
๑ 

 

แบบตรวจประเมินโรงฆาสัตว 

ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 วันที่ตรวจ ................................. 

ชื่อโรงฆาสัตว …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อและสกุลเจาของ …………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวฯ (ฆจส.๒) เลขที่ ……………………………………………………………………………………. 

ที่ตั้ง......................................................................................................................................................... 

กําลังการผลิตสูงสุด ........./........./......... ตัวตอวัน  กําลังการผลิตปจจุบัน ........./........./......... ตัวตอวัน 

ผูตรวจประเมิน 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

   

ผูรับการตรวจประเมิน 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

   

 
 



๒ 

 

แบบตรวจประเมินโรงฆาสัตว 

ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ยอมรับ ไมยอมรับ 

๑. บริเวณภายนอกอาคารโรงฆาสัตว    
 

(๑) มีรั้วกั้นเพื่อปองกันบุคคลภายนอกและสัตวอื่นมิใหเขาไปภายในโรงฆาสัตวได 

(๒) มีบริเวณรอบอาคารโรงฆาสัตวที่มีการดูแลปรับปรุงใหอยูในสภาพดี 

ไมกอใหเกิดฝุนละอองและมีระบบระบายน้ําที่ดี 

(๓) มีโรงพักสัตว 

(๔) มีการแยกทางเขาออกของสัตวมีชีวิต และเนื้อสัตวหรือซากสัตวออกจากกัน 

(๕) มีการปองกันแมลง นก และสัตวที่เปนพาหะนําโรคมิใหเขาไปในอาคาร

โรงฆาสัตว 

(๖) จัดใหมีที่รวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไมกอใหเกิดกลิ่นรบกวน 

   

๑.๑ โรงพักสัตว 

(๑) อยูหางจากสวนที่สะอาดของอาคารโรงฆาสัตว เพื่อปองกันกลิ่นหรือ

ฝุนละอองจากโรงพักสัตวที่สามารถปนเปอนไปยังเนื้อสัตวได 

(๒) มีพ้ืนที่เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนสัตวที่จะทําการฆาในแตละวัน ทั้งนี้

เพื่อการผอนคลายของสัตว และสะดวกตอการตรวจโรคสัตวกอนทําการฆาสัตว

ของพนักงานตรวจโรคสัตว 

(๓) มีโครงสรางของโรงพักสัตวที่ทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีหลังคา

ปองกันแสงแดดและฝน 

(๔) มีประตู รั้วกั้น หรือแผงกั้นที่ทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน สามารถ

ปองกันสัตวมิใหออกจากโรงพักสัตวได 

(๕) มีบริเวณที่รับสัตวที่มีพื้นผิวที่ไมลื่นหรือลาดชันจนเกินไป และสะดวกตอ

การเคลื่อนยายสัตวลงจากรถบรรทุกสัตว โดยไมเสี่ยงตอการเกิดอันตราย

หรือไดรับบาดเจ็บ 

(๖) มีทางเดินไปยังโรงฆาสัตวที่มีระบบปองกันการเดินยอนกลับของสัตว

มายังโรงพักสัตว (สัตวปก ไมตองประเมินในขอนี้) 

(๗) มีการแยกท่ีพักสัตวปวยหรือสงสัยวาปวยออกเปนสัดสวน 

(๘) มีน้ําสะอาดและอุปกรณสําหรับใหน้ําแกสัตวอยางเพียงพอ ยกเวนสัตวปก 

 

   



๓ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ยอมรับ ไมยอมรับ 

(๙) มีน้ําใชที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน ตลอดจนมีแรงดัน

ที่เหมาะสมในการฉีดลางทําความสะอาด 

(๑๐) มีระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ และการระบายน้ําจากที่พักสัตวปวย

หรือสงสัยวาปวยตองไมไหลผานไปยังโรงพักสัตวหรือทางเดินของสัตว 

(๑๑) มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ 

(๑๒) มีแสงสวางอยางเพียงพอในการตรวจโรคสัตวกอนทําการฆาสัตว 

(๑๓) มีที่จัดเก็บมูลสัตวและสามารถปองกันกลิ่นรบกวนได    

๑.๒ ระบบบําบัดน้ําเสีย 

(๑) โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวตองมีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ 

โดยน้ําที่ผานการบําบัดแลวจะตองอยูในเกณฑมาตรฐานตามกฎหมาย

วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ    

๒. สถานที่ตั้ง อาคารโรงฆาสัตว และสิ่งอํานวยความสะดวก    

๒.๑ โครงสรางอาคารโรงฆาสัตว 

๒.๑.๑ โครงสรางภายในอาคารโรงฆาสัตว 

(๑) พื้นทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ําได มีความแข็งแรงทนทานตอการ

กระทบกระแทกและการสึกกรอน และทนทานตอสารเคมี มีความลาดเอียง

ระบายน้ําไดสะดวกและไมเกิดการทวมขังรอยตอระหวางพื้นกับผนัง

ตองเชื่อมกันสนิท และสามารถทําความสะอาดไดงาย 

(๒) ผนังดานในทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ําได มีความแข็งแรงทนทาน 

ไมผุกรอนหรือเปนสนิมและทนทานตอสารเคมี รอยตอระหวางผนังกับ

เพดานเชื่อมกันสนิท และสามารถทําความสะอาดไดงาย 

(๓) ประตูและวงกบประตูทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ําได ไมเปนสนิม 

สามารถทําความสะอาดไดงาย และประตูที่เปดสูภายนอกอาคารปดไดสนิท 

(๔) หองผลิตสวนที่สะอาดมีเพดานท่ีสูงจากพ้ืนไมนอยกวาสามเมตร 

ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบไมดูดซับน้ําหรือความชื้น ไมผุกรอนหรือเปนสนิม 

รอยตอตาง ๆ ตองเชื่อมกันสนิท และสามารถทําความสะอาดไดงาย    

๒.๑.๒ บริเวณภายในอาคารโรงฆาสัตว 

(๑) โรงฆาสัตวมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน มีการแบงบริเวณ

ภายในโรงฆาสัตวและสวนประกอบตาง ๆ ตามชนิดของสัตว    

 



๔ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ยอมรับ ไมยอมรับ 

(๒) หองผลิตมีการแบงพื้นที่ออกเปนสองสวน คือ สวนที่สะอาดและ

สวนที่ไมสะอาดและพ้ืนที่ทั้งสองสวนสามารถทําความสะอาดไดงาย 

(๓). จัดใหมีที่รวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไมกอใหเกิดกลิ่นรบกวน 

(๔) ระบบระบายน้ํา 

(ก) มีระบบระบายน้ําทิ้งที่มีประสิทธิภาพ สามารถปองกันน้ําทิ้งจาก

สวนที่ไมสะอาดไมใหไหลไปสูสวนที่สะอาดได และปลายทอดานนอกอาคาร

ตองออกแบบใหสามารถปองกันไมใหสัตวอื่นเขาไปในอาคารโรงฆาสัตว 

และไมกอใหเกิดกลิ่นรบกวน 

(ข) มีการแยกการระบายน้ําจากหองผลิตหรือหองสุขาและน้ําฝน ออกจากกัน 

(๕) ระบบระบายอากาศตองสามารถกําจัดกลิ่น ควัน ไอน้ํารอน และ

ความชื้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖) ระบบแสงสวางที่ใชในโรงฆาสัตวอาจใชแสงสวางจากธรรมชาติหรือ

แสงสวางจากไฟฟาที่มีความเขมของแสงไมนอยกวาสองรอยยี่สิบลักซ 

โดยไมทําใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนแปลงไป 

(๗) น้ําที่ใชในโรงฆาสัตวตองสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําบริโภค

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน 

ตลอดจนมีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดลางทําความสะอาด ในกรณีที่โรงฆาสัตว

จําเปนตองใชน้ําแขง็ น้ําแข็งที่ใชตองสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําแข็ง

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ระบบการผลิต/การจัดเก็บ และผลวิเคราะห) 

(๘) อางลางมือ 

(ก) จัดใหมีอางลางมือติดตั้งไวทุกหองผลิตและหองสุขา 

(ข) อางลางมือตองทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานและไมเปนสนิม มีขนาดลึก 

พอเหมาะที่จะปองกันการกระเซ็นของน้ําขณะลางมือ และเปนชนิดที่ไมใชมือ

หรือสวนของแขนเปดปด และทอน้ําทิ้งจากอางลางมือตองตอลงสูทอระบายน้ําทิ้ง

โดยตรง 

(ค) บริเวณอางลางมือจัดใหมีผลิตภัณฑลางมือที่เปนสบูเหลวตาม

กฎหมายวาดวยเครื่องสําอางค 

  

 

๒.๑.๓ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในโรงฆาสัตว 

ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณทุกชนิดทําดวยวัสดุที่ไมมีสวนผสม 

ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค ผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมมีรอยแยกหรือรอยแตก 

  

 



๕ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ยอมรับ ไมยอมรับ 

รอยตอตองเชื่อมกันสนิท สามารถลางทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคได 

(๒) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณบางชนิดที่ใชสารหลอลื่น มีการปองกันมิให

สารหลอลื่นตาง ๆ ปนเปอนกับเนื้อสัตวและซากสัตว และสารหลอลื่น

ตองเปนชนิดที่บริโภคได 

(๓) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณท่ีสัมผัสกับเนื้อสัตวและซากสัตว 

หามทาหรือเคลือบผิวหนาวัสดุดวยสารเคมีที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค 

(๔) เครื่องมือและเครื่องจักรที่ติดตั้งประจําที่ ตองติดตั้งใหหางจากผนัง

หรือเพดานอยางนอยสามสิบเซนติเมตร เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ

และทําความสะอาด 

 

  

๓. การควบคุมการปฏิบัติงาน    

๓.๑ การขนสงและการเคลื่อนยายสัตวเขาโรงฆาสัตวผูรับใบอนุญาต

ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

โดยใหคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตวดวย 

๓.๒ การฆาสัตวในโรงฆาสัตว ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการพักสัตวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

(๒) งดใหอาหารสัตวกอนทําการฆาสัตว 

(๓) มีขั้นตอนทําใหสัตวสลบโดยปราศจากความทุกขทรมานหรือความ

เจ็บปวดทางกายกอนทําการฆาสัตว และเลือกใชวิธีการฆาสัตวที่เหมาะสม

กับชนิดของสัตว ยกเวนการฆาสัตวตามพิธีกรรมหรือขอบัญญัติทางศาสนา 

(๔) มีการบันทึกขอมูลการตรวจโรคสัตวกอนทําการฆาสัตวและการตรวจ

เนื้อสัตวและซากสัตวหลังทําการฆาสัตว 

(๕) มีมาตรการปองกันไมใหเนื้อสัตวและซากสัตวปนเปอนกับสิ่งสกปรก 

๓.๓ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการปองกันการระบาด

ของโรคติดตอ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการตรวจโรคสัตวโดยพนักงานตรวจโรคสัตว ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง

กอนทําการฆาสัตว ในกรณีที่จําเปนตองกักสัตวไวเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ใหตรวจโรค

สัตวซ้ําอีกครั้งหนึ่งกอนทําการฆาสัตว 

(๒) หามนําสัตวอื่นหรือเนื้อสัตวอื่นเขาไปในบริเวณโรงฆาสัตว โดยไมไดรับ

อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที ่

 

  

 



๖ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ยอมรับ ไมยอมรับ 

(๓) ในกรณีที่มีโรคระบาดสัตวหรือสงสัยวามีโรคระบาดสัตวเกิดข้ึนใน

บริเวณโรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตว ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการตาม

กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 

   

๔. สุขลักษณะ    

๔.๑ สุขลักษณะสวนบุคคล 

(๑) จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

(๒) หามบุคคลซึ่งปวยหรือสงสัยวาปวยดวยโรคติดตอตามกฎหมายวาดวย

โรคติดตอปฏิบัติงาน 

(๓) ผูปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองสวมเครื่องแตงกายที่สะอาด

เหมาะสม และมีการรักษาความสะอาดสวนบุคคล 

(๔) ผูปฏิบัติงานที่มีบาดแผลตองปดแผลดวยวสัดุที่กันน้ําไดกอนปฏิบัติงาน

ในอาคารโรงฆาสัตว 

(๕) ผูปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองลางมือกอนปฏิบัติงาน หลังจาก

การสัมผัสกับสิ่งปนเปอน และหลังจากใชหองสุขา 

(๖) ผูปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองละเวนจากพฤติกรรมที่อาจทําให

เกิดการปนเปอนในเนื้อสัตว เชน การสูบบุหรี่ การถมน้ําลาย การขบเคี้ยว 

หรือรับประทานอาหาร การไอหรือจามโดยไมมีผาปดปาก หรือการสวมใส

เครื่องประดับหรือนาฬิกา 

   

๔.๒ สุขลักษณะในการปฏิบัติงาน 

๔.๒.๑ ผูปฏิบัติงานตองลางมือทุกครั้งกอนเขาทํางาน หลังออกจาก

หองสุขาและหลังจากสัมผัสสิ่งสกปรก ดวยวิธีการลางมือ และความถี่ที่ถูกตอง 

(ก) ทําความสะอาดโรงฆาสัตวเปนประจําทุกวัน ทั้งกอนและหลังทําการฆาสัตว 

(ข) ทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคเครื่องมือ อุปกรณ โตะ เลื่อย ภาชนะบรรจุ 

และเครื่องใชตาง ๆ  ภายในโรงฆาสัตว ทั้งกอนการฆาสัตว ระหวางการฆาสัตว 

และหลังการฆาสัตว ในกรณีที่พบวาสิ่งของดังกลาวไดใชกับสัตวปวยหรือซาก

สัตวที่เปนโรคจะตองทําการฆาเชื้อโรคและทําความสะอาดทันที 

(ค) ทําความสะอาดพาหนะที่ใชบรรทุกเนื้อสัตวหรือซากสัตวกอนและ

หลังการบรรทุกเนื้อสัตวหรือซากสัตว 

(ง) มีมาตรการในการปองกันและกําจัดแมลง นก และสัตวพาหะนําโรค

ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวอยางสม่ําเสมอ 

   

 



๗ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ ขอบกพรอง/

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ยอมรับ ไมยอมรับ 

(จ) สารเคมีที่ใชในการทําความสะอาดหรือการฆาเชื้อโรค และสารกําจัดแมลง

ตองเปนชนิดที่กฎหมายอนุญาตใหใชในโรงฆาสัตว และตองระมัดระวัง

ไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว 

(ฉ) มีที่เก็บสารเคมีที่อยูหางจากหองผลิตและบริเวณที่เก็บเนื้อสัตว โดยมี

การแยกชนิดหรือประเภทของสารเคมี และใหปดฉลากใหชัดเจน 

(ช) มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

(ซ) มีหองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาบน้ํา และหองสุขาอยางเพียงพอ 

(ฌ) มีการจัดการกับซากสัตวที่ไมเหมาะสมตอการบริโภคอยางเหมาะสม 

   

๕. อื่นๆ 

๕.๑ ผูรับใบอนุญาตตองใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแก

พนักงานเจาหนาที่ในการตรวจโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว และ

ตองปรับปรุงแกไขโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว ตามที่พนักงาน

เจาหนาที่แจงเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 

เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

๕.๒ ผูรับใบอนุญาตตองหยุดทําการฆาสัตวในวันพระยกเวนสัตวปก 

และวันสําคัญ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

๕.๓ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอน

การปฏิบัติงาน โดยคูมือการปฏิบัติงานดังกลาวตองผานความเห็นชอบ

ของอธบิดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน 

๕.๔ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมรีะบบการเรียกคืนสินคาและการสืบ

ยอนกลับแหลงที่มาของสัตว และมีการจัดเก็บเอกสารไวเปนหลักฐาน

เพื่อใชในการตรวจสอบ (ถามี) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

สรุปผลการตรวจ 

สรุปความคิดเห็นพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวตามรายละเอียดขางตน 

มีความเห็น ดังนี้ 

                   ผานตามเกณฑกฎกระทรวงฯ 

                   ไมผานตามเกณฑกฎกระทรวงฯ พบขอบกพรอง ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขาพเจาไดรับทราบผลการตรวจสอบโรงฆาสัตว และยอมรับในการปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของ     

พนักงานเจาหนาที่ และจะดําเนินการปรับปรุงแกไข ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในวันที่ ............................................. 

พรอมนี้ ขอนัดหมายพนักงานเจาหนาที่เพ่ือตรวจติดตามครั้งตอไปในวันที่ .......................................................... 

 

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

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

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

เจาของโรงฆาสัตวหรือผูแทน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สําหรับพนักงานเจาหนาที่ 

 
๑. (ลงนาม) .............................................. พนักงานเจาหนาที่      ๔. (ลงนาม) ............................................ พนักงานเจาหนาที ่

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

 

๒. (ลงนาม) .............................................. พนักงานเจาหนาที่      ๕. (ลงนาม) ............................................ พนักงานเจาหนาที ่

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

 

๓. (ลงนาม) .............................................. พนักงานเจาหนาที่      ๖. (ลงนาม) ............................................ พนักงานเจาหนาที ่

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


