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แบบตรวจสอบโรงฆ�าสัตว� 
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข 

ในการตั้งโรงฆ�าสัตว� โรงพักสัตว� และการฆ�าสัตว� พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผลการตรวจ ข.อบกพร�อง/ข.อคิดเห็น/

ข.อเสนอแนะ รายการตรวจ 
ยอมรับ ไม�ยอมรับ  

1. บริเวณภายนอกอาคารโรงฆ�าสัตว� 
   

(1) มีรั้วก้ันเพ่ือป�องกันบุคคลภายนอกและสัตว!อ่ืนมิให%เข%าไปภายในโรงฆ*าสัตว!ได% 
(2) มีบริเวณรอบอาคารโรงฆ*าสัตว!ท่ีมีการดูแลปรับปรุงให%อยู*ในสภาพดี  
ไม*ก*อให%เกิดฝุ1นละอองและมีระบบระบายน้ําท่ีดี 
(3) มีโรงพักสัตว! 
(4) มีการแยกทางเข%าออกของสัตว!มีชีวิต และเนื้อสัตว!หรือซากสัตว!ออกจากกัน 
(5) มีการป�องกันแมลง นก และสัตว!ท่ีเป9นพาหะนําโรคมิให%เข%าไปใน
อาคารโรงฆ*าสัตว! 
(6) จัดให%มีท่ีรวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีไม*ก*อให%เกิดกลิ่นรบกวน
เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม 

   

1.1 โรงพักสัตว� 
(1) อยู*ห*างจากส*วนท่ีสะอาดของอาคารโรงฆ*าสัตว! เพ่ือป�องกันกลิ่นหรือ 
ฝุ1นละอองจากโรงพักสัตว!ท่ีสามารถปนเป>?อนไปยังเนื้อสัตว!ได% 
(2) มีพ้ืนท่ีเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนสัตว!ท่ีจะทําการฆ*าในแต*ละวัน 
ท้ังนี้ เพ่ือการผ*อนคลายของสัตว! และสะดวกต*อการตรวจโรคสัตว!ก*อนทําการ
ฆ*าสัตว!ของพนักงานตรวจโรคสัตว! 
(3) มีโครงสร%างของโรงพักสัตว!ท่ีทําจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน มีหลังคา
ป�องกันแสงแดดและฝน 
(4) มีประตู รั้วก้ัน หรือแผงก้ันท่ีทําจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน สามารถ
ป�องกันสัตว!มิให%ออกจากโรงพักสัตว!ได% 
(5) มีบริเวณท่ีรับสัตว!ท่ีมีพ้ืนผิวท่ีไม*ลื่นหรือลาดชันจนเกินไป และสะดวก
ต*อการเคลื่อนย%ายสัตว!ลงจากรถบรรทุกสัตว! โดยไม*เสี่ยงต*อการเกิด
อันตรายหรือได%รับบาดเจ็บ 
(6) มีทางเดินไปยังโรงฆ*าสัตว!ท่ีมีระบบป�องกันการเดินย%อนกลับของสัตว!
มายังโรงพักสัตว!(สัตว�ป�ก ไมต�องประเมินในข�อนี้) 
(7) มีการแยกท่ีพักสัตว�ป@วยหรือสงสัยว�าป@วยออกเป9นสัดส*วน 
(8) มีน้ําสะอาดและอุปกรณ!สําหรับให%น้ําแก*สัตว!อย*างเพียงพอ ยกเว.นสัตว�
ปAก 
(9) มีน้ําใช%ท่ีสะอาด และมีปริมาณเพียงพอต*อการใช%งาน ตลอดจนมี
แรงดันท่ีเหมาะสมในการฉีดล%างทําความสะอาด 
(10) มีระบบระบายน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ และการระบายน้ําจากท่ีพักสัตว!
ป1วยหรือสงสัยว*าป1วยต�องไมไหลผานไปยังโรงพักสัตว!หรือทางเดินของสัตว! 
(11) มีระบบระบายอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ผลการตรวจ ข.อบกพร�อง/ข.อคิดเห็น/
ข.อเสนอแนะ รายการตรวจ 

ยอมรับ ไม�ยอมรับ  

(12) มีแสงสว*างอย*างเพียงพอในการตรวจโรคสัตว!ก*อนทําการฆ*าสัตว! 
(13) มีท่ีจัดเก็บมูลสัตว!และสามารถป�องกันกลิ่นรบกวนได% 
1.2 ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (1)โรงฆ*าสัตว!และโรงพักสัตว!ต%องมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยน้ําท่ีผ*านการบําบัดแล%วจะต%องอยู*ในเกณฑ!มาตรฐานตามกฎหมาย      
ว*าด%วยการส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล%อมแห*งชาติ 

   

2.สถานท่ีตั้ง อาคารโรงฆ�าสัตว� และส่ิงอํานวยความสะดวก  
   

2.1  สถานท่ีตั้ง 
2.1.1 ต%องอยู*ในทําเลท่ีเหมาะสม มีการคมนาคมท่ีสะดวกมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ และมีบริเวณเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการ       
โรงฆ*าสัตว! โรงพักสัตว! และการฆ*าสัตว! โดยไม*ก*อให%เกิดอันตราย เหตุรําคาญ 
หรือความเสียหายต*อบุคคลหรือทรัพย!สินของผู%อ่ืน 
2.1.2 ห%ามต้ังอยู*ภายในบริเวณ 
 (1) บริเวณท่ีห%ามต้ังโรงงานหรือห%ามต้ังโรงฆ*าสัตว!ตามกฎหมายว*าด%วยการผัง
เมือง 
 (2) บริเวณศาสนสถาน สถานพยาบาล หอพัก สถานท่ีราชการ แหล*งชุมชน หรือ
สถานศึกษารวมท้ังภายในระยะหนึ่งร%อยเมตรจากเขตสถานท่ีดังกล*าว  
เว.นแต�กรณีท่ีเป9นโรงฆ*าสัตว! หรือโรงพักสัตว!ของสถานศึกษาให%ต้ังภายใน
สถานศึกษาหรือภายในระยะหนึ่งร.อยเมตรจากเขตสถานศึกษานั้นได% 
 (3) บริเวณท่ีน้ําท*วมถึง 
 (4) บริเวณท่ีมีความเสี่ยงจากการปนเป>?อนของวัตถุมีพิษจากเกษตรกรรม
หรืออุตสาหกรรม 
 
 
 

   

2.2  โครงสร.างอาคารโรงฆ�าสัตว�    
2.2.1 โครงสร.างภายในอาคารโรงฆ�าสัตว� 

(1) พ้ืนทําด%วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ กันน้ําได% มีความแข็งแรงทนทานต*อการ
กระทบกระแทกและการสึกกร*อน และทนทานต*อสารเคมี มีความลาด
เอียง ระบายน้ําได%สะดวกและไม*เกิดการท*วมขังรอยต*อระหว*างพ้ืนกับผนัง      
ต%องเชื่อมกันสนิท และสามารถทําความสะอาดได%ง*าย 
(2) ผนังด%านในทําด%วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ กันน้ําได% มีความแข็งแรงทนทาน   
ไม*ผุกร*อนหรือเป9นสนิมและทนทานต*อสารเคมี รอยต*อระหว*างผนังกับ
เพดานเชื่อมกันสนิท และสามารถทําความสะอาดได%ง*าย 
(3) ประตูและวงกบประตูทําด%วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ กันน้ําได% ไม*เป9นสนิม 
สามารถทําความสะอาดได%ง*าย และประตูท่ีเปNดสู*ภายนอกอาคารปNดได%
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ผลการตรวจ ข.อบกพร�อง/ข.อคิดเห็น/
ข.อเสนอแนะ รายการตรวจ 

ยอมรับ ไม�ยอมรับ  

สนิท 
(4) ห%องผลิตส*วนท่ีสะอาดมีเพดานท่ีสูงจากพ้ืนไม�น.อยกว�าสามเมตร     
ทําด%วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบไม*ดูดซับน้ําหรือความชื้น ไม*ผุกร*อนหรือเป9นสนิม 
รอยต*อต*าง ๆ  ต%องเชื่อมกันสนิท และสามารถทําความสะอาดได%ง*าย 

2.2.2 บริเวณภายในอาคารโรงฆ�าสัตว� 
(1) โรงฆ*าสัตว!มีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน มีการแบ*งบริเวณ
ภายในโรงฆ*าสัตว!และส*วนประกอบต*าง ๆ ตามชนิดของสัตว! ท้ังนี้       
ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(2) ห%องผลิตมีการแบ*งพ้ืนท่ีออกเป9นสองส*วน คือ ส�วนท่ีสะอาดและ      
ส�วนท่ีไม�สะอาดและพ้ืนท่ีท้ังสองส*วนสามารถทําความสะอาดได%ง*าย 
(3) จัดให%มีท่ีรวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีไม*ก*อให%เกิดกลิ่นรบกวน 
(4) ระบบระบายน้ํา 
        (ก) มีระบบระบายน้ําท้ิงท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถปDองกันน้ําท้ิง
จากส�วนท่ีไม�สะอาดไม�ให.ไหลไปสู�ส�วนท่ีสะอาดได. และปลายท*อด%าน        
นอกอาคารต%องออกแบบให%สามารถป�องกันไม*ให%สัตว!อ่ืนเข%าไปในอาคาร 
โรงฆ*าสัตว! และไม*ก*อให%เกิดกลิ่นรบกวน 
            (ข) มีการแยกการระบายน้ําจากห%องผลิตหรือห%องสุขาและน้ําฝน ออกจากกัน 
(5) ระบบระบายอากาศต%องสามารถกําจัดกลิ่น ควัน ไอน้ําร%อน และ
ความชื้นได%อย*างมีประสิทธิภาพ 
(6) ระบบแสงสว*างท่ีใช%ในโรงฆ*าสัตว!อาจใช%แสงสว*างจากธรรมชาติหรือ
แสงสว*างจากไฟฟ�าท่ีมีความเข%มของแสงไม*น%อยกว*าสองร%อยยี่สิบลักซ!   
โดยไม*ทําให%การมองเห็นสีของเนื้อสัตว!เปลี่ยนแปลงไป 
(7) น้ําท่ีใช%ในโรงฆ*าสัตว!ต%องสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําบริโภค
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมีปริมาณเพียงพอต*อการใช%งาน 
ตลอดจนมีแรงดันท่ีเหมาะสมในการฉีดล%างทําความสะอาด ในกรณี 
ท่ีโรงฆ*าสัตว!จําเป9นต%องใช%น้ําแข็ง น้ําแข็งท่ีใช%ต%องสะอาด มีคุณภาพตาม
มาตรฐานน้ําแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ระบบการผลิต/         
การจัดเก็บ และผลวิเคราะห�) 
(8) อ*างล%างมือ 
    (ก) จัดให%มีอ*างล%างมือติดต้ังไว%ทุกห%องผลิตและห%องสุขา 
    (ข) อ*างล%างมือต%องทําจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนทานและไม*เป9นสนิม มีขนาด
ลึกพอเหมาะท่ีจะป�องกันการกระเซ็นของน้ําขณะล%างมือ และเป9นชนิดท่ีไม*ใช%
มือหรือส*วนของแขนเปNดปNด และท*อน้ําท้ิงจากอ*างล%างมือต%องต*อลงสู*ท*อระบายน้ําท้ิง
โดยตรง 
   (ค) บริเวณอ*างล%างมือจัดให%มีผลิตภัณฑ!ล%างมือท่ีเป9นสบู*เหลวตาม
กฎหมายว*าด%วยเครื่องสําอาง 
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ผลการตรวจ ข.อบกพร�อง/ข.อคิดเห็น/
ข.อเสนอแนะ รายการตรวจ 

ยอมรับ ไม�ยอมรับ  

2.2.3 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ�ท่ีใช.ในโรงฆ�าสัตว� 
ต%องมีลักษณะ ดังต*อไปนี้ 
(1) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ!ทุกชนิดทําด%วยวัสดุท่ีไม*มีส*วนผสม   
ซ่ึงอาจเป9นอันตรายต*อผู%บริโภค ผิวเรียบ ไม*เป9นสนิม ไม*มีรอยแยกหรือรอยแตก 
รอยต*อต%องเชื่อมกันสนิท สามารถล%างทําความสะอาดและฆ*าเชื้อโรคได% 
(2) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ!บางชนิดท่ีใช%สารหล*อลื่น มีการป�องกัน    
มิให%สารหล*อลื่นต*าง ๆ ปนเป>?อนกับเนื้อสัตว!และซากสัตว! และสารหล*อลื่น   
ต%องเป9นชนิดท่ีบริโภคได% 
(3) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ!ท่ีสัมผัสกับเนื้อสัตว!และซากสัตว!     
ห%ามทาหรือเคลือบผิวหน%าวัสดุด%วยสารเคมีท่ีอาจเป9นอันตรายต*อผู%บริโภค 
(4) เครื่องมือและเครื่องจักรท่ีติดต้ังประจําท่ี ต%องติดต้ังให%ห*างจากผนัง
หรือเพดานอยางน�อยสามสิบเซนติเมตร เพ่ือสะดวกต*อการตรวจสอบและ     
ทําความสะอาด 
 

   

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน    
3.1 การขนส*งและเคลื่อนย%ายสัตว!เข%าโรงฆ*าสัตว!ให%เป9นไปตามระเบียบ     
ท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และผู%รับใบอนุญาตต%อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว*าด%วยโรคระบาดสัตว!และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข%อง   
โดยให%คํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว!ด%วย 
3.2 การฆ*าสัตว!ในโรงฆ*าสัตว! ผู%รับใบอนุญาตต%องปฏิบัติตามหลักเกณฑ! 
ดังต*อไปนี้ 
(1) จัดให%มีการพักสัตว!ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
(2) งดให%อาหารสัตว!ก*อนทําการฆ*าสัตว! 
(3) มีข้ันตอนทําให%สัตว!สลบโดยปราศจากความทุกข!ทรมานหรือความ
เจ็บปวดทางกายก*อนทําการฆ*าสัตว! และเลือกใช%วิธีการฆ*าสัตว!ท่ีเหมาะสม
กับชนิดของสัตว! ยกเว�นการฆาสัตว�ตามพิธีกรรมหรือข�อบัญญัติทาง
ศาสนา 
(4) มีการบันทึกข%อมูลการตรวจโรคสัตว!ก*อนทําการฆ*าสัตว!และการตรวจ
เนื้อสัตว!และซากสัตว!หลังทําการฆ*าสัตว! 
(5) มีมาตรการป�องกันไม*ให%เนื้อสัตว!และซากสัตว!ปนเป>?อนกับสิ่งสกปรก 
3.3 ผู%รับใบอนุญาตต%องปฏิบัติตามหลักเกณฑ!และวิธีการป�องกันการ
ระบาดของโรคติดต*อ ดังต*อไปนี้ 
(1)  จัดให.มีการตรวจโรคสัตว�โดยพนักงานตรวจโรคสัตว� ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก*อนทําการฆ*าสัตว! ในกรณีท่ีจําเป9นต%องกักสัตว!ไว%เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง         
ให%ตรวจโรคสัตว!ซํ้าอีกครั้งหนึ่งก*อนทําการฆ*าสัตว! 
(2) ห%ามนําสัตว!อ่ืนหรือเนื้อสัตว!อ่ืนเข%าไปในบริเวณโรงฆ*าสัตว! โดยไม*ได%รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ%าหน%าท่ี 
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ผลการตรวจ ข.อบกพร�อง/ข.อคิดเห็น/
ข.อเสนอแนะ รายการตรวจ 

ยอมรับ ไม�ยอมรับ  

(3) ในกรณีท่ีมีโรคระบาดสัตว!หรือสงสัยว*ามีโรคระบาดสัตว!เกิดข้ึนใน
บริเวณโรงฆ*าสัตว!หรือโรงพักสัตว! ให%ผู%รับใบอนุญาตดําเนินการตาม
กฎหมายว*าด%วยโรคระบาดสัตว! 
4. สุขลักษณะ    
4.1 สุขลักษณะส�วนบุคคล 
(1) จัดให%มีการตรวจสุขภาพผู%ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข%องอย*างน%อยปQละหนึ่ง
ครั้ง 
(2) ห%ามบุคคลซ่ึงป1วยหรือสงสัยว*าป1วยด%วยโรคติดต*อตามกฎหมายว*าด%วย
โรคติดต*อปฏิบัติงาน 
(3) ผู%ปฏิบัติงานในอาคารโรงฆ*าสัตว!ต%องสวมเครื่องแต*งกายท่ีสะอาด 
เหมาะสม และมีการรักษาความสะอาดส*วนบุคคล 
(4) ผู%ปฏิบัติงานท่ีมีบาดแผลต%องปNดแผลด%วยวัสดุท่ีกันน้ําได%ก*อนปฏิบัติงาน
ในอาคารโรงฆ*าสัตว! 
(5) ผู%ปฏิบัติงานในอาคารโรงฆ*าสัตว!ต%องล%างมือก*อนปฏิบัติงาน หลังจาก
การสัมผัสกับสิ่งปนเป>?อน และหลังจากใช%ห%องสุขา 
(6) ผู%ปฏิบัติงานในอาคารโรงฆ*าสัตว!ต%องละเว%นจากพฤติกรรมท่ีอาจทําให%
เกิดการปนเป>?อนในเนื้อสัตว! เช*น การสูบบุหรี่ การถ*มน้ําลาย การขบเค้ียว
หรือรับประทานอาหาร การไอหรือจามโดยไม*มีผ%าปNดปาก หรือการสวมใส*
เครื่องประดับหรือนาฬิกา 

   

4.2 สุขลักษณะในการปฏิบัติงาน 
4.2.1 ผู%ปฏิบัติงานต%องล%างมือทุกครั้งก*อนเข%าทํางาน หลังออกจาก      
ห%องสุขา และหลังจากสัมผัสสิ่งสกปรก ด%วยวิธีการล%างมือ และความถ่ีท่ี
ถูกต%อง 
(ก) ทําความสะอาดโรงฆ*าสัตว!เป9นประจําทุกวัน ท้ังก*อนและหลังทําการฆ*าสัตว! 
(ข) ทําความสะอาดและฆ*าเชื้อโรคเครื่องมือ อุปกรณ! โตTะ เลื่อย ภาชนะ
บรรจุ และเครื่องใช%ต*าง ๆ ภายในโรงฆ*าสัตว! ท้ังก*อนการฆ*าสัตว! ระหว*าง
การฆ*าสัตว! และหลังการฆ*าสัตว! ในกรณีท่ีพบว*าสิ่งของดังกล*าวได%ใช%กับ 
สัตว!ป1วยหรือซากสัตว!ท่ีเป9นโรคจะต%องทําการฆ*าเชื้อโรคและทําความสะอาดทันที 
(ค) ทําความสะอาดพาหนะท่ีใช%บรรทุกเนื้อสัตว!หรือซากสัตว!ก*อนและ   
หลังการบรรทุกเนื้อสัตว!หรือซากสัตว! 
(ง) มีมาตรการในการป�องกันและกําจัดแมลง นก และสัตว!ท่ีเป9นพาหะนําโรค 
ท้ังภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงฆ*าสัตว!และโรงพักสัตว!อย*างสมํ่าเสมอ 
(จ) สารเคมีท่ีใช%ในการทําความสะอาดหรือการฆ*าเชื้อโรค และสารกําจัดแมลง  
ต%องเป9นชนิดท่ีกฎหมายอนุญาตให%ใช%ในโรงฆ*าสัตว! และต%องระมัดระวัง 
ไม*ให%ปนเป>?อนกับเนื้อสัตว! 
(ฉ) มีท่ีเก็บสารเคมีท่ีอยู*ห*างจากห%องผลิตและบริเวณท่ีเก็บเนื้อสัตว! โดยมี
การแยกชนิดหรือประเภทของสารเคมี และให%ปNดฉลากให%ชัดเจน 
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ผลการตรวจ ข.อบกพร�อง/ข.อคิดเห็น/
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ยอมรับ ไม�ยอมรับ  

(ช) มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
(ซ) มีห%องเปลี่ยนเสื้อผ%า ห%องอาบน้ํา และห%องสุขาอย*างเพียงพอ 
(ฌ) มีการจัดการกับซากสัตว!ท่ีไม*เหมาะต*อการบริโภคอย*างเหมาะสม 
5.อ่ืนๆ 
5.1 ผู%รับใบอนุญาตต%องให%ความร*วมมือและอํานวยความสะดวกแก*
พนักงานเจ%าหน%าท่ีในการตรวจโรงฆ*าสัตว! โรงพักสัตว! และการฆ*าสัตว! 
และ ต%องปรับปรุงแก%ไขโรงฆ*าสัตว! โรงพักสัตว!และการฆ*าสัตว! ตามท่ี
พนักงานเจ%าหน%าท่ีแจ%งเป9นหนังสือภายในระยะเวลาท่ีพนักงานเจ%าหน%าท่ี
กําหนดเพ่ือให%เป9นไปตามกฎกระทรวง 
5.2 ผู%รับใบอนุญาตต%องหยุดทําการฆ*าสัตว!ในวันพระยกเว.นสัตว�ปAก และ 
วันสําคัญ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
5.3 ผู%รับใบอนุญาตต%องจัดให%มีคู*มือการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยคู*มือการปฏิบัติงานดังกล*าวต%องผ*านความเห็นชอบของ
อธิบดีหรือผู%ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เพ่ือนํามาใช%ในการปฏิบัติงาน(ถ%ามี) 
5.4 ผู%รับใบอนุญาตต%องจัดให%มีระบบการเรียกคืนสินค%าและการสืบ
ย%อนกลับแหล*งท่ีมาของสัตว! และมีการจัดเก็บเอกสารไว%เป9นหลักฐานเพ่ือ
ใช%ในการตรวจสอบ(ถ%ามี) 
หมายเหตุ : ข.อ 5.3 และ ข.อ 5.4 ให.ระยะเวลาดําเนินการภายใน 2 ปA   
(4 กรกฎาคม 2557) 

   

สรุปผลการตรวจ 
สรุปความคิดเห็นพนักงานเจ%าหน%าท่ีได%ตรวจสอบโรงฆ*าสัตว! โรงพักสัตว! และการฆ*าสัตว!ตามรายละเอียดข%างต%น มีความเห็น 
ดังนี้ 
              ผ*านตามเกณฑ!กฎกระทรวงฯ 
              ไม*ผ*านตามเกณฑ!กฎกระทรวงฯ พบข%อบกพร*อง ดังนี้ 
...............................................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................................... 
ข%าพเจ%าได%รับทราบผลการตรวจสอบโรงฆ*าสัตว! และยอมรับในการปรับปรุงแก%ไขตามข%อแนะนําของพนักงานเจ%าหน%าท่ี 
และจะดําเนินการปรับปรุงแก%ไข ซ่ึงคาดว*าจะแล%วเสร็จในวันท่ี ....................................... 
 
                                            ( ลงนาม )………………………………………….   
                                             (……………………..………………….)  
                                            ( ว/ด/ป )………/…………………/…………….   
                                                      เจ.าของโรงฆ�าสัตว�หรือผู.แทน                            
............................................................................................................................................................ 
สําหรับคณะผู.ตรวจ 

1. (ลงนาม)………………………………...……คณะผู%ตรวจ          2. (ลงนาม)………………………………...……คณะผู%ตรวจ 
          (……………..………...........………….)                                   (……………………………………….) 

                  ตําแหน*ง..........................................................                   ตําแหน*ง......................................................... 
                       ว/ด/ป.............................................                                ว/ด/ป............................................. 

3. (ลงนาม)………………………………...……คณะผู%ตรวจ           4. (ลงนาม)………………………………...……คณะผู%ตรวจ 
          (……………..………...........………….)                                   (…………………...…………………….) 

                  ตําแหน*ง..........................................................                    ตําแหน*ง......................................................... 
    ว/ด/ป.............................................                                ว/ด/ป............................................. 

5. (ลงนาม)………………………………...……คณะผู%ตรวจ            6. (ลงนาม)………………………………...……คณะผู%ตรวจ 
          (……………..………...........………….)                                   (…………………....…………………….) 

                  ตําแหน*ง..........................................................                    ตําแหน*ง......................................................... 
                       ว/ด/ป.............................................                                 ว/ด/ป............................................. 

7. (ลงนาม)………………………………...……คณะผู%ตรวจ            8. (ลงนาม)………………………………...……ประธานคณะผู%ตรวจ 
           (……………..………...........………….)                                  (…….....………………………………….) 

                   ตําแหน*ง..........................................................                    ตําแหน*ง......................................................... 
     ว/ด/ป.............................................                                  ว/ด/ป............................................. 


