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โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

วัตถุประสงค์  
  เพ่ือใช้เป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการปฏิบัติงานตาม โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย 
ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน มีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
และเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งประเทศ 
  กรมปศุสัตว์จะให้การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK ซึ่งเป็นการ
รับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดีในการจ าหน่ายมีต้นทางกระบวนการผลิตมาจากฟาร์มที่ได้รับ
การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (Good Agricultural Practices : GAP) ผ่านการฆ่าและ
ช าแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดีและได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ซึ่ง
ทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิต (Traceability) ได้ ผ่านการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองสถานที่
จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 

นยิาม 
1. สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ หมายถึงสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้แก ่
- สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่รับเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ฆจส.2 ทั่วไป 
- สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่รับเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกที่ได้รับการรับรองจาก

กรมปศุสัตว์ หรือสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการเนื้อสัตว์อนามัย 
- สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ประเภทค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) หมายถึง สถานที่ขาย

สินค้าและบริการที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
 การจัดการด้านรูปแบบของร้านและการตกแต่งร้าน  
 การจัดการเรื่องสินค้าและบริการ  
 การจัดการเรื่องระบบในการควบคุมสินค้าและบริการ  
 การจัดการเรื่องการบริหารคน เงิน และการตลาด ซึ่งตามคู่มือฉบับนี้ 

เช่ น  Tesco Lotus, Makro,Tops,  Big C, CP freshmart, Betagro shop หรื อสถานที่
จ าหน่ายเนื้อสัตว์อ่ืนๆ ที่มีระบบการจัดการที่สอดคล้องดังท่ีกล่าว 

2. การรับรองรายเดี่ยว หมายถึง การรับรองสถานที่จ าหน่ายโดยพิจารณาข้อมูลและ
องค์ประกอบต่างๆ เป็นรายกรณีเฉพาะ 

3. การรับรองรายกลุ่ม หมายถึง การรับรองสถานที่จ าหน่ายโดยพิจารณาข้อมูลและ
องค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะกลุ่ม 

4. เนื้อสัตว ์หมายถึง เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อสุกร เนื้อโค ทั้งนี้ไม่รวมเครื่องในของสัตว์ดังกล่าว 
5. ผู้ประกอบการ หมายถึง เจ้าของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลของสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

ซึ่งประสงค์ขอการรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 
6. ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK 

  7. คณะกรรมการตรวจประเมิน หมายถึง คณะผู้ตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK จ านวน
อย่างน้อย 2 คน ด าเนินการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ตามคู่มือฉบับนี้ 

8. การตรวจประเมิน หมายถึง การตรวจรับรองใหม่ การตรวจติดตาม การตรวจต่ออายุ 
โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ สถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ของผู้ประกอบการที่ขอเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK 
เพ่ือประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์การรับรอง รวมถึงการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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9. คณะกรรมการรับรอง หมายถึง คณะผู้ให้การรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ซึ่ง 
ท าหน้าที่ในการพิจารณาให้การรับรองใหม่ การต่ออายุ การยกเลิก และการเพิกถอนการรับรองสถานที่จ าหน่าย 
ปศุสัตว์ OK 

10. ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK มีปศุสัตว์เขตเป็นผู้ให้ใบรับรอง 
แก่ผู้ประกอบการ และมีอายุการรับรองนับจากวันที่คณะกรรมการรับรองมีมติให้การรับรอง  
  11. ตราสัญลักษณ์ หมายถึง ตราสัญลักษณ์แสดงการรับรองของสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ซึ่งมี
รูปแบบปรากฏตามแบบที่กรมปศุสัตว์รับรอง 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ประกอบด้วย  
1. ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้แทน     ประธานคณะกรรมการ 
2. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์หรือผู้แทน    คณะกรรมการ 
3. ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่หรือผู้แทน     คณะกรรมการ 
4. นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์หรือผู้แทน    คณะกรรมการ 
5. นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์หรือผู้แทน         กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 
1. วางแผน และเตรียมการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ที่ผู้ประกอบการสมัคร

ผ่านช่องทางที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
2. ก าหนดนัดหมายผู้ประกอบการ เพ่ือด าเนินการตรวจประเมิน  
3. ตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ที่ขอเข้าร่วมโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่ก าหนดรวมถึงการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
4. จัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ตามขั้นตอนการรับรอง

สถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ในคู่มือฉบับนี้ 
5. ชี้แจงผลการตรวจประเมินสถานสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ต่อ

คณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณาตัดสินให้การรับรองใหม่ การต่ออายุ การตรวจติดตาม การยกเลิกการรับรอง
และการเพิกถอน แล้วแต่กรณี 

6. ด าเนินการตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขหรือได้รับการร้องเรียน  

7. ด าเนินการตรวจสอบฟาร์มปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผลการตรวจสอบ 
ทางห้องปฏิบัติการของการรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและส่งผลต่อมาตรฐาน 
ที่เคยได้รับรองแล้ว 

8. ด าเนินการเรื่องอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์
มอบหมาย  

คณะกรรมการรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ประกอบด้วย  
1. ปศุสัตว์เขตหรือผู้แทน     ประธานคณะกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์หรือผู้แทน  คณะกรรมการ  
3. ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์หรือผู้แทน   คณะกรรมการ 
4. นายสัตวแพทย์ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์   คณะกรรมการและเลขานุการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
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หน้าที่ของคณะกรรมการรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 
  1. ทบทวนความถูกต้องของผลการตรวจประเมินที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

2. พิจารณาลงมติให้การรับรองใหม ่การต่ออายุ การยกเลิกและการเพิกถอนการรับรองสถานที่
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

 3. เชิญคณะกรรมการตรวจประเมินมาชี้แจงเรื่องการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 
ในการประชุมของคณะกรรมการรับรอง 

4. รายงานผลการพิจารณาตัดสินการรับรองใหม่ การต่ออายุ การยกเลิกและการเพิกถอน 
การรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ให้กรมปศุสัตว์ทราบ 

5. จัดท าใบรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK และจัดเก็บทะเบียนประวัติสถานที่จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง 

6. ด าเนินการสุ่มตรวจติดตาม สถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ที่ได้รับการรับรอง 
7. ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ตามที่อธิบดี 

กรมปศุสัตว์มอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 
1. หลักเกณฑ์ทั่วไป 

1.1 สินค้าเนื้อสัตว์ที่น ามาจ าหน่ายต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์ 
และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) และต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) 
จากกรมปศุสัตว์ 

1.2 สถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ต้องมีการจดบันทึก หรือมีเอกสารแสดงการตรวจสอบ
ย้อนกลับจากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์กลับไปยังโรงฆ่าสัตว์ และ/หรือศูนย์กระจายสินค้า และ/หรือฟาร์ม 
เลี้ยงสัตว์ได้โดยอาจเป็นในรูปแบบเอกสาร บาร์โคด หรือ QR code ของสินค้านั้น ณ จุดที่มีการตรวจประเมิน
สถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 

1.3 ผู้ประกอบการจ าหน่ายปศุสัตว์ OK ต้องมีใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (แบบร.10 
หรือ ร.10/1)  

1.7 ผู้ประกอบการที่ยื่นขอการรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ต้องไม่อยู่ในระยะเพิกถอน
ใบรับรองฉบับเดิม 

2.ลักษณะของสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 
2.1 จุดจ าหน่ายปศุสัตว์ OK ได้แก่ แผงจ าหน่าย ชั้นวางจ าหน่าย ตู้แช่จ าหน่ายต้องท าด้วยวัสดุ 

ที่แข็งแรง ทนทาน พื้นผิวเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่ดูดซับน้ าและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ บริเวณวางจ าหน่าย
ปศุสัตว์ OK จะต้องมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร (ยกเว้นตู้แช่เย็นที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่ต้องสูงจาก
พ้ืน 60 เซนติเมตร) และอยู่ในสภาพใช้การได้ด ี

2.2 จุดจ าหน่ายปศุสัตว์ OK ต้องไม่เป็นแหล่งอาศัยของแมลงและสัตว์พาหะน าโรค มีวิธีการ 
ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากป้องกันแมลงและสัตว์พาหะได้ 

2.3 จุดจ าหน่ายปศุสัตว์ OK หากมีการควบคุมอุณหภูมิ ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิเนื้อสัตว์ 
ไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส 

2.4 ส าหรับผู้จ าหน่ายที่มีการตัดแบ่งจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ต้องมีก๊อกน้ าหรืออ่างล้างมือกรณีที่ใช้
การตักน้ าส าหรับล้างมือต้องใช้วิธีให้น้ าไหลผ่านพร้อมสารท าความสะอาดซึ่งตั้งอยู่ในที่เหมาะสมหรืออยู่ในบริเวณ



- 6 - 
 

ใกล้เคียงทั้งนี้น้ าล้างมือจะต้องถูกระบายในที่ที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์ และต้องมีถุงมือที่สะอาดหรือ 
มีเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับบริการผู้ซื้อ เพ่ือใช้ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ เพ่ือป้องกันสิ่งปนเปื้อนต่างๆสู่เนื้อสัตว์ 

2.5 การจัดการควบคุมสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 
2.5 .1 บริ เวณสถานที่ จ าหน่ ายปศุสัตว์  OK ต้ องมีน้ าสะอาดส าหรับใช้ล้ า ง 

ท าความสะอาดอย่างเพียงพอและมีการท าความสะอาดสถานที่จ าหน่ายและบริเวณโดยรอบเป็นประจ าทุกวัน
และดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

2.5.2 เนื้อสัตว์ที่วางจ าหน่ายต้องมีการจัดวางเป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้บริโภคได้มองเห็น
สภาพของเนื้อที่วางขายได้อย่างชัดเจน 

2.5.3 บริเวณสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ควรมีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอส าหรับ
การมองเห็นสีของเนื้อสัตว์ได้อย่างชัดเจน 

2.5.4 บริเวณสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลและควรได้รับการท าความสะอาดอยู่เสมอ 

2.6 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
2.6.1 สิ่งของและเครื่องมือเครื่องใช้ต้องจัดวางอย่างเป็นระเบียบและมีที่จัดเก็บ 

อย่างถูกสุขลักษณะ 
2.6.2 เขียง มีดและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ต้องสะอาด ท าด้วย

วัสดุที่คงทนสามารถท าความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์ 
2.6.3 มีการล้างภาชนะ เครื่องมือและอุปกรณ์โดยต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ก่อนการน าไปใช้และภายหลังการใช้งาน 
2.7 สุขลักษณะผู้จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 

2.7.1 กรณทีี่มีการตัดแบ่งเนื้อสัตว์จ าหน่ายผู้จ าหน่ายต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาด 
และมีอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อน เช่น หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น 

2.7.2 ผู้จ าหน่ายต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น มีการล้างมือหลังออก
จากห้องสุขา หรือหลังจากได้สัมผัสกับสิ่งสกปรก 

2.7.3 ผู้จ าหน่ายที่มีบาดแผลในส่วนที่ต้องสัมผัสกับเนื้อสัตว์ต้องปิดแผลให้มิดชิด 
ด้วยวิธีการที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนไปยังเนื้อสัตว์ได้ เช่น การสวมถุงมือ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนก่อน
สัมผัสกับเนื้อสัตว์ 
  2.8 จุดจ าหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีการแยกพ้ืนที่เนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK ออกจาก
เนื้อสัตว์อ่ืนๆที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจน เช่น การแยกชั้นหรือมีอุปกรณ์ก้ัน 

3. การตรวจสอบย้อนกลับ 
สถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ที่ขอรับการรับรองต้องแสดงเอกสารการบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ 

การรับซื้อหรือรับมาของเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ ควรมีเอกสารที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนที่สามารถ  
สอบย้อนไปยังโรงฆ่าสัตว์ได้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่ งซื้อสินค้าฯ การสแกนบาร์โคดหรือ QR code 
ณ จุดที่มีการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK และโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองจะต้องมี เอกสาร 
ที่สามารถยืนยันได้ว่ารับสัตว์มีชีวิตมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) 

เงื่อนไขการรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 
ผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่

จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
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2. ผู้ประกอบการสามารถอ้างถึงการรับรองเฉพาะชนิดของเนื้อสัตว์ที่ขอรับการรับรองเท่านั้น 
3. ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือเครื่องหมายรับรองไปใช้ในทางที่ท าให้เกิด

ความเสื่อมเสียต่อกรมปศุสัตว์ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
5. ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯของกรมปศุสัตว์ 

ในการตรวจประเมินทุกครั้ง โดยจะต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าตรวจสอบในพ้ืนที่สถานที่
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง พ้ืนที่เช่า และพ้ืนที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ 
สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่มเก็บตัวอย่าง เช่น เนื้อสัตว์ ไปทดสอบแล้วแต่กรณี 

6. ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องเก็บเอกสาร หลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การตรวจ
ประเมินสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องและจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองทุกประการ ให้เก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี 

7. ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็น
ปัจจุบันให้แก่กรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 

8. หากผู้ ได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตามแบบฟอร์ม OK-04 พร้อมแนบใบรับรองคืนให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน 15 วันท าการนับจากวันที่ 
ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการและให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตทราบต่อไป 

9. กรณีใบรับรองช ารุด สูญหาย ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อม 
ยื่นค าขอใบรับรองใหม่ และแนบส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตออกใบรับรอง โดยใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุเท่า
ใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่และให้ระบุวันที่ให้การรับรองตามใบรับรองฉบับเดิม 

11. หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระส าคัญ เช่น การปรับปรุง สถานที่
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ฯลฯ ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ กรมปศุสัตว์
อาจพิจารณารับรองต่อเนื่อง หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม  

12. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการรายใหม่ หรือการโอนกิจการให้บุคคลอ่ืน          
มาด าเนินการแทน ให้ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม และให้ผู้ที่มาด าเนินการแทนมายื่นค าขอรับรองใหม่ ทั้งนี้ ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
แจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตทราบ 

13. การย้ายสถานที่ตั้งสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือยกเลิกการรับรอง และให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งส านักงานปศุสัตว์
เขตทราบต่อไป 

14. กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ แต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม ให้ผู้ได้รับการ
รับรองแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม่โดยมีอายุเท่ากับฉบับ
เดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
ใบรับรองฉบับใหม่มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

15. สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองแล้วต้องแสดงตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK ณ จุด
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามแบบท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนดหรืออนุญาต ในสถานที่เปิดเผยและผู้บริโภคสามารถสังเกตเห็นได้
ชัดเจน และรักษาสภาพของป้ายให้สะอาดอยู่เสมอ 

16. ผู้ที่ได้รับการรับรองจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ประกาศเพ่ิมเติม
โดยกรมปศุสัตว์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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ขั้นตอนการตรวจประเมินและรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 
การตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 

การรับรองใหม่ และการต่ออายุ 
1. ผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่รับเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ฆจส.2 

ทั่วไป สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่รับเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ 
หรือสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการเนื้อสัตว์อนามัย ซึ่งเป็นการรับรองประเภทรายเดี่ยว ให้ยื่น
แบบฟอร์มขอรับการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK (แบบฟอร์ม OK-01) พร้อมเอกสารประกอบตามที่
ระบุในแบบค าขอรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK  ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดใน
พ้ืนที่  

ส าหรับสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ประเภท Modern trade ซึ่งเป็นการรับรองประเภทรายกลุม่ 
ให้ยื่นแบบฟอร์มขอรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK (แบบฟอร์ม OK-01) พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุ
ในแบบค าขอรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ได้ที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์พร้อม
เอกสารประกอบ   

กรณีขอต่ออายุ ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบฟอร์มขอรับการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK
ก่อนที่ใบรับรองฉบับเดิมจะหมดอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน รายละเอียดตามกล่าวมาแล้วข้างต้น  

2.  เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดท าการตรวจสอบแบบค าขอและเอกสารแนบ 
ของผู้ประกอบการ แล้วส่งต่อให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินเพ่ือด าเนินการตรวจประเมินต่อไป 

กรณีสถานประกอบการประเภท Modern trade ซึ่งเป็นการรับรองประเภทรายกลุ่ม ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์หรือผู้แทนจะด าเนินการตรวจประเมินสถานที่กระจายสินค้า
ทั้งหมดก่อน แล้วจึงด าเนินการสุ่มจ านวนสาขาของผู้ประกอบการประเภท Modern Trade แต่ละราย โดยส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จะจัดส่งจ านวนสาขาทั้งหมดของผู้ประกอบการแต่ละรายภายใน
จังหวัดให้ส านักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการตรวจโดยไม่ต้องเก็บตัวอย่างต่อไป 

จ านวนสาขาท่ีสุ่ม =30 ร้าน/บริษัท/จังหวัด 
โดยที่จ านวนสาขาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดในแต่ละจังหวัดแยกเป็นรายบริษัท โดยจ านวน

ต้องไม่น้อยกว่า 30 ร้าน หากพบว่าจ านวนสาขาภายในจังหวัดนั้นมีน้อยว่า 30 ร้านให้ท าการตรวจทุกร้าน 
หากมีการยื่นขอรับรองเพ่ิมเติมจากสาขาที่ได้รับการรับรองไปแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจประเมิน

ด าเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการที่ยื่นขอรับรองเพ่ิมเติมทุกสาขา หากผลการตรวจประเมินผ่าน
ทั้งหมด หรือแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินเสนอต่อคณะกรรมการรับรอง หากผ่าน
การรับรองให้ใช้วันที่ออกใบรับรองและวันที่หมดอายุการรับรองเช่นเดียวกับสาขาท่ีได้รับการรับรองไปแล้ว 

3. การตรวจประเมินแต่ละครั้งต้องประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินอย่างน้อย 2 คน 
4. คณะกรรมการตรวจประเมินที่ได้รับมอบหมายต้องด าเนินการนัดหมายผู้ประกอบการ 

เพ่ือเข้าตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ภายใน 15 วันท าการ นับจากได้รับเอกสาร 
5. การตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินให้ตรวจประเมิน ณ สถานที่จ าหน่าย 

ปศุสัตว์ OK ของผู้ประกอบการ โดยวิธีการตรวจประเมินประกอบด้วย การตรวจพินิจ การสัมภาษณ์  
การตรวจสอบเอกสาร เพ่ือประเมินความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน โดยใช้แบบฟอร์ม OK-02
ในการบันทึกโดยไม่ต้องเก็บตัวอย่าง 

6. ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ผ่านการตรวจประเมินคณะกรรมการตรวจประเมินต้องแจ้ง
ข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบการทราบพร้อมบันทึกในแบบฟอร์ม OK-02 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันหลังจากการตรวจประเมิน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้ประกอบการยังไม่ด าเนินการแก้ไข 
คณะกรรมการตรวจประเมินจะยุติการตรวจประเมิน เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมให้ยื่นขอรับรองอีกครั้ง 
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7. หากผลการตรวจประเมินผ่านทั้งหมด หรือการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จให้คณะกรรมการ
ตรวจประเมินรายงานสรุปผลการตรวจประเมินโดยแนบเอกสารแบบฟอร์ม OK-02 ต่อคณะกรรมการรับรอง
ภายใน 15 วันท าการ หลังจากเอกสารทั้งหมดครบถ้วน 

การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
1. คณะกรรมการรับรองพิจารณาผลการตรวจประเมินภายใน 30 วัน นับจากได้รับเอกสารจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินและบันทึกผลการพิจารณารับรองในแบบฟอร์ม OK-06 
2. การพิจารณารับรองของคณะกรรมการรับรองสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ในแต่ละครั้ง 

ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติ
รับรอง กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงเท่ากันคนละ 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

การพิจารณาผลการรับรองท าได้หลายวิธี เช่น การประชุม การแจ้งเวียนเอกสาร เป็นต้น 
3. ปศุสัตว์เขตในพ้ืนที่ที่สถานที่จ าหน่ายตั้งอยู่เป็นผู้ออกใบรับรองแก่ผู้ประกอบการที่ ผ่าน 

การตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ โดยกรณีผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีระยะเวลาการรับรอง 1 ปี ส าหรับการ
รับรองในครั้งแรก และกรณีที่มีการต่ออายุให้มีระยะเวลาในการรับรอง 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการรับรอง 
ลงมติให้การรับรอง ส าหรับเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้ปศุสัตว์เขต 1 เป็นผู้ออกใบรับรอง  

4. หากคณะกรรมการรับรองไม่มีข้อมูลเพียงพอเพ่ือประกอบการพิจารณา สามารถเชิญ
คณะกรรมการตรวจประเมินมาชี้แจง หรือส่งเรื่องกลับคณะกรรมการตรวจประเมิน เพ่ือจัดท าข้อมูลเสนอ
คณะกรรมการรับรองใหม่อีกครั้ง  

5. คณะกรรมการรับรองจัดท าการสรุปผลการพิจารณาการรับรองใหม่ การต่ออายุ และ 
การยกเลิกใบรับรองตามแบบฟอร์ม OK-05 ทั้งนี้ให้รวบรวมและเสนอส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

6. กรณีการรับรองประเภทรายกลุ่ม ปศุสัตว์เขตพิจารณาออกใบรับรองให้แก่สาขาทั้งหมดใน
จังหวัด เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินของจังหวัดได้จัดส่งผลการตรวจประเมินของสาขาท่ีสุ่มตรวจครบถ้วน 

การตรวจติดตาม 
1. คณะกรรมการตรวจประเมินด าเนินการตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ต่อปีโดยใช้แบบฟอร์ม OK-02 ในการบันทึกการตรวจ รวมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการ
เฝ้าระวังตามวิธีการเก็บตัวอย่างในคู่มือฉบับนี้และใช้แบบฟอร์ม OK-09 ในการบันทึกการเก็บตัวอย่าง โดยให้ท า
การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากสถานที่ที่ผ่านการรับรองโดยวิธีการสุ่ม ความถี่ปีละ 1 ครั้งโดยส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จะเป็นผู้ก าหนดจ านวนเป้าหมาย และจ านวนตัวอย่างให้ 

อนึ่ง หากจ านวนตัวอย่างที่ได้รับเป้าหมายในการเก็บตัวอย่างน้อยกว่าจ านวนร้านที่ด าเนินการตรวจ
ติดตามให้ท าการตรวจสถานที่จ าหน่ายที่เหลือโดยไม่ต้องเก็บตัวอย่าง 

2. หากพบข้อบกพร่องคณะกรรมการตรวจประเมินจะแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบการทราบ
เพ่ือแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการตรวจติดตาม 

3. หากผู้ประกอบการไม่แก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณา
เสนอคณะกรรมการรับรองเพ่ือเพิกถอนการรับรอง 

4. หากผลการตรวจติดตามผ่านทั้งหมด หรือการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จให้คณะกรรมการ
ตรวจประเมินรายงานสรุปผลการติดตาม โดยแนบเอกสารแบบฟอร์ม OK-09 และผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการรับรองภายใน 15 วันท าการ หลังจากเอกสารทั้งหมดครบถ้วน 
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การยกเลิกการรับรอง 
การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     - ผู้ได้รับการรับรองยกเลิกการประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายที่ได้รับการรับรอง 
     - ผู้ได้รับการรับรองเป็นบุคคลล้มละลาย กรณเีป็นนิติบุคคล  
     - ผู้ได้รับการรับรองตายและไม่มีผู้สืบทอดกิจการ 
     - ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้แก่บุคคลอื่น 
     - ผู้ไดร้ับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
     - ใบรับรองหมดอายุ ซึ่งผู้ประกอบการมิได้ยื่นแบบฟอร์มขอรับการตรวจประเมิน 
1. เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้รับแบบฟอร์มการขอยกเลิก

สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (OK-04) จากผู้ประกอบการที่แจ้งขอยกเลิกการรับรอง หรือเมื่อปรากฏเหตุตามที่กล่าว
ให้คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณายกเลิก  
การรับรอง ทั้งนี้ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามการขอคืนใบรับรองฉบับเดิมจากผู้ประกอบการภายใน 15 วันท าการ
นับจากวันที่มีการยกเลิกการรับรอง (กรณีอยู่ในช่วงระหว่างการรับรอง) 

กรณีใบรับรองสูญหาย ให้น าหลักฐานแจ้งความเอกสารสูญหายมายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
เพ่ือด าเนินการจัดส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตต่อไป 

2. ให้ส านักงานปศุสัตว์เขตท าหนังสือแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรับทราบพร้อมทั้งจัดท า
การสรุปผลตามแบบฟอร์ม OK-05 แจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ภายใน 
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป  

การเพิกถอนใบรับรอง 
มูลเหตุของการเพิกถอนการรับรองปศุสัตว์ OK ประกอบด้วย 

 ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุ
สัตว์ OK)  

 ผลจากการสุ่มตรวจสารตกค้างจากการตรวจติดตามคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ครั้งติดต่อกันโดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 45 วัน
ท าการ นับจากได้รับทราบผลทางห้องปฏิบัติครั้งที่ 1 

 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ ได้รับการรับรองนั้นได้รับการร้องเ รียน ซึ่ง
คณะกรรมการรับรองพิจารณาแล้วพบว่ามีความผิดจริงตามข้อร้องเรียน 

 เหตุอื่นๆตามการพิจารณาของคณะกรรมการรับรอง 
  1. คณะกรรมการตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รวบรวมหลักฐานและเอกสาร  
ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอน 
  2. คณะกรรมการรับรองพิจารณาผล โดยใช้แบบฟอร์ม OK-06 ในการบันทึก พร้อมทั้งแจ้งผล
ให้แก่  ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  และส านักงานปศุสัตว์จั งหวัดให้ ได้  
รับทราบ และให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป  

3. ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเรียกใบรับรองคืนจากผู้ประกอบการที่ถูกเพิกถอนการรับรอง
ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่คณะกรรมการรับรองมีมติให้เพิกถอนการรับรอง 

4. ผู้ประกอบการที่ถูกเพิกถอนใบรับรองจะไม่สามารถยื่นขอใบรับรองใบใหม่ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี 
5. กรณีการรับรองประเภทรายกลุ่ม หากพบสารตกค้างโดยเกิดจากข้อบกพร่องของคู่ค้าของ

ผู้ประกอบการ และไม่พบการด าเนินการแก้ไขให้คณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกในสาขาที่รับสินค้าจาก 
supplier นั้น 
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การรายงานผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการรับรองสรุปรายงานการรับรอง การตรวจติดตาม การต่ออายุ และการยกเลิกสถานที่

จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ตามแบบฟอร์ม OK-05 โดยตัดยอดรายงานทุกสิ้นเดือน แล้วจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และให้ส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดท ารายงานสรุปเพื่อเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายในวันที ่10 ของทุกเดอืน  
การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินสุขลักษณะแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่า และ
กระบวนการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  
  คณะกรรมการตรวจประเมินด าเนินการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจติดตามสถานประกอบการตามที่
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สุ่มจ านวนเป้าหมายให้ เพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้ 

1. เนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ผ่านการรับรอง ต้องท าการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพ่ือตรวจหายาปฏิชีวนะ
ตกค้าง (MA), Staphylococcus aureus และตรวจ Salmonella serogroup  

ส าหรับการตรวจจุลินทรีย์จะตรวจเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังเท่านั้น ไม่ได้น ามาประกอบการ
พิจารณาการรับรองหรือต่ออายุสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

2. เนื้อสุกร เนื้อโค และเนื้อเป็ดต้องท าการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง (Beta-agonist) 
3. เนื้อไก่ต้องท าการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาฮอร์โมน 

วิธีการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ 
เนื้อสุกร/เนื้อโค 
- ช าแหละเนื้อ เลือกเอาส่วนที่ไม่มีไขมันไม่ติดหนัง (เช่น บริเวณสันใน สะโพก) ปริมาณไม่น้อยกว่า

1,100 กรัม เพ่ือน ามาตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้าง (MA) จ านวน 300 กรัม, ตรวจเชื้อจุลินทรีย์ 300 กรัม และ
ตรวจสารเร่งเนื้อแดง (Beta-agonist) จ านวน 500 กรัม โดยให้ท าการตัดแบ่งชิ้นเนื้อตามปริมาณที่ระบุที่
ต้องการตรวจก่อนส่งตรวจ 

ตารางท่ี 1 แสดงชนิดและปริมาณในการเก็บตัวอย่าง 

ชนิด MA S. aureus 
Salmonella 
serogroup 

Beta-
agonist 

Estrogen 
derivative 

รวมน้ าหนัก 

เนื้อสุกร เนื้อวัว เนื้อเป็ด     -  

น้ าหนักตัวอย่าง (กรัม) 300      300 500 - 1,100 
เนื้อไก่       
น้ าหนักตัวอย่าง (กรัม) 300 300 - 500 1,100 
ห้องปฏิบัติการที่ต้องส่ง
ตรวจ 

 สตส. (เขต 1) และ ศวพ. ในพ้ืนที่ (เขต2-8)  สตส. เท่านั้น  
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เนื้อสัตว์ปีก 
- เก็บเนื้อสัตว์ปีกที่ต้องการตรวจมาช าแหละเนื้อหน้าอกเลาะหนังออก (กรณีเก็บตัวอย่างจาก

สัตว์ปีกหลายตัว เนื้อสัตว์ปีกที่น ามาเก็บตัวอย่างจะต้องมาจากฟาร์มเดียวกัน) จากนั้นน าเนื้อสัตว์ปีกที่เก็บได้มา
แบ่งเพ่ือใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้  

1. เพ่ือตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้าง (MA) จ านวน 300 กรัม 
2. เพ่ือตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ (S.aureus, Salmonella serogroup) จ านวน 300 กรัม 
3. เพ่ือตรวจหาอนุพันธ์ของฮอร์โมนเอสโตรเจน (เฉพาะเนื้อไก่) จ านวน 500 กรัม 
4. เพ่ือตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง (เฉพาะเนื้อเป็ด) จ านวน 500 กรัม 

วิธีการเก็บรักษาและน าส่งตัวอย่าง 
1. น าตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่เก็บได้ บรรจุลงในถุงพลาสติกชนิดหนาที่ใช้ส าหรับเก็บตัวอย่าง แล้วปิด

ปากถุงให้สนิท 
2. น าฉลากที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ใส่ลงไประหว่างถุงตัวอย่างทั้ง 2 ถุง  

แล้วปิดปากถุงให้สนิทจากนั้นน าถุงตัวอย่างแต่ละถุงซ้อนด้วยถุงพลาสติกอีกครั้งหนึ่ง 
3. น าตัวอย่างไปแช่แข็งทันที หากไม่สามารถน าไปแช่แข็งได้ทันที ให้เก็บตัวอย่างไว้ในกระติก

หรือกล่องโฟมที่บรรจุน้ าแข็ง 6 ส่วน ผสมเกลือเม็ด 1 ส่วน หรือน้ าแข็งแห้ง (Dry ice) ซึ่งสามารถรักษาความเย็น
ไว้ได้ต่ ากว่า 4 ๐C แล้วจึงน าไปแช่แข็งภายใน 4-6 ชม. 

4. ขณะน าส่งตัวอย่างเพ่ือไปห้องปฏิบัติการ ควรเก็บตัวอย่างในกระติก หรือกล่องโฟมที่บรรจุ
น้ าแข็ง 6 ส่วน ผสมเกลือเม็ด 1 ส่วนหรือน้ าแข็งแห้ง (Dry ice) เพ่ือสามารถรักษาคุณภาพและความเย็นได้ดี
จนถึงห้องปฏิบัติการ  

5.น า ส่ ง ตั ว อ ย่ า ง พ ร้ อ ม แ บ บ ฟ อ ร์ ม ส่ ง ตั ว อ ย่ า ง เ นื้ อ แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต า ม แ บ บ
BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_O5 โดยในแบบฟอร์มส่งตัวอย่างระบุเป็นกิจกรรม 7.1 แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง
สามารถ Download ได้จาก Website ของส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ http://qcontrol.dld.go.th
หรือแบบฟอร์มตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในแต่ละพ้ืนที่ก าหนด ทั้งนี้แบบฟอร์มอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

6. ในการตรวจยาปฏิชีวนะตกค้าง (MA) และเชื้อจุลินทรีย์ จังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 ให้ส่ง
ตัวอย่างไปตรวจที่ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส่วนจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 2 -8 ให้ส่งตัวอย่าง 
ไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในพ้ืนที่ ส่วนจังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 ให้ส่งตัวอย่าง
ไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนบน) 

7. ในการตรวจสารเร่งเนื้อแดง จังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 ให้ส่งตัวอย่างไปตรวจที่ส านัก
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส่วนจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 2 -8 ให้ส่งตัวอย่างไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ในพ้ืนที่ ส่วนจังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 ให้ส่งตัวอย่างไปที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้  (ตอนบน)  ในกรณีการยืนยันผลการตรวจที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ส่งตรวจที่ 
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เท่านั้น 

 
มาตรฐานส าหรับสินค้าปศุสัตว์ (ส าหรับปศุสัตว์ OK ) 

เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยา 
 
 

N = Not detected 
 

S.aureus (cfu/g) ≤ 100 

Salmonella serogroup 
(in 25 g) 

N 

http://qcontrol.dld.go.thหรือแบบฟอร์มตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในแต่ละพื้นที่กำหนด
http://qcontrol.dld.go.thหรือแบบฟอร์มตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในแต่ละพื้นที่กำหนด
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เกณฑ์ด้านสารตกค้าง 
1. ยาปฏิชีวนะตกค้าง (MA) (ทุกชนิดสัตว์) 

- ห้ามพบยาปฏิชีวนะตกค้างตรวจโดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ (Micro Assay) 
2. กลุ่ม Beta-agonists (สุกร โค เป็ด) 
 -การตรวจคัดกรองด้วยเทคนิค ELISA ส าหรับสาร Salbutamol, Clenbuterol < 2ppb และ
Ractopamine < 4 ppb  
 - ห้ามพบสารตกค้างกลุ่ม Beta-agonists ในสัตว์ (Zero Tolerance) โดยวิธีการตรวจยืนยันผลด้วย
เทคนิค LC-MS/MS  
3. กลุ่ม Estrogen derivative (ไก่) 
 - ห้ามพบสารตกค้างกลุ่ม Estrogen derivative ได้แก ่dienestrol, hexestrol และ diethylstilbestrol 

มาตรการด าเนินการกรณีตัวอย่างเนื้อสัตว์ไม่ผ่านตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบตัิการ(ปศุสัตว์OK) 
คณะกรรมการตรวจประเมินในพ้ืนด าเนินการแจ้งผลที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการไปยัง

ผู้ประกอบการและส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ภายในระยะเวลา 15 วันท าการหลังจาก
ที่รับทราบผลวิเคราะห์ โดยผู้ประกอบต้องด าเนินการหาสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข ภายในระยะเวลา 15 วัน
ท าการหลังจากที่รับทราบผลวิเคราะห์ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน เมื่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินได้รับแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการ ให้ท าการนัดหมายผู้ประกอบการเพ่ือตรวจติดตามผลการ
แก้ไขพร้อมท าการเก็บตัวอย่างซ้ า ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากได้รับแนวทางการแก้ไข หากผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินเสนอ
คณะกรรมการรับรองพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง หากคณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบแล้วพบว่า
ผู้ประกอบการยังไม่ด าเนินการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไขหรือผลตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ให้
คณะกรรมการตรวจประเมินรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เสนอ
ให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอน ซึ่งผู้ที่ถูกเพิกถอนจะไม่สามารถขอการรับรองได้เป็นระยะเวลา 1 ปี 
หากผลการด าเนินการสิ้นสุด ให้คณะกรรมการรับรองสรุปผลรายงานต่อส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ 
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การจัดท าใบรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

ใบรับรองประกอบด้วย 
1. โลโก้สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 
2. ชื่อใบรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 
3. ชื่อร้าน หรือชื่อเจ้าของร้าน ที่เป็นผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ที่

ได้รับการรับรอง (ชื่อร้านและชื่อสาขา) 
4.ที่ตั้งของสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ที่ได้รับการรับรอง (ให้ระบุรายละเอียดข้อมูล 

เลขที่ตั้ง ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 
5. ประเภทของเนื้อสัตว์ทีข่อการรับรอง(สามารถระบุได้มากกว่า 1 ชนิด) 
ในกรณีที่สถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ขอเพ่ิมขอบข่ายการรับรอง ให้ใช้เลขใบรับรองเดิม 

โดยสามารถเพ่ิมชนิดของเนื้อสัตว์ที่ขอการรับรองลงไป 
6. เลขทะเบียนรับรองซึ่งประกอบด้วยตัวเลขไทยและตัวอักษรจ านวน 5 ส่วน เช่น OKP-01-01-001/2558 
ส่วนที่หนึ่ง แสดงด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แสดงประเภทของเนื้อสัตว์ 
OKP  หมายถึง เนื้อสุกร 
OKD  หมายถึง เนื้อเป็ด 
OKBr หมายถึง เนื้อไก ่
OKC  หมายถึง เนื้อโค 
ใบรับรอง 1 ใบ สามารถระบุชนิดเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองได้มากกว่า 1 ชนิด  

 

จ าหน่ายเนื้อ...................................... 

ได้รับการรับรองเป็นสถานที่จ าหนา่ยเนือ้สัตว์ปลอดภยั ใส่ใจผู้บริโภค 

ทะเบียนรับรอง……………………………………. 

 

บริษัท/รา้น..........................................................สาขา..................................... 

เลขที่.........หมู่ที่........ต าบล...................อ าเภอ.....................จังหวัด............... 

ออกให้ ณ วนัที่........................................ 

หมดอายุ วนัที่ ......................................... 
(                                ) 

ปศุสัตวเขต 
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เช่น OKP Br-01-01-001/2558 หมายความว่า ใบรับรองนี้ให้การรับรองทั้งเนื้อหมูและเนื้อไก่ 
ส่วนที่สองแสดงตัวเลขสองหลัก หมายถึงส านักงานปศุสัตว์เขตท่ี01-09 
ส่วนที่สาม แสดงด้วยตัวเลขของจังหวัด (ตามเลขรหัสของจังหวัดที่ระบุในภาคผนวก) เช่น 01 

หมายถึง จังหวัดปทุมธานี 02 หมายถึงกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่สี่  แสดงล าดับที่  สถานที่จ าหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์ที่ รับรอง เช่ น 001 หมายถึ ง  

ล าดับการรับรองที่ 1 (ให้ไล่ล าดับจ านวนไปตามล าดับ) 
ส่วนที่ห้า แสดงปี พ.ศ. ที่ออกใบรับรอง 
7. วันที่ออกใบรับรอง 
8. วันที่หมดอายุการรับรอง 
9. ลายเซ็นใบรับรองจากปศุสัตว์เขต 

(หมายเหตุ :ในกรณีต่ออายุ หมายเลขทะเบียนที่ให้การรับรองให้ใช้หมายเลขเดิมแต่เปลี่ยนวันที่ออก
ใบรับรองวันหมดอายุและข้อมูลอ่ืนให้เป็นปัจจุบัน) 
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ภาคผนวก 
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ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK 
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แบบค าขอรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)ประเภทเนื้อสตัว์ 
เขียนท่ี....................................................................... 

วันที.่............เดือน.....................พ.ศ................... 
 
 
1. ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................นามสกุล................................................................................... 

1.1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  อายุ...........................ปี สัญชาติ.................................................บัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตร(ระบุ).....................................เลขที่..................................................ออกให้ ณ  อ าเภอ/เขต.....................................................  
จังหวัด................................................................... อยู่บ้านเลขที่............... ........หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..........................................
ถนน....................................................ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต................................................................ 
จังหวัด.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  รหัสไปรษณีย์. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .โทรศัพท์ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
โทรสาร………………………………………... 
 1.2. กรณเีป็นนิติบุคคล ประเภท................................. จดทะเบียนเมือ่..............................เลขทะเบียน............................... 
มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................ ตรอก/ซอย......................... ....... ถนน................................................. หมู่ที่.............................. 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต......................................... ........จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์.................................................... โทรศัพท์.................................................โทรสาร………………………………………………….. 
โดยมีผู้ด าเนินกิจการ ชื่อ.............................................................................................อายุ..........................ปี  
สัญชาติ...............................บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร (ระบุ)........................................เลขที่..................................................... 
ออกให้ ณ  อ าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด............................... ................................................ 
อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์..................... ...
โทรศัพท์.............................................โทรสาร……………………………………… 

2. มีความประสงค์ขอรับการรับรอง 
          สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว ์(ปศุสัตว์ OK )   ชนิด      ไก ่        เป็ด           หมู          โค (สามารถเลือกได้มากกว่า 1) 
ชื่อร้าน...........................................................................โดยมี.................................................................เป็นผู้ด าเนินกิจการ  
ณ....................................................... ........เลขที่....................หมู่ที่ ................. ............ตรอก/ซอย................................. 
ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต..........................................
จังหวัด....................................................โทรศัพท์......................................................... 
ใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10 หรือ ร.10/1) เลขที่....................................................... 

3. พร้อมกับค าขอนี ้ข้าพเจ้าไดแ้นบเอกสารหลักฐานมาด้วยแลว้ คอื 
3.1 ส าเนาหรือรูปถา่ยบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ท าหน้าที่ย่ืนค าขอหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชนได ้
3.2 ส าเนารับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
3.3 หนังสือแสดงวา่เป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนญุาต) 
3.4 ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองฉบับที่จะหมดอายุ 
3.5หลักฐานการตรวจสอบย้อนกลบั เช่น เอกสารแสดงว่ารับซ้ือเนือ้มาจากโรงฆ่าใด หรือสถานที่กระจายสินค้าใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 ขอรับรองใหม่ 
0  ต่ออาย ุ

OK-01 
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เงื่อนไขการให้การรับรองสถานท่ีจ าหน่าย ปศุสตัว ์OK 

ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องรักษาไว้ซ่ึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK 

ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
2. การรับรองในคร้ังน้ีสามารถอ้างถึงการรับรองเฉพาะชนิดของเน้ือสัตว์ที่ผู้ประกอบการขอรับรองเท่านั้น 
3. ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือ เคร่ืองหมายรับรองไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสยีตอ่

กรมปศุสัตว์ ซ่ึงอาจพิจารณาได้ว่าท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
5. ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมิน

ทุกคร้ัง โดยจะต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าตรวจสอบในพื้นที่สถานที่จ าหน่ายเน้ือสัตว์ทั้งหมดที่ถือครอง  
ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า และพื้นที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเคร่ืองมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่ม เก็บ
ตัวอย่าง เช่น เน้ือสัตว์ ไปทดสอบแล้วแต่กรณี 

6. ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องเก็บเอกสาร หลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จ าหน่าย
เน้ือสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความถูกต้องและจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองทุก
ประการ ให้เก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี 

7. ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่กรมปศุสัตว์ 
เมื่อได้รับการร้องขอ 

8. หากผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม OK-04พร้อม
แนบใบรับรองคืนใหส้ านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน 15วันท าการนับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการ และให้ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตทราบต่อไป 

9. กรณีใบรับรองช ารุด สูญหาย ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมย่ืนค าขอใบรับรอง 
ใบใหม่ และแนบส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายังส านักงานปศุสัตว์ จังหวัด เพื่อ
แจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 

11. หากมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระส าคัญ เช่น การปรับปรุงสถานที่จ าหน่ายเน้ือสัตว์ ฯลฯ ให้
แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ี กรมปศุสัตว์อาจพิจารณารับรองต่อเน่ือง หรืออาจ
ก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม  

12. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการรายใหม่ หรือการโอนกิจการให้บุคคลอื่นมาด าเนินการแทน ให้ผู้
ได้รับการรับรองต้องแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม และให้ผู้ที่มา
ด าเนินการแทนมาย่ืนค าขอรับรองใหม่ ทั้งน้ี ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตทราบ 

13. การย้ายสถานที่ตั้งสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกเลิกการรับรอง และให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตทราบต่อไป 

14. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ แต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้ง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการแจ้งส านักงาน
ปศุสัตว์เขตเพื่อพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม่โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งน้ีผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับ
เดิม ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่มายังส านักงานปศุสัตวจั์งหวัด 

15. สถานที่จ าหน่ายเน้ือสัตว์ที่ได้รับการรับรองแล้วต้องแสดงตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK ณ จุดจ าหน่ายเน้ือสัตว์
ตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก าหนดหรืออนุญาต ในสถานที่เปิดเผยและผู้บริโภคสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน และรักษาสภาพของป้ายให้
สะอาดอยู่เสมอ 

16. ผู้ที่ได้รับการรับรองจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ประกาศเพิ่มเติมโดยกรมปศุสัตว์
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 
ลายมือชือ่.........................................................ผู้ขอรับรอง 

(.............................................................) 
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ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี 

เอกสารหลักฐานครบถ้วน 
      เอกสารหลักฐานไม่ครบ 

เอกสารทีไ่ม่ครบ ได้แก่
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

ลายมือชือ่................................................... 
(.................................................................) 

ต าแหน่ง........................................................ 
วันที่ได้รับเอกสาร…………………………………….. 
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แบบประเมินสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสตัว์ OK) 
วันท่ีตรวจ...................................... 

ชื่อผูป้ระกอบการ........................................................................................................................................................... 
ชื่อสถานที่จ าหน่าย..............................................................สาขา.................................................................................. 
พิกัด ละติจูด.............................. ลองติจูด..................................... 
ประเภทสถานประกอบการ 
เอกสารสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
 จากสถานประกอบการไปยังโรงฆ่าสัตว์หรือศูนย์กระจายสินค้า 
 จากโรงฆ่าสัตว์หรือศูนย์กระจายสินค้าไปยังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 
ชนิดการตรวจประเมิน    รับรองใหม่     ต่ออาย ุ    ตรวจติดตาม      ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งท่ี...........  
ใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10 หรือ ร. 10/1) เลขท่ี............................................................................ 
รับเนื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์ (ระบชุื่อ)................................................................................................................................. 
***กรณีทีร่ับเนื้อมาจากหลายสถานท่ี สามารถระบุเป็นเอกสารแนบได้ 
ชนิดเนื้อสัตว์ท่ีขอการรับรองชนิด     ไก่       เป็ด       หมู      โค (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ชนิด) 
 
ข้อมูลการจ าหน่ายเนื้อไก่...........................................................................................ตัวหรือกโิลกรัม ตอ่วนั 
ข้อมูลการจ าหน่ายเนื้อเป็ด.........................................................................................ตัวหรือกิโลกรัม ต่อวัน 
ข้อมูลการจ าหน่ายเนื้อหมู...........................................................................................ตัวหรือกิโลกรัม ต่อวัน 
ข้อมูลการจ าหน่ายเนื้อโค............................................................................................ตัวหรือกิโลกรัม ต่อวัน 
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เกณฑ์การตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
หลักเกณฑ์ท่ัวไป    

1. เนื้อสัตว์ที่น ามาจ าหน่ายต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตตั้ง
โรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2)(แสดงเอกสาร) 

   

2. เนื้อสัตว์ต้องมาจากฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง (GAP) (แสดงเอกสาร)    

3. จุดจ าหน่ายต้องมเีอกสารที่สามารถแสดงการตรวจสอบย้อนกลับไป
ยังโรงฆ่าสัตว์และ/หรือฟาร์ม/ศูนย์กระจายสินค้า (แนบส าเนาเอกสาร
หรือรูปถ่าย) 

   

4. ผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ต้องมีใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์
หรือซากสัตว์ (แบบ ร.10 หรือ ร.10/1)  

   

ลักษณะของสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์    

5. จุดจ าหน่ายเนื้อสัตว์ หากมีการควบคุมอุณหภูมิต้องไม่เกิน 4 องศา
เซลเซียส (แนบรูปถ่าย) 

   

6. จุดจ าหน่ายเนื้อสัตว์ได้แก่ แผงจ าหน่าย ชั้นวางจ าหน่าย ตู้แช่
จ าหน่ายต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน พ้ืนผิวเรียบ ท าความ
สะอาด ได้ง่าย ไม่ดูดซับน้ าและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ (แนบรูปถ่าย) 

   

   7. บริเวณวางจ าหน่ายเนื้อสัตว์มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 cmมี
สภาพดีและสามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ (ยกเว้นตู้แช่เย็นที่มีฝาปิด 
ไม่ต้องสูงจากพ้ืนเกิน 60 cm) (แนบรูปถ่าย) 

   
 
 
 

8.จุดจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ต้องไม่เป็นแหล่งอาศัยของแมลงและสัตว์พาหะ
น าโรค มีวิธีการที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน ป้องกันแมลงและสัตว์
พาหะได ้

   

9. กรณีท่ีมีการตัดแบ่งจ าหน่าย ต้องมีก๊อกน้ าหรืออ่างล้างมือหรือกรณีที่
ใช้การตักน้ าส าหรับล้างมือ ต้องใช้วิธีให้น้ าไหลผ่านพร้อมสารท าความ
สะอาดซึ่งตั้งอยู่ในที่เหมาะสมหรือบริเวณใกล้เคียงโดยที่น้ าล้างมือไม่
สามารถกระเด็นปนเปื้อนเนื้อสัตว์ได้ (แนบรูปถ่าย) 

   

10. จุดจ าหน่ายเนื้อสัตว์จะต้องมีการระบายน้ าอย่างเหมาะสมไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์ 

   

การจัดการควบคุมสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์    

11. มีการล้างท าความสะอาดบริเวณสถานที่จ าหน่ายและบริเวณโดยรอบ
เป็นประจ าทุกวันและดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

   

12. มีน้ าสะอาดส าหรับใช้ล้างท าความสะอาดอย่างเพียงพอ    
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แบบประเมินสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 

เกณฑ์การตรวจประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
การจัดการควบคุมสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์(ต่อ)    

13. เนื้อสัตว์ที่วางจ าหน่ายต้องมีการจัดวางเป็นระเบียบ แยกส่ วน
เนื้อสัตว์ออกจากเครื่องในสัตว์ (ยกเว้น การขายไก่ตัวรวมเครื่องใน) 
(แนบรูปถ่าย) 

   

14. บริเวณที่จ าหน่ายควรมีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอส าหรับการ
มองเห็นสีของเนื้อได้อย่างชัดเจน 

   

15. ต้องมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยประจ าสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลและท าความสะอาดอยู่เสมอ (แนบรูปถ่าย) 

   

16. กรณีที่มีการตัดแบ่งจ าหน่ายต้องมีถุงมือที่สะอาดหรือเครื่องมือ
อุปกรณ์ส าหรับบริการผู้ซื้อ เพ่ือใช้ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ เพ่ือป้องกัน
สิ่งปนเปื้อนต่างๆไปสู่เนื้อสัตว์(แนบรูปถ่าย) 

   

อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้    

17. สิ่งของและเครื่องมือเครื่องใช้ต้องจัดวางอย่างเป็นระเบียบและมีที่
จัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ(แนบรูปถ่าย) 

   

18. เขียง มีดและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ต้อง
สะอาด ท าด้วยวัสดุคงทนสามารถท าความสะอาดและฆ่าเชื้อได้และไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์ (แนบรูปถ่าย) 

   

19. มีการล้างภาชนะ เครื่องมือและอุปกรณ์โดยต้องรักษาความสะอาด
อยู่เสมอก่อนการน าไปใช้ 

   

สุขลักษณะผู้จ าหน่ายเนื้อสัตว์/การจัดวางสินค้า    

20. ผู้จ าหน่ายต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาด มีอุปกรณ์ป้องกันการ
ปนเปื้อน เช่น หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน (แนบรูปถ่าย) 

   

21. ผู้จ าหน่ายต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล     

22. ผู้จ าหน่ายที่มีบาดแผลในส่วนที่ต้องสัมผัสกับเนื้อสัตว์ต้องปิดแผลให้
มิดชิดด้วยวิธีการที่ป้องกันการปนเปื้อนไปยังเนื้อสัตว์ได้     

   

23. ในกรณีที่ผู้จ าหน่ายสวมใส่เครื่องประดับที่นิ้วและมือต้องสวมใส่ถุง
มือเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนก่อนสัมผัสกับเนื้อสัตว์ 

   

24. แยกพ้ืนที่เนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองออกจากเนื้อสัตว์อ่ืนอย่าง
ชัดเจน(แนบรูปถ่าย) 

   

 

สรุปผลการตรวจประเมิน  ผ่าน             ไม่ผ่าน 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ :ในกรณีที่พบข้อบกพร่องหลายข้อสามารถเพิ่มเตมิเป็นเอกสารแนบ 
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ผู้รับการตรวจประเมิน 
ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับผลการตรวจประเมินดังกล่าวข้างต้น และสามารถแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่…………………………………….. 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(                                                         ) 

ต าแหน่ง...................................................................... 
วัน/เดือน/ปี................................................................ 

 
ผู้ตรวจประเมิน 
1.  ลงชื่อ.............................................................. 
            (                                  ) 
ต าแหน่ง....................................................... .. 
หน่วยงาน...................................................... 

2.  ลงชื่อ............................................................ 
           (                                      ) 
    ต าแหน่ง....................................................... 
    หน่วยงาน..................................................... 
 

3.  ลงชื่อ................................................................ 
             (                               ) 
ต าแหน่ง........................................................ 
หน่วยงาน........................................................ 

 

4.  ลงชื่อ........................................................... 
            (                                    ) 
    ต าแหน่ง...................................................... 
    หน่วยงาน..................................................... 

5.  ลงชื่อ........................................................... 
            (                                    ) 
    ต าแหน่ง...................................................... 
    หน่วยงาน..................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK-02 



- 25 - 
 

 
 
 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อผู้จ าหน่าย............................................................................................................................................................  
ชื่อสถานที่จ าหน่าย……………………………………………………….สาขา......…………………................................................ 
ที่อยู่สาขา.................................................................................................................. ............................................... 
................................................................ .................................................................................................................  
ชนิดของเนื้อสัตว์ที่ขอการรับรอง……………….…………………………………………………………………………...………………... 
 

2. เหตุผลและหลักฐานการขอยกเลิกการรับรอง 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) เนื่องจาก
.......................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................ .....................................
.............................................................................................. ...................................................................................  
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบใบรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) มาด้วยแล้ว (หรือเอกสารหลักฐานการแจ้ง
ความกรณีใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย) 
ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
ส าหรับผู้ประกอบการ 
 
ลงชื่อ...........................................................................ผู้ประกอบการ/ผู้รับมอบอ านาจ  
    (                                                     ) 
วันที่........................................................... 
 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
 
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับค าขอ  
      (                                                   ) 
วันที่......................................................... 
ต าแหน่ง..................................................................... 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: กรณีผู้ยื่นเป็นผู้รับมอบอ านาจให้แนบหนังสือมอบอ านาจร่วมด้วย

OK-04 

แบบฟอร์มการขอยกเลิกการรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศสุตัว์ OK) 
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แบบรายงานผลการตรวจสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 
ส านักงานปศุสัตว์
เขต……………………. 
วันที่…………………………….. 
 

 
 
 

**** หมายถึง สาเหตุที่ไม่ผ่านการรับรอง ให้ระบุชนิดเนื้อที่ไม่ผ่านการรับรองพร้อมสาเหตุ 
 

 
 

เลขทีบ่ตัรประจ าตวั
ประชาชน

แหลง่ทีม่าของเน้ือสตัว์ วันทีด่ าเนินการตรวจ

ไก่ สกุร เปด็ โค ไก่ สกุร เปด็ โค เลขที่ หมู่ที่ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด เบอร์โทรศัพท์ หรือเลขทะเบยีนการค้า ละตจิดู ลองตจิดู
(ระบเุลขทะเบยีนโรง

ฆ่าสตัว์)
(ว/ด/ค.ศ)

ขอ
รับรอง
ใหม่

ตอ่อายุ
การ

รับรอง

ตรวจ
ตดิตาม

ใหก้าร
รับรอง

คงไว้
ซ่ึงการ
รับรอง

เลขทีใ่บรับรอง
วันทีอ่อก
ใบรับรอง 
(ว/ด/ค.ศ)

ไม่ผ่านการ
รับรอง

สาเหตทุีไ่ม่ผ่านการรับรอง
 (ระบ)ุ****

ชื่อเจ้าของสถานทีจ่ าหน่ายล าดบัที่ ชื่อสถานทีจ่ าหน่าย

ปริมาณการขายตอ่วัน   
(กก./วัน)

ผลการรับรองประเภทเน้ือทีข่อรับรอง พิกัด ประเภทการตรวจรับรองทีอ่ยู่

 

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

....................................................................................) 

ผู้รายงาน 

รายงานผลตัดยอดทุกสิ้นเดือนและส่งรายงานทางอีเมล์ :localslaughter@gmail.com 

OK 05 



- 27 - 
 

 
 
 
ชื่อสถานที่จ าหน่าย………………………………………………………… 
ที่อยู่สถานที่จ าหน่าย...................................................................................... ........................................ 
วันที่ได้รับเอกสาร..............................ตามหนังสือส านักงานปศุสัตว์..................... 
ที่ กษ...................................ลงวันที่...............................................  
วันที่คณะกรรมการรับรองตรวจเอกสาร………………………….…………… 
ความครบสมบูรณ์ของเอกสาร        ครบ            ไม่ครบ 
เอกสารสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
แบบประเมินสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………………. 
เอกสารที่ไม่ครบ คือ
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
เอกสารที่ขอเพิ่มเติม..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ส านักงานปศุสัตว์เขต.......................................................................... 
 รับรองใหมต่ั้งแต่วันที่.............................ถึงวันที่................................... 
 ต่ออายุการรับรองตั้งแต่วันที่.............................ถึงวันที่................................... 
 คงไว้ซึ่งการรับรอง  ตั้งแต่วันที่.............................ถึงวนัที่................................... 
 เพิกถอนการรับรอง  ตั้งแต่วันที่..............................................เป็นเวลา 1 ปีเนื่องจาก (ระบุ)...................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ยกเลิกการรับรอง   ตั้งแต่วันที่......................................................เนื่องจาก (ระบุ).......................................  
........................................................................................................ ...................................................................... 
  แบบฟอร์มการขอยกเลิกการรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) (กรณีขอยกเลิกการรับรอง) 
 ไม่ผ่านการรับรอง เนื่องจาก (ระบุ)........................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ: (ถ้ามี) 
- สารตกค้างเบต้าอะโกนิสท์ (เนื้อสุกร/เนื้อโค/เนื้อเป็ด)  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
- ยาปฏิชีวนะตกค้าง (MA)  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
- ฮอร์โมน (ไก่)     ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 

แบบบันทึกการพิจารณารับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 

OK-06 
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ลงช่ือคณะกรรมการรับรอง 
 
1.  ลงชื่อ........................................................... ... 
           (                                        ) 
ต าแหน่ง....................................................... .. 
หน่วยงาน...................................................... 

2.  ลงชื่อ............................................................ 
            (                                         ) 
    ต าแหน่ง....................................................... 
    หน่วยงาน..................................................... 
 

3.  ลงชื่อ................................................................ 
            (                                    ) 
ต าแหน่ง........................................................ 
หน่วยงาน........................................................ 

 

4.  ลงชื่อ........................................................... 
             (                                      ) 
    ต าแหน่ง...................................................... 
    หน่วยงาน..................................................... 
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- 29 - 
 

แบบตรวจประเมินสถานทีก่ระจายสินค้า 
 

ชื่อสถานที่กระจายสินค้า.............................................................................สาขา........................................................................... 
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................................................. 
วันที่ด าเนินการตรวจ ............/................/........................  
ใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์หรอืซากสัตว์ (ร.10 หรือ ร.10/1) เลขที่....................................................................... 
 

 
หัวข้อพิจารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหต ุ

1.ท าเล/สถานที่ตั้ง      

 - มีรั้วโดยรอบบริเวณป้องกันสัตว์พาหะเข้ามาภายในสถานที ่      

 - ไม่มีน้ าท่วมขัง      

2.อาคาร/โรงเรือนเก็บซากสัตว ์      

 - ไม่เก็บสินค้าอื่น เช่น ผัก ผลไม้ปะปนในห้องเดียวกันกบัห้องเก็บรักษา 
ซากสัตว ์

     

 - สามารถป้องกันการปนเปื้อนของวัตถมุีพิษจากเกษตรกรรมและโรงงาน 
อุตสาหกรรม 

     

 - มีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน      

- วัสดุที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกมีความแข็งแรงท าความสะอาดได้ง่าย      

- ป้องกันสัตว์จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้ออ านวยได้      

- มีการกันแยกพื้นที่สะอาดจากพื้นที่สว่นสกปรก    

- ผนัง พื้นเพดาน ท าจากวัสดุไม่ดูดซึมน้ า ล้างท าความสะอาดได้ง่าย    

- ไม่มีช่องทางให้สัตว์เช่น นก หนู สัตว์มพีิษเข้ามาภายในห้อง เก็บซาก 
สัตว์ 

   

- มีระบบการจัดเก็บซากสัตว์ที่เหมะสมมีพาเลทรองรับซากสัตว์    

- สามารถควบคุมอุณหภูมิในหอ้งที่ต้องใช้อุณหภูมิเฉพาะได้      

3.เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์สามารถล้างท าความสะอาดและฆา่เช้ือได้ 
ง่าย ไม่เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักและอื่นๆที่เป็นอันตราย มีระบบ 
การบ ารุงรักษา (Maintenance Program) 

     

4.ห้องแช่เย็น (ถ้ามี)      

 - ต้องควบคุมอุณหภูมิซากสัตว์ได้โดยอณุหภูมิใจกลางซากระหวา่ง ๔  - ๘  
องศาเซลเซียส 

     

5.มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพ      

6.การขนส่งและเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์      

 - มีระบบรายงานรถบรรทุกเข้า ออก พืน้ที่      

7.พาหนะขนส่งซากสัตวแ์ละเนื้อสัตว์      

 - เป็นพาหนะทีอ่อกแบบส าหรับการขนส่งซากสัตว์โดยเฉพาะ ท าความ 
สะอาดฆ่าเช้ือโรคได้ง่าย 

     

 - มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในบริเวณจัดเก็บที่เหมาะสมทั้งแบบ 
อุณหภูมิปกตแิช่เย็น(Chill) และแช่แข็ง(Frozen) 

     

 - ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุเนื้อ ซากสัตวต์้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และล้าง 
ท าความสะอาดได้ง่าย 

     

8.การจัดการและการควบคุมสุขลกัษณะ(Sanitary)      

 - มีระบบการควบคุมสัตว์พาหะน าโรคการจัดเก็บเศษซากและท าลายของ 
เสียอย่างเหมาะสม 

     

OK-08 
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9.การจัดการสุขลักษณะส่วนบุคคล (Personal Hygiene)      

 - มีการตรวจสุขภาพของพนักงานปีละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย      

- มีการจัดฝึกอบรมความรู้แกพ่นักงานปลีะ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย      

- มีบริเวณและอปุกรณ์ล้างมือส าหรับบคุคลก่อนและหลังสัมผัสซากสัตว์      

- มีห้องและชุดเฉพาะส าหรับบุคคลได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย      

10.การตรวจสอบยอ้นกลับ      

- มีบันทึกระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ถึงแหล่งที่มาได้      

 
สรุปผลการตรวจประเมิน            (  )  ผ่าน     (  )  ไม่ผ่าน 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ...................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ : ในกรณีที่พบข้อบกพรอ่งหลายข้อสามารถเพิ่มเติมเป็นเอกสารแนบ 
 
ผู้รับการตรวจประเมิน 
ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับผลการตรวจประเมนิดังกล่าวข้างต้น และสามารถแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี............................... 
 

ลงช่ือ ............................................................ 
(                                       ) 

ต าแหน่ง........................................................ 
วัน/เดือน/ปี.................................................. 

 
ผู้ตรวจประเมิน 
1. ลงช่ือ.................................................................  2. ลงช่ือ..................................................................... 
          (                                           )   (                                          ) 
  ต าแหน่ง..................................................................    ต าแหน่ง.................................................................. 
  หน่วยงาน.................................................................    หน่วยงาน................................................................ 
 
3. ลงช่ือ.................................................................  4. ลงช่ือ..................................................................... 
          (                                           )   (                                          ) 
  ต าแหน่ง..................................................................    ต าแหน่ง.................................................................. 
  หน่วยงาน.................................................................    หน่วยงาน................................................................ 
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ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด..........................................เขต.................... 

 
วันที่........................................ 

เรื่อง  เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK 
เรียน  ผู้ประกอบสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK 
ชื่อสถานที่เก็บตัวอย่าง................................................................ที่อยู่สถานที่เก็บตัวอย่าง................................... ..................................................................................................................
เลขทะเบียนใบรับรองปศุสัตว์ OK...........................................................................................  

 
ข้าพเจ้าได้เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จ านวน .................................. ตัวอย่าง เพ่ือทดสอบตามโครงการปศุสัตว์ OK  

รายการเพื่อตรวจวิเคราะห์   2.  S. aureus  3. Salmonella serogroup -  

ล าดับที่ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ / ชนิด

เนื้อสัตว์ 
น้ าหนัก วันที่ผลิต/ Lot No. วันที่เก็บตัวอย่าง ชื่อศูนย์กระจายสินค้า(ถ้ามี)/ที่มาของเนื้อสัตว์ 

           
           
           
           
           

 

ข้าพเจ้าไดเ้ก็บตัวอย่างตามรายการข้างต้นนี ้
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เก็บตัวอย่าง 

ข้าพเจ้ายืนยันว่ามีการเก็บตัวอย่างตามรายการข้างต้นจริง 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้ประกอบการ 

      (.......................................................) 
วันที่...............................................เวลา...................... 

      (.......................................................) 
วันที่...............................................เวลา...................... 

OK-09 

หมายเหตุ  :1. OK 09 1 ใบ ต่อ 1 สถานที่จ าหน่าย 

2. หากผูป้ระกอบการมิได้ลงชื่อ ให้แนบหลักฐานอยา่งอื่น      
       ที่บ่งชี้ว่าเนื้อสัตว์ที่เก็บมามาจากแหล่งใด เช่น ใบเสร็จรับเงิน 

 3.  ควรเก็บรักษาใบส่งตัวอยา่งไว้อยางน้อย 1 ป ี
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    เลขรหัสจังหวัดแยกเป็นรายเขต 
 

เขต รหัสจังหวัด จังหวัด 

1 1 ปทุมธาน ี
  2 กรุงเทพมหานคร 
  3 ชัยนาท 
  4 นนทบุรี 
  5 พระนครศรีอยุธยา 
  6 ลพบุรี 
  7 สระบุรี 
  8 อ่างทอง 
  9 สิงห์บุรี 
2 11 ฉะเชิงเทรา 
  12 จันทบุรี 
  13 ชลบุรี 
  14 ตราด 
  15 นครนายก 
  16 ปราจีนบุร ี
  17 ระยอง 
  18 สมุทรปราการ 
  19 สระแก้ว 
3 20 นครราชสีมา 
  21 ชัยภูม ิ
  22 บุรีรัมย์ 
  23 ยโสธร 
  25 ศรีสะเกษ 
  26 สุรินทร์ 
  27 อ านาจเจริญ 
  28 อุบลราชธาน ี
4 24 ร้อยเอ็ด 
  29 ขอนแก่น 
  30 อุดรธาน ี
  31 กาฬสินธุ ์
  32 นครพนม 
  33 มหาสารคาม 
  34 มุกดาหาร 
  35 เลย 
  36 สกลนคร 
  37 หนองคาย 
  38 หนองบัวล าภ ู
  77 บึงกาฬ 
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เขต รหัสจังหวัด จังหวัด 
5 39 เชียงใหม่ 
  40 เชียงราย 
  41 น่าน 
  42 พะเยา 
  43 แพร่ 
  44 แม่ฮ่องสอน 
  45 ล าปาง 
  46 ล าพูน 
6 47 พิษณุโลก 
  48 ก าแพงเพชร 
  49 ตาก 
  50 นครสวรรค์ 
  51 พิจิตร 
  52 เพชรบูรณ์ 
  53 สุโขทัย 
  54 อุตรดิตถ์ 
  55 อุทัยธาน ี
7 10 สุพรรณบุรี 
  56 นครปฐม 
  57 กาญจนบุร ี
  58 ประจวบคีรีขันธ ์
  59 เพชรบุร ี
  60 ราชบุรี 
  61 สมุทรสงคราม 
  62 สมุทรสาคร 
8 63 สุราษฎร์ธาน ี
  64 กระบี ่
  65 นครศรีธรรมราช 
  66 ชุมพร 
  67 พังงา 
  68 ภูเก็ต 
  69 ระนอง 
  71 ตรัง 
  74 พัทลุง 
9 70 สงขลา 
  72 นราธิวาส 

  73 ปัตตานี 
  75 ยะลา 
  76 สตูล 
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