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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

การปฏิบัติทีด่ีสําหรับโรงฆาสัตว 
 

1 ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติฉบับนี ้กําหนด การปฏิบัติที ่ดีสําหรับโรงฆาสัตว
ประกอบดวย ขอกําหนดทั่วไปของโรงฆาสัตวมาตรฐานที่พึงมี ซึ่งขอกําหนดที่แตกตางกันอันเนื่องมาจาก
ชนิดสัตวที่เขาฆา จะอยูในมาตรฐานเฉพาะ 

1.2 มาตรฐานนี้ครอบคลุมระบบการฆาสัตวที่ถูกสุขลักษณะและคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมในโรงงาน ใหใชเปนแบบในการสรางและจัดการโรงฆาสัตว เพ่ือใหไดเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑสัตวที่ปลอดภัย มาใชในการบริโภคทั้งภายในประเทศและเพื่อการสงออก  

2 นิยาม 

2.1 โรงฆาสัตว (abattoir) หมายถึง สถานที่และอาคารที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการฆาสัตว 
เพ่ือใหไดผลิตผลมาใชในการบริโภคของมนุษย 

2.2 สัตว (animal) หมายถึง สุกร โค กระบือ แพะ แกะ สัตวปก และสัตวอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติกําหนด  

2.3 ผลิตผล (produce) หมายถึง เนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

2.4 บริโภค (consume) หมายถึง การใชประโยชนไดทั้งที่เปนอาหารและไมใชเปนอาหารของมนุษย 

2.5 เนื้อสัตว (meat) หมายถึงกลามเนื้อลายจากซากสัตว ซึ่งสามารถใชบริโภคเปนอาหารได 

2.6 ผลิตภัณฑสัตว (animal product) หมายถึง สวนอื่นๆ ของรางกายสัตวที่ไมใชเนื้อสัตว เชน เลือด ขน 
เล็บ กระดูก ไขมัน หนัง สมอง ล้ิน เปนตน 

2.7 ซาก (carcass) หมายถึง สวนของรางกายทั้งหมดของสัตวที่ผานกระบวนการฆาและเอาเลือดออก
แลว 

2.8 เครื่องใน (offals) หมายถึง ตับ ไต หัวใจ กระเพาะ ลําไส มาม ปอด หลอดลม รวมทั้งอวัยวะเพศ 
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3 ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมิน 

ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติ เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมิน การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว ในการ
ผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตว ใหเปนไปตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1. ขอกําหนดวธิีปฏิบัติ เกณฑทีกํ่าหนด และวิธีการตรวจประเมิน 
 

ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด วิธีตรวจประเมิน 
1. ใบอนญุาตตั้งโรงฆา
สัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว 

ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับกรมปศุสัตว ใหตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
 

ตรวจสอบเอกสาร
ใบอนญุาต  

2. สถานที่ตั้ง 2.1 ไมตั้งอยูใกลแหลงชุมชน 
2.2 สามารถปองกันการปนเปอนของวัตถุมีพิษจาก
เกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม 
 

โดยการตรวจพินิจ
สภาพแวดลอม 
(ภาคผนวก ก) 

3. โรงพักสัตว 3.1 สามารถรองรับกับจํานวนสัตวที่เขาฆา 
3.2 มีพ้ืนที่สําหรับสัตวปวยหรือสงสัยวาปวย 
3.3 วัสดุที่ใชมีความแข็งแรง ไมทําใหเกิดอันตราย
กับสัตว และสามารถปองกันสัตวจากสภาพแวดลอม
ภายนอกทีไ่มเอ้ืออํานวยได  
3.4 มีระบบการระบายน้าํหรือของเสียจากสัตว 
 

โดยการตรวจพินิจสิ่ง
ปลูกสราง  
(ภาคผนวก ก) 

4. อาคารโรงฆาสัตว 4.1 วัสดุที่ใชทั้งภายนอกและภายในมีความแข็งแรง 
ไมทําใหเกิดอนัตรายกบัสัตว ทําความสะอาดไดงาย 
และปองกันสตัวจากสภาพแวดลอมภายนอกที่ไม
เอ้ืออํานวยได 
4.2 มีการกั้นพื้นที่สวนสัตวมีชีวิตแยกออกจากหอง
ผลิต 
4.3 มีการกั้นแยกพื้นที่สะอาดแยกออกจากพื้นที่
ผลิตสวนที่สกปรก 
4.4 มีการกั้นหองผลิตสวนที่บริโภคเปนอาหารได 
แยกจากสวนที่บริโภคเปนอาหารไมได 
4.5 มรีะบบสาธารณปูโภค ระบบทําความสะอาด
และระบบระบายของเสีย 

โดยการตรวจพินิจ
อาคารสิ่งปลูกสราง  
(ภาคผนวก ก) 
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ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด วิธีตรวจประเมิน 
4.6 สามารถควบคุมอุณหภมูิในหองที่ตองใช
อุณหภูมิเฉพาะได 
 

5. เครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณ 

5.1 สามารถลางทําความสะอาดและฆาเช้ือได 
5.2 ไมทําใหเกิดการปนเปอนของโลหะหนักและ
อ่ืนๆ ที่เปนอนัตรายกบัผูบริโภค  

โดยการตรวจพนิิจ หาก 
อยูในสภาวะเสี่ยง ให
ตรวจสอบผลผลิต  
 

6. หองแชเย็น ตองควบคุมอณุหภูมิซากสตัวได โดยอุณหภูมิใจ 
กลางซากระหวาง 4-10 องศาเซลเซียส 
 

โดยการวดัอุณหภูมิ 

7. ระบบบําบดัน้าํเสีย มีระบบบาํบัดน้ําเสียเปนไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
 

โดยการตรวจพินิจ 

8 การขนสงและ
เคลื่อนยายสัตวมีชีวิต 

8.1 มีการปฏิบัติที่คาํนึงถึงสวัสดิภาพสตัว 
8.2 ใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวย การ
อนุญาต การตรวจโรค และการทําลายเชื้อโรค ใน
การเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายใน
ราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ ที่เปน
ปจจุบนั 
8.3 มีรายงานการตรวจสัตวที่ฟารม 
 

โดยการตรวจพินิจ และ
รายงาน (ภาคผนวก ข 
และ ค) 

9. พาหนะขนสงซากและ
เนื้อสัตว 

9.1 เปนพาหนะที่ออกแบบสําหรับการขนสง
เนื้อสัตวโดยเฉพาะ  
9.2 มีระบบควบคุมอุณหภมูิภายในบริเวณจัดเก็บ
เนื้อสัตว 
9.3 สามารถทําความสะอาดพาหนะ บริเวณจัดเก็บ 
ทั้งภายในและภายนอกได 
 

โดยการตรวจพินิจ และ
วัดอุณหภูม ิ

10. การฆาสัตว 10.1 ตองเปนการฆาสัตวแบบมีมนษุยธรรม 
(humane slaughtering)  
10.2 มีข้ันตอนทําใหสัตวสลบกอนฆา เลือกใช
วิธีการฆาสัตวที่เหมาะสมกับสัตวแตละชนิด  โดย

โดยการตรวจพินิจ  
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ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด วิธีตรวจประเมิน 
คํานึงถึง สวัสดิภาพสัตว ยกเวนการฆาตามพิธีกรรม
หรือขอบัญญตัิทางศาสนา 

11. การตรวจสัตวกอน
ฆาและหลังฆา 

มีพนักงานตรวจโรคสัตวและพนักงานเจาหนาที่ใน
การตรวจสัตวกอนฆาและหลังฆา  

โดยการตรวจบันทึกการ 
ตรวจสัตวกอนฆาและ
หลังฆา  

12. การจัดการและการ
ควบคุมสุขลักษณะ 

12.1 มีระบบการควบคุมสตัวพาหะนําโรค การ
จัดเก็บและทําลายของเสีย 
12.2 มีการตรวจสุขภาพของพนักงานอยางนอยปละ 
1 ครั้ง  
 

โดยการตรวจพนิิจ หาก 
อยูในสภาวะเสี่ยง ให
ตรวจสอบผลผลิต  

13. การบันทกึขอมูล 13.1 มีบันทึกการตรวจสุขภาพสัตวกอนฆา และ
หลังฆา 

13.2 รายงานการตรวจสอบความสะอาดกอนผลิต 

 

โดยการตรวจบันทึก 
(ภาคผนวก ง, จ และ 
ฉ) 

 

4 คําแนะนําองคประกอบและการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว 

คําแนะนําองคประกอบมีไวเพ่ือเปนตัวอยางขององคประกอบที่โรงฆาสัตวมาตรฐานพึงมี ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก และคําแนะนําการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว มีไวเพ่ือใชแนะนําผูประกอบการ เพ่ือใหได
ผลิตผลจากสัตวที่ปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติในโรงฆาสัตว ไดแสดงไวใน
ภาคผนวก ข  
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ภาคผนวก ก 
คําแนะนําองคประกอบของโรงฆาสัตว   

โรงฆาสัตวตองประกอบดวย 

1 ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 

1.1 โรงฆาสัตวนั้นตองไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว จากกรมปศุสัตว  

1.2 การดําเนินกิจการโรงฆาสัตวใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว และกฎกระทรวงที่เก่ียวของที่เปนปจจุบัน    

2 สถานที่ตั้ง 

2.1 สถานที่ตั้งโรงฆาสัตวควรตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม คือ ไมอยูใกลวัด สถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรม
ทางศาสนา สถานที่ศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผูปวยคางคืน หรือหอพัก (ตามกฎหมายวาดวย
หอพักและสถานที่ราชการ) รวมทั้งไมตั้งอยูในแหลงชุมชน อันจะกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญ หรือความ
เสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน 

2.2 ที่ตั้งโรงฆาสัตวตองเปนที่ไมมีน้ําทวมถึง ชนิดของดินควรมีความคงตัวไมทรุด แยกตัวหรือหดตัว ซึ่ง
กอใหเกิดการแตกราวหรือทรุดตัวของอาคารโรงฆาสัตว 

2.3 ในการเลือกบริเวณหรือพ้ืนที่ในการตั้งโรงฆาสัตว ควรจะเตรียมพื้นที่วางใหเพียงพอสําหรับโรงพัก
สัตว ถนน บริเวณที่จอดรถ อาคารสํานักงาน บอบําบัดน้ําเสีย และปจจัยอื่นๆ ที่จําเปน 

2.4 ถนนโดยรอบอาคารโรงฆาสัตว ควรดูแลปรับปรุงใหอยูในสภาพดี ไมทําใหเกิดฝุนละออง มีการแยก
ทางเขาออกของสัตวมีชีวิต และซากสัตวหรือเนื้อสัตว และมีระบบการระบายน้ําที่ดี 

2.5 สถานที่ตั้งโรงฆาสัตว ควรมีการคมนาคมที่สะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ 

2.6 โรงฆาสัตวตองมีร้ัว เพ่ือปองกันบุคคลภายนอกผานเขาออก และปองกันมิใหสัตวตางๆ เชน สุนัข 
แมว เปนตน เขาไปภายในโรงฆาสัตว  

2.7 ไมตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จากการปนเปอนของวัตถุมีพิษ ทั้งจากเกษตรกรรมและโรงงาน 
อุตสาหกรรม 
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3 โรงพักสัตว 

โรงฆาสัตวตองจัดใหมีโรงพกัสัตว ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ 

3.1 โรงพักสัตวควรมีพ้ืนที่อยางเพียงพอสําหรับจํานวนสัตวที่จะเขาฆาในแตละวัน และสะดวกตอการ
ตรวจสัตวกอนฆาของพนักงานตรวจโรคสัตวและเจาหนาที่ 

3.2 โครงสรางของโรงพักสัตวจะตองทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีหลังคาในการปองกันแสงแดดและ
ฝนสําหรับสัตวทุกตัว 

3.3 โรงพักสัตวควรมีทางเดินซึ่งมีหลังคาคลุมตลอดไปจนถึงอาคารโรงฆาสัตว มีระบบปองกันการเดินของ
สัตวยอนมายังโรงพักสัตวได และทางเดินควรมีผนังหรือขอบกั้นตลอดแนวที่ไปยังอาคารโรงฆาสัตว 

3.4 ประตูร้ัวกั้นหรือแผงกั้นควรทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน สามารถปดล็อค หรือปองกันสัตวมิใหออก
จากโรงพักสัตวได 

3.5 บริเวณรับสัตวควรมีพ้ืนผิวที่ไมล่ืนหรือลาดชันจนเกินไป และสะดวกตอการเคล่ือนยายสัตวลงจาก
รถบรรทุกสัตว 

3.6 ในกรณีที่มีสัตวปวยหรือสงสัยวาปวย ควรมีโรงพักสัตวปวยหรือสงสัยวาปวยแยกออกจากสัตวที่มี 
สุขภาพปกติ 

3.7 สถานที่ตั้งโรงพักสัตวตองอยูหางจากบริเวณที่สะอาดของอาคารโรงฆาสัตว เพ่ือปองกันฝุนหรอืกล่ินจาก
โรงพักสัตวที่สามารถปนเปอนไปยังเนื้อสัตวได 

3.8 โรงพักสัตวควรมีน้ําที่สะอาด และอุปกรณใหน้ําแกสัตวอยางเพียงพอ 

3.9 โรงพักสัตวควรมีน้ําใชอยางเพียงพอ และมีแรงดันน้ําเพียงพอในการทําความสะอาด 

3.10 โรงพักสัตวควรมีอางลางเทาที่ใสน้ํายาฆาเช้ือ สําหรับการลางรองเทากอนเขาและออกจากโรงพักสัตว 

3.11 ระบบระบายน้ําในโรงพักสัตวควรแยกระหวางทอระบายน้ําฝน และทอระบายน้ําเสียออกจากกัน  

3.12 ทิศทางการระบายน้ําในโรงพักสัตวปวยหรือสงสัยวาปวย ควรแยกจากกันและไมไหลผานไปยังโรงพกั
สัตว หรือทางเดินของสัตว 

3.13 โรงพักสัตวควรมีระบบระบายอากาศที่ดี มีแสงสวางอยางเพียงพอในการตรวจสุขภาพสัตวกอนฆา 
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4 อาคารโรงฆาสัตว 

4.1 โครงสรางอาคารโรงฆาสัตว 

อาคารโรงฆาสัตวตองมีลักษณะดังตอไปนี ้

4.1.1 อาคารโรงฆาสัตวควรมีความมั่นคงแข็งแรง มีการออกแบบใหทําความสะอาดไดงาย พ้ืนผิว
ภายนอกอาคารควรทําจากวัสดุที่ทนทานตอสภาพภูมิอากาศ และมีพ้ืนที่การทํางานอยางเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

4.1.2 อาคารโรงฆาสัตวตองก้ันแยกระหวางบริเวณที่สะอาด ออกจากบริเวณที่สกปรกโดยสมบูรณ 

4.1.3 การออกแบบและการวางผังของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตางๆ ควรจัด
วางตามลําดับกระบวนการผลิตและเอื้ออํานวยตอการผลิตอยางถูกสุขลักษณะ 

4.1.4 การออกแบบตัวอาคารโรงฆาสัตว ตองปองกันสัตวพาหะเขาไปในอาคาร และสามารถปองกันการ
ปนเปอนจากสภาพแวดลอมรวมถึงฝุนละอองได 

4.1.5 หลังคาอาคารโรงฆาสัตวตองมั่นคงแข็งแรงและเปนชนิดกันน้ําได 

4.2 โครงสรางภายในอาคารโรงฆาสัตว 

4.2.1 พ้ืน 

4.2.1.1 วัสดุที่ใชทําพ้ืนตองมีพ้ืนผิวเรียบ ทําจากวัสดุที่กันน้ําได มีความแข็งแรงทนทานตอการกระทบ
กระแทกและการสึกกรอน สามารถลางทําความสะอาดงายและทนทานตอสารเคมี เชน น้ํายาฆาเช้ือ น้ํายาทํา
ความสะอาด เปนตน 

4.2.1.2 พ้ืนหองควรมีความลาดเอียงเพื่อใหการระบายน้ําไหลลงสูทอระบายน้ําไดสะดวก และไมเกิดการ
ทวมขัง  

4.2.1.3 รอยเชื่อมตอระหวางพ้ืนกับผนังตองเช่ือมกันสนิทและทํามุมโคงมน เพ่ือปองกันการสะสมของสิ่ง
ปนเปอน และสามารถทําความสะอาดไดงาย  

4.2.2 ผนัง 
4.2.2.1 วัสดุที่ใชในการกอสรางผนังดานในของหองตางๆ ตองมีพ้ืนผิวเรียบ ทําจากวัสดุที่ไมดูดซับน้ํา 
หรือความชื้น มีความแข็งแรง ทนทาน ไมผุกรอน หรือเปนสนิม สามารถทําความสะอาดไดงายและ 
ทนทานตอสารเคมี 

4.2.2.2 รอยเชื่อมตอระหวาง ผนังกับเพดานตองเชื่อมกันสนิทและทํามุมโคงมน เพ่ือปองกันการสะสม
ของสิ่งปนเปอน และสามารถทําความสะอาดไดงาย 
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4.2.3 เพดาน 

4.2.3.1 วัสดุที่ใชทําเพดานตองมีพ้ืนผิวเรียบ ไมดูดซับน้ําหรือกันน้ําได ไมเปนสนิม ผุกรอน หรือแตกรอย
เช่ือมตอตางๆ ควรปดใหสนิท ในกรณีที่เกิดความสกปรก สามารถทําความสะอาดได 

4.2.3.2 ความสูงของเพดานในแตละหองเมื่อวัดจากพื้นไมควรต่ํากวา 3 เมตร 

4.2.4 ประตู และวงกบประตู 

4.2.4.1 วัสดุที่ใชทําประตูและวงกบประตูควรมีพ้ืนผิวเรียบไมเปนสนิม กันน้ํา และลางทําความสะอาดได
งาย ในกรณีที่ประตูหรือวงกบประตูมีสวนประกอบของไม ควรหุมดวยวัสดุที่กันน้ําไดและไมเปนสนิม 

4.2.4.2 ประตูที่เปดจากบริเวณผลิตออกสูภายนอกอาคารควรเปนชนิดที่ปดไดเอง และปดไดสนิท ไมมี
ชองหรือรองที่ขอบประตู   

4.2.4.3 ถาประตูมีการติดตั้งชองกระจก วัสดุที่ใชเช่ือมตอขอบกระจกควรปดไดสนิท กันน้ํา และทําความ
สะอาดไดงาย 

4.3 บริเวณภายในโรงฆาสัตว 

ภายในโรงฆาสัตว ควรมีสวนประกอบดังนี้ 

4.3.1 บริเวณที่ฆาสัตวและเอาเลือดออก 

4.3.1.1 บริเวณที่ทําการฆาสัตวตองดาํเนินการใหถูกสุขลักษณะ   

4.3.1.2 บริเวณที่ทําใหสัตวสลบตองมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม กับการใชเครื่องมือที่ใชทําใหสัตวสลบดวย
วิธียิงสัตวใหสัตวสลบ ใชกระแสไฟฟา หรือแกส 

4.3.1.3 ตองมีแครหรือรอกยกสัตวที่สลบแลวเพื่อทําการแทงคอเพื่อเอาเลือดออก รอกยกสัตวเมื่อยก
แลวสวนลางสุดของซากควรอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 30 เซนติเมตร ถาเปนแครหรือโตะควรทํามาจากวัสดุ
ที่แข็งแรงทนทาน ลางทําความสะอาดไดงาย และสูงจากพื้นไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 

4.3.1.4 มีดและอุปกรณที่ใชในการฆาและกระบวนการผลิต ตองลางทําความสะอาดและฆาเช้ือกอน
นํามาใชงาน  

4.3.1.5 จัดใหมีกอกน้ําลางมือสําหรับพนักงาน ชนิดไมใชมือหรือสวนของแขนเปด-ปด อยางเพียงพอ 

4.3.1.6 จัดใหมีน้ํารอนอุณหภูมิไมนอยกวา 82 องศาเซลเซียส สําหรับการลางมีดและมีน้ําสะอาดสําหรับ
ลางผากันเปอนในขณะปฏิบัติงาน 

4.3.1.7 ในกรณีที่มีการรองเลือดเพื่อนําไปบริโภค ตองจัดใหมีภาชนะรองเลือดที่สะอาดและดําเนินการ
ใหถูกสุขลักษณะ ตองมีทอระบายเลือด และการจัดเก็บที่เหมาะสม 

4.3.2 บริเวณลวกหนัง ลอกหนัง และถอน/ขูดขน 

4.3.2.1 บอลวกหนังตองสะอาดและสามารถควบคุมปริมาตรน้ํา และอุณหภูมิได 
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4.3.2.2 น้ําลนจากบอลวกหนังตองมีทอน้ําทิ้งตอลงสูทอระบายโดยตรง 

4.3.2.3 มีระบบระบายไอน้ํารอนจากบอลวกหนังออกไปภายนอกอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3.2.4 จัดใหมีแครหรือโตะสําหรับการลอกหนัง ถอน/ขูดขน มีดและอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต
ตองลางทําความสะอาด และฆาเช้ือกอนนํามาใชงาน 

4.3.2.5 จัดใหมีหองหรือสถานที่ในการเก็บรวบรวมขน เขา ขอขา กีบ หนังสัตว และสวนของไขมันสัตวที่
ไมเหมาะตอการบริโภค 

4.3.2.6 จัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับการลางซาก และมีทอระบายไปสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

4.3.3 บริเวณเอาเครื่องในออก 

4.3.3.1 จัดใหมีกอกน้ําลางมือสําหรับพนักงานชนิดไมใชมือหรือสวนของแขนเปด-ปด อยางเพียงพอ 

4.3.3.2 จัดใหมีน้ํารอนอุณหภูมิไมนอยกวา 82 องศาเซลเซียส สําหรับการลางมีด และมีน้ําสะอาดสําหรับ
ลางผากันเปอนในขณะปฏิบัติงาน มีดและอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตตองลางทําความสะอาดและฆา
เช้ือกอนนํามาใชงาน 

4.3.3.3 จัดใหมีถาดหรืออุปกรณสําหรับแขวนหัวสัตว และซากสัตว รวมถึงใสเครื่องในของสัตวตัวเดียวกัน 
และมีรางหรือระบบสงเคร่ืองในที่แยกระหวางเครื่องในแดงและเครื่องในขาว 

4.3.3.4 ในกรณีที่ใชโตะสําหรับตรวจเครื่องใน ควรติดตั้งทอน้ําทิ้ง ซึ่งตอออกไปสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

4.3.3.5 บริเวณเอาเครื่องในออกตองก้ันแยกจากบริเวณแชเย็นซาก ดวยผนังที่มีความสูงจากพื้นถึง
เพดานไมนอยกวา 3 เมตร มีประตูเขา-ออกสําหรับพนักงาน และมีชองเปดใหผานเฉพาะซากสัตวเทานั้น 

4.3.3.6 จัดใหมีสถานที่เก็บหรือถังที่มีกุญแจปดล็อค สําหรับเก็บซากและของเสียจากกระบวนการผลติซึง่
ไมเหมาะตอการบริโภค 

4.3.3.7 จัดใหมีถังหรือหองสําหรับแชเครื่องในสวนที่บริโภคได ซึ่งตองมีอุณหภูมิของเครื่องในวัดไดไม
เกิน 7 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา 

4.3.3.8 จัดใหมีน้ําฉีดลางทําความสะอาดซากกอนนําไปเขาหองเก็บซากหรือหองแชเย็นซาก ซึ่งน้ําที่ใช
ตองสะอาด มีปริมาณและแรงดันที่เหมาะสม 

4.3.4 หองลางทําความสะอาดเครื่องใน 

4.3.4.1 จัดใหมีหองหรือสถานที่สําหรับลางทําความสะอาดเครื่องใน โดยแบงเปน 2 หอง ไดแก หองลาง
เครื่องในแดงและหองลางเครื่องในขาว 

4.3.4.2 จัดใหมีภาชนะและอุปกรณสําหรับการลางเครื่องใน น้ําทิ้งจากการลางตองตอลงสูทอซึ่งออกไปสู
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
4.3.4.3 ภาชนะที่เก็บกากของเสียตองไมนําไปบรรจุเนื้อสัตวหรือเคร่ืองในที่บริโภคได และมีการจัดเก็บที่
ถูกสุขลักษณะ 
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4.3.5 หองตัดแตงเนือ้และบรรจุ 

4.3.5.1 ในกรณีที่โรงฆาสัตวมีการตัดแตงเนื้อและบรรจุ หองตัดแตงเนื้อตองมีขนาดเพียงพอตอกําลังการ
ผลิต และตองก้ันแยกจากหองผลิตอื่นๆ 

4.3.5.2 อุณหภูมิหองตองไมเกิน 18 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา 

4.3.6 หองแชเย็น 

4.3.6.1 หองแชเย็นตองทําจากวัสดุที่มีคุณสมบัติการเก็บรักษาความเย็น พ้ืนหองควรแข็งแรง ทนตอการ
กระทบกระแทก ไมดูดซับน้ํา ผนัง และเพดาน มีพ้ืนผิวเรียบ ทําความสะอาดและฆาเช้ือไดงาย 

4.3.6.2 หองแชเย็นตองควบคุมอุณหภูมิซากสัตว เนื้อสัตว และเคร่ืองในสัตว ไดโดยมีอุณหภูมิใจกลางซาก
ระหวาง 4–10 องศาเซลเซียส 

4.3.6.3 เครื่องทําความเย็นควรมีระบบปองกันการเกิดหยดน้ําปนเปอนซากสัตวและเนื้อสัตว ภายในหองควร
ติดตั้งมานพลาสติกหรือระบบอื่นใด เพ่ือปองกันมิใหเกิดหยดน้ําที่ผนังและเพดานในหองแชเย็น ประตูหอง
แชเย็นควรมีกลไกที่เปดประตูไดทั้งดานในและดานนอก 

4.3.6.4 บริเวณหนาหองแชเย็นควรมีการติดตั้งเทอรโมมิเตอรแบบที่อานคาอุณหภูมิได หรือเทอรโม 
มิเตอร แบบที่ใชบันทึกอุณหภูมิไดตอเนื่อง 

4.3.6.5 จัดใหมีราวแขวนซากหรือช้ันวางซาก โดยใหสวนลางสุดของซากตองอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 30 
เซนติเมตร 

4.3.6.6 กรณีที่ตองเก็บซากสัตวหรือเนื้อสัตวในสภาพแชแข็งจะตองควบคุมอุณหภูมิ ดังนี้ 
- หองแชแข็ง (cold storage room) มีอุณหภูมิ ประมาณ-20 ถึง-25 องศาเซลเซียส 
- หองทําเยือกแข็ง (freezing room) มีอุณหภูมิ ประมาณ-30 ถึง-45 องศาเซลเซียส 

4.3.7 บริเวณที่ใชรับสงซากสัตวและเนื้อสัตว 

4.3.7.1 การออกแบบและโครงสรางบริเวณรับสงซากสัตวและเนื้อสัตว ควรคํานึงถึงวิธีการในการรับสง
สินคา ไดแก ความสูงของรถที่ใชบรรทุก ขนาดของรถบรรทุก และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทํางานตองแยก
ออกจากบริเวณรับสัตวมีชีวิต 

4.3.7.2 ตองมีหลังคาที่ปองกันซากสัตวหรือเนื้อสัตวจากฝนและแสงแดดได 

4.3.8 หองลางภาชนะและอุปกรณ 

4.3.8.1 จัดใหมีหองลางภาชนะและอุปกรณ ทั้งในบริเวณที่สกปรกและบริเวณที่สะอาด 

4.3.8.2 จัดใหมีช้ันวางภาชนะและอปุกรณที่ลางทําความสะอาดแลว ซึ่งควรทําจากโลหะที่ไมเปนสนมิ 
หรือทําจากวัสดุที่อนุญาตใหใช และมีความสูงจากพื้นอยางนอย 30 เซนติเมตร 

4.3.8.3 จัดใหมีระบบระบายอากาศจากหองลางภาชนะและอปุกรณออกไปสูภายนอกอาคาร 
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4.3.8.4 ระบบระบายน้าํจากหองลางภาชนะและอปุกรณตองไมไหลยอนเขาไปสู บริเวณผลิต และออก
ไปสูระบบบาํบัดน้ําเสีย 

4.3.9 จัดใหมีหองหรือสถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด โดยมีระบบระบายอากาศ
ที่ดี 

4.3.10 ระบบการระบายอากาศในหองผลิตตางๆ ตองมีระบบระบายอากาศ เพ่ือกําจัดกลิน่เหม็น ควนั ไอ
น้ํารอน ความชื้น และควบคุมอุณหภูมิหอง และตองระวังมิใหมีการถายเทอากาศจากบริเวณที่มีการ
ปนเปอนสูบริเวณที่สะอาด 

4.3.11 ระบบแสงสวาง 
4.3.11.1 แสงสวางที่ใชในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว อาจจะใชแสงสวางจากธรรมชาติ หรือจากหลอดไฟ ซึ่งมี
ความเขมแสงไมนอยกวาสองรอยลักซ ทั้งนี้ตองไมทําใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนไป 

4.3.11.2 ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ ซึง่วัสดุที่ใชทําฝาครอบหลอดไฟ ตองมคีวามคงทนไมแตกหักงาย ไม
ลดความเขมของแสง และสามารถถอดลางทําความสะอาดได 

4.3.12 น้ําใช 
4.3.12.1 น้ําใชในโรงฆาสัตวและโรงพกัสัตว ตองใสสะอาด ไมมีกล่ินหรือรส มีปริมาณเพียงพอตอการใช
งาน มแีรงดนัที่เหมาะสมในการฉดีลางทาํความสะอาด มีระบบในการปองกันการปนเปอนจากฝุนละอองและ
มลภาวะตางๆ 

4.3.12.2 น้ําใชและน้ําแข็งตองมีคณุสมบัตติามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่เปนปจจบุัน  

4.3.13 อางลางมือ 

4.3.13.1 อางลางมือตองตดิตั้งไวทกุหองผลิตและหองสุขา ควรทําจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทานและไมเปน
สนิม มีขนาดลึกพอเหมาะที่จะปองกันการกระเซ็นของน้ําขณะลางมอื 

4.3.13.2 อางลางมือควรเปนชนิดไมใชมือหรือสวนของแขนเปด–ปด บริเวณอางลางมือควรมีสบูเหลว 
ทอน้ําทิ้งจากอางลางมือควรตอลงสูทอระบาย ซึ่งออกไปสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

5 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 

5.1 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตองทาํมาจากวัสดุที่ไมเปนสนิม พ้ืนผิวเรียบ ไมมีรอยแยกหรือรอย
แตก การบดักรีเช่ือมรอยตอตองเรียบสนิท สามารถลางทาํความสะอาดและฆาเช้ือได 

5.2 เครื่องมือ เครือ่งจักร และอุปกรณบางชนดิทีต่องใชสารหลอล่ืน ตองมีโครงสรางทีป่องกันมใิหสารหลอ
ล่ืนตางๆหยด หรือปนเปอนกับซากสตัวและเนื้อสัตว 
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5.3 วัสดุที่ไมอนญุาตในการทําเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่สัมผัสกับซากสัตว และเนื้อสัตว  
ไดแก แคดเมยีม ทองแดง รวมถึงโลหะท่ีมีสวนผสมของแคดเมียม ทองแดง และตะก่ัว การทาสีหรือมีการ
เคลือบผิวหนาวัสด ุไม อลูมิเนียม เครื่องปนดนิเผา 

5.4 เครื่องมือ เครือ่งจักร และอุปกรณตางๆ ไมควรยดึตดิกบัพืน้ผนังหองผลิตโดยตรง ควรมีฐานตั้งเพ่ือให
เกิดความมัน่คง ไมเกิดการส่ันหรือเสียงดัง และมีพ้ืนที่บริเวณใตเครื่องมือเคร่ืองจักร อุปกรณ หรือบริเวณ
ดานขางซึ่งเพียงพอตอการลางทําความสะอาด การฆาเช้ือ และตรวจสอบไดทั่วถึง 

6. ระบบบําบัดน้ําเสีย 

6.1 สถานที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียในโรงฆาสัตวควรตั้งอยูหางจากอาคารผลติ เพ่ือปองกันกลิน่เหมน็และ
ส่ิงปนเปอนตางๆ ที่ปนเปอนซากสัตวหรือเนื้อสัตว 

6.2 ตองมีระบบบาํบัดน้าํเสีย  เพ่ือการปรบัปรุงคุณภาพของน้ําทิ้ง ใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของที่เปน
ปจจุบนั  
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ภาคผนวก ข 
คําแนะนําการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว 

 
1 การขนสงและเคลื่อนยายสัตวมีชีวิต 

1.1 ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการอนุญาต 
การตรวจโรค และการทําลายเชื้อโรค ในการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 
และกฎกระทรวง วาดวยการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. 2544 และ
กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวของ 

1.2 ใหคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว ดังนี้ 

1.2.1 ตองไมใหสัตวเกิดความกลัวหรือรูสึกเจ็บปวด  

1.2.2 กรณีที่ใชอุปกรณไฟฟาบังคับสัตว (electric prodders) ในการบังคับสัตว ตองใชกําลังไฟฟาที่
เหมาะสมตามชนิดสัตว และหามช็อตที่บริเวณที่ไวตอความรูสึกของสัตวไดแก ตา จมูก รอบกน หรืออวยัวะ
เพศ 

1.2.3 ตองลดความเสี่ยงตอการที่จะกอใหเกิดการบาดเจ็บกับสัตว 

1.2.4 งดใหอาหารสัตวกอนการเคลื่อนยายและมีการพักสัตว เปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามชนิดสัตว กอน
เขาโรงฆา 

1.3 รายละเอียดการขนสงสัตวแตละชนิด ใหเปนไปตาม มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติหัวขอ การขนสงสัตวมีชีวิต ที่ปรากฏในมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาตามชนิดสัตว 

2 การฆาสัตว 

2.1 ตองมีการพักสัตวเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามชนิดสัตวกอนทําการฆาสัตว 

2.2 งดใหอาหารสัตวกอนการฆาสัตว  

2.3 มีข้ันตอนทําใหสัตวสลบกอนฆา เลือกใชวิธีการฆาสัตวที่เหมาะสมกับสัตวแตละชนิด โดย
คํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว ยกเวนการฆาตามพิธีกรรมหรือขอบัญญัติทางศาสนา 

2.4 การฆาสัตวใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติหัวขอ วิธีการฆาสัตว ที่ปรากฏในมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาตาม
ชนิดสัตว 
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3 การตรวจสัตวกอนฆาและหลังฆา (Antemortem and postmortem inspection) 

โรงฆาสัตวจะตองจัดใหมีพนักงานตรวจโรคสัตว และพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสัตวกอนฆาและ
ภายหลังฆา และการตดัสินซาก โดยการพิจารณาตามกฎหมายที่เก่ียวของของสภาพแวดลอมในบริเวณผลิต 

4 การจัดการและการควบคุมสุขลักษณะ 

4.1 สุขลักษณะสวนบุคคล 

4.1.1 ตองมีการตรวจสุขภาพพนักงานที่เก่ียวของในการผลติอยางนอยปละครั้ง 

4.1.2 หามบุคคลที่ทราบแนชัดหรือสงสัยวาจะเปนโรค กําลังเจ็บปวย หรือเปนพาหะนําโรคที่อาจติดตอ
โดยผานทางอาหารได เขาไปในพื้นที่สวนสะอาด ไดแกโรคและอาการดังตอไปนี้   

- เปนโรคดีซาน หรือโรควัณโรค  
- มีอาการทองรวง อาเจียน เปนไข   
- มีแผลตดิเชื้อที่ผิวหนัง  
- มีการติดเชื้อทีหู่ ตา คอ หรือจมูก  

4.1.3 ผูปฏิบตัิงานในอาคารโรงฆาสัตวตองรักษาความสะอาดสวนบุคคล สวมชุดกันเปอนที่เหมาะสม ที่
คลุมผม และรองเทา  

4.1.4 ผูที่มีบาดแผลหรือไดรับบาดเจ็บที่ไดรับการอนุญาตใหปฏิบัติงานตอได ควรปดแผลดวย
ผาพันแผล/พลาสเตอรที่กันน้ําได 

4.1.5 พนักงานควรลางมือกอนจับตองซาก หลังจับตองซากและหลังจากใชหองสุขา 

4.1.6 ผูปฏิบตัิงานในพื้นที่สวนสะอาด ควรละเวนจากการประพฤติที่สามารถทําใหเกิดการปนเปอนใน
อาหาร เชน การสูบบุหร่ี การถมน้ําลาย การขบเคี้ยวหรือรับประทานอาหาร ไอหรือจามโดยไมปดปาก สวม
ใสเครื่องประดับ นาฬิกา หรือของอยางอ่ืน เขาไปในบรเิวณเขาไปในพื้นที่สวนสะอาด  

4.2 ใหมีการบันทกึขอมูลการตรวจสัตวกอนฆาและการตรวจซากสัตวหลังฆา 

4.3 ตองทาํการกําจัดแมลง นก สัตวประเภทฟนแทะ และสัตวมีพิษทั้งบริเวณโรงฆาสัตว และบริเวณโรงพัก
สัตวอยางสม่าํเสมอ 

4.4 จัดใหมีสถานที่หรือบริเวณที่มีระบบการจัดเก็บของเสียและทําลายขยะมูลฝอยอยางเหมาะสม 

4.5 มีสถานที่สําหรับกําจัดซากทีเ่หมาะสม  

4.6 จัดใหมบีริเวณเก็บสารเคมซีึ่งตั้งอยูหางจากบริเวณผลติและที่เก็บเนือ้สัตว โดยมีการจัดแยกชนดิหรือ
ประเภทของสารเคมี และใหมีปายปดฉลาก 
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4.7 จัดใหมีหองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาบน้าํและหองสุขา แยกพนักงานชาย-หญิงอยางเพียงพอ โดย
แบงเปนบริเวณที่สกปรกและบริเวณที่สะอาด 

4.8 จัดใหมีหองทํางานพนักงานตรวจโรคสัตวและพนักงานเจาหนาที่ โดยมีอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

4.9 จัดใหมีอาคารสํานักงานหรือหองของฝายจัดการ โดยกั้นแยกจากพื้นทีส่วนอาคารโรงฆาสัตว  
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางรายงานการตรวจสัตวที่ฟารม 

 
1. ช่ือฟารม..............................................…เลขทะเบียนฟารม…..................…................…. 
ที่อยู............................................................................................................................. 
2. โรงฆาสัตวช่ือ.................................. ที่อยู.................................................................... 
3. วันที่ตรวจโรคที่ฟารม ............................................  
4. ประวัติสัตว 
สัตวอายุ.........…………  น้าํหนัก..................กก. 
เคยมีสัตวเจ็บและปวย จํานวน............................ตัว         ตาย จํานวน …………………………...……ตัว 
การใหวัคซีน........................................................................…...วันที่ให .........……............… 
การใชยารักษาโรค …………………………….............................วันที่ให  ……………….................………..... 
สุขภาพสัตว (...) ปกต ิ
 (...) ผิดปกติคือ........................................………………………………………………………………… 
5. สภาพโรงเรือนและการจัดการที่ตรวจพบ ............................................................................ 
6. ขอคิดเห็นของผูตรวจ (...) ผลิตเพื่อการสงออกได 
  (...) ใหตรวจสอบเพิ่มเติม เร่ือง .................................................... 
  ผูตรวจสอบ................................................................. 
   (..............................................................) 
  ตําแหนง...................................................................... 
คํารับรองของเจาของฟารม : 
ไดจบัสัตวเมื่อวันที่....................................  จํานวน................  ตัว  น้ําหนักเฉล่ียตัวละ …………….กก. 
บรรทุกโดยรถหมายเลขทะเบียน............................... จากฟารมของขาพเจาตามรายละเอียดขางตนจริง 
  เจาของฟารม............................................................... 
   (..............................................................) 
 
วันที่เขาฆา.................................................... คิวที่ ......................... เวลา ........................ น. 
ไดตรวจสอบแบบบันทึก และสภาพสัตวโดยทั่วไปแลว 
(...)  อนุญาตใหฆาปกต ิ   (...)  อนุญาตใหฆาโดยมีเง่ือนไข  (ระบ)ุ...(...)  ไมอนุญาตใหฆา  (ระบุ) 
หมายเหต.ุ............................................................................................................................ 
 
  เจาหนาทีต่รวจเนื้อ  ..................................................... 
   (…………………………………………………………………) 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางรายงานการตรวจสุขภาพสัตวกอนฆา 

 
วันที่....................................... ช่ือบริษัท............................................. เลขทะเบียน …………………………… 
ที่อยู ……………………………………………………………………………………………………………………..   โทร. .…………………………. 
ชื่อฟารม       รวม 
จํานวนสัตว        

ตรวจสัตวกอนฆา 
ใบอนุญาตเคลื่อนยายฯ        
ใบรายงานการตรวจสัตวท่ีฟารม        
ตราสัญลักษณสัตว        
-  เวลาพักคอก        
-  สัตวตายกอนฆา        
-  รอยขีดขวน        
-  รอยฟกช้ํา        
-  ผิวหนังมีผื่นแดง        
-  หายใจหอบ, ไอ        
-  เดินไมปกติ        
-  ซึม  ออนเพลีย        
-  ขาหัก        
- 
อ่ืนๆ ......................................................... 
................................................................. 

       

รวม (ตัว)        
รวมน้ําหนัก (กก.)        
หมายเหตุ : 
 
 
 
 
................................................................ ................................................................... 
(..............................................................) (..................................................................) 
 พนักงานตรวจโรคสัตว พนักงานเจาหนาท่ี 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางรายงานการตรวจสุขภาพสัตวภายหลังฆารายวัน 

วันที่ (Date)…………………บริษัท (Name of Establishment)……………………………………………………..………….      (EST……) 

Post-mortem Inspection 

 
 ........................................... ……………………………………………………………………… 
 (                                    ) (………………………………………………………………………) 
 พนักงานตรวจโรคสัตว  พนักงานเจาหนาท่ี 

 

คิวที ่(queue No.)          รวม 
ชื่อฟารม (Farm)           
จํานวนตัวสัตว 
(total number of animal) 

          

สภาพซากที่คดัแยก  (Carcass Condemation) 
ลวกสุก (Overscald)           
มีการปนเปอน 
(Contamination) 

          

โรคผิวหนัง (Skin disease)           
ฝหนอง (Abscess)           
เนื้องอก (Tumors)           
ขอขาอักเสบ (Arthritis)           
ช้ํา/หัก (Bruise/Fracture)           
รวม(ตัว) (Total : heads)           
รวมน้ําหนัก (กก.) 
(Total weight : Kgs) 

          

สภาพซากที่คดัทิ้ง  (Carcass reject) 
เชือดเอาเลือดออกไมหมด 
(Incomplete bleeding) 

          

ผอม (Emaciation)           
โรคติดตอรายแรง  
ชองทองอักเสบ(Peritonitis)           
ดีซาน (Jaundice)           
รวม (ตัว)(Tatal:heads)           
รวมน้ําหนัก (กก.) 
(Tatal weight : Kgs.) 

          

หมายเหต:ุ(Remarks)  
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอยางรายงานการตรวจสอบความสะอาดกอนผลติ 

วันที่ (Date)………………………………..บริษัท ………………………..……………….…………………………………………. 
รายการ 
(Lists) 

ผลการตรวจสอบ 
(Condition) 

การดําเนินการ 
(Corrective action) 

1. บริเวณที่รับสัตว (Unlonding area)   
    พ้ืน, ผนัง, เพดาน (Floor Wall Overhead structure)   
    รางระบายน้ํา  (Gutter)   
    ราวแขวนสัตว (Shackle)   
    เครื่องมือและอุปกรณ (Equipment and utensils)   
2. หองทําสลบเชือดและเอาเลือดออก   
    พ้ืน, ผนัง, เพดาน (Floor Wall Overhead structure)   
    รางระบายน้ํา  (Gutter)   
    เครื่องมือและอุปกรณ (Equipment and utensils)   
3. หองลวกและถอนขน (Scalding and Deferthering room)   
    พ้ืน, ผนัง, เพดาน (Floor Wall Overhead structure)   
    รางระบายน้ํา  (Gutter)   
    บอลวก (Scalde)   
    เครื่องถอนขน (Defeathering machine)   
    เครื่องมือและอุปกรณ (Equipment and utensils)   
4. หองเอาเครื่องในออก   
    พ้ืน, ผนัง, เพดาน (Floor Wall Overhead structure)   
    รางระบายน้ํา  (Gutter)   
    เครื่องมือและอุปกรณ (Equipment and utensils)   
5. หองทําเครื่องใน   
    พ้ืน, ผนัง, เพดาน (Floor Wall Overhead structure)   
    รางระบายน้ํา  (Gutter)   
    เครื่องมือและอุปกรณ (Equipment and utensils)   
6. หองชิลเลอร (Immersion chiller room)   
    พ้ืน, ผนัง, เพดาน (Floor Wall Overhead structure)   
    ถังซิลเลอร (Chiller tank)   
    เครื่องมือและอุปกรณ (Equipment and utensils)   

 
 พนักงานเจาหนาที่  ....................................................... 
  (......................................................) 
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