคสัตว
ญ. ผาซีกหลังแยกเอาเครือ่ งในออกและดึงเสนไขสันหลังออกจากซากสุกรใหหมด
ฎ. ลางทำความสะอาดซากกอนนำไปเขาหองเก็บซากหรือหองแชเย็นซาก ซึ่งน้ำ
ที่ใชตองสะอาดมีปริมาณและแรงดันที่เหมาะสม
๒.๒.๔ หองลางทำความสะอาดเครื่องใน (หากมีการลางเครื่องในเพื่อนำไป
บริโภค)
ก. มีหองหรือสถานที่สำหรับลางทำความสะอาดเครื่องใน โดยแบงเปน ๒
หอง ไดแก หองลางเครื่องในแดงและหองลางเครื่องในขาว
ข. มีถังหรือหองสำหรับแชเครื่องในสวนที่บริโภคได ซึ่งตองมีอุณหภูมิของ
เครื่องในวัดไดไมเกิน ๗ oC ตลอดเวลา
ค. มีภาชนะและอุปกรณสำหรับการลางเครื่องใน น้ำทิ้งจากการลางตองตอ
ลงสูทอ ซึ่งออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
ง. ภาชนะที่ เก็บกากของเสียตองไมนำไปบรรจุเนื้อสัตวหรือเครื่องในที่
บริโภคได และมีการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ
๒.๒.๕ การลดอุณหภูมิซาก
ก. หองแชเย็นตองทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติการเก็บรักษาความเย็นพื้นหอง
ควรแข็งแรง ทนตอการกระทบกระแทกไมดูดซับน้ำผนัง และเพดาน มีพื้นผิวเรียบ
ทำความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย
ข. หองแชเย็นตองควบคุมอุณหภูมิซากสุกรได โดยมีอุณหภูมิใจกลางซาก
ไมเกิน ๗ oC ภายในเวลาไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง
ค. เครื่องทำความเย็นควรมีระบบปองกันการเกิดหยดน้ำปนเปอนซากสัตว
และเนื้อสัตว ภายในหองควรมีระบบเพื่อปองกันมิใหเกิดหยดน้ำที่ผนังและ
เพดานในหองแชเย็น
ง. ประตูหองแชเย็นควรมีกลไกที่เปดประตูไดทั้งดานในและดานนอก
จ. บริเวณหนาหองแชเย็นควรมีการติดตั้งเทอรโมมิเตอรแบบ ที่อานคาอุณหภูมิได
หรือเทอรโมมิเตอร แบบที่ใชบันทึกอุณหภูมิไดตอเนื่อง
ฉ. มีราวแขวนซากหรือชั้นวางซาก โดยใหสวนลางสุดของซากตองอยูสูง
จากพื้นไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร และซากไมสัมผัสกับผนัง
ช. จัดเรียงซากสุกรไวใหอากาศไหลเวียนไดอยางทั่วถึง โดยจัดเรียงตาม
ระบบเพื่อใหซากสุกรที่เขาแชกอน ใหนำออกกอน
ซ. มี ก ารตรวจสอบอุ ณ หภู ม ิ ห อ ง และบั น ทึ ก ในรายงานการตรวจวัด
อุณหภูมิและซากสุกร
๒.๒.๖ การตัดแตงเนื้อ
ก. ในกรณีที่โรงฆาสัตวมีการตัดแตงเนื้อและบรรจุ หองตัดแตงเนื้อตองมีขนาด
เพียงพอตอกำลังการผลิต และตองกั้นแยกจากหองผลิตอื่นๆ และมีการควบคุม
การเขา-ออกของพนักงานอยางเขมงวด
ข. อุณหภูมิหองตองไมเกิน ๑๘ oC
ค. การตัดแตงซากสุกรตองกระทำดวยความรวดเร็ว และตองไมมีเนื้อกอง
บนสายพานมากเกินไป

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๐๙

MA

ก.๗.๔
๖.๓
MA ๔.๓.๓.๘ ก.๘.๒
MA
ก.๗.๕

MA ๔.๓.๔.๑ ก.๗.๖
MA ๔.๓.๓.๗
MA ๔.๓.๔.๒
MA ๔.๓.๔.๓
MA ๔.๓.๖.๑
MA ๔.๓.๖.๒ ก.๑๐.๑
MA ๔.๓.๖.๓
MI ๔.๓.๖.๓
MI ๔.๓.๖.๔
MA ๔.๓.๖.๕
REC

ก.๑๐.๒

MA

ก.๑๐.๓

MA ๔.๓.๕.๑ ๑๑.๒
ก.๑๑.๖
MA ๔.๓.๕.๒
MA
ก.๑๑.๒
ก.๑๑.๔

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๓๘

รายการตรวจ
ง. มีด อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการตัดแตงตองสะอาด
๒.๒.๗ การเก็บรักษาเนื้อสัตว
ก. อุณหภูมิเนื้อตองมีอุณหภูมิศูนยกลางเนื้อไมเกิน ๗ oC ตลอดเวลา
ข. การจัดเรียงตองใหอากาศไหลเวียนไดอยางทั่วถึง
ค. มีระบบจัดการเพื่อไมใหเกิดการควบแนนของไอน้ำสัมผัสกับซาก
ง. มีการตรวจสอบ และบันทึกอุณหภูมิหอง และอุณหภูมเิ นื้อ
๒.๒.๘ หองแชแข็ง และหองเย็นเก็บสินคา
ก. บริ เ วณหน า ห อ งแช แ ข็ งและห อ งเย็ นเก็ บ สิ น ค า ควรมี ก ารติ ดตั้ ง
เทอรโมมิเตอรแบบที่อานค าอุณหภูมิได หรือเทอรโ มมิเตอรแบบที่ใชบันทึก
อุณหภูมิไดตอเนื่องเพื่อใชในการบันทึกและตรวจสอบอุณหภูมิของหองแชแข็ง
และหองเย็นเก็บสินคาเพื่อรักษาคุณภาพเนือ้ สัตวและผลิตภัณฑ
ข. กรณีที่ตองเก็บซากสัตวหรือเนื้อสัตวในสภาพแชแข็งจะตองควบคุม
อุณหภูมิ ดังนี้
(๑) หองแชแข็ง/หองเย็น (cold storage room) มีอุณหภูมิประมาณ -๒๐ ถึง -๒๕ oC
(๒) หองทำเยือกแข็ง (freezing room) มีอุณหภูมปิ ระมาณ -๓๐ ถึง -๔๕ oC
๒.๒.๙ การบรรจุ
ก. ภาชนะบรรจุตองสะอาด ทนทาน ถาทำจากพลาสติกตองมีคุณภาพ
มาตรฐานซึ่งออกตามความกฎหมายวาดวยอาหาร และทนทานตอการขนสง
ข. ในกรณีที่ใชภาชนะบรรจุทำจากวัสดุที่ลางทำความสะอาดหรื อ กำจั ด ฝุ น
ไม ไ ด ต อ งกั ้ น แยกหอ งบรรจุ อ อกจากหอ งอื่ นๆ และออกแบบใหสามารถ
ปองกันฝุน แมลง และหนูได
ค. ใหแสดงเครื่องหมายฉลากบนภาชนะบรรจุ ฉลากที่ใชกำกับทุกหนวย
ตองมีขอความที่อานไดชัดเจนไมหลุดลอก
๒.๒.๑๐ บริเวณรับสงสินคา
ก. การออกแบบและโครงสรางบริเวณรับสงซากสัตวและเนื้อสัตว ควรคำนึงถึง
วิธีการในการรับสงสินคา ไดแก ความสูงของรถที่ใชบรรทุก ขนาดของรถบรรทุก
และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทำงานตองแยกออกจากบริเวณรับสัตวมีชีวติ
ข. ตองมีหลังคาที่ปองกันซากสัตวหรือเนือ้ สัตวจากฝนและแสงแดดได
๒.๒.๑๑ หองลางภาชนะและอุปกรณ /หองเก็บภาชนะและอุปกรณ
ก. มีหองลางภาชนะและอุปกรณ ทั้งในบริเวณที่สกปรกและบริเวณที่สะอาด
ข. มีชั้นวางภาชนะและอุปกรณที่ลางทำความสะอาดแลว ทำจากโลหะที่ไม
เปนสนิม หรือทำจากวัสดุที่ยอมรับได มีความสูงจากพื้นอยางนอย ๓๐ เซนติเมตร
และตั้งอยูในบริเวณ/หองที่แยกจากบริเวณลางซึ่งสามารถปองกันการปนเปอนได
ค. การระบายอากาศภายในห องล างภาชนะและอุ ปกรณ ควรมี ท ิ ศทาง
ออกไปสูภายนอกอาคารผลิตไมไหลยอนกลับเขาไปในบริเวณผลิต
ง. ระบบระบายน้ำจากหองลางภาชนะและอุปกรณตองไมไหลยอนเขาไปสู
บริเวณผลิต และออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
๓. เครื่องมือและอุปกรณ

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๐๙

MA

๑๑.๑
ก.๑๑.๑

MA
MI
MA
MA

ก.๑๓.๑
ก.๑๓.๑
ก.๑๓.๒
ก.๑๓.๓

MI ๔.๓.๖.๔

MA ๔.๓.๖.๖

MA
MI
MI
MA ๔.๓.๗.๑
MI ๔.๓.๗.๒
MA ๔.๓.๘.๑
MA ๔.๓.๘.๒
MA ๔.๓.๘.๓
MA ๔.๓.๑๐
๔.๓.๘.๔

๑๒.๑
ก.๑๒.๑
ก.๑๒.๒
๑๒.๓
ก.๑๒.๔
ก.๑๒.๓

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๓๙

รายการตรวจ

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๐๙

๓.๑ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตองทำมาจากวัสดุที่ไมเปนสนิม MA ๕.๑
พื้นผิวเรียบ ไมมีรอยแยกหรือรอยแตก การบัดกรีเชื่อมรอยตอตองเรียบสนิท
สามารถลางทำความสะอาดและฆาเชื้อได
๓.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณบางชนิดที่ตองใชสารหลอลื่น ตอง MI
๕.๒
มีโครงสรางที่ปองกันมิใหสารหลอลื่นตางๆ หยด หรือปนเปอนกับซากสัตวและ
เนื้อสัตว
๓.๓ วัสดุที่ไมอนุญาตในการทำเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณท่สี ัมผัส MA ๕.๓
กับซากสัตวและเนื้อสัตว ไดแก แคดเมียม ทองแดง รวมถึงโลหะที่มีสวนผสม
ของแคดเมียม ทองแดง และตะกั่ว การทาสีหรือมีการเคลือบผิวหนาวัสดุ ไม
อลูมิเนียม เครื่องปนดินเผา
๓.๔ มีหองหรือสถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณในการทำความสะอาด MI ๔.๓.๙
โดยมีระบบระบายอากาศที่ดี
๓.๕ การติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ มีบริเวณใตหรือดานขางที่เพียงพอตอ MI
๕.๔
การลางทำความสะอาด ฆาเชื้อ และตรวจสอบไดทั่วถึง
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก
๔.๑ หองเปลี่ยนเสื้อผา / หองอาบน้ำ / หองสุขา
MI ข.๔.๗
มีหองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาบน้ำ และหองสุขา แยกพนักงาน
ชาย-หญิง อยางเพียงพอ โดยแบงเปนบริเวณที่สกปรกและบริเวณทีส่ ะอาด
๔.๒ หองทำงานสำหรับพนักงานเจาหนาที่ และพนักงานตรวจโรคสัตว
จัดใหมีหองทำงานสำหรับพนักงานเจาหนาที่ และพนักงานตรวจโรคสัตว REC ข.๔.๘
โดยมีอุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
๔.๓ อางลางมือ
๔.๓.๑ อางลางมือตองติดตั้งไวทุกหองผลิตและหองสุขา ควรทำจากวัสดุที่ MA ๔.๓.๑๓.
แข็งแรง ทนทานและไมเปนสนิม มีขนาดลึกพอเหมาะที่จะปองกันการกระเซ็น
๑
ของน้ำขณะลางมือ
๔.๓.๒ อางลางมือควรเปนชนิดไมใชมือหรือสวนของแขนเปด–ปด บริเวณ MA
อางลางมือควรมีสบูเหลว ทอน้ำทิ้งจากอางลางมือควรตอลงสูทอระบายซึ่งออก
๔.๓.๑๓.
ไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
๒
๔.๔ น้ำใช
๔.๔.๑ น้ำใชในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว ตองใสสะอาด ไมมีกลิ่นหรือรส MA ๔.๓.๑๒.
มีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน มีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดลางทำความ
๑
สะอาด มีระบบในการปองกันการปนเปอนจากฝุนละอองและมลภาวะตางๆ
๔.๔.๒ น้ ำ ใช แ ละน้ ำแข็ง ตองมีคุณสมบั ติตามมาตรฐานของกระทรวง MA ๔.๓.๑๒.
สาธารณสุขที่เปนปจจุบัน
๒
๕. การขนสงและการควบคุม
๕.๑ พาหนะที่ใชขนสงตองสามารถควบคุมอุณหภูมิศูนยกลางเนื้อใหไมเกิน MA
ก.๑๔.๑
o
๗ C ตลอดเวลาและปองกันไมใหเกิดการปนเปอนระหวางการขนสง
๕.๒ การเคลื่อนยายซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิตเพื่อการขนสง ตองทำ MA
ก.๑๔.๒
ดวยความระมัดระวัง ซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิตตองไมสัมผัสพื้นหรือผนัง
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ของพาหนะ หากมีการห อหุมชิ ้นสวนของเนื้อสุกรตองปองกันมิใหฉีกขาด
เสียหาย
REC
๕.๓ ประตูรถบรรทุกหรือตูเก็บ (container) ตองปดสนิท ถาจำเปนใหใส
กุญแจ หรือมัดแนนดวยลวด หรือวัสดุอื่นที่มีเครื่องหมายแสดงวาไมมีการเปด
ขณะขนสง
MA
๕.๔ หามขนสงดวยยานพาหนะคันเดียวกับที่ขนสงสุกรมีชีวิต
MI
๕.๕ พาหนะขนสงหรือตูเก็บจะตองลางหรือทำความสะอาดใหเรียบรอย
กอนและหลังการขนสง
๖. การซอมบำรุง และการสุขาภิบาล
๖.๑ การซอมบำรุงและการดูแลรักษา
จั ดให ม ี การบำรุ งรั กษาและการทำความสะอาดสถานที ่ ผลิ ต เครื ่ องมื อ MA
เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ใหอยูในสภาพที่สะอาดกอนและหลังการผลิต
ดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพื้นผิวสวนที่สัมผัสกับ
อาหาร
๖.๒ การทำความสะอาดและการฆาเชื้อ
๖.๒.๑ ลางทำความสะอาดโรงงานรวมทั้งอุปกรณที่ติดตั้ง ในเวลากอนการ MA
ผลิต ระหวา งพัก และหลั งการผลิต การลา งทำความสะอาดหลังการผลิต
ครั ้ง สุด ทา ยต อ งลา งใหส ะอาด มิใ หม ีเ ศษเนื้ อ ตกค า งข า มคืน โดยเด็ดขาด
เมื่อลางสะอาดแลวใหฆาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง
๖.๒.๒ ตรวจสอบความสะอาดกอนการผลิตและบันทึกในรายงาน
MI
๖.๓ การควบคุมสัตวพาหะนำเชื้อและแมลง
๖.๓.๑ มี ก ารจั ด การป อ งกั น และกำจั ด แมลงและสั ต ว พ าหะ ทั้ ง MA
ภายในและภายนอกอาคารผลิ ตอยา งมีป ระสิท ธิภ าพ
๖.๓.๒ มีบ ริ เ วณเก็ บ สารเคมี ซึ่ง ตั้ง อยู ห างจากบริ เ วณผลิ ต และที ่เก็บ MA ก.๔.๖
เนื้อสัตว โดยมีการจัดแยกชนิดหรือประเภทสารเคมี และใหมีปายปดฉลาก
๖.๔ การควบคุมและการกำจัดของเสีย
๖.๔.๑ มีสถานที่หรือบริเวณที่มีระบบการจัดเก็บของเสียและทำลายขยะ MI ข.๔.๔
มูลฝอยอยางเหมาะสม
๖.๔.๒ มีสถานที่สำหรับกำจัดซากที่เหมาะสม
MI ข.๔.๕
๖.๔.๓ มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของน้ำทิ้งใหเปนไป MA ข.๖.๒
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของที่เปนปจจุบัน
๖.๔.๔ สถานที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆาสัตวควรตั้งอยูหางจาก MI ข.๖.๑
อาคารผลิต เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นและสิ่งปนเปอนตางๆ ที่ปนเปอนซากสัตว
หรือเนื้อสัตว
๗. สุขลักษณะสวนบุคคล
๗.๑ สุขภาพ การเจ็บปวย และการบาดเจ็บของผูปฏิบัติงาน
๗.๑.๑ ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
MI ข.๔.๑.๑
๗.๑.๒ หามบุคคลที่ปวย หรือสงสัยวาปวยเขาไปในบริเวณผลิต ดังนี้ ดี MA ข.๔.๑.๒
ซาน วัณโรค ทองรวง อาเจียน เปนไข มีแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง หรือมีการติด
เชื้อที่หู ตา คอ หรือจมูก

มกษ.
๙๐๐๙

ก.๑๔.๓
ก.๑๔.๔
ก.๑๔.๕

ข.๑.๔

ข.๑.๑๒

ข.๑.๒
ข.๑.๓

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๔๑

รายการตรวจ
๗.๒ ความสะอาดสวนบุคคล
๗.๒.๑ ผูปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองรักษาความสะอาดสวนบุคคล
สวมชุดกันเปอน ที่คลุมผม และรองเทาที่เหมาะสม
๗.๒.๒ ผูที่มีบาดแผลหรือไดรับบาดเจ็บที่ไดรับการอนุญาตใหปฏิบัติงาน
ตอได ควรปดแผลดวยผาพันแผล/พลาสเตอรที่กันน้ำได
๗.๒.๓ พนักงานควรลางมือกอนจับตองซาก หลังจับตองซากและหลังจาก
ใชหองสุขา
๗.๒.๔ เล็บมือตองตัดใหสั้น ลางมือดวยสบูและน้ำยาฆาเชื้อทุกครั้ง กอน
เขาบริเวณผลิตและหลังจากใชหองสุขา
๗.๒.๕ หามนำทรัพยสินสวนตัวและอาหารเก็บไวในหองผลิตโดยเด็ดขาด
ใหเก็บไวในสถานที่ที่โรงงานจัดไวให
๗.๒.๖ เสื้ อ คลุ ม ผ า กั น เป อ น หมวกคลุ ม ผม ผ า ป ด ปาก รองเท า บู ท
และอุปกรณเครื่องมือทำงานตางๆตองทำความสะอาดหลังการใชงาน และตอง
นำไปเก็บไวในหองโดยเฉพาะ
๗.๒. ๗ พนักงานในแตละหองตองอยูประจำหอง หามเดินไปหองอื่นๆ โดย
เด็ดขาด ยกเวนไดรับอนุญาต เพื่อปองกันการปนเปอนขามระหวางสวนสะอาด
และสวนไมสะอาด
๗.๓ อุปนิสยั สวนบุคคล
ผูปฏิบัติงานตองละเวนจากการประพฤติที่สามารถทำใหเกิดการปนเปอน
ได เชน การสูบบุหรี่ การถมน้ำลาย การขบเคี้ยว หรือการ รับประทานอาหาร
ไอหรือจามโดยไมปดปาก สวมใสเครื่องประดับ นาิกา หรือ ของอยางอื่นเขา
ไปในบริเวณผลิต รวมทั้งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
๗.๔ ผูเยี่ยมชม
ในระหวางปฏิบัติงานทุกคนที่เขาไปในหองปฏิบัติงานตองสวมเสื้อคลุม
สวมหมวกที่สามารถคลุมเก็บผมไดมิดชิด พรอมทั้งสวมรองเทาบูทที่สะอาด
และฆาเชื้อแลว
๘. ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเนื้อสัตว และการสรางความเขาใจแกผูบริโภค
มี ฉลากบนภาชนะบรรจุเนื้ อสัตว และความที่ระบุบนฉลากตองอานได
ชัดเจน ไมลอกหลุด และแสดงรายละเอียดอยางนอยดังนี้
๘.๑ ประเภทของซากสุกร เนื้อสุกร หรือผลผลิต
๘.๒ น้ำหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม
๘.๓ วัน เดือน ป ที่ผลิต (วันที่ฆา) และวัน เดือน ป ที่ควรบริโภคกอน
๘.๔ ขอแนะนำในการเก็บรักษา
๘.๕ ชื่อผูผลิต ผูจัดจำหนายหรือเครื่องหมายการคาและสถานที่ตงั้
๙. การฝกอบรม
มีการกำหนดโปรแกรม และเนื้อหาที่จำเปนสำหรับการอบรมพนักงาน
เชน กระบวนการฆา สุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว สุขลักษณะสวนบุคคล
การสุขาภิบาล เปนตน
๑๐. การบันทึกขอมูล
๑๐.๑ คูมือการปฏิบัติงาน

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๐๙

MA ข.๔.๑.๓
MA ข.๔.๑.๔
MA ข.๔.๑.๕
MA

ข.๒.๒

REC

ข.๒.๔

MA

ข.๒.๕

MA

ข.๒.๖

MA

๔.๑.๖ ข.๒.๗

MI

ข.๒.๓

REC

ก.๑๒.๓

REC

MI

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๔๒

รายการตรวจ
๑๐.๒ บันทึกการตรวจความสะอาดกอนการผลิต
๑๐.๓ ระบบการระบุชุดผลิ ตที่ สามารถตรวจสอบยอ นกลับได และมี
เอกสารที่เกี่ยวของ
๑๐.๔ บันทึกการควบคุมอุณหภูมิหลังลดอุณหภูมิซากหรือผลิตภัณฑ
๑๐.๕ บันทึกการควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑในหองแชเย็นหรือหองแชแข็ง
เก็บสินคาและผลิตภัณฑ
๑๐.๖ บันทึกการควบคุมอุณหภูมิของหองแชเย็นหรือหองแชแข็งเก็บ
สินคา
๑๐.๗ โปรแกรมการปองกันแมลงและสัตวพาหะ
๑๐.๘ บันทึกการฝกอบรมของพนักงาน
๑๐.๙ การตรวจสุขภาพประจำปของพนักงาน
๑๐.๑๐ รายงานการตรวจสัตวกอนการฆาสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตว
๑๐.๑๑ รายงานการตรวจเนื้อสัตวหลังการฆาสัตวพนักงานตรวจโรคสัตว
๑๐.๑๒ บันทึกการรับรองใหจำหนายเนื้อสัตวตามกฎหมาย

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

MI
MA

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๐๙

ผลการตรวจ
ยอมรับ

หมายเหตุ

ไม
ยอมรับ

ข.๑.๒

MA
ก.๑๐.๓
MA ๔.๓.๖.๓
MI ๔.๓.๖.๔ ข.๑.๓
MA ข.๔.๑.๑
REC
ก.๒.๔
MI
ก.๗.๔
MA
MA
MA

หมายเหตุ : ระดับขอบกพรองที่ตรวจพบ
MA = ขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนดการปฏิบัติที่ดี
สำหรับโรงฆาสัตว และสงผลรายแรงตอระบบการผลิต
MI = ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนดการปฏิบัติที่ดี
สำหรับโรงฆาสัตว ในบางสวนและไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิต
REC = ขอสังเกต (Recommendation/Observation) หมายความวา สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยไว
หรือละเลยอาจนำไปสูขอบกพรองได

๔๓

แบบฟอรมหลักเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัตทิ ี่ดีสำหรับโรงฆาโคและกระบือ
วันที่ตรวจประเมิน........................................
ชื่อโรงฆาสัตว……………………...............................................................................................................................................
ที่ตั้ง ....................................................................................................................................................................................
ประเภทการตรวจ  การตรวจรับรองใหม  การตรวจติดตามผลการแกไข ครั้งที่………….....
 การตรวจตออายุ
 การตรวจติดตาม ครั้งที่…..........  อื่นๆ......................
 การตรวจกรณีพิเศษ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว (กฆ.๑) เลขที…่ .….....………………ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีฯ เลขที.่ ...............................
อางอิงมาตรฐาน ๑. มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (มกษ. ๙๐๐๔-๒๕๔๗)
๒. มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาโคและกระบือ (มกษ. ๙๐๑๙-๒๕๕๐)
เกณฑมาตรฐาน
ผลการตรวจ
ที่กำหนด
รายการตรวจ
ระดับ
ยอมรับ
ไม
๑. สถานที่ต้งั อาคารโรงฆาสัตว และสิ่งอำนวยความสะดวก
๑.๑ สถานที่ตั้ง
๑.๑.๑ ควรตั้งอยูในทำเลที่เหมาะสม ไมตั้งอยูในแหลงชุมชน
๑.๑.๒ ตองเปนที่ไมมีน้ำทวมถึง
๑.๑.๓ มีพื้นที่วางเพียงพอสำหรับโรงพักสัตว ถนน ที่จอดรถ สำนักงาน
และบอบำบัดน้ำเสีย
๑.๑.๔ ถนนโดยรอบอาคารโรงฆาสัตว อยูในสภาพดี ไมทำใหเกิดฝุนละออง มี
การแยกทางเขาออกของสัตวมีชีวิต และซากสัตวหรือเนื้อสัตว และมีระบบการ
ระบายน้ำที่ดี
๑.๑.๕ ควรมีการคมนาคมที่สะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ
๑.๑.๖ โรงฆาสั ตวตองมีรั้ ว เพื่อปองกันบุคคลภายนอกผานเขาออก และ
ปองกันมิใหสัตวตางๆ เชน สุนัข แมว เขาไปภายในโรงฆาสัตว
๑.๑.๗ ไมตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จากการปนเปอนของวัตถุมีพิษ ทั้ง
จากเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม
๑.๒ โครงสรางอาคารโรงฆาสัตว
๑.๒.๑ การออกแบบและวางผัง
ก. อาคารโรงฆาสัตวควรมีความมั่นคงแข็งแรง มีการออกแบบใหทำความ
สะอาดได ง  า ย พื ้ น ผิ ว ภายนอกอาคารควรทำจากวั ส ดุ ท ี ่ ท นทานต อ
สภาพภูมิอากาศ และมีพื้นที่การทำงานอยางเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
ข. อาคารโรงฆาสัตวตองกั้นแยกระหวางบริเวณที่สะอาด ออกจากบริเวณ
ที่สกปรกโดยสมบูรณ
ค. การออกแบบและการวางผังของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณตางๆ ควรจัดวางตามลำดับกระบวนการผลิตและเอื้ออำนวยตอการ
ผลิตอยางถูกสุขลักษณะ
ง. อาคารโรงฆาสัตว ตองปองกันสัตวพาหะเขาไปในอาคาร และสามารถ
ปองกันการปนเปอนจากสภาพแวดลอมรวมถึงฝุนละอองได
จ. มีการกั้นพื้นที่สวนสัตวมีชีวิตออกจากสวนผลิต
ฉ. หลังคาอาคารโรงฆาสัตวตองมั่นคงแข็งแรงและเปนชนิดกันน้ำได

ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

MI
MA
MI

๒.๑
๒.๒
๒.๓

MI

๒.๔

MI
MI

๒.๕
๒.๖

MA

๒.๗

MA

๔.๑.๑

MA

๔.๑.๒

MI

๔.๑.๓

MA

๔.๑.๔

MA
MI

๔.๒
๔.๑.๕

มกษ.
๙๐๑๙

ยอมรับ

หมายเหตุ

๔๔

รายการตรวจ
๑.๒.๒ พื้น ผนัง เพดาน ประตู
ก. พื้น
(๑) วั ส ดุ ที ่ ใ ช ท ำพื้ น ต อ งมี พื้ น ผิ ว เรี ย บทำจากวั ส ดุ กั น น้ ำ ได มี ค วาม
แข็ ง แรงทนทานต อ การกระทบกระแทกและการสึ ก กร อ น ลางทำความ
สะอาดงายและทนทานตอสารเคมี เชน น้ำยาฆาเชื้อ น้ำยาทำความสะอาด เปนตน
(๒) พื้นหองควรมีความลาดเอียงเพื่อใหการระบายน้ำไหลลงสูทอระบายน้ำ
ไดสะดวก และไมเกิดการทวมขัง
(๓) รอยเชื ่อมตอระหวางพื้นกับผนังตองเชื่อมกันสนิทและทำมุมโคงมนเพื่อ
ปองกันการสะสมของสิ่งปนเปอน และสามารถทำความสะอาดไดงาย
ข. ผนัง
(๑) วัสดุที่ใชในการกอสรางผนังดานในของหองตางๆ ตองมีพื้นผิวเรียบ ทำ
จากวัสดุที่ไมดูดซับน้ำหรือความชื้น มีความแข็งแรง ทนทาน ไมผุกรอน หรือ
เปนสนิม สามารถทำความสะอาดไดงายและทนทานตอสารเคมี
(๒) รอยเชื่ อมตอ ระหวา ง ผนังกับเพดานต อ งเชื่อมกั นสนิท และทำมุม
โค ง มน เพื ่ อ ป อ งกั น การสะสมของสิ่ ง ปนเป อ น และสามารถทำความ
สะอาดไดงาย
ค. เพดาน
(๑) วัสดุที่ใชทำเพดานตองมีพื้นผิวเรียบ ไมดูดซับน้ำหรือกันน้ำได ไมเปนสนิม
ผุกรอน หรือแตกรอยเชื่อมตอตางๆ ควรปดใหสนิท ในกรณีที่เกิดความสกปรก
สามารถทำความสะอาดได
(๒) ความสูงของเพดานในแตละหองเมื่อวัดจากพื้นไมควรต่ำกวา ๓ เมตร
ง. ประตู
(๑) วัสดุที่ใชทำประตูและวงกบประตูควรมีพื้นผิวเรียบไมเปนสนิม กันน้ำและ
ลางทำความสะอาดไดงาย ในกรณีที่ประตูหรือวงกบประตูมีสวนประกอบของไม
ควรหุมดวยวัสดุที่กันน้ำไดและไมเปนสนิม
(๒) ประตูที่เปดจากบริเวณผลิตออกสูภายนอกอาคารควรเปนชนิดที่ปดได
เอง และปดไดสนิท ไมมีชองหรือรองที่ขอบ
(๓) ถาประตูมีการติดตั้งชองกระจก วัสดุที่ใชเชื่อมตอขอบกระจกควร
ปดไดสนิท กันน้ำ และทำความสะอาดไดงาย
๑.๒.๓ ระบบระบายน้ำ
ก. น้ำจากสวนสกปรกตองไมระบายไปสูสวนสะอาด รวมถึงระบบระบาย
น้ำจากหองลางภาชนะและอุปกรณตองไมไหลยอนเขาไปสูบริเวณผลิตและ
ออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
ข. ตองระบายน้ ำทิ ้ งที ่เกิ ดขึ้ นระหว างการผลิ ตไดท ันและรวดเร็วโดยไม
กอใหเกิดการสะสมของน้ำทิ้ง
ค. ภายในทอ หรือรางระบายน้ำ ควรโคงมน เพื่อใหทำความสะอาดไดงาย
ฝาปดทอควรโปรงเพื่อตรวจสอบความสะอาดภายในทอไดงาย
ง. ปลายทอหรือรางระบายน้ำที่เปดออกสูภายนอก ตองปองกันสัตวพาหะ
ไมใหเขาไปในโรงฆาสัตวได

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

MA ๔.๒.๑.๑
MA ๔.๒.๑.๒
MA ๔.๒.๑.๓
MA ๔.๒.๒.๑
MA ๔.๒.๒.๒

MA ๔.๒.๓.๑
MI ๔.๒.๓.๒
MI ๔.๒.๔.๑
MA ๔.๒.๔.๒
MI ๔.๒.๔.๓
MA ๔.๓.๘.๔
MI
MI
MA

มกษ.
๙๐๑๙

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๔๕

รายการตรวจ

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

๑.๒.๔ ระบบการระบายอากาศ
ระบบการระบายอากาศในหองผลิตตางๆ ตองมีระบบระบายอากาศ MA
เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็น ควัน ไอน้ำรอน ความชื้น และควบคุมอุณหภูมิหอง และ
ตองระวังมิใหมีการถายเทอากาศจากบริเวณที่มีการปนเปอนสูบริเวณที่สะอาด
๑.๒.๕ ระบบแสงสวาง
ก. แสงสวางที่ใชในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว มีความเขมแสงไมนอยกวา
สองรอยลักซ ทั้งนี้ตองไมทำใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนไป
ข. ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ ซึ่งวัสดุที่ใชทำฝาครอบหลอดไฟ ตองมีความ
คงทนไมแตกหักงาย ไมลดความเขมของแสง และสามารถถอดลางทำความ
สะอาดได

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๑๙

๔.๓.๑๐

MA ๔.๓.๑๑.
๑
MI ๔.๓.๑๑.
๒

๒. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมการปฏิบัตงิ านสวนสกปรก
๒.๑ สัตวมีชีวิต
๒.๑.๑ โคและกระบือมีชีวติ ที่นำเขาฆา
สัตวตองมีสุขภาพสมบูรณ มีการระบุแหลงที่มาของสัตวเขฆาไดงา ยตอการ MA
สอบยอนกลับ
๒.๑.๒ สภาพการขนสงโคและกระบือมีชีวิต
ก. พาหนะขนส ง ต อ งแข็ ง แรงและเหมาะสม มี ก ารระบายอากาศ MI
เพียงพอ สภาพพื ้นของรถ ราวกั้น หรือผนังกั้น ตองไมทำใหสัตวเกิดการ
บาดเจ็บ พื้นที่ควรมีไมนอยกวา ๑ ตร.ม./ตัว
ข. การขนสงโคและกระบือตองไดรับอนุญาตจากกรมปศุสัตว
MA
ค. ตองหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดการบาดเจ็บกับโคและกระบือ
MI
ง. ไมขนสงโคและกระบือที่เจ็บปวยหรือตั้งทองรวมไปกับโคและกระบือปกติ
MA
จ. ระยะเวลาในการขนสงไมควรเกิน ๘ ชั่วโมงติดตอกัน และระยะเวลาใน MI
การขนสงรวมไมควรเกิน ๓๖ ชั่วโมง
๒.๑.๓ บริเวณคอกพักโคและกระบือ
ก. คอกพักสัตวตองทำจากวัสดุที่คงทนแข็งแรง มีหลังคาที่สามารถปองกัน MI
แสงแดดและฝนไดสำหรับสัตวทุกตัว
ข. ควรมีพื้นที่อยางเพียงพอสำหรับจำนวนสัตวที่จะเขาฆาในแตละวัน
MA
และสะดวกตอการตรวจสัตวกอนฆาของพนักงานตรวจโรคสัตว โดยพื้นที่คอก
พักโค-กระบือตัวละไมควรนอยกวา ๒ ตารางเมตร
ค. มีพื้นที่สำหรับโคและกระบือปวยหรือสงสัยวาปวย แยกจากสัตวสขุ ภาพปกติ MA
ง. คอกพักสัตวมีทางเดินคลุมตลอดไปจนถึงอาคารโรงฆาสัตว และบริเวณ
รับสัตวไมลื่นหรือลาดชันเกินไป
MI
จ. ระบบการระบายน้ำในโรงพักสัตวจากคอกพักโคและกระบือควรแยก
ระหวางทอระบายน้ำฝนและทอระบายน้ำเสียออกจากกัน ทิศทางการระบายน้ำ MA
ในบริเวณที่พักโคและกระบือปวยหรือสงสัยวาปวย ควรแยกจากกัน ไมไหลผาน
ไปโรงพักสัตว

ก.๑.๑.๑
ก.๑.๑.๒
ก.๑.๑.๕
ก.๑.๒.๑
ก.๑.๒.๓
ก.๑.๒.๔
ก.๑.๒.๗
๓.๒
๓.๑
๓.๖
๓.๕
๓.๑๑
๓.๑๒

ก.๓.๓

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๔๖

รายการตรวจ

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๑๙

ฉ. คอกพั กโคและกระบือ ควรอยู ห  า งจากบริเ วณที ่ส ะอาดของอาคาร MI
๓.๗
โรงฆ า สัต ว เพื่ อ ป อ งกัน ฝุ น หรื อ กลิ ่นจากคอกพัก สัตว ที่ ส ามารถปนเปอน
ไปยังเนื้อสัตวได
ช. มีน้ำที่สะอาด และมีอุปกรณใหน้ำแกสัตวอยางเพียงพอ
MA ๓.๘ ก.๓.๓
ซ. มีน้ำใชอยางเพียงพอ และมีแรงดันน้ำเพียงพอในการทำความสะอาด
MI
๓.๙
ฌ. อางจุมเทาดวยน้ำยาฆาเชื้อกอนเขาและออกจากคอกพักสัตว
MI ๓.๑๐
ญ. มีแสงเพียงพอที่จะตรวจสุขภาพสัตวกอนฆาได
MI ๓.๑๓
ฎ. ควรมี ช อ งทางเดินต อจากคอกพั ก มาเข า หอ งฆา และชอ งทางเดิ น MA ๓.๓ ก.๓.๖
ควรแคบพอประมาณเพื่อไมใหโคและกระบือหันหลังกลับ
๒.๑.๔ การรับและการพักโคและกระบือ
ก. เมื่ อ โคและกระบื อถึงโรงฆา ให มี เจา หน าที่ ตรวจความถู กตอ งของ MA
ก.๒.๓
เอกสารที่เกี่ยวของตามกฎหมาย (ใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว ใบตรวจสุขภาพ
สัตว ใบรับแจงการฆาสัตว)
ข. ขนสงโคและกระบือมาถึ งโรงฆ ากอ นเวลาอยา งน อย ๔ ชั่วโมงและ MI
ก.๒.๑
อดอาหารไม เกิน ๒๔ ชั่ วโมง
ก.๒.๒
ค. ตรวจสุขภาพโคและกระบือก อนฆา และบันทึกผลในเอกสารรายงาน MA
ก.๓.๔
การตรวจสุขภาพโคและกระบือกอนฆา ณ คอกพักโคและกระบือโดยพนักงาน
ตรวจโรคสัตว
ง. ในกรณีที่พบโคและกระบือปวยหรือสงสัยวาปวยใหแยกกักไวในคอกโค MA
ก.๒.๕
และกระบือปวย และฆาในหองฉุกเฉินหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฆาโคและ
กระบือปกติแลว หากพบโรคติดตอใหนำไปเผาในเตาหรือฝงเพื่อทำลาย และ
แจงผูเกี่ยวของทราบ
จ. กรณีพบโคและกระบือที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรง เพื่อไมใหโคและกระบือ
MA
ก.๒.๖
ไดรับความทรมานจะตองฆาโคและกระบือนั้นอยางไมทรมานทันที
ฉ. ภายหลังจากโคและกระบือลงจากพาหนะหมดแลว ลางทำความสะอาด MA
ก.๑.๒.๙
และใชยาฆาเชื้อพาหนะที่ใชบรรทุกโคและกระบือทุกครั้งหลังการขนสง
ช. ทำความสะอาดโคและกระบือทุกตัวกอนเขาฆา
MI
ก.๓.๕
๒.๒ การฆาและชำแหละโคและกระบือ
๒.๒.๑ การทำสลบและเอาเลือดออก
ก. บริเวณที่ทำใหสัตวสลบตองมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช และ MI ๔.๓.๑.๒ ก.๔.๑.๑
สามารถปองกันไมใหสัตวออกจากซองบังคับไดเ
ข. ต องทำใหโ ค-กระบื อ สลบกอ นฆา ดว ยวิ ธี ก ารที่เ หมาะสม หรื อ ใช MA ๔.๓.๑.๓ ก.๔.๑.๒
วิธีการอื่นๆที่ไมทรมาน หรือใชวิธกี รรมตามพิธีกรรมหรือขอบัญญัติทางศาสนา
(มกษ.๘๔๐๐-๒๕๕๐ เรื่อง ฮาลาล)
ค. การแทงคอปลอยใหเลือดออก จะตองแทงคอโดยเร็วที่สุดหลังจากโค MA
ก.๔.๒.๑
และกระบือสลบ โดยแขวนโคและกระบือหรือใหโคและกระบือนอนบนแคร
ขณะแทงคอ และใชมีดสำหรับแทงคอโดยเฉพาะ
ง. จัดใหมีกอกน้ำลางมือสำหรับพนักงาน ชนิดไมใชมือหรือสวนของแขน MA ๔.๓.๑.๕
เปด-ปด อยางเพียงพอ
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จ. อุปกรณสำหรับลางทำความสะอาดมีดเชือดและอุปกรณฆาเชื้อสำหรับ
มีด (Knife Sterilizer) ซึ่งมีอุณหภูมิของน้ำไมนอยกวา ๘๒ oC และทำความ
สะอาดทุกครั้งหลังใชงาน
ฉ. หลั ง การเชื อ ดคอ ต อ งปล อ ยใหเ ลือ ดออกจากโคและกระบือ อยาง
สมบูรณเปนระยะเวลาประมาณ ๕ – ๖ นาที เพื่อใหเลือดออกอยางสมบูรณ
ช. ในกรณีที่เปนเลือดสำหรับการบริโภคตองใชภาชนะสะอาดรองรับเลือด
ที่สะอาดและดำเนินการใหถูกสุขลักษณะ และมีการจัดเก็บที่เหมาะสม
ซ. ลางทำความสะอาดอุปกรณ และพื้นที่บริเวณนำเลือดออกเปนระยะๆ
และลางใหสะอาดทั่วถึง ภายหลังเสร็จงานแลวทุกครั้ง
๒.๒.๒ การแยกหัว
มีวิธีการที่แสดงใหทราบวาเปนหัวของซากนั้น เพื่อใหพนักงานตรวจ
โรคสามารถตรวจไดสะดวกและถูกตอง
๒.๒.๓ การนำหนังออก
ก. มีการใชถุงสะอาดครอบแลวมัดทวารหนัก หรือใชอุปกรณสำหรับอุดทวารหนัก
เพื่อไมใหสิ่งสกปรกภายในลำไสออกมาปนเปอน
ข. นำหนังออกโดยไมใหเนื้อสัมผัสพื้น และไมใหมีการปนเปอนจากหนังไปสูเนื้อ
ค. มีภาชนะรองรับหนัง ขา เพื่อนำออกไปจากสวนปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเนื้อ
การควบคุมการปฏิบัตงิ านสวนสะอาด
๒.๒.๓ การเอาเครื่องในออก
ก. มีกอกน้ำลางมือสำหรับพนักงานชนิดไมใชมือหรือสวนของแขนเปด-ปด
อยางเพียงพอ
ข. มีอุปกรณสำหรับลางทำความสะอาดมีด และอุปกรณฆาเชื้อสำหรับมีด
(Knife Sterilizer) ซึ่งมีอุณหภูมิของน้ำไมนอยกวา ๘๒ oC
ค. มีถาดหรืออุปกรณสำหรับแขวนหัวสัตว และซากสัตว รวมถึงใสเครื่องใน
และมีรางหรือระบบสงเครื่องในที่แยกระหวางเครื่องในแดงและเครื่องในขาว
ง. บริเวณเอาเครื่ องในออก ตองกั้นแยกจากบริเวณแชเย็ นซากดว ยผนั ง
ที่มีความสูงจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวา ๓ เมตร
จ. มีประตูเขา-ออกสำหรับพนักงาน และมีชองเปดใหผานเฉพาะซากสัตวเทานั้น
ฉ. มีภ าชนะหรือถังที่มีกุญแจปดล็อค สำหรับเก็บซากและของเสียจาก
กระบวนการผลิตซึ่งไมเหมาะตอการบริโภค
ช. แยกเครื่องในออกใหหมด และตองไมปนเปอนซากโคและกระบือ
ซ. เครื่องในตองไมแตกปนเปอนซากโค-กระบือ ถาเครื่องในแตกปนเปอน
ซากโคและกระบือ ห ามใชน้ำลาง ใหใชการตัดสวนที่ปนเปอนออก หรือใช
วิธีอื่นที่สามารถปองกันไมใหมีการปนเปอนสูสวนอื่นของซาก
ฌ. เครื่องในขาวและเครื่องในแดงตองจัดวางใหอยูตรงซากโค-กระบือ หรือ
มีเครื่องหมายแสดงใหตรงกับซาก
ญ. หลังผาซากแลว ตองมี การนำเสนไขสันหลังออกใหหมดและนำไป
ทำลาย หามนำไปบริโภคหรือแปรรูป
ฎ. มีการตรวจซากโค-กระบือและเครื่องใน และบันทึกผลในเอกสารรายงาน
การตรวจสุขภาพโค-กระบือหลังฆา
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ฏ. มีน้ำลางทำความสะอาดซากกอนนำไปเขาหองเก็บซากหรือหองแชเย็น
ซาก ซึ่งน้ำที่ใชตองสะอาดมีปริมาณและแรงดันที่เหมาะสม
๒.๒.๔ หองลางทำความสะอาดเครื่องใน (หากมีการลางเครื่องในเพื่อนำไป
บริโภค)
ก. มีหองหรือสถานที่สำหรับลางทำความสะอาดเครื่องใน โดยแบงเปน ๒
หอง ไดแก หองลางเครื่องในแดงและหองลางเครื่องในขาว
ข. มีถังหรือหองสำหรับแชเครื่องในสวนที่บริโภคได ซึ่งตองมีอุณหภูมิของ
เครือ่ งในวัดไดไมเกิน ๗ oC ตลอดเวลา
ค. มีภาชนะและอุปกรณสำหรับการลางเครื่องใน น้ำทิ้งจากการลางตองตอ
ลงสูทอ ซึ่งออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
ง. ภาชนะที่ เก็บกากของเสียตองไมนำไปบรรจุเนื้อสัตวหรือเครื่องในที่
บริโภคได และมีการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ
๒.๒.๕ การลดอุณหภูมิซาก
ก. ห อ งแช เ ย็น ต อ งทำจากวั สดุ ท ี่ม ีค ุ ณ สมบั ติ ก ารเก็ บ รั ก ษาความเย็น
พื้นหองควรแข็งแรง ทนตอการกระทบกระแทกไมดูดซับน้ำผนัง และเพดาน มี
พื้นผิวเรียบ ทำความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย
ข. หองแชเย็นตองควบคุมอุณหภูมิซากโคและกระบือได โดยมีอุณหภูมิใจ
กลางซาก ไมเกิน ๗ oC ภายในเวลาไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง
ค. เครื่องทำความเย็นควรมีระบบปองกันการเกิดหยดน้ำปนเปอนซากสัตว
และเนื้อสัตว ภายในหองควรมีระบบเพื่อปองกันมิใหเกิดหยดน้ำที่ผนังและ
เพดานในหองแชเย็น
ง. ประตูหองแชเย็นควรมีกลไกที่เปดประตูไดทั้งดานในและดานนอก
จ. บริ เวณหน าห องแช เย็ นควรมี การติ ดตั ้ งเทอร โมมิ เตอร แบบ ที ่ อ  านค า
อุณหภูมิได หรือเทอรโมมิเตอร แบบที่ใชบันทึกอุณหภูมิไดตอเนื่อง
ฉ. มีราวแขวนซากหรือชั้นวางซาก โดยใหสวนลางสุดของซากตองอยู
สูงจากพื้นไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร และซากไมสัมผัสกับผนัง
ช. จัดเรี ยงซากโคและกระบือไวใหอากาศไหลเวีย นไดอยางทั่วถึง โดย
จัดเรียงตามระบบเพื่อใหซากโคและกระบือที่เขาแชกอน ใหนำออกกอน
ซ. มี ก ารตรวจสอบอุ ณ หภู ม ิ ห อ ง และบั น ทึ ก ในรายงานการตรวจวัด
อุณหภูมิและซากโคและกระบือ
๒.๒.๖ การตัดแตงเนื้อ
ก. ต อ งทำในห อ งตั ด แต ง ที ่ แ ยกจากส ว นผลิ ต อื ่ น และมี ก ารควบคุม
การเขา-ออกของพนักงานอยางเขมงวด
ข. อุณหภูมิหองตัดแตงไมเกิน ๑๘ oC โดยไมใหอุณหภูมิศูนยกลางเนื้อเกิน ๗ oC
ค. มีดและอุปกรณที่ใชในการตัดแตงตองสะอาด และผานการฆาเชื้อ
๒.๒.๗ การเก็บรักษาเนื้อสัตว
ก. อุณหภูมิเนื้อตองมีอุณหภูมิศูนยกลางเนื้อ ไมเกิน ๗ oC ตลอดเวลา
ข. การจัดเรียงตองใหอากาศไหลเวียนไดอยางทั่วถึง
ค. มีระบบจัดการเพื่อไมใหเกิดการควบแนนของไอน้ำสัมผัสกับซาก
ง. มีการตรวจสอบ และบันทึกอุณหภูมหิ อง และอุณหภูมเิ นื้อ
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๒.๒.๘ หองแชแข็ง และหองเย็นเก็บสินคา
ก. บริ เ วณหน า ห อ งแช แ ข็ งและห อ งเย็ นเก็ บ สิ น ค า ควรมี ก ารติ ดตั้ ง
เทอร โมมิเตอรแบบที่ อานคาอุณหภูมิไดหรือเทอรโมมิเตอรแ บบที่ใชบันทึก
อุณหภูมิไดตอเนื่องเพื่อใชในการบันทึกและตรวจสอบอุณหภูมิของหองแชแข็ง
และหองเย็นเก็บสินคาเพื่อรักษาคุณภาพเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
ข. กรณีที่ตองเก็บซากสัตวหรือเนื้อสัตวในสภาพแชแข็งจะตองควบคุม
อุณหภูมิ ดังนี้
(๑) หองแชแข็ง/หองเย็น (cold storage room) มีอุณหภูมิประมาณ -๒๐ ถึง -๒๕ oC
(๒) หองทำเยือกแข็ง (freezing room) มีอุณหภูมิประมาณ -๓๐ ถึง -๔๕ oC
๒.๒.๙ การบรรจุ
ก. ภาชนะบรรจุตองสะอาด ทนทาน ถาทำจากพลาสติกตองมีคุณภาพ
มาตรฐานซึ่งออกตามความกฎหมายวาดวยอาหาร และทนทานตอการขนสง
ข. ในกรณีที่ใชภาชนะบรรจุทำจากวัสดุที่ลางทำความสะอาดหรื อ กำจั ด ฝุ น
ไม ไ ด ต อ งกั ้ น แยกหอ งบรรจุ อ อกจากหอ งอื่ นๆ และออกแบบใหสามารถ
ปองกันฝุน แมลง และหนูได
ค. ใหแสดงเครื่องหมายฉลากบนภาชนะบรรจุ ฉลากที่ใชกำกับทุกหนวย
ตองมีขอความที่อานไดชัดเจนไมหลุดลอก
๒.๒.๑๐ บริเวณรับสงสินคา
ก. การออกแบบและโครงสรางบริเวณรับสงซากสัตวและเนื้อสัตว ควร
คำนึงถึงวิธีการในการรับสงสินคา ไดแก ความสูงของรถที่ใชบรรทุก ขนาดของ
รถบรรทุก และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทำงานตองแยกออกจากบริเวณรับ
สัตวมีชีวิต
ข. ตองมีหลังคาที่ปองกันซากสัตวหรือเนื้อสัตวจากฝนและแสงแดดได
๒.๒.๑๑ หองลางภาชนะและอุปกรณ /หองเก็บภาชนะและอุปกรณ
ก. มีหองลางภาชนะและอุปกรณ ทั้งในบริเวณที่สกปรกและบริเวณที่สะอาด
ข. มีชั้นวางภาชนะและอุปกรณที่ลางทำความสะอาดแลว ทำจากโลหะที่ไม
เปนสนิม หรือทำจากวัสดุที่ยอมรับได มีความสูงจากพื้นอยางนอย ๓๐ เซนติเมตร
และตั้งอยูในบริเวณ/หองที่แยกจากบริเวณลางซึ่งสามารถปองกันการปนเปอนได
ค. การระบายอากาศภายในห องล างภาชนะและอุ ปกรณ ควรมี ท ิ ศทาง
ออกไปสูภายนอกอาคารผลิตไมไหลยอนกลับเขาไปในบริเวณผลิต
ง. ระบบระบายน้ำจากหองลางภาชนะและอุปกรณตองไมไหลยอนเขาไปสู
บริเวณผลิต และออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
๓. เครื่องมือและอุปกรณ
๓.๑ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตองทำมาจากวัสดุที่ไมเปนสนิม
พื้นผิวเรียบ ไมมีรอยแยกหรือรอยแตก การบัดกรีเชื่อมรอยตอตองเรียบสนิท
สามารถลางทำความสะอาดและฆาเชื้อได
๓.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณบางชนิดที่ตองใชสารหลอลื่น ตอง
มี โครงสร างที ่ปองกันมิใหสารหลอลื่นตางๆ หยด หรือปนเปอนกับซากสัตวและ
เนื้อสัตว
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๓.๓ วัสดุที่ไมอนุญาตในการทำเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณท่สี ัมผัส MA ๕.๓
กับซากสัตวและเนื้อสัตว ไดแก แคดเมียม ทองแดง รวมถึงโลหะที่มีสวนผสม
ของแคดเมียม ทองแดง และตะกั่ว การทาสีหรือมีการเคลือบผิวหนาวัสดุ ไม
อลูมิเนียม เครื่องปนดินเผา
๓.๔ มีหองหรือสถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณในการทำความสะอาด MI ๔.๓.๙
โดยมีระบบระบายอากาศที่ดี
๓.๕ การติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ มีบริเวณใตหรือดานขางที่เพียงพอตอ MI
๕.๔
การลางทำความสะอาด ฆาเชื้อ และตรวจสอบไดทั่วถึง
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก
๔.๑ หองเปลี่ยนเสื้อผา / หองอาบน้ำ / หองสุขา
มีหองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาบน้ำ และหองสุขา แยกพนักงาน
MI ข.๔.๗
ชาย-หญิง อยางเพียงพอ โดยแบงเปนบริเวณที่สกปรกและบริเวณทีส่ ะอาด
๔.๒ หองทำงานสำหรับพนักงานเจาหนาที่ และพนักงานตรวจโรคสัตว
จัดใหมีหองทำงานสำหรับพนักงานเจาหนาที่ และพนักงานตรวจโรคสัตว REC ข.๔.๘
โดยมีอุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
๔.๓ อางลางมือ
๔.๓.๑ อางลางมือตองติดตั้งไวทุกหองผลิตและหองสุขา ควรทำจากวัสดุที่ MA ๔.๓.๑๓.
แข็งแรง ทนทานและไมเปนสนิม มีขนาดลึกพอเหมาะที่จะปองกันการกระเซ็น
๑
ของน้ำขณะลางมือ
๔.๓.๒ อางลางมือควรเปนชนิดไมใชมือหรือสวนของแขนเปด–ปด บริเวณ MA ๔.๓.๑๓.
อางลางมือควรมีสบูเหลว ทอน้ำทิ้งจากอางลางมือควรตอลงสูทอระบายซึ่งออก
๒
ไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
๔.๔ น้ำใช
๔.๔.๑ น้ำใชในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว ตองใสสะอาด ไมมีกลิ่นหรือรส MA ๔.๓.๑๒.
มีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน มีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดลางทำความ
๑
สะอาด มีระบบในการปองกันการปนเปอนจากฝุนละอองและมลภาวะตางๆ
๔.๔.๒ น้ ำ ใช แ ละน้ ำแข็ งตอ งมี คุณ สมบั ติตามมาตรฐานของกระทรวง MA ๔.๓.๑๒.
สาธารณสุขที่เปนปจจุบัน
๒
๕. การขนสงและการควบคุม
๕.๑ พาหนะที่ใชขนสงตองสามารถควบคุมอุณหภูมิศูนยกลางเนื้อใหไมเกิน MA
ก.๑๕.๑
o
๗ C ตลอดเวลาและปองกันไมใหเกิดการปนเปอนระหวางการขนสง
๕.๒ การเคลื่อนยายซากโคและกระบือ เนื้อโคและกระบือ และผลผลิตเพือ่ MA
ก.๑๕.๒
การขนสง ตองทำดวยความระมัดระวัง ซากโคและกระบือ เนื้อโคและกระบือ
และผลผลิตตองไมสัมผัสพื้นหรือผนังของพาหนะ หากมีการหอหุมชิ้นสวนของ
เนื้อโคและกระบือตองปองกันมิใหฉีกขาดเสียหาย
๕.๓ ประตูรถบรรทุกหรือตูเก็บ (container) ตองปดสนิท ถาจำเปนใหใส REC
ก.๑๕.๓
กุญแจ หรือมัดแนนดวยลวด หรือวัสดุอื่นที่มีเครื่องหมายแสดงวาไมมีการเปด
ขณะขนสง
๕.๔ หามขนสงดวยยานพาหนะคันเดียวกับที่ขนสงโคและกระบือมีชีวิต
MA
ก.๑๕.๔
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๕.๕ พาหนะขนสงหรือตูเก็บจะตองลางหรือทำความสะอาดใหเรียบรอย MI
กอนและหลังการขนสง
๖. การซอมบำรุง และการสุขาภิบาล
๖.๑ การซอมบำรุงและการดูแลรักษา
จั ดให ม ี การบำรุ งรั กษาและการทำความสะอาดสถานที ่ ผลิ ต เครื ่ องมื อ MA
เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ใหอยูในสภาพที่สะอาดกอนและหลังการผลิต
ดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพื้นผิวสวนที่สัมผัสกับ
อาหาร
๖.๒ การทำความสะอาดและการฆาเชื้อ
๖.๒.๑ ลางทำความสะอาดโรงงานรวมทั้งอุปกรณที่ติดตั้ง ในเวลากอนการ MA
ผลิต ระหวา งพัก และหลั งการผลิต การลา งทำความสะอาดหลังการผลิต
ครั ้ง สุด ท า ยต อ งล า งใหสะอาด มิให มี เ ศษเนื้ อตกคา งขา มคืน โดยเด็ดขาด
เมื่อลางสะอาดแลวใหฆาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง
๖.๒.๒ ตรวจสอบความสะอาดกอนการผลิตและบันทึกในรายงาน
MI
๖.๓ การควบคุมสัตวพาหะนำเชื้อและแมลง
๖.๓.๑ มี ก ารจั ด การป อ งกั น และกำจั ด แมลงและสั ต ว พ าหะ ทั้ ง MA
ภายในและภายนอกอาคารผลิ ตอยา งมีป ระสิท ธิภ าพ
๖.๓.๒ มีบ ริ เ วณเก็ บ สารเคมี ซึ่ง ตั้ง อยู ห างจากบริ เ วณผลิ ต และที ่เก็บ MA
เนื้อสัตว โดยมีการจัดแยกชนิดหรือประเภทสารเคมี และใหมีปายปดฉลาก
๖.๔ การควบคุมและการกำจัดของเสีย
๖.๔.๑ มีสถานที่หรือบริเวณที่มีระบบการจัดเก็บของเสียและทำลายขยะ MI
มูลฝอยอยางเหมาะสม
๖.๔.๒ มีสถานที่สำหรับกำจัดซากที่เหมาะสม
MI
๖.๔.๓ มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของน้ำทิ้งใหเปนไป MA
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของที่เปนปจจุบัน
๖.๔.๔ สถานที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆาสัตวควรตั้งอยูหางจาก MI
อาคารผลิต เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นและสิ่งปนเปอนตางๆ ที่ปนเปอนซากสัตว
หรือเนื้อสัตว
๗. สุขลักษณะสวนบุคคล
๗.๑ สุขภาพ การเจ็บปวย และการบาดเจ็บของผูปฏิบัติงาน
๗.๑.๑ ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
MI
๗.๒.๒ ห ามบุคคลที่ปวย หรือสงสัย วาปวยเขาไปในบริเวณผลิต ดังนี้ MA
ดีซาน วัณโรค ทองรวง อาเจียน เปนไข มีแ ผลติดเชื้อที่ผิวหนัง หรือมีการ
ติดเชื้อที่หู ตา คอ หรือจมูก
๗.๒ ความสะอาดสวนบุคคล
๗.๒.๑ ผูปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองรักษาความสะอาดสวนบุคคล MA
สวมชุดกันเปอน ที่คลุมผม และรองเทาที่เหมาะสม
๗.๒.๒ ผูที่มีบาดแผลหรือไดรับบาดเจ็บที่ไดรับการอนุญาตใหปฏิบัติงาน MA
ตอได ควรปดแผลดวยผาพันแผล/พลาสเตอรที่กันน้ำได

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๑๙

ก.๑๕.๕

ข.๑.๔

ข.๑.๑๒

ข.๑.๒
ข.๑.๓
ก.๔.๖
ข.๔.๔
ข.๔.๕
ข.๖.๒
ข.๖.๑

ข.๔.๑.๑ ข.๒.๑
ข.๔.๑.๒ ข.๒.๒

ข.๔.๑.๓ ข.๒.๕
ข.๔.๑.๔ ข.๒.๓

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๕๒

รายการตรวจ
๗.๓.๓ พนักงานควรลางมือกอนจับตองซาก หลังจับตองซากและหลังจาก
ใชหองสุขา
๗.๔.๔ เล็บมือตองตัดใหสั้น ลางมือดวยสบูและน้ำยาฆาเชื้อทุกครั้ง กอน
เขาบริเวณผลิตและหลังจากใชหองสุขา
๗.๔.๕ หามนำทรัพยสินสวนตัวและอาหารเก็บไวในหองผลิตโดยเด็ดขาด
ใหเก็บไวในสถานที่ที่โรงงานจัดไวให
๗.๔.๖ เสื้ อ คลุ ม ผ า กั น เป อ น หมวกคลุ ม ผม ผ า ป ด ปาก รองเท า บู ท
และอุปกรณเครื่องมือทำงานตางๆตองทำความสะอาดหลังการใชงาน และตอง
นำไปเก็บไวในหองโดยเฉพาะ
๗.๔.๗ พนักงานในแตละหองตองอยูประจำหอง หามเดินไปหองอื่นๆ โดย
เด็ดขาด ยกเวนไดรับอนุญาต เพื่อปองกันการปนเปอนขามระหวางสวนสะอาด
และสวนไมสะอาด
๗.๓ อุปนิสยั สวนบุคคล
ผูปฏิบัติงานตองละเวนจากการประพฤติที่สามารถทำใหเกิดการปนเปอน
ได เชน การสูบบุหรี่ การถมน้ำลาย การขบเคี้ยว หรือการรับประทานอาหาร
ไอหรือจามโดยไมปดปาก สวมใสเครื่องประดับ นาิกา หรือ ของอยางอื่นเขา
ไปในบริเวณผลิต รวมทั้งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
๗.๔ ผูเยี่ยมชม
ในระหวางปฏิบัติงานทุกคนที่เขาไปในหองปฏิบัติงานตองสวมเสื้อคลุม
สวมหมวกที่สามารถคลุมเก็บผมไดมิดชิด พรอมทั้งสวมรองเทาบูทที่สะอาด
และฆาเชื้อแลว
๘. ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเนื้อสัตว และการสรางความเขาใจแกผูบริโภค
มี ฉลากบนภาชนะบรรจุเนื้อ สัตว และความที่ระบุบ นฉลากตองอานได
ชัดเจน ไมลอกหลุด และแสดงรายละเอียดอยางนอยดังนี้
๘.๑.๑ ประเภทของซากโคและกระบือ เนือ้ โคและกระบือ หรือผลผลิต
๘.๒.๒ น้ำหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม
๘.๒.๓ วัน เดือน ป ที่ผลิต (วันที่ฆา) และวัน เดือน ป ที่ควรบริโภคกอน
๘.๒.๔ ขอแนะนำในการเก็บรักษา
๘.๒.๕ ชื่อผูผลิต ผูจัดจำหนายหรือเครื่องหมายการคาและสถานที่ตงั้
๙. การฝกอบรม
มีการกำหนดโปรแกรม และเนื้อหาที่จำเปนสำหรับการอบรมพนักงาน
เชน กระบวนการฆา สุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว สุขลักษณะสวนบุคคล
การสุขาภิบาล เปนตน
๑๐. การบันทึกขอมูล
๑๐.๑ คูมือการปฏิบัติงาน
๑๐.๒ บันทึกการตรวจความสะอาดกอนการผลิต
๑๐.๓ ระบบการระบุชุดผลิ ตที่ สามารถตรวจสอบยอ นกลับได และมี
เอกสารที่เกี่ยวของ
๑๐.๔ บันทึกการควบคุมอุณหภูมิหลังลดอุณหภูมิซากหรือผลิตภัณฑ

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๑๙

MA ข.๔.๑.๕ ข.๒.๔
MA

ข.๒.๔

REC

ข.๒.๖

MA

ข.๒.๗

MA

ข.๒.๘

MA

๔.๑.๖ ข.๒.๙

MI

ข.๒.๕

REC

ก.๑๔.๔

REC

MI
MI
MA

ข.๑.๒

MA

ก.๑๐.๓

ผลการตรวจ
ยอมรับ

ไม
ยอมรับ

หมายเหตุ

๕๓

รายการตรวจ
๑๐.๕ บันทึกการควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑในหองแชเย็นหรือหองแชแข็ง
เก็บสินคาและผลิตภัณฑ
๑๐.๖ บันทึกการควบคุมอุณหภูมิของหองแชเย็นหรือหองแชแข็งเก็บ
สินคา
๑๐.๗ โปรแกรมการปองกันแมลงและสัตวพาหะ
๑๐.๘ บันทึกการฝกอบรมของพนักงาน
๑๐.๙ การตรวจสุขภาพประจำปของพนักงาน
๑๐.๑๐ รายงานการตรวจสัตวกอนการฆาสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตว
๑๐.๑๑ รายงานการตรวจเนื้อสัตวหลังการฆาสัตวพนักงานตรวจโรคสัตว
๑๐.๑๒ บันทึกการรับรองใหจำหนายเนื้อสัตวตามกฎหมาย

เกณฑมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ
ขอบก
พรอง

มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๑๙

ผลการตรวจ
ยอมรับ

หมายเหตุ

ไม
ยอมรับ

MA ๔.๓.๖.๓
MI ๔.๓.๖.๔
MA
ข.๑.๓
REC
MI ข.๔.๑.๑ ข.๒.๑
MA
ก.๒.๔
MA
ก.๗.๔
MA

หมายเหตุ : ระดับขอบกพรองที่ตรวจพบ
MA = ขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนดการปฏิบัติที่ดี
สำหรับโรงฆาสัตว และสงผลรายแรงตอระบบการผลิต
MI = ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนดการปฏิบัติที่ดี
สำหรับโรงฆาสัตว ในบางสวนและไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิต
REC = ขอสังเกต (Recommendation/Observation) หมายความวา สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยไว
หรือละเลยอาจนำไปสูขอบกพรองได

๕๔

แบบฟอรมหลักเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัตทิ ี่ดสี ำหรับโรงฆาแพะและแกะ
วันที่ตรวจประเมิน........................................
ชื่อโรงฆาสัตว……………………...............................................................................................................................................
ที่ตั้ง ....................................................................................................................................................................................
ประเภทการตรวจ  การตรวจรับรองใหม  การตรวจติดตามผลการแกไข ครั้งที่…………......
 การตรวจตออายุ
 การตรวจติดตาม ครั้งที่…..........  อื่นๆ......................
 การตรวจกรณีพิเศษ
ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวฯ (กฆ.๑) เลขที…่ .….....………………………ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีฯ เลขที่.....................................
อางอิงมาตรฐาน ๑. มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (มกษ. ๙๐๐๔-๒๕๔๗)
๒. มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบตั ิที่ดีสำหรับโรงฆาแพะและแกะ (มกษ. ๙๐๔๐-๒๕๕๖)
๓. แนวปฏิบตั ิในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดสี ำหรับโรงฆาแพะและแกะ (มกษ. ๙๐๔๐ (G) -๒๕๕๗)
เกณฑมาตรฐาน
ผลการตรวจ
ที่กำหนด
รายการตรวจ
ระดับ
ไม
มกษ.
มกษ.
มกษ. ยอม
๑. สถานที่ต้งั อาคารโรงฆาสัตว และสิ่งอำนวยความสะดวก
๑.๑ สถานที่ตั้ง
๑.๑.๑ ควรตั้งอยูในทำเลที่เหมาะสม ไมตั้งอยูในแหลงชุมชน
๑.๑.๒ ตองเปนที่ไมมีน้ำทวมถึง
๑.๑.๓ มีพื้นที่วา งเพียงพอสำหรับโรงพักสัตว ถนน ที่จอดรถสำนักงาน
และบอบำบัดน้ำเสีย
๑.๑.๔ ถนนโดยรอบอาคารโรงฆาสัตว อยูในสภาพดี ไมทำใหเกิดฝุนละออง
มีการแยกทางเขาออกของสัตวมีชีวิต และซากสัตวหรือเนื้อสัตว และมีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
๑.๑.๕ควรมี ก ารคมนาคมที่ ส ะดวก และมีร ะบบสาธารณู ป โภคที่
เพียงพอ
๑.๑.๖ โรงฆาสัตวตองมีรั้ว เพื่อปองกันบุคคลภายนอกผานเขาออก และ
ปองกันมิใหสัตวตางๆ เชน สุนัข แมว เขาไปภายในโรงฆาสัตว
๑.๑.๗ ไมตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จากการปนเปอนของวัตถุมีพิษ
ทั้งจากเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม
๑.๒ โครงสรางอาคารโรงฆาสัตว
๑.๒.๑ การออกแบบและวางผัง
ก. อาคารโรงฆาสัตวควรมีความมั่นคงแข็งแรง มีการออกแบบใหทำ
ความสะอาดไดงาย พื้นผิวภายนอกอาคารควรทำจากวัสดุที่ทนทานตอ
สภาพภู ม ิ อ ากาศ และมี พ ื ้ น ที ่ ก ารทำงานอย า งเพี ย งพอสำหรั บ การ
ปฏิบัติงาน
ข. อาคารโรงฆาสัตวตองกั้นแยกระหวางบริเวณที่สะอาด ออกจาก
บริเวณที่สกปรกโดยสมบูรณ
ค. การออกแบบและการวางผังของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณตางๆ ควรจัดวางตามลำดับกระบวนการผลิตและเอื้ออำนวย
ตอการผลิตอยางถูกสุขลักษณะ

ขอบก
พรอง

๙๐๐๔

MI
MA
MI

๒.๑
๒.๒
๒.๓

MI

๒.๔

MI

๒.๕

MI

๒.๖

MA

๒.๗

๙๐๔๐
(G)

MA ๔.๑.๑

MA ๔.๑.๒
MI

๙๐๔๐

๔.๑.๓

รับ

ยอมรับ

หมาย
เหตุ

๕๕

รายการตรวจ
ง. อาคารโรงฆ าสัตว ตอ งปอ งกันสัต ว พ าหะเขา ไปในอาคาร และ
สามารถปองกันการปนเปอนจากสภาพแวดลอมรวมถึงฝุนละอองได
จ. มีการกั้นพื้นที่สวนสัตวมีชีวิตออกจากสวนผลิต
ฉ. หลังคาอาคารโรงฆาสัตวตองมั่นคงแข็งแรงและเปนชนิดกันน้ำได
๑.๒.๒ พื้น ผนัง เพดาน ประตู
ก. พื้น
(๑) วัสดุ ที่ใช ทำพื้น ตอ งมีพื้นผิว เรีย บทำจากวัสดุกันน้ ำได มีค วาม
แข็งแรงทนทานต อการกระทบกระแทกและการสึก กรอ น ลางทำความ
สะอาดงายและทนทานตอสารเคมี เชน น้ำยาฆาเชื้อ น้ำยาทำความสะอาด
เปนตน
(๒) พื้นหองควรมีความลาดเอียงเพื่อใหการระบายน้ำไหลลงสูทอ
ระบายน้ำไดสะดวก และไมเกิดการทวมขัง
(๓) รอยเชื่อมตอระหวางพื้นกับผนังตองเชื่อมกันสนิทและทำมุมโคงมนเพื่อ
ปองกันการสะสมของสิ่งปนเปอน และสามารถทำความสะอาดไดงาย
ข. ผนัง
(๑) วัสดุที่ใชในการกอสรางผนังดานในของหองตา งๆ ตองมีพื้นผิว
เรียบ ทำจากวัสดุที่ไมดูดซับน้ำหรือความชื้น มีความแข็งแรง ทนทาน ไมผุ
กร อ น หรื อ เป น สนิ ม สามารถทำความสะอาดได ง า ยและทนทานตอ
สารเคมี
(๒) รอยเชื่ อ มต อ ระหว า ง ผนั ง กั บ เพดานต อ งเชื่ อ มกั น สนิ ท และ
ทำมุ ม โคง มน เพื่ อ ป อ งกันการสะสมของสิ่ งปนเป อ น และสามารถทำ
ความสะอาดไดงาย
ค. เพดาน
(๑) วัสดุที่ใชทำเพดานตองมีพื้นผิวเรียบ ไมดูดซับน้ำหรือกันน้ำได ไมเปน
สนิม ผุกรอน หรือแตกรอยเชื่อมตอตางๆ ควรปดใหสนิท ในกรณีที่เกิดความ
สกปรก สามารถทำความสะอาดได
(๒) ความสูงของเพดานในแตละหองเมื่อวัดจากพื้นไมควรต่ำกวา ๓ เมตร
ง. ประตู
(๑) วัสดุที่ใชทำประตูและวงกบประตูควรมีพื้นผิวเรียบไมเปนสนิม กันน้ำ
และลางทำความสะอาดไดงาย ในกรณีที่ประตูหรือวงกบประตูมีสวนประกอบ
ของไม ควรหุมดวยวัสดุที่กันน้ำไดและไมเปนสนิม
(๒) ประตูที่เปดจากบริเวณผลิตออกสูภายนอกอาคารควรเปนชนิดที่
ปดไดเอง และปดไดสนิท ไมมีชองหรือรองที่ขอบ
(๓) ถาประตูมีการติดตั้งชองกระจก วัสดุที่ใชเชื่อมตอขอบกระจกควร
ปดไดสนิท กันน้ำ และทำความสะอาดไดงาย
๑.๒.๓ ระบบระบายน้ำ
ก. น้ ำจากสวนสกปรกตองไมระบายไปสูสวนสะอาด รวมถึงระบบ
ระบายน้ำจากหองลางภาชนะและอุปกรณตองไมไหลยอนเขาไปสูบริเวณ
ผลิตและออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
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มกษ.
๙๐๐๔

มกษ.
๙๐๔๐

ผลการตรวจ
มกษ.
๙๐๔๐
(G)

(๑) ต องระบายน้ ำทิ้ งที ่ เกิ ดขึ ้ นระหวางการผลิตไดท ันและรวดเร็ว MI
โดยไมกอใหเกิดการสะสมของน้ำทิ้ง
(๒) ภายในทอ หรือรางระบายน้ำ ควรโคงมน เพื่อใหทำความสะอาด MI
ไดงาย ฝาปดทอควรโปรงเพื่อตรวจสอบความสะอาดภายในทอไดงาย
(๓) ปลายทอหรือรางระบายน้ำที่เปดออกสูภายนอก ตองปองกันสัตว MA
พาหะไมใหเขาไปในโรงฆาสัตวได
๑.๒.๔ ระบบการระบายอากาศ
ระบบการระบายอากาศในหองผลิตตางๆ ตองมีระบบระบายอากาศ MA ๔.๓.๑๐
เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็น ควัน ไอน้ำรอน ความชื้น และควบคุมอุณหภูมิหอง
และตองระวังมิใหมีการถายเทอากาศจากบริเวณที่มีการปนเปอนสูบริเวณ
ที่สะอาด
๑.๒.๕ ระบบแสงสวาง
(๑) แสงสวางที่ใชในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว มีความเขมแสงไมนอย MA ๔.๓.๑๑.
กวาสองรอยลักซ ทั้งนี้ตองไมทำใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนไป
๑
(๒) ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ ซึ่งวัสดุที่ใชทำฝาครอบหลอดไฟ ตองมี MI ๔.๓.๑๑.
ความคงทนไมแตกหักงาย ไมลดความเขมของแสง และสามารถถอดลาง
๒
ทำความสะอาดได
๒. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมการปฏิบัตงิ านสวนสกปรก
๒.๑ สัตวมีชีวิต
๒.๑.๑ แพะและแกะมีชีวิตที่นำเขาฆา
ก. ตองมีสุขภาพสมบูรณ และมีบันทึกการตรวจสัตวที่ฟารมโดย
เจาของฟารม สัตวบาลหรือสัตวแพทยที่ดูแลฟารม
ข. สัตวตองมีการระบุแหลงที่มาของสัตวเขาฆาเพื่อใหงายตอการสอบ
ยอนกลับได
๒.๑.๒ สภาพการขนสงแพะและแกะมีชีวิต
ก. พาหนะขนสงแพะและแกะ ตองแข็งแรงและเหมาะสม และมีพื้นที่
เหมาะสม เพื่อลดความเครียดของสัตว
ข. ในการขนสงแพะและแกะ ตองไดรับอนุญาตจากกรมปศุสัตว
ค. ตองปองกันไมใหแพะและแกะบาดเจ็บหรือเครียด
ง. ไมขนสงแพะและแกะที่เจ็บปวยหรือตั้งทองรวมไปกับแพะและแกะ
ปกติ
จ. งดใหอาหารแพะและแกะกอนการขนสง ๒ ชั่วโมง และตองขนสง
ใหถึงโรงฆากอนเวลาฆาอยางนอย ๔ ชั่วโมง และระยะเวลาขนสงไมควร
เกิน ๘ ชั่วโมงติดตอกัน
๒.๑.๓ บริเวณคอกพักแพะและแกะ
ก. คอกพักสัตวต องทำจากวัสดุที่คงทนแข็งแรง มีหลังคาที่สามารถ
ปองกันแสงแดดและฝนไดสำหรับสัตวทุกตัว

MA
MA
MI

๑.๑

MA
MI
MA
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๑.๒
๑.๓

MI

๑.๔
๑.๕

MI

๓.๒

ยอม
รับ

ไม
ยอมรับ

หมาย
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๕๗

รายการตรวจ
ข. ควรมี พ ื ้ น ที ่ อ ย า งเพี ย งพอสำหรั บ จำนวนสั ต ว ท ี ่ จ ะเข า ฆ า ใน
แตละวัน และสะดวกตอการตรวจสัตวกอนฆา โดยพื้นที่คอกพักแพะพื้นที่
เฉลี่ยไมนอยกวา ๐.๒๕ ตารางเมตรตอตัว และสำหรับแกะพื้นที่เฉลี่ยไม
นอยกวา ๐.๓๕ ตารางเมตรตอตัว
ค. มีพื้นที่สำหรับแพะและแกะปวยหรือสงสัยวาปวย แยกจากสัตว
สุขภาพปกติ
ง. คอกพักสัตวมีทางเดินคลุมตลอดไปจนถึงอาคารโรงฆาสัตว และ
บริเวณรับสัตวไมลื่นหรือลาดชันเกินไป
จ. มีระบบการระบายน้ำหรือของเสียจากสัตว ระบบการระบายน้ำจาก
คอกพักสัตวควรแยกระหวางทอระบายน้ำฝนและทอระบายน้ำเสียออกจาก
กัน ทิศทางการระบายน้ำในคอกพักสัตวปวยหรือสงสัยวาปวยควรแยกจากกัน
และไมไหลผานไปยังคอกพักสัตวหรือทางเดินของสัตว
ฉ. คอกพักแพะและแกะควรอยูหางจากบริเวณที่สะอาดของอาคารโรง
ฆาสัตว เพื่อปองกันฝุนหรือกลิ่นจากคอกพักสัตวที่สามารถปนเปอนไปยัง
เนื้อสัตวได
ช. มีน้ำที่สะอาด และมีอุปกรณใหน้ำแกสัตวอยางเพียงพอ
ซ. มีน้ำ ใช อยางเพียงพอ และมีแรงดันน้ำเพีย งพอในการทำความ
สะอาด
ฌ. อางจุมเทาดวยน้ำยาฆาเชื้อกอนเขาและออกจากคอกพักสัตว
ญ. มีแสงเพียงพอที่จะตรวจสุขภาพสัตวกอนฆาได
ฎ. ควรมีชองทางเดินตอจากคอกพักมาเขาหองฆา และชองทางเดิน
ควรแคบพอประมาณเพื่อไมใหแพะและแกะหันหลังกลับ
ฏ. ลางทำความสะอาดคอกพัก โดยใชสารทำสะอาดและฆาเชื้อที่กรม
ปศุสัตวอนุญาตใหใชในโรงฆาสัตวและโรงแปรรูปผลิตภัณฑสัตว
๒.๑.๔ การรับและการพักแพะและแกะ
ก. เมื่อแพะและแกะถึงโรงฆา ใหมีเจาหนาที่ตรวจความถูกตองของ
เอกสารที่ เกี่ยวของตามกฎหมาย (ใบอนุญ าตเคลื่อนยายสัตว ใบตรวจ
สุขภาพสัตว ใบรับแจงการฆาสัตว)
ข. ขนส งแพะและแกะมาถึง โรงฆ า ก อ นเวลาอยา งนอ ย ๔ ชั่ วโมง
และอดอาหารไมเกิน ๒๔ ชั่ วโมงกอนเขาฆา
ค . ต ร วจ สุ ข ภ าพ แ พะ แ ล ะ แ กะ ก อ นฆ า และบั น ทึ ก ผลใน
เอกสารรายงานการตรวจสุขภาพแพะและแกะกอนฆา ณ คอกพักแพะ
และแกะโดยพนักงานตรวจโรคสัตว
ง. ในกรณีที่พบแพะและแกะปวยหรือสงสัยวาปวยใหแยกกักไวในคอก
แพะและแกะปวย และฆาในหองฉุกเฉินหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฆาแพะ
และแกะปกติแลว หากพบโรคติดตอใหนำไปเผาในเตาหรือฝงเพื่อทำลาย
และแจงผูเกี่ยวของทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง
จ. กรณีพบแพะและแกะที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรง เพื่อไมใหแพะและ
แกะไดรับความทรมานจะตองฆาแพะและแกะนั้นอยางไมทรมานทันที
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๕๘

รายการตรวจ
ฉ. ภายหลังจากแพะและแกะลงจากพาหนะหมดแลว ลางทำความ
สะอาดและใชยาฆาเชื้อพาหนะที่ใชบรรทุกแพะและแกะทุกครั้งหลังการ
ขนสง
ช. ทำความสะอาดแพะและแกะทุกตัวกอนเขาฆา
๒.๒ การฆาและชำแหละแพะและแกะ
๒.๒.๑ การทำสลบและเอาเลือดออก
ก. บริเวณที่ทำใหสัตวสลบตองมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช และ
สามารถปองกันไมใหสัตวออกจากซองบังคับได
ข. ตองทำใหแพะ-แกะสลบกอนฆา ดวยวิธีการที่เหมาะสม หรือใช
วิธีการอื่นๆที่ไมทรมาน หรือใชวิธีกรรมตามพิธีกรรมหรือขอบัญญัติทาง
ศาสนา (มกษ.๘๔๐๐-๒๕๕๐ เรื่อง ฮาลาล)
ง. ตองเอาเลือดออกโดยเร็วหลังแพะและแกะสลบ โดยใชระบบราว
แขวนไมใหซากสัมผัสพื้น
จ. การแทงคอปลอยใหเลือดออก จะตองแทงคอโดยเร็วที่สุดหลังจาก
แพะและแกะสลบ ปลอยเลือดออกจากตัวแพะและแกะอยา งสมบู ร ณ
ภายในเวลา ๒ นาที
ฉ. จัดใหมีกอกน้ำลางมือสำหรับพนักงาน ชนิดไมใชมือหรือสวนของ
แขน เปด-ปด อยางเพียงพอ
ช. อุปกรณสำหรับลางทำความสะอาดมีดเชือดและอุปกรณฆ าเชื้อ
สำหรับมีด (Knife Sterilizer) ซึ่งมีอุณหภูมิของน้ำไมนอยกวา ๘๒ oC และ
ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใชงานใช
ซ. ในกรณีที่เปนเลือดสำหรับการบริโภคตองใชภาชนะสะอาดรองรับ
เลื อ ดที ่ ส ะอาดและดำเนิ นการใหถ ูก สุ ข ลั ก ษณะ และมี ก ารจั ด เก็บ ที่
เหมาะสม
๒.๒.๒ การแยกหัว
มีวิธีการที่แสดงใหทราบวาเปนหัวของซากนั้น เพื่อใหพนักงานตรวจ
โรคสามารถตรวจไดสะดวกและถูกตอง
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ผลการตรวจ
มกษ.
๙๐๔๐
(G)

๒.๓

MI
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MA ๔.๓.๑.๒ ๒.๓

๔.๑
๔.๒

MA ๔.๓.๑.๓

๔.๓

MA ๔.๓.๑.๗

๔.๔

MA ๔.๓.๑.๕
MA ๔.๓.๑.๖

๔.๕

MA

MA

๒.๒.๓ การนำหนังออก
ก. มีการใชถุงสะอาดครอบแลวมัดทวารหนัก หรือใชอุปกรณสำหรับ
MI
อุดทวารหนัก เพื่อไมใหสิ่งสกปรกภายในลำไสออกมาปนเปอน
ข. นำหนังออกโดยไมใหเนื้อสัมผัสพื้น และไมใหมีการปนเปอนจากหนังไปสู MA
เนื้อ
ค. มีภาชนะรองรับหนัง เพื่อนำหนังออกไปจากสวนปฎิบัต ิ งานที่ MI
เกี่ยวกับเนื้อ
ง. หากไมไ ดมีการแยกหนั งออก มีก ารกำจัดขนออกจากซากดวย MA
วิธีการที่เหมาะสม และตองไมใหมีการปนเปอนใดๆ หลังทำความสะอาด
ซากแลว

๕.๑

๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
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หมาย
เหตุ

๕๙

รายการตรวจ
การควบคุมการปฏิบัตงิ านสวนสะอาด
๒.๒.๓ การเอาเครื่องในออก
ก. มีกอกน้ำลางมือสำหรับพนักงานชนิดไมใชมือหรือสวนของแขน
เปด-ปด อยางเพียงพอ
ข. มีอุปกรณสำหรับลางทำความสะอาดมีด และอุปกรณฆาเชื้อสำหรับ
มีด (Knife Sterilizer) ซึ่งมีอุณหภูมิของน้ำไมนอยกวา ๘๒ oC
ค. มีถาดหรืออุปกรณสำหรับแขวนหัวสัตว และซากสัตว รวมถึงใสเครื่อง
ในและมีรางหรือระบบสงเครื่องในที่แยกระหวางเครื่องในแดงและเครื่องใน
ขาว
ง. บริเวณเอาเครื่องในออก ตองกั้นแยกจากบริเวณแชเย็นซากดวยผนัง
ที่มีความสูงจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวา ๓ เมตร
จ. มีประตูเขา-ออกสำหรับพนักงาน และมีชองเปดใหผานเฉพาะซาก
สัตวเทานั้น
ฉ. มีภาชนะหรือถังที่มีกุญแจปดล็อค สำหรับเก็บซากและของเสียจาก
กระบวนการผลิตซึ่งไมเหมาะตอการบริโภค
ช. แยกเครื่องในออกใหหมด และตองไมปนเปอนซากแพะและแกะ
ซ. เครื ่ อ งในตอ งไมแตกปนเป อนซากแพะ-แกะ ถา เครื่ อ งในแตก
ปนเปอนซากแพะและแกะ หามใชน้ำลาง ใหใชการตัดสวนที่ปนเปอนออก
หรือใชวิธอี ื่นที่สามารถปองกันไมใหมีการปนเปอนสูสวนอื่นของซาก
ฌ. เครื่องในขาว และเครื่องในแดงตองจัดวางใหอยูตรงซากแพะ-แกะ
หรือมีเครื่องหมายแสดงใหตรงกับซาก
ญ. มี ก ารตรวจซากแพะ-แกะและเครื ่ อ งใน และบั น ทึ ก ผลใน
เอกสารรายงานการตรวจสุขภาพแพะ-แกะหลังฆา
ฎ. หลังผาซากแลว ตองมีการนำเสนไขสันหลังออกใหหมดและนำไป
ทำลาย หามนำไปบริโภคหรือแปรรูป
ฏ. ลางทำความสะอาดซากรายตัว กอนนำไปเขาหองเก็บซากหรือหอง
แชเย็นซาก ซึ่งน้ำที่ใชตอ งสะอาดมีปริมาณและแรงดันที่เหมาะสม
๒.๒.๔ หองลางทำความสะอาดเครื่องใน (หากมีการลางเครื่องในเพื่อ
นำไปบริโภค)
ก. มีหองหรือสถานที่สำหรับลางทำความสะอาดเครือ่ งใน โดยแบงเปน
๒ หอง ไดแก หองลางเครื่องในแดงและหองลางเครื่องในขาว
ข. มีถังหรือหองสำหรับแชเครื่องในสวนที่บริโภคได ซึ่งตองมีอุณหภูมิ
ของเครื่องในวัดไดไมเกิน ๗ oC ตลอดเวลา
ค. มีภาชนะและอุปกรณสำหรับการลางเครื่องใน น้ำทิ้งจากการลางตอง
ตอลงสูทอ ซึ่งออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
ง. ภาชนะที่เก็บกากของเสียตองไมนำไปบรรจุเนื้อสัตวหรือเครื่องใน
ที่บริโภคได และมีการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ
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๒.๒.๕ การลดอุณหภูมิซาก
ก. หองแชเย็นตองทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติการเก็บรักษาความเย็น
พื้นหองควรแข็งแรง ทนตอการกระทบกระแทกไมดูดซับน้ำผนัง และเพดาน มี
พื้นผิวเรียบ ทำความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย
ข. หองแชเย็นตองควบคุมอุณหภูมิซากแพะและแกะได โดยมีอุณหภูมิ
ใจกลางซาก ไมเกิน ๗ oC ภายในเวลาไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง
ค. เครื่องทำความเย็นควรมีระบบปองกันการเกิดหยดน้ำปนเปอนซาก
สั ตวและเนื ้อสั ตว ภายในหองควรติดตั้งมา นพลาสติกหรือระบบอื่นใด
เพื่อปองกันมิใหเกิดหยดน้ำที่ผนังและเพดานในหองแชเย็น
ง. ประตูหองแชเย็นควรมีกลไกที่เปดประตูไดทั้งดานในและดานนอก
จ. บริ เวณหนาหองแช เย็นควรมี การติดตั้ งเทอรโมมิ เตอร แบบ ที่อานคา
อุณหภูมิได หรือเทอรโมมิเตอร แบบที่ใชบันทึกอุณหภูมิไดตอ เนื่อง
ฉ. มีราวแขวนซากหรือชั้นวางซาก โดยใหสวนลางสุดของซากตองอยู
สูงจากพื้นไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร และซากไมสัมผัสกับผนัง
ช. จัดเรียงซากแพะและแกะไวใหอากาศไหลเวียนไดอยางทั่วถึง โดย
จัดเรียงตามระบบเพื่อใหซากแพะและแกะที่เขาแชกอน ใหนำออกกอน
ซ. มีการตรวจสอบอุณหภูมิหอง และบันทึกในรายงานการตรวจวัด
อุณหภูมิและซากแพะและแกะ
ฌ. หากตองมีการสัมผัสซาก บุคคลที่สัมผัสซากจะตองปฏิบัติตามหลัก
สุขลักษณะสวนบุคคลอยางเครงครัด
๒.๒.๖ การตัดแตงเนื้อ
ก. ตองทำในหองตัดแตงที่แยกจากสวนผลิตอื่น และมีการควบคุมการ
เขา-ออกของพนักงานอยางเขมงวด
ข. อุณหภูมิหองตัดแตงไมเกิน ๑๘ oC โดยไมใหอุณหภูมิศูนยกลางเนื้อ
เกิน ๗ oC
ค. อุปกรณตัดแตงมีทำสะอาดทั้งกอน ระหวาง และหลังปฏิบัติงาน เพื่อ
ปองกันการปนเปอนขาม
ง. ผูตัดแตงตองปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะสวนบุคคลอยางเครงครัดและ
ปฏิบัติงานอยางระมัดระวัง รวมทั้งปองกันการสัมผัสซากหรือเนื้อกับพื้น
๒.๒.๗ การเก็บรักษาเนื้อสัตว
ก. อุณหภูมิเนื้อตองมีอุณหภูมิศูนยกลางเนื้อ ไมเกิน ๗ oC ตลอดเวลา
ข. การจัดเรียงตองใหอากาศไหลเวียนไดอยางทั่วถึง
ค. มีระบบจัดการเพื่อไมใหเกิดการควบแนนของไอน้ำสัมผัสกับซาก
ง. มีการตรวจสอบ และบันทึกอุณหภูมหิ อง และอุณหภูมเิ นื้อ
๒.๒.๘ หองแชแข็ง และหองเย็นเก็บสินคา
ก. บริ เวณหนาหองแช แข็ งและห องเย็ นเก็ บสิ นค าควรมี การติ ดตั้ ง
เทอรโมมิเตอรแบบที่อานคาอุณหภูมิไดหรือเทอรโมมิเตอรแบบที่ใชบันทึก
อุณหภูมิไดตอเนื่องเพื่อใชในการบันทึกและตรวจสอบอุณหภูมิของหองแช
แข็งและหองเย็นเก็บสินคาเพื่อรักษาคุณภาพเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
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ข. กรณีที่ตองเก็บซากสัตวหรือเนื้อสัตวในสภาพแชแข็งจะตองควบคุม
อุณหภูมิ ดังนี้
(๑) หองแชแข็ง/หองเย็น (cold storage room) มีอุณหภูมิประมาณ -๒๐ ถึง -๒๕ oC
(๒) หองทำเยือกแข็ง (freezing room) มีอุณหภูมปิ ระมาณ -๓๐ ถึง -๔๕ oC
๒.๒.๘ การบรรจุ
ก. ภาชนะบรรจุตองสะอาด ทนทาน ถาทำจากพลาสติกตองมีคุณภาพ
มาตรฐานซึ่งออกตามความกฎหมายวาดวยอาหาร และทนทานตอการ
ขนสง
ข. ในกรณีที่ใชภาชนะบรรจุทำจากวัสดุที่ลางทำความสะอาดหรื อ กำจั ด
ฝุ  น ไม ไ ด ต อ งกั ้ นแยกห อ งบรรจุ ออกจากห อ งอื ่นๆ และออกแบบให
สามารถปองกันฝุน แมลง และหนูได
ค. ใหแ สดงเครื ่องหมายฉลากบนภาชนะบรรจุ ฉลากที่ใชกำกับทุก
หนวยตองมีขอความที่อานไดชัดเจนไมหลุดลอก
๒.๒.๙ บริเวณรับสงสินคา
ก. การออกแบบและโครงสรางบริเวณรับสงซากสัตวและเนื้อสัตว ควร
คำนึงถึงวิธีการในการรับสงสินคา ไดแก ความสูงของรถที่ใชบรรทุก ขนาด
ของรถบรรทุก และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทำงานตองแยกออกจาก
บริเวณรับสัตวมีชีวิต
ข. ตองมีหลังคาที่ปองกันซากสัตวหรือเนื้อสัตวจากฝนและแสงแดดได
๒.๒.๑๐ หองลางภาชนะและอุปกรณ /หองเก็บภาชนะและอุปกรณ
ก. มีหองลางภาชนะและอุปกรณ ทั้งในบริเวณที่สกปรกและบริเวณที่สะอาด
ข. มี ชั้ นวางภาชนะและอุ ปกรณ ท ี่ ล างทำความสะอาดแล ว ทำจาก
โลหะที ่ ไ ม เป นสนิ ม หรื อทำจากวั สดุ ท ี ่ ยอมรั บ ได มี ความสู งจากพื้ น
อยางนอย ๓๐ เซนติเมตร และตั้งอยูในบริเวณ/หองที่แยกจากบริเวณลาง
ซึ่งสามารถปองกันการปนเปอนได
ค. การระบายอากาศภายในหองลางภาชนะและอุปกรณ ควรมีทิศทาง
ออกไปสูภายนอกอาคารผลิตไมไหลยอนกลับเขาไปในบริเวณผลิต
ง. ระบบระบายน้ำจากหองลางภาชนะและอุปกรณตองไมไหลยอนเขา
ไปสู บริเวณผลิต และออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
๓. เครื่องมือและอุปกรณ
ก. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตองทำมาจากวัสดุที่ไมเปนสนิม
พื้นผิวเรียบ ไมมีรอยแยกหรือรอยแตก การบัดกรีเชื่อมรอยตอตองเรียบ
สนิท สามารถลางทำความสะอาดและฆาเชื้อได
ข. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณบางชนิดที่ตองใชสารหลอลื่น
ตองมีโครงสรางที่ปองกันมิใหสารหลอลื่นตางๆ หยด หรือปนเปอนกับซากสัตว
และเนื้อสัตว
ค. วัสดุ ที่ไมอนุญาตในการทำเครื่องมือ เครื่องจักร และอุป กรณที่
สัมผัสกับซากสัตวและเนื้อสัตว ไดแก แคดเมียม ทองแดง รวมถึงโลหะที่มี
ส วนผสมของแคดเมียม ทองแดง และตะกั่ว การทาสีหรือมีการเคลือบ
ผิวหนาวัสดุ ไม อลูมิเนียม เครื่องปนดินเผา
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ง. มี ห  อ งหรื อ สถานที ่ เ ก็ บ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ใ นการทำความ
สะอาด โดยมีระบบระบายอากาศที่ดี
จ. การติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ มีบริเวณใตหรือดานขางที่เพียงพอตอ
การลางทำความสะอาด ฆาเชื้อ และตรวจสอบไดทั่วถึง
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก
๔.๑ หองเปลี่ยนเสื้อผา / หองอาบน้ำ / หองสุขา
มีหองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาบน้ำ และหองสุขา แยกพนักงาน
ชาย-หญิง อยางเพียงพอ โดยแบงเปนบริเวณที่สกปรกและบริเวณที่
สะอาด
๔.๒ หองทำงานสำหรับพนักงานเจาหนาที่ และพนักงานตรวจโรค
สัตว
จัดใหมีหองทำงานสำหรับพนักงานเจาหนาที่ และพนักงานตรวจโรคสัตว
โดยมีอุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
๔.๓ อางลางมือ
ก. อางลางมือตองติดตั้งไวทุกหองผลิตและหองสุขา ควรทำจากวัสดุที่
แข็งแรง ทนทานและไมเปนสนิม มีขนาดลึกพอเหมาะที่จะปองกัน การ
กระเซ็นของน้ำขณะลางมือ
ข. อางลางมือควรเปนชนิดไมใชมือหรือสวนของแขนเปด–ปด บริเวณ
อางลางมือควรมีสบูเหลว ทอน้ำทิ้งจากอางลางมือควรตอลงสูทอระบายซึ่ง
ออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย
๔.๔ น้ำใช
ก. น้ำใชในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว ตองใสสะอาด ไมมีกลิ่นหรือรส
มีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน มีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดลางทำความ
สะอาด มีระบบในการปองกันการปนเปอนจากฝุนละอองและมลภาวะ
ตางๆ
ข. น้ ำ ใช แ ละน้ ำ แข็ง ต อ งมีค ุณสมบัติตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขที่เปนปจจุบัน
๕. การขนสงและการควบคุม
๕.๑ พาหนะที่ใชขนสงตองสามารถควบคุมอุณหภูมิศูนยกลางเนื้อให
ไมเกิน ๗ oC ตลอดเวลาและปองกันไมใหเกิดการปนเปอนระหวางการ
ขนสง
๕.๒ การเคลื่อนยายซากแพะและแกะ ผลผลิตเพื่อการขนสง ตองทำ
ดวยความระมัดระวัง ซากแพะและแกะ เนื้อแพะและแกะและผลผลิตตอง
ไมสัมผัสพื้นหรือผนังของพาหนะ หากมีการหอหุมชิ้นสวนของเนื้อแพะ
และแกะ ตองปองกันมิใหฉีกขาดเสียหาย
๕.๓ ประตูรถบรรทุกหรือตูเก็บ (container) ตองปดสนิท ถาจำเปน
ใหใสกุญแจ หรือมัดแนนดวยลวด หรือวัสดุอื่นที่มีเครื่องหมายแสดงวาไมมี
การเปดขณะขนสง
๕.๔ หามขนสงดวยยานพาหนะคันเดียวกับที่ขนสงแพะและแกะมีชีวติ
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๖๓

รายการตรวจ
๕.๕ พาหนะขนส งหรื อตู เ ก็ บ จะต อ งล า งหรื อ ทำความสะอาดให
เรียบรอยกอนและหลังการขนสง
๖. การซอมบำรุง และการสุขาภิบาล
๖.๑ การซอมบำรุงและการดูแลรักษา
จัดใหมี การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ใหอยูในสภาพที่สะอาดกอนและหลังการ
ผลิต ดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพื้นผิวสวนที่
สัมผัสกับอาหาร
๖.๒ การทำความสะอาดและการฆาเชื้อ
๖.๒.๑ ลางทำความสะอาดโรงงานรวมทั้งอุปกรณที่ติดตั้ง ในเวลากอน
การผลิต ระหวางพัก และหลังการผลิต การลางทำความสะอาดหลังการ
ผลิต ครั้ งสุ ดทายตอ งลา งใหสะอาด มิใ หม ีเ ศษเนื้อ ตกคา งขา มคืนโดย
เด็ดขาด เมื่อลางสะอาดแลวใหฆาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง
๖.๒.๒ ตรวจสอบความสะอาดกอนการผลิตและบันทึกในรายงาน
๖.๓ การควบคุมสัตวพาหะนำเชื้อและแมลง
๖.๓.๑ มี ก ารจั ด การป อ งกั น และกำจั ด แมลงและสั ต ว พ าหะ ทั้ ง
ภายในและภายนอกอาคารผลิ ตอยา งมีป ระสิท ธิภ าพ
๖.๓.๒ มีบริเวณเก็บสารเคมีซึ่งตั้งอยูหางจากบริเวณผลิตและที่เก็บ
เนื้อสัตว โดยมีการจัดแยกชนิดหรือประเภทสารเคมี และใหมีปายปดฉลาก
๖.๔ การควบคุมและการกำจัดของเสีย
๖.๔.๑ มีสถานที่หรือบริเวณที่มีระบบการจัดเก็บของเสียและทำลาย
ขยะมูลฝอยอยางเหมาะสม
๖.๔.๒ มีสถานที่สำหรับกำจัดซากที่เหมาะสม
๖.๔.๓ มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของน้ำทิ้งให
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของที่เปนปจจุบัน
๖.๔.๔ สถานที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆาสัตวควรตั้งอยูหาง
จากอาคารผลิต เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นและสิ่งปนเปอนตางๆ ที่ปนเปอน
ซากสัตวหรือเนื้อสัตว
๗. สุขลักษณะสวนบุคคล
๗.๑ สุขภาพ การเจ็บปวย และการบาดเจ็บของผูปฏิบัติงาน
๗.๑.๑ ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๗.๒.๒ หามบุคคลที่ปวย หรือสงสัยวาปวยเขาไปในบริเวณผลิต ดังนี้
ดีซาน วัณโรค ทองรวง อาเจียน เปนไข มีแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง หรือมีการ
ติดเชื้อที่หู ตา คอ หรือจมูก
๗.๒ ความสะอาดสวนบุคคล
๗.๒.๑ ผูปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองรักษาความสะอาดสวน
บุคคล สวมชุดกันเปอน ที่คลุมผม และรองเทาที่เหมาะสม
๗.๒.๒ ผู  ท ี ่ ม ี บ าดแผลหรื อ ได ร ั บ บาดเจ็ บ ที่ ไ ด ร ั บ การอนุ ญ าตให
ปฏิบัติงานตอได ควรปดแผลดวยผาพันแผล/พลาสเตอรที่กันน้ำได
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๗.๒.๓ พนั กงานควรลางมื อกอนจับตองซาก หลังจับตองซากและ MA ข.๔.๑.๕
หลังจากใชหองสุขา
๗.๒.๔ เล็บมือตองตัดใหสั้น ลางมือดวยสบูและน้ำยาฆาเชื้อทุกครั้ง MA
ก.๒.๔
กอนเขาบริเวณผลิตและหลังจากใชหองสุขา
๗.๒.๕ ห า มนำทรั พ ย ส ิ น ส ว นตั ว และอาหารเก็ บ ไว ใ นห อ งผลิ ต REC
ก.๒.๖
โดยเด็ดขาด ใหเก็บไวในสถานที่ที่โรงงานจัดไวให
๗.๒.๖ เสื้ อ คลุ ม ผ า กั น เป อ น หมวกคลุ ม ผม ผ า ป ด ปาก รอง MA
ก.๒.๗
เท า บู ท และอุปกรณเครื่องมือทำงานตางๆตองทำความสะอาดหลังการใช
งาน และตองนำไปเก็บไวในหองโดยเฉพาะ
๗.๒.๗ พนักงานในแตละหองตองอยูประจำหอง หามเดินไปหองอื่นๆ MA
ก.๒.๘
โดยเด็ดขาด ยกเวนไดรับอนุญาต เพื่อปองกันการปนเปอนขามระหวาง
สวนสะอาดและสวนไมสะอาด
๗.๓ อุปนิสยั สวนบุคคล
ผู ปฏิ บัติ งานต องละเวนจากการประพฤติที่สามารถทำใหเกิดการ MA ๔.๑.๖ ก.๒.๙
ปนเปอ นได เชน การสู บ บุ ห รี ่ การถม น้ ำ ลาย การขบเคี้ ย ว หรือ การ
รับ ประทานอาหาร ไอหรือ จามโดยไมป  ดปาก สวมใสเ ครื่ อ งประดั บ
นาิ กา หรือ ของอยางอื่นเขาไปในบริเวณผลิต รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม
๗.๔ ผูเยี่ยมชม
ในระหวางปฏิบัติงานทุกคนที่เขาไปในหองปฏิบัติงานตองสวมเสื้อ MI
คลุม สวมหมวกที่สามารถคลุมเก็บผมไดมิดชิด พรอมทั้งสวมรองเทาบูทที่
สะอาดและฆาเชื้อแลว
๘. ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเนื้อสัตว และการสรางความเขาใจแกผูบริโภค
มีฉลากบนภาชนะบรรจุเนื้อสัตว และความที่ระบุบนฉลากตองอานได MI
๑๔.๒
ชัดเจน ไมลอกหลุด และแสดงรายละเอียดอยางนอยดังนี้
๘.๑ ประเภทของเนื้อ หรือผลผลิตแพะและแกะ
๘.๒ น้ำหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม
๘.๓ วัน เดือน ป ที่ผลิต (วันที่ฆา) และวัน เดือน ป ที่ควรบริโภคกอน
๘.๔ รุนการผลิต (ถามี)
๘.๕ ขอแนะนำในการเก็บรักษา
๘.๖ ชื่อผูผลิต ผูจัดจำหนายหรือเครื่องหมายการคาและสถานที่ตั้ง
๙. การฝกอบรม
มี ก ารกำหนดโปรแกรม และเนื ้ อ หาที ่จ ำเป น สำหรั บ การอบรม REC
พนักงาน เชน กระบวนการฆา สุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว สุขลักษณะ
สวนบุคคล การสุขาภิบาล เปนตน
๑๐. การบันทึกขอมูล
๑๐.๑ คูมือการปฏิบัติงาน
MI
๑๐.๒ บันทึกการตรวจความสะอาดกอนการผลิต
MI
ก.๑.๒
๑๐.๓ ระบบการระบุชุดผลิตที่สามารถตรวจสอบยอนกลับได และมีเอกสารที่ MA
เกี่ยวของ

ยอม
รับ

ไม
ยอมรับ

หมาย
เหตุ

๖๕

รายการตรวจ
๑๐.๔ บันทึกการควบคุมอุณหภูมิหลังลดอุณหภูมิซากหรือผลิตภัณฑ
๑๐.๕ บันทึกการควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑในหองแชเย็นหรือหองแช
แข็งเก็บสินคาและผลิตภัณฑ
๑๐.๖ บันทึกการควบคุมอุณหภูมิของหองแชเย็นหรือหองแชแข็งเก็บสินคา
๑๐.๗ โปรแกรมการปองกันแมลงและสัตวพาหะ
๑๐.๘ บันทึกการฝกอบรมของพนักงาน
๑๐.๙ การตรวจสุขภาพประจำปของพนักงาน
๑๐.๑๐ รายงานการตรวจสัตวกอนการฆาสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตว
๑๐.๑๑ รายงานการตรวจเนื้อสัตวหลังการฆาสัตวพนักงานตรวจโรคสัตว
๑๐.๑๒ บันทึกการรับรองใหจำหนายเนื้อสัตวตามกฎหมาย
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หมายเหตุ : ระดับขอบกพรองที่ตรวจพบ

MA = ขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนดการปฏิบัติที่ดี
สำหรับโรงฆาสัตว และสงผลรายแรงตอระบบการผลิต
MI = ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนดการปฏิบัติท่ี
ดีสำหรับโรงฆาสัตว ในบางสวนและไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิต
REC = ขอสังเกต (Recommendation/Observation) หมายความวา สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยไว
หรือละเลยอาจนำไปสูขอบกพรองได

หมาย
เหตุ

๖๖

แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว
(Corrective Action Request)
ชื่อผูขอรับการรับรอง .............................................................................. วันที่ตรวจประเมิน....................................
ชื่อโรงฆาสัตว…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวฯ (กฆ.๑) เลขที…่ .….....………………………ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีฯ เลขที่.............................
ขอบขายที่ขอรับรอง  สัตวปก  สุกร  โคและกระบือ  แพะและแกะ  อื่นๆ.......................
ประเภทการตรวจ  การตรวจรับรองใหม  การตรวจติดตามผลการแกไข ครั้งที่…………
 การตรวจตออายุ  การตรวจติดตาม ครั้งที่…........  การตรวจกรณีพิเศษ  อื่นๆ......................
ระดับ
ระยะเวลา
ลำดับที่
รายละเอียดขอบกพรองที่ตรวจพบ
ขอบกพรอง แกไข (วัน)
……… ……………………………………………………………………………………………………………...…… …………… ……………
…...... …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……… ….………………………………………………………………….……………………………….…………… …………… ……………
……… …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……… …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……… …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……… …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……… …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……… …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……… …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……… …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……… …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
……… …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………
หมายเหตุ - ถายภาพขอบกพรองที่ตรวจพบกอนการปรับปรุงใหครบถวน และเมื่อแกไขขอบกพรองแลวเสร็จสมบูรณ ใหถายภาพ
ที่ดำเนินการ ในมุมกลองและขนาดเดียวกับที่ถายไวกอนปรับปรุง เพื่อใชประกอบการจัดทำรายงานขอบกพรองของ
ผูข อรับการรับรอง และสำหรับคณะผูตรวจประเมินจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการรับรองหรือกรรมการตัดสิน
- กรณีพบขอบกพรองจำนวนมากกวา ๑ หนา สำเนาแบบฟอรมพรอมระบุเลขหนาเพิม่ และใหลงนามใหครบทุกหนา

ลงชื่อ…………………………..…..…ผูขอรับการรับรอง
(………………….……………………………….)
วันที…่ ……………………………

ลงชื่อ………………………….………..…หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน
(……………………………………………………….)
วันที…่ ……………….……………………

๖๗

การตรวจติดตามแกไขขอบกพรอง
ผลการติดตามการแกไขขอบกพรองครั้งที่…………..
 ยอมรับทั้งหมด
 ไมยอมรับ โดยพบขอบกพรอง ไดแก
ลำดับที่ …………รายละเอียด……………………………………………………….…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..…………………..………………………….
ลำดับที่ …………รายละเอียด……………………………………………………….…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..…………………..………………………….
ลำดับที่ …………รายละเอียด……………………………………………………….…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..…………………..………………………….
ลำดับที่ …………รายละเอียด……………………………………………………….…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..…………………..………………………….
ลำดับที่ …………รายละเอียด……………………………………………………….…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..…………………..………………………….
ลำดับที่ …………รายละเอียด……………………………………………………….…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..…………………..………………………….
ลำดับที่ …………รายละเอียด……………………………………………………….…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..…………………..………………………….
ลำดับที่ …………รายละเอียด……………………………………………………….…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..…………………..………………………….
หมายเหตุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……….……………….
………………………………………………………………………………………………………..…………………..……………….……………….
………………………………………………………………………………………………………..…………………..……………….……………….
**เอกสารหนานี้สำหรับแนบทายใบ CAR เมื่อมีการตรวจติดตามแกไขขอบกพรองของ CAR ครั้งกอน
ลงชื่อ…………………………..…..…ผูขอรับการรับรอง
(………………….……………………………….)
วันที…่ ……………………………

ลงชื่อ………………………….………..…หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน
(……………………………………………………….)
วันที…่ ……………….……………………

๖๘

แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัตทิ ี่ดีสำหรับโรงฆาสัตว
(Audit Report)
๑. ขอมูลผูข อรับการรับรอง
ชื่อผูขอรับการรับรอง ................................................................................................................................................
ชื่อโรงฆาสัตว…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวฯ (กฆ.๑) เลขที…่ .….....………………………ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีฯ เลขที่.............................
ที่ตั้งโรงฆาสัตวเลขที่................หมูที่............หมูบาน...............................ถนน................................ซอย....................
ตำบล......................อำเภอ............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.........................................
โทรศัพท...................................................โทรสาร..................................... อีเมล ....................................................
ขอบขายที่ขอรับรอง
 สัตวปก  สุกร
 โคและกระบือ
 แพะและแกะ
 อื่นๆ.......................
๒. รายชื่อคณะผูตรวจประเมิน (Audit Team)
๑. ชื่อ.................................................................... ตำแหนง........................................ หัวหนาผูตรวจประเมิน
๒. ชื่อ.................................................................... ตำแหนง.....................................................ผูตรวจประเมิน
๓. ชื่อ.................................................................... ตำแหนง.....................................................ผูตรวจประเมิน
๔. ชื่อ.................................................................... ตำแหนง.............................................................................
๕. ชื่อ.................................................................... ตำแหนง.............................................................................
๓. รายชื่อผูรับการตรวจประเมิน
๑. ชื่อ.................................................................... ตำแหนง................................................................................
๒. ชื่อ.................................................................... ตำแหนง................................................................................
๓. ชื่อ.................................................................... ตำแหนง................................................................................
๔. ชื่อ.................................................................... ตำแหนง................................................................................
๕. ชื่อ.................................................................... ตำแหนง................................................................................
๔. จุดประสงคของการตรวจประเมิน
 การตรวจรับรองใหม
 การตรวจตออายุ
 การตรวจติดตามผล ครั้งที่…............................
 อื่นๆ.......................
 การตรวจกรณีพิเศษ เนื่องจาก ……………......................................................................................................
………...........................................................................................................................................................................
วันที่ตรวจประเมิน......................................................................................................................................................
ผลการตรวจประเมิน  ไมพบขอบกพรอง
 พบขอบกพรอง จำนวน.................................ขอ จำแนกเปน
ขอบกพรองรุนแรง (Major conformity) จำนวน.................................ขอ
ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor conformity) จำนวน.................................ขอ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Recommendation/Observation) จำนวน............................ขอ
……………..................................................................................................................................................................
……………..................................................................................................................................................................
…………….................................................................................................................................................................

๖๙

……………..................................................................................................................................................................
……………..................................................................................................................................................................
…………….................................................................................................................................................................
……………..................................................................................................................................................................
……………..................................................................................................................................................................
…………….................................................................................................................................................................
ความเห็นของของคณะผูตรวจประเมิน
เห็นควรเสนอใหคณะกรรมการรับรอง / ผูตัดสินการรับรองพิจารณา ดังนี้
 ใหการรับรองหรือตออายุการรับรอง  พักใชการรับรอง
 เพิกถอนการรับรอง
 คงไวซึ่งการรับรอง
 อื่น ๆ ...................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………..……..…ผูขอรับการรับรอง
(………………….……………………………….)
วันที…่ ……………………………

ลงชื่อ………………………….………..…หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน
(……………………………………………….)
วันที…่ ……………………………

๗๐

แบบฟอรมการสงเอกสารเสนอตอคณะกรรมการรับรอง
การปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (โรงฆาสัตว)
คณะผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ ของสำนักงานปศุสัตวเขต……..
ขอสงเอกสารเพื่อใชในการประกอบการประชุมคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทดี่ ีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตว
ภายในประเทศ
ชื่อผูขอรับการรับรอง ...................................................................................................................................................
ชื่อโรงฆาสัตว……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผูนำเสนอผลการตรวจประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………
ขอบขายโรงฆาสัตวที่ขอรับรอง  สัตวปก  สุกร  โคและกระบือ  แพะและแกะ  อื่นๆ....................
จุดประสงคของการตรวจประเมิน  การตรวจรับรองใหม  การตรวจตออายุ  อื่นๆ…………………………..
โดยขอจัดสงเอกสารประกอบดวย
 ๑. สำเนาแบบฟอรมคำขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (กรส.๑) พรอมหลักฐานตางๆ ประกอบการยื่นคำ
ขอ (บางสวน) ไดแก
 ๑.๑ แผนที่แสดงที่ตงั้ ของโรงฆาสัตว
 ๑.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว (ฆจส.๒/กฆ.๑)
 ๑.๓ สำเนาการแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว
 ๑.๔ ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว ฉบับที่หมดอายุ (เฉพาะกรณีขอตออายุการรับรอง)
 ๑.๕ สำเนาที่แสดงถึงสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ที่ขอรับการรับรอง กรณีผูขอรับรองมิใชบุคคลหรือ
นิติบุคคลเดียวกับผูไดรับใบ ฆจส.๒/กฆ.๑
 ๒. แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (Audit Report)
 ๓. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว (Corrective Action Request)
 ๔. Power point การนำเสนอ
ทั้งนี้ คณะผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ ของสำนักงานปศุสัตวเขต…..…. ได
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารเรียบรอยแลว
หมายเหตุ ใหจัดสงในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสมายังกลุมควบคุมโรงฆาสัตวภายในประเทศ สำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว (สพส.) E-mail: localslaughter@gmail.com (กรณีขอตออายุการรับรอง ใหจัดสง
ใบรับรองฉบับเดิม มายัง สพส.)
ลงชื่อ………………………….………..…หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน
(……………………………………………….)
วันที…่ ……………………………

๗๑

สำหรับเจาหนาที่ สพส.
 เอกสารถูกตอง นำเขาการประชุมในวันที่.......................................
 เอกสารไมถูกตอง
- ประสานงานแกไขกับคณะผูตรวจประเมินเมื่อวันที่........................................................................
- ไดรับเอกสารเพิ่มเติมคณะผูตรวจประเมินจัดสงเอกสารเพิ่มเติมเมื่อวันที่.......................................
- นำเขาการประชุมในวันที่................................................................................................................
ลงชื่อ………………………….………..…….
(……………………………………………….)
ตำแหนง……………………………………………..
วันที…่ ……………………………

๗๒

แบบฟอรมสำหรับคณะกรรมการรับรอง

๗๓

แบบฟอรมสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรอง
การปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (โรงฆาสัตว)
คณะกรรมการรับรองสรุปผลการพิจารณาการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตว
ภายในประเทศ (โรงฆาสัตว) ดังนี้
 ใหการรับรองใหม
........ แหง
 ยกเลิกการรับรอง
........ แหง
 ไดรับการตออายุ
........ แหง
 พักใชการรับรอง
........ แหง
 คงไวซึ่งการรับรอง
........ แหง
 เพิกถอนการรับรอง
........ แหง
 อื่นๆ....................................................................
รายชื่อคณะกรรมการรับรอง
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ …../............ วันที่ประชุมคณะกรรมการ.................
เวลา......................................สถานที่................................................
ชื่อ – สกุล
ตำแหนง
หนวยงาน
ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
ชื่อ – สกุล

ตำแหนง

หนวยงาน

ลายมือชื่อ

๗๔

แบบสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรอง
ลำดับ

เลขทะเบียน
โรงฆาสัตว

ชื่อโรงฆาสัตว

ประเภท
การตรวจ

วันที่มีมติ

ผลการ
พิจารณา

หมายเลขการ
รับรอง (กรณีมีแลว)

หมายเหตุ

เลขทะเบียนโรงฆาสัตว คือ เลขทะเบียน ฆจส.๒ หรือ กฆ.๑
ประเภทการตรวจ คือ ตรวจรับรองใหม ตรวจติดตามผล ตรวจตออายุ หรือตรวจกรณีพิเศษ
ผลการพิจารณา - ใหการรับรอง (เฉพาะกรณีตรวจรับรองใหมเทานั้น)
- คงไวซึ่งการรับรอง (เฉพาะกรณีตรวจติดตามที่ผูตัดสินการรับรองแจงผลการพิจารณา
หรือตรวจกรณีพิเศษ)
- ยกเลิกการรับรอง (เฉพาะกรณียกเลิกการรับรองตามที่ผูตัดสินการรับรองแจงผลการพิจารณา)
- พักใชและเพิกถอนการรับรอง แลวแตกรณีของมูลเหตุของการพิจารณาของคณะกรรมการรับรอง

๗๕

แบบฟอรมสรุปผลการพิจารณาของผูตัดสินการรับรอง
สำหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (โรงฆาสัตว)
ผูตัดสินการรับรองสรุปผลการพิจารณาตัดสินการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว ดังนี้
 คงไวซึ่งการรับรอง
........ แหง
 ยกเลิกการการรับรอง ........ แหง
 เสนอพักใชการรับรอง ........ แหง
 อื่นๆ................................................
ลำดับ

เลขทะเบียน
โรงฆาสัตว

หมายเลขการ
รับรอง

ชื่อโรงฆาสัตว

ผลการ
พิจารณา

วันทีพ่ ิจารณา

เลขทะเบียนโรงฆาสัตว คือ เลขทะเบียน ฆจส.๒ หรือ กฆ.๑
ผลการพิจารณา - คงไวซึ่งการรับรอง กรณีตรวจติดตามผล
- เสนอพักใชการรับรอง
- ยกเลิกการรับรอง กรณีขอยกเลิกการรับรอง
ลงชื่อ………………………………………….ผูตัดสินการรับรอง
(………………………………………………)
ตำแหนง…………………………………………………
วันที…่ ……………………………………………….

