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  คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพ่ือการสงออกฉบับนี้ คณะผูจัดทําไดเรียบเรียงขึ้น
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  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพ่ือการสงออกฉบับ
นี้ จะเปนประโยชนและอํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือการสงออก 
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ของผูบริโภคทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และสามารถยกระดับกระบวนการผลิตสินคาปศุสัตวใหเปนไปตาม
มาตรฐานระดับสากล  
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9. หองเตรียมและรอนวตัถดุิบสารผสม Non-meat Ingredient       

(Non-meat Ingredient Preparation Room)      40 
10. หองนวดเนือ้ (Tumbling Room)        45 
11. หองเตรียม ตดัแตง และควบคุมวัตถุดบิ (Product Handling and Preparation Room) 49 
12. หองทําการผลติอาหารสกุ (Cooking Room)       60 
13. หองสนิคาหลังออกจากเครือ่งทําสุก (Post Cooking Room)               64                            
14. หองแชแข็ง (Freezing Room)        68 
15. หองบรรจุสนิคา(Packing Room)        72 
16. หองบรรจุกลอง (Carton Room)        78 
17. หองเยน็คลังสนิคาแชแขง็ (Cold Storage)       87 
18. บริเวณลานขนสงสินคา (Loading Dock)       94 
19. หองลางและหองเกบ็ภาชนะและอุปกรณ (Cleaning and Keeping Equipment Room) 101 
20. หองเก็บวสัดแุละบรรจุภัณฑ (Dry Store)       109 
21. หองซักเสื้อผา (Laundry Room)        113 
22. หองเก็บสารเคม ี(Chemical  Room)       116 
23. การตรวจสอบยอนกลับและการเรียกคนืสินคา (Traceability and Recall)   120 
24. การตรวจสอบและการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark)   125 
25. แบบฟอรมรายงานการตรวจรับวตัถดุิบเนื้อสตัวเขาโรงงาน     135 
26. แบบฟอรมรายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต และหลังการผลติ    139 
27. แบบฟอรมรายงานการตรวจเช็คควบคมุอุณหภูมแิละการฆาเชือ้ในระหวางการผลติ   142 
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คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:1 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

(Receiving Room or Area) 

หมายเลขเอกสาร: WI FP 01 
วันที่เริ่มใช  :.……...…….……... 
แกไขครั้งที่  : ………………… 

หนาที่  : ……………………….. 

 
วัตถุประสงค 

1. ควบคุมอุณหภูมิวัตถุดิบใหอยูในชวงที่กําหนดเพ่ือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอ
รางกาย  

2. ปองกันไมใหเกิดการปนเปอน (Contamination) ในกระบวนการผลิต 
3. ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบวาเหมาะสมตอการผลิตหรือไม 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ      

1. อุณหภูมิเนื้อแชเย็นตองไมสูงกวา 4๐C และเนื้อแชแข็งตองไมสูงกวา -18 ๐C  
2. วัตถุดิบตองไดจากแหลงที่สอบยอนกลับไดและเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตวและประเทศคูคา 
3. ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบความเขมของแสง

สวางไมนอยกวา 800 lux 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 
 1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 ตะกรา หรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมแตก ชํารุด 

ถาเปนโลหะตองไมเปนสนิม  
1.1.2 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็ง
ออกมาจากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรอง
อากาศ และไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.3 สายพานและอุปกรณลําเลียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีสนิม ไมมีคราบสกปรกและเชื้อรา 

1.1.4 ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก 

1.1.5 สภาพภายในตู container หรือ รถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 
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คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:1 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

(Receiving Room or Area) 

หมายเลขเอกสาร: WI FP 01 
วันที่เริ่มใช  :.……...…….……... 
แกไขครั้งที่  : ………………… 

หนาที่  : ……………………….. 

 
วัตถุประสงค 

1. ควบคุมอุณหภูมิวัตถุดิบใหอยูในชวงที่กําหนดเพ่ือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอ
รางกาย  

2. ปองกันไมใหเกิดการปนเปอน (Contamination) ในกระบวนการผลิต 
3. ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบวาเหมาะสมตอการผลิตหรือไม 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ      

1. อุณหภูมิเนื้อแชเย็นตองไมสูงกวา 4๐C และเนื้อแชแข็งตองไมสูงกวา -18 ๐C  
2. วัตถุดิบตองไดจากแหลงที่สอบยอนกลับไดและเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตวและประเทศคูคา 
3. ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบความเขมของแสง

สวางไมนอยกวา 800 lux 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 
 1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 ตะกรา หรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมแตก ชํารุด 

ถาเปนโลหะตองไมเปนสนิม  
1.1.2 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็ง
ออกมาจากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรอง
อากาศ และไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.3 สายพานและอุปกรณลําเลียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีสนิม ไมมีคราบสกปรกและเชื้อรา 

1.1.4 ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก 

1.1.5 สภาพภายในตู container หรือ รถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:1 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

(Receiving Room or Area) 

หมายเลขเอกสาร: WI FP 01 
วันที่เริ่มใช  :.……...…….……... 
แกไขครั้งที่  : ………………… 

หนาที่  : ……………………….. 

 
วัตถุประสงค 

1. ควบคุมอุณหภูมิวัตถุดิบใหอยูในชวงที่กําหนดเพ่ือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอ
รางกาย  

2. ปองกันไมใหเกิดการปนเปอน (Contamination) ในกระบวนการผลิต 
3. ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบวาเหมาะสมตอการผลิตหรือไม 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ      

1. อุณหภูมิเนื้อแชเย็นตองไมสูงกวา 4๐C และเนื้อแชแข็งตองไมสูงกวา -18 ๐C  
2. วัตถุดิบตองไดจากแหลงที่สอบยอนกลับไดและเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตวและประเทศคูคา 
3. ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบความเขมของแสง

สวางไมนอยกวา 800 lux 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 
 1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 ตะกรา หรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมแตก ชํารุด 

ถาเปนโลหะตองไมเปนสนิม  
1.1.2 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็ง
ออกมาจากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรอง
อากาศ และไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.3 สายพานและอุปกรณลําเลียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีสนิม ไมมีคราบสกปรกและเชื้อรา 

1.1.4 ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก 

1.1.5 สภาพภายในตู container หรือ รถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:1 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

(Receiving Room or Area) 

หมายเลขเอกสาร: WI FP 01 
วันที่เริ่มใช  :.……...…….……... 
แกไขครั้งที่  : ………………… 

หนาที่  : ……………………….. 

 
วัตถุประสงค 

1. ควบคุมอุณหภูมิวัตถุดิบใหอยูในชวงที่กําหนดเพ่ือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอ
รางกาย  

2. ปองกันไมใหเกิดการปนเปอน (Contamination) ในกระบวนการผลิต 
3. ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบวาเหมาะสมตอการผลิตหรือไม 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ      

1. อุณหภูมิเนื้อแชเย็นตองไมสูงกวา 4๐C และเนื้อแชแข็งตองไมสูงกวา -18 ๐C  
2. วัตถุดิบตองไดจากแหลงที่สอบยอนกลับไดและเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตวและประเทศคูคา 
3. ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบความเขมของแสง

สวางไมนอยกวา 800 lux 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 
 1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 ตะกรา หรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมแตก ชํารุด 

ถาเปนโลหะตองไมเปนสนิม  
1.1.2 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็ง
ออกมาจากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรอง
อากาศ และไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.3 สายพานและอุปกรณลําเลียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีสนิม ไมมีคราบสกปรกและเชื้อรา 

1.1.4 ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก 

1.1.5 สภาพภายในตู container หรือ รถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์2

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:2 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิม และไมมี
กลิ่น 

1.1.6 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก และไมมีกลิ่น 
1.1.7 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด และไมมีกลิ่น 
1.1.8   อุปกรณรองรับเชน พาเลท รถเข็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก 
1.1.9    สภาพดานนอกของหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก น้ําไมทวมขัง และ 
ไมมีกลิ่น 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ภาชนะรับวัตถุดิบ เชน ตะกรา รถเข็น 

 ตะกรา  ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมชํารุด (บิ่น หัก แตก ) ถาเปนโลหะ
ตองไมเปนสนิม ถาแตกชํารุดมากใหคัดแยกออก 

 อุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระ ไมสะดุดและตองอยูใน
สภาพที่เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.2.2 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ

ตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ํา
หยดจากทอหรือไม และไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.3 สายพานลําเลียง สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถาย 
1.2.4  ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 

 ตองสามารถปกคลุมไดแนบสนิท ไมมีอากาศ ฝุน แมลง หรืออ่ืนๆ ผานจากดานนอก  
เขามาบริเวณหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

1.2.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 
 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดรับความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ความเขมแสง ณ จุดปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 540 Lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพ

ของวัตถุดิบความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 800 Lux 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:2 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิม และไมมี
กลิ่น 

1.1.6 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก และไมมีกลิ่น 
1.1.7 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด และไมมีกลิ่น 
1.1.8   อุปกรณรองรับเชน พาเลท รถเข็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก 
1.1.9    สภาพดานนอกของหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก น้ําไมทวมขัง และ 
ไมมีกลิ่น 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ภาชนะรับวัตถุดิบ เชน ตะกรา รถเข็น 

 ตะกรา  ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมชํารุด (บิ่น หัก แตก ) ถาเปนโลหะ
ตองไมเปนสนิม ถาแตกชํารุดมากใหคัดแยกออก 

 อุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระ ไมสะดุดและตองอยูใน
สภาพที่เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.2.2 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ

ตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ํา
หยดจากทอหรือไม และไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.3 สายพานลําเลียง สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถาย 
1.2.4  ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 

 ตองสามารถปกคลุมไดแนบสนิท ไมมีอากาศ ฝุน แมลง หรืออ่ืนๆ ผานจากดานนอก  
เขามาบริเวณหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

1.2.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 
 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดรับความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ความเขมแสง ณ จุดปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 540 Lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพ

ของวัตถุดิบความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 800 Lux 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:2 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิม และไมมี
กลิ่น 

1.1.6 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก และไมมีกลิ่น 
1.1.7 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด และไมมีกลิ่น 
1.1.8   อุปกรณรองรับเชน พาเลท รถเข็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก 
1.1.9    สภาพดานนอกของหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก น้ําไมทวมขัง และ 
ไมมีกลิ่น 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ภาชนะรับวัตถุดิบ เชน ตะกรา รถเข็น 

 ตะกรา  ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมชํารุด (บิ่น หัก แตก ) ถาเปนโลหะ
ตองไมเปนสนิม ถาแตกชํารุดมากใหคัดแยกออก 

 อุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระ ไมสะดุดและตองอยูใน
สภาพที่เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.2.2 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ

ตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ํา
หยดจากทอหรือไม และไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.3 สายพานลําเลียง สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถาย 
1.2.4  ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 

 ตองสามารถปกคลุมไดแนบสนิท ไมมีอากาศ ฝุน แมลง หรืออ่ืนๆ ผานจากดานนอก  
เขามาบริเวณหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

1.2.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 
 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดรับความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ความเขมแสง ณ จุดปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 540 Lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพ

ของวัตถุดิบความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 800 Lux 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:2 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิม และไมมี
กลิ่น 

1.1.6 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก และไมมีกลิ่น 
1.1.7 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด และไมมีกลิ่น 
1.1.8   อุปกรณรองรับเชน พาเลท รถเข็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก 
1.1.9    สภาพดานนอกของหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก น้ําไมทวมขัง และ 
ไมมีกลิ่น 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ภาชนะรับวัตถุดิบ เชน ตะกรา รถเข็น 

 ตะกรา  ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมชํารุด (บิ่น หัก แตก ) ถาเปนโลหะ
ตองไมเปนสนิม ถาแตกชํารุดมากใหคัดแยกออก 

 อุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระ ไมสะดุดและตองอยูใน
สภาพที่เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.2.2 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ

ตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ํา
หยดจากทอหรือไม และไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.3 สายพานลําเลียง สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถาย 
1.2.4  ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 

 ตองสามารถปกคลุมไดแนบสนิท ไมมีอากาศ ฝุน แมลง หรืออ่ืนๆ ผานจากดานนอก  
เขามาบริเวณหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

1.2.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 
 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดรับความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ความเขมแสง ณ จุดปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 540 Lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพ

ของวัตถุดิบความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 800 Lux 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:2 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิม และไมมี
กลิ่น 

1.1.6 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก และไมมีกลิ่น 
1.1.7 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด และไมมีกลิ่น 
1.1.8   อุปกรณรองรับเชน พาเลท รถเข็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก 
1.1.9    สภาพดานนอกของหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก น้ําไมทวมขัง และ 
ไมมีกลิ่น 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ภาชนะรับวัตถุดิบ เชน ตะกรา รถเข็น 

 ตะกรา  ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมชํารุด (บิ่น หัก แตก ) ถาเปนโลหะ
ตองไมเปนสนิม ถาแตกชํารุดมากใหคัดแยกออก 

 อุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระ ไมสะดุดและตองอยูใน
สภาพที่เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.2.2 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ

ตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ํา
หยดจากทอหรือไม และไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.3 สายพานลําเลียง สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถาย 
1.2.4  ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 

 ตองสามารถปกคลุมไดแนบสนิท ไมมีอากาศ ฝุน แมลง หรืออ่ืนๆ ผานจากดานนอก  
เขามาบริเวณหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

1.2.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 
 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดรับความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ความเขมแสง ณ จุดปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 540 Lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพ

ของวัตถุดิบความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 800 Lux 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:3 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน หลอดไฟตองไมแตกชํารุดและหลอดไฟทุกดวง
ตองมีการปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อของวัตถุดิบเนื้อสัตว 

 ตรวจสอบโดยการสุมวัตถุดิบเนื้อสัตวจํานวน  5 ภาชนะบรรจุตอครั้งอยางนอย  
2 ครั้งตอกะ วัดอุณหภูมิโดยการใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check แทง probe 
ลงในใจกลางเนื้อ (Meat core temperature) ตองไดอุณหภูมิไมสูงกวา 4๐C  

2.2 ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการขนถายสินคา 
 ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปร

รูปสงออกตางประเทศ ( สพส.2) ใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจากตูคอน
เทนเนอร (Container) หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ โดยระบุดวงตรา Health mark 
วันที่ผลิต Lot number sub Lot หรอื Batch number ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรายงานการตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน  (แบบ 
สพส .001F ) หรือบันทึกการตรวจรับเนื้อสัตวของโรงงาน  (Log book) ซึ่งเสนอ
รายงานกับสัตวแพทยประจําโรงงานใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจาก  
ตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบโดยระบุดวงตรา Health mark วันที่ผลิต 
Lot number  Sub Lot หรือ Batch number  ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรับรองจากผูสงมอบสําหรับวัตถุดิบอ่ืน เชน COA ผลการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  เอกสาร Health certificate กรณีนําเขาจากตางประเทศ  
เปนตน 

2.3 ตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 
 ตรวจสอบวามีระบบการควบคุมอุณหภูมิตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ

เพ่ือใหสินคาอยูในอุณหภูมิที่กําหนดตลอดการขนสง 
2.4 ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุ กลอง ถุง หรือการหอ (Wrapping) วัตถุดิบ 

 ตรวจโดยการสังเกตสภาพของภาชนะบรรจุวัตถุดิบ วามีรอยฉีกขาดและมีความเสี่ยง
ในการปนเปอนหรือไม 

 กรณีฉีกขาดและมีความเสี่ยงในการปนเปอน ใหดําเนินการ Rejected ในสวน 
ที่วัตถุดิบปนเปอน 

2.5 ตรวจสอบสภาพวัตถุดิบ เชน เนื้อ สารผสม Ingredient ผัก เปนตน 
 ตรวจโดยวิธี Organoleptic test โดยการสุมจากกลอง ถุง หรือหนวยบรรจุ ดังนี้ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:3 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน หลอดไฟตองไมแตกชํารุดและหลอดไฟทุกดวง
ตองมีการปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อของวัตถุดิบเนื้อสัตว 

 ตรวจสอบโดยการสุมวัตถุดิบเนื้อสัตวจํานวน  5 ภาชนะบรรจุตอครั้งอยางนอย  
2 ครั้งตอกะ วัดอุณหภูมิโดยการใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check แทง probe 
ลงในใจกลางเนื้อ (Meat core temperature) ตองไดอุณหภูมิไมสูงกวา 4๐C  

2.2 ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการขนถายสินคา 
 ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปร

รูปสงออกตางประเทศ ( สพส.2) ใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจากตูคอน
เทนเนอร (Container) หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ โดยระบุดวงตรา Health mark 
วันที่ผลิต Lot number sub Lot หรอื Batch number ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรายงานการตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน  (แบบ 
สพส .001F ) หรือบันทึกการตรวจรับเนื้อสัตวของโรงงาน  (Log book) ซึ่งเสนอ
รายงานกับสัตวแพทยประจําโรงงานใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจาก  
ตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบโดยระบุดวงตรา Health mark วันที่ผลิต 
Lot number  Sub Lot หรือ Batch number  ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรับรองจากผูสงมอบสําหรับวัตถุดิบอ่ืน เชน COA ผลการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  เอกสาร Health certificate กรณีนําเขาจากตางประเทศ  
เปนตน 

2.3 ตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 
 ตรวจสอบวามีระบบการควบคุมอุณหภูมิตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ

เพ่ือใหสินคาอยูในอุณหภูมิที่กําหนดตลอดการขนสง 
2.4 ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุ กลอง ถุง หรือการหอ (Wrapping) วัตถุดิบ 

 ตรวจโดยการสังเกตสภาพของภาชนะบรรจุวัตถุดิบ วามีรอยฉีกขาดและมีความเสี่ยง
ในการปนเปอนหรือไม 

 กรณีฉีกขาดและมีความเสี่ยงในการปนเปอน ใหดําเนินการ Rejected ในสวน 
ที่วัตถุดิบปนเปอน 

2.5 ตรวจสอบสภาพวัตถุดิบ เชน เนื้อ สารผสม Ingredient ผัก เปนตน 
 ตรวจโดยวิธี Organoleptic test โดยการสุมจากกลอง ถุง หรือหนวยบรรจุ ดังนี้ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:3 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน หลอดไฟตองไมแตกชํารุดและหลอดไฟทุกดวง
ตองมีการปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อของวัตถุดิบเนื้อสัตว 

 ตรวจสอบโดยการสุมวัตถุดิบเนื้อสัตวจํานวน  5 ภาชนะบรรจุตอครั้งอยางนอย  
2 ครั้งตอกะ วัดอุณหภูมิโดยการใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check แทง probe 
ลงในใจกลางเนื้อ (Meat core temperature) ตองไดอุณหภูมิไมสูงกวา 4๐C  

2.2 ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการขนถายสินคา 
 ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปร
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เทนเนอร (Container) หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ โดยระบุดวงตรา Health mark 
วันที่ผลิต Lot number sub Lot หรอื Batch number ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรายงานการตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน  (แบบ 
สพส .001F ) หรือบันทึกการตรวจรับเนื้อสัตวของโรงงาน  (Log book) ซึ่งเสนอ
รายงานกับสัตวแพทยประจําโรงงานใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจาก  
ตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบโดยระบุดวงตรา Health mark วันที่ผลิต 
Lot number  Sub Lot หรือ Batch number  ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรับรองจากผูสงมอบสําหรับวัตถุดิบอ่ืน เชน COA ผลการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  เอกสาร Health certificate กรณีนําเขาจากตางประเทศ  
เปนตน 
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คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

3กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:2 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิม และไมมี
กลิ่น 

1.1.6 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก และไมมีกลิ่น 
1.1.7 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด และไมมีกลิ่น 
1.1.8   อุปกรณรองรับเชน พาเลท รถเข็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก 
1.1.9    สภาพดานนอกของหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก น้ําไมทวมขัง และ 
ไมมีกลิ่น 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ภาชนะรับวัตถุดิบ เชน ตะกรา รถเข็น 

 ตะกรา  ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมชํารุด (บิ่น หัก แตก ) ถาเปนโลหะ
ตองไมเปนสนิม ถาแตกชํารุดมากใหคัดแยกออก 

 อุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระ ไมสะดุดและตองอยูใน
สภาพที่เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.2.2 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ

ตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ํา
หยดจากทอหรือไม และไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.3 สายพานลําเลียง สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถาย 
1.2.4  ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 

 ตองสามารถปกคลุมไดแนบสนิท ไมมีอากาศ ฝุน แมลง หรืออ่ืนๆ ผานจากดานนอก  
เขามาบริเวณหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

1.2.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 
 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดรับความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ความเขมแสง ณ จุดปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 540 Lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพ

ของวัตถุดิบความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 800 Lux 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 อุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระ ไมสะดุดและตองอยูใน
สภาพที่เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.2.2 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ

ตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ํา
หยดจากทอหรือไม และไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.3 สายพานลําเลียง สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถาย 
1.2.4  ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 

 ตองสามารถปกคลุมไดแนบสนิท ไมมีอากาศ ฝุน แมลง หรืออ่ืนๆ ผานจากดานนอก  
เขามาบริเวณหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

1.2.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 
 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดรับความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ความเขมแสง ณ จุดปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 540 Lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพ

ของวัตถุดิบความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 800 Lux 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:2 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิม และไมมี
กลิ่น 

1.1.6 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก และไมมีกลิ่น 
1.1.7 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด และไมมีกลิ่น 
1.1.8   อุปกรณรองรับเชน พาเลท รถเข็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก 
1.1.9    สภาพดานนอกของหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก น้ําไมทวมขัง และ 
ไมมีกลิ่น 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ภาชนะรับวัตถุดิบ เชน ตะกรา รถเข็น 

 ตะกรา  ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมชํารุด (บิ่น หัก แตก ) ถาเปนโลหะ
ตองไมเปนสนิม ถาแตกชํารุดมากใหคัดแยกออก 

 อุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระ ไมสะดุดและตองอยูใน
สภาพที่เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.2.2 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ

ตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ํา
หยดจากทอหรือไม และไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.3 สายพานลําเลียง สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถาย 
1.2.4  ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 

 ตองสามารถปกคลุมไดแนบสนิท ไมมีอากาศ ฝุน แมลง หรืออ่ืนๆ ผานจากดานนอก  
เขามาบริเวณหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

1.2.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 
 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดรับความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ความเขมแสง ณ จุดปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 540 Lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพ

ของวัตถุดิบความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 800 Lux 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:2 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิม และไมมี
กลิ่น 

1.1.6 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก และไมมีกลิ่น 
1.1.7 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด และไมมีกลิ่น 
1.1.8   อุปกรณรองรับเชน พาเลท รถเข็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก 
1.1.9    สภาพดานนอกของหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก น้ําไมทวมขัง และ 
ไมมีกลิ่น 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ภาชนะรับวัตถุดิบ เชน ตะกรา รถเข็น 

 ตะกรา  ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมชํารุด (บิ่น หัก แตก ) ถาเปนโลหะ
ตองไมเปนสนิม ถาแตกชํารุดมากใหคัดแยกออก 

 อุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระ ไมสะดุดและตองอยูใน
สภาพที่เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.2.2 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ

ตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ํา
หยดจากทอหรือไม และไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.3 สายพานลําเลียง สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถาย 
1.2.4  ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 

 ตองสามารถปกคลุมไดแนบสนิท ไมมีอากาศ ฝุน แมลง หรืออ่ืนๆ ผานจากดานนอก  
เขามาบริเวณหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

1.2.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 
 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดรับความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ความเขมแสง ณ จุดปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 540 Lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพ

ของวัตถุดิบความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 800 Lux 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:2 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิม และไมมี
กลิ่น 

1.1.6 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก และไมมีกลิ่น 
1.1.7 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด และไมมีกลิ่น 
1.1.8   อุปกรณรองรับเชน พาเลท รถเข็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก 
1.1.9    สภาพดานนอกของหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก น้ําไมทวมขัง และ 
ไมมีกลิ่น 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ภาชนะรับวัตถุดิบ เชน ตะกรา รถเข็น 

 ตะกรา  ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมชํารุด (บิ่น หัก แตก ) ถาเปนโลหะ
ตองไมเปนสนิม ถาแตกชํารุดมากใหคัดแยกออก 

 อุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระ ไมสะดุดและตองอยูใน
สภาพที่เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.2.2 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ

ตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ํา
หยดจากทอหรือไม และไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.3 สายพานลําเลียง สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถาย 
1.2.4  ชองรับวัตถุดิบ ประตู ชองหนาตาง (Dock Seals and Shelters) 

 ตองสามารถปกคลุมไดแนบสนิท ไมมีอากาศ ฝุน แมลง หรืออ่ืนๆ ผานจากดานนอก  
เขามาบริเวณหองหรือบริเวณลานรับวัตถุดิบ 

1.2.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 
 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดรับความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ความเขมแสง ณ จุดปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 540 Lux กรณีที่มีการตรวจสอบสภาพ

ของวัตถุดิบความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 800 Lux 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:3 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน หลอดไฟตองไมแตกชํารุดและหลอดไฟทุกดวง
ตองมีการปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อของวัตถุดิบเนื้อสัตว 

 ตรวจสอบโดยการสุมวัตถุดิบเนื้อสัตวจํานวน  5 ภาชนะบรรจุตอครั้งอยางนอย  
2 ครั้งตอกะ วัดอุณหภูมิโดยการใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check แทง probe 
ลงในใจกลางเนื้อ (Meat core temperature) ตองไดอุณหภูมิไมสูงกวา 4๐C  

2.2 ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการขนถายสินคา 
 ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปร

รูปสงออกตางประเทศ ( สพส.2) ใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจากตูคอน
เทนเนอร (Container) หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ โดยระบุดวงตรา Health mark 
วันที่ผลิต Lot number sub Lot หรอื Batch number ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรายงานการตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน  (แบบ 
สพส .001F ) หรือบันทึกการตรวจรับเนื้อสัตวของโรงงาน  (Log book) ซึ่งเสนอ
รายงานกับสัตวแพทยประจําโรงงานใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจาก  
ตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบโดยระบุดวงตรา Health mark วันที่ผลิต 
Lot number  Sub Lot หรือ Batch number  ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรับรองจากผูสงมอบสําหรับวัตถุดิบอ่ืน เชน COA ผลการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  เอกสาร Health certificate กรณีนําเขาจากตางประเทศ  
เปนตน 

2.3 ตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 
 ตรวจสอบวามีระบบการควบคุมอุณหภูมิตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ

เพ่ือใหสินคาอยูในอุณหภูมิที่กําหนดตลอดการขนสง 
2.4 ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุ กลอง ถุง หรือการหอ (Wrapping) วัตถุดิบ 

 ตรวจโดยการสังเกตสภาพของภาชนะบรรจุวัตถุดิบ วามีรอยฉีกขาดและมีความเสี่ยง
ในการปนเปอนหรือไม 

 กรณีฉีกขาดและมีความเสี่ยงในการปนเปอน ใหดําเนินการ Rejected ในสวน 
ที่วัตถุดิบปนเปอน 

2.5 ตรวจสอบสภาพวัตถุดิบ เชน เนื้อ สารผสม Ingredient ผัก เปนตน 
 ตรวจโดยวิธี Organoleptic test โดยการสุมจากกลอง ถุง หรือหนวยบรรจุ ดังนี้ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:3 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน หลอดไฟตองไมแตกชํารุดและหลอดไฟทุกดวง
ตองมีการปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อของวัตถุดิบเนื้อสัตว 

 ตรวจสอบโดยการสุมวัตถุดิบเนื้อสัตวจํานวน  5 ภาชนะบรรจุตอครั้งอยางนอย  
2 ครั้งตอกะ วัดอุณหภูมิโดยการใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check แทง probe 
ลงในใจกลางเนื้อ (Meat core temperature) ตองไดอุณหภูมิไมสูงกวา 4๐C  

2.2 ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการขนถายสินคา 
 ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปร

รูปสงออกตางประเทศ ( สพส.2) ใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจากตูคอน
เทนเนอร (Container) หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ โดยระบุดวงตรา Health mark 
วันที่ผลิต Lot number sub Lot หรอื Batch number ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรายงานการตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน  (แบบ 
สพส .001F ) หรือบันทึกการตรวจรับเนื้อสัตวของโรงงาน  (Log book) ซึ่งเสนอ
รายงานกับสัตวแพทยประจําโรงงานใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจาก  
ตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบโดยระบุดวงตรา Health mark วันที่ผลิต 
Lot number  Sub Lot หรือ Batch number  ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรับรองจากผูสงมอบสําหรับวัตถุดิบอ่ืน เชน COA ผลการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  เอกสาร Health certificate กรณีนําเขาจากตางประเทศ  
เปนตน 

2.3 ตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 
 ตรวจสอบวามีระบบการควบคุมอุณหภูมิตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ

เพ่ือใหสินคาอยูในอุณหภูมิที่กําหนดตลอดการขนสง 
2.4 ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุ กลอง ถุง หรือการหอ (Wrapping) วัตถุดิบ 

 ตรวจโดยการสังเกตสภาพของภาชนะบรรจุวัตถุดิบ วามีรอยฉีกขาดและมีความเสี่ยง
ในการปนเปอนหรือไม 

 กรณีฉีกขาดและมีความเสี่ยงในการปนเปอน ใหดําเนินการ Rejected ในสวน 
ที่วัตถุดิบปนเปอน 

2.5 ตรวจสอบสภาพวัตถุดิบ เชน เนื้อ สารผสม Ingredient ผัก เปนตน 
 ตรวจโดยวิธี Organoleptic test โดยการสุมจากกลอง ถุง หรือหนวยบรรจุ ดังนี้ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:3 
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 ตรวจสอบโดยการสุมวัตถุดิบเนื้อสัตวจํานวน  5 ภาชนะบรรจุตอครั้งอยางนอย  
2 ครั้งตอกะ วัดอุณหภูมิโดยการใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check แทง probe 
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รูปสงออกตางประเทศ ( สพส.2) ใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจากตูคอน
เทนเนอร (Container) หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ โดยระบุดวงตรา Health mark 
วันที่ผลิต Lot number sub Lot หรอื Batch number ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรายงานการตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน  (แบบ 
สพส .001F ) หรือบันทึกการตรวจรับเนื้อสัตวของโรงงาน  (Log book) ซึ่งเสนอ
รายงานกับสัตวแพทยประจําโรงงานใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจาก  
ตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบโดยระบุดวงตรา Health mark วันที่ผลิต 
Lot number  Sub Lot หรือ Batch number  ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรับรองจากผูสงมอบสําหรับวัตถุดิบอ่ืน เชน COA ผลการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  เอกสาร Health certificate กรณีนําเขาจากตางประเทศ  
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2.3 ตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 
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เพ่ือใหสินคาอยูในอุณหภูมิที่กําหนดตลอดการขนสง 
2.4 ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุ กลอง ถุง หรือการหอ (Wrapping) วัตถุดิบ 

 ตรวจโดยการสังเกตสภาพของภาชนะบรรจุวัตถุดิบ วามีรอยฉีกขาดและมีความเสี่ยง
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 กรณีฉีกขาดและมีความเสี่ยงในการปนเปอน ใหดําเนินการ Rejected ในสวน 
ที่วัตถุดิบปนเปอน 

2.5 ตรวจสอบสภาพวัตถุดิบ เชน เนื้อ สารผสม Ingredient ผัก เปนตน 
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2.2 ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการขนถายสินคา 
 ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปร

รูปสงออกตางประเทศ ( สพส.2) ใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจากตูคอน
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รายงานกับสัตวแพทยประจําโรงงานใหตรงกับเนื้อวัตถุดิบที่ทําการขนถายออกจาก  
ตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบโดยระบุดวงตรา Health mark วันที่ผลิต 
Lot number  Sub Lot หรือ Batch number  ชนิดและน้ําหนักสินคา 

 ตรวจสอบเอกสารใบรับรองจากผูสงมอบสําหรับวัตถุดิบอ่ืน เชน COA ผลการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  เอกสาร Health certificate กรณีนําเขาจากตางประเทศ  
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คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์4

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:5 
 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบ

สกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด) ทิ้งให
แหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.7 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักระหวางกะและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดาน Isowall หรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา 
Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด ทิ้งใหแหง 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. หนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปรรูปสงออกตางประเทศ (สพส.2)  
2. ใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร 
3. บันทึกการตรวจรับเนื้อสัตวของโรงงาน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:4 
 

1)  เนื้อแชเย็น (Chilled meat) สังเกตวามีเมือก Hemorrhage สภาพสีผิดปรกติ
หรือไม  

2) เนื้อแชแข็ง (Frozen meat) นําเนื้อมาละลาย (Thawed meat) สังเกตวา 
มีเมือก Hemorrhage สภาพสีผิดปรกติหรือไม 

3) สารผสม Ingredient ใหตรวจสอบวันที่ผลิตหรือวันที่รับเขามา  
4) ผักควรเปนลักษณะสดและใหมอยูเสมอ 
5) ไข นมและผลิตภัณฑจากนม ใหตรวจสอบวันที่ผลิต หรือวันที่รับเขามาและ 

วันหมดอาย ุ
 กรณีสงสัยวาเนื้อวัตถุดิบมีพยาธิสภาพ หรือสังเกตพบความผิดปกติ เชน หนอง สภาพสี
เปลี่ยนไปจากปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อใกลเคียง หรือถุงซีส (Cyst) ฝงอยู ใหดําเนินการตรวจสอบ 
และแจงกลับสัตวแพทยประจําโรงงานที่สงมอบเนื้อ และ Condemned เนื้อวัตถุดิบนั้น 
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3.1  ทวนสอบวัตถุดิบและน้ําหนักวัตถุดิบที่ขนถายจากตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 
 ตรวจสอบเอกสารใบแจงรายการสินคาที่ระบุชนิดและน้ําหนัก ตองตรงกับเอกสาร
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 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งไวใหแหง 

3.3.2 สายพานลําเลียงสินคา 
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3) สารผสม Ingredient ใหตรวจสอบวันที่ผลิตหรือวันที่รับเขามา  
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 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบ

สกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด) ทิ้งให
แหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.7 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักระหวางกะและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดาน Isowall หรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา 
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เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. หนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปรรูปสงออกตางประเทศ (สพส.2)  
2. ใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร 
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คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:4 
 

1)  เนื้อแชเย็น (Chilled meat) สังเกตวามีเมือก Hemorrhage สภาพสีผิดปรกติ
หรือไม  

2) เนื้อแชแข็ง (Frozen meat) นําเนื้อมาละลาย (Thawed meat) สังเกตวา 
มีเมือก Hemorrhage สภาพสีผิดปรกติหรือไม 

3) สารผสม Ingredient ใหตรวจสอบวันที่ผลิตหรือวันที่รับเขามา  
4) ผักควรเปนลักษณะสดและใหมอยูเสมอ 
5) ไข นมและผลิตภัณฑจากนม ใหตรวจสอบวันที่ผลิต หรือวันที่รับเขามาและ 

วันหมดอาย ุ
 กรณีสงสัยวาเนื้อวัตถุดิบมีพยาธิสภาพ หรือสังเกตพบความผิดปกติ เชน หนอง สภาพสี
เปลี่ยนไปจากปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อใกลเคียง หรือถุงซีส (Cyst) ฝงอยู ใหดําเนินการตรวจสอบ 
และแจงกลับสัตวแพทยประจําโรงงานที่สงมอบเนื้อ และ Condemned เนื้อวัตถุดิบนั้น 
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วัตถุดิบแตละชนิดตองมีน้ําหนักเทากับในแบบฟอรมสพส .2 และ สพส.001F หรือ  
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 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งไวใหแหง 

3.3.2 สายพานลําเลียงสินคา 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:4 
 

1)  เนื้อแชเย็น (Chilled meat) สังเกตวามีเมือก Hemorrhage สภาพสีผิดปรกติ
หรือไม  

2) เนื้อแชแข็ง (Frozen meat) นําเนื้อมาละลาย (Thawed meat) สังเกตวา 
มีเมือก Hemorrhage สภาพสีผิดปรกติหรือไม 

3) สารผสม Ingredient ใหตรวจสอบวันที่ผลิตหรือวันที่รับเขามา  
4) ผักควรเปนลักษณะสดและใหมอยูเสมอ 
5) ไข นมและผลิตภัณฑจากนม ใหตรวจสอบวันที่ผลิต หรือวันที่รับเขามาและ 

วันหมดอาย ุ
 กรณีสงสัยวาเนื้อวัตถุดิบมีพยาธิสภาพ หรือสังเกตพบความผิดปกติ เชน หนอง สภาพสี
เปลี่ยนไปจากปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อใกลเคียง หรือถุงซีส (Cyst) ฝงอยู ใหดําเนินการตรวจสอบ 
และแจงกลับสัตวแพทยประจําโรงงานที่สงมอบเนื้อ และ Condemned เนื้อวัตถุดิบนั้น 
3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 

3.1  ทวนสอบวัตถุดิบและน้ําหนักวัตถุดิบที่ขนถายจากตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 
 ตรวจสอบเอกสารใบแจงรายการสินคาที่ระบุชนิดและน้ําหนัก ตองตรงกับเอกสาร

แบบฟอรม สพส.2 และ แบบสพส.001F หรือ Log book  
 ตรวจสอบสินคาเนื้อวัตถุดิบวามีกี่ชนิด จํานวนกลอง ถุงหรือ Batch ของสินคาเนื้อ

วัตถุดิบแตละชนิดตองมีน้ําหนักเทากับในแบบฟอรมสพส .2 และ สพส.001F หรือ  
Log book 

3.2   ตรวจสอบวัตถุดิบทั้งหมดในหองเย็นเก็บเนื้อแชเย็นและแชแข็ง หลังจากปดตู Container หรือรถ
หองเย็นขนสงวัตถุดิบ 

 ทวนสอบโดยการนํายอดสินคาและน้ําหนักท่ีขนถายจากตู Container หรือรถหองเย็น
ขนสงวัตถุดิบไปรวมกับยอดตัวเลขคงเหลือเนื้อวัตถุดิบที่เก็บในหองเย็น โดยแยกเปน 
เนื้อแชเย็นและเนื้อแชแข็ง 

3.3   ตรวจวิธีการทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณ 
 ตรวจขั้นตอนการลางทําความสะอาดวา เปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานหรือไม 

3.3.1   ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งไวใหแหง 

3.3.2 สายพานลําเลียงสินคา 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:4 
 

1)  เนื้อแชเย็น (Chilled meat) สังเกตวามีเมือก Hemorrhage สภาพสีผิดปรกติ
หรือไม  

2) เนื้อแชแข็ง (Frozen meat) นําเนื้อมาละลาย (Thawed meat) สังเกตวา 
มีเมือก Hemorrhage สภาพสีผิดปรกติหรือไม 

3) สารผสม Ingredient ใหตรวจสอบวันที่ผลิตหรือวันที่รับเขามา  
4) ผักควรเปนลักษณะสดและใหมอยูเสมอ 
5) ไข นมและผลิตภัณฑจากนม ใหตรวจสอบวันที่ผลิต หรือวันที่รับเขามาและ 

วันหมดอาย ุ
 กรณีสงสัยวาเนื้อวัตถุดิบมีพยาธิสภาพ หรือสังเกตพบความผิดปกติ เชน หนอง สภาพสี
เปลี่ยนไปจากปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อใกลเคียง หรือถุงซีส (Cyst) ฝงอยู ใหดําเนินการตรวจสอบ 
และแจงกลับสัตวแพทยประจําโรงงานที่สงมอบเนื้อ และ Condemned เนื้อวัตถุดิบนั้น 
3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 

3.1  ทวนสอบวัตถุดิบและน้ําหนักวัตถุดิบที่ขนถายจากตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 
 ตรวจสอบเอกสารใบแจงรายการสินคาที่ระบุชนิดและน้ําหนัก ตองตรงกับเอกสาร

แบบฟอรม สพส.2 และ แบบสพส.001F หรือ Log book  
 ตรวจสอบสินคาเนื้อวัตถุดิบวามีกี่ชนิด จํานวนกลอง ถุงหรือ Batch ของสินคาเนื้อ

วัตถุดิบแตละชนิดตองมีน้ําหนักเทากับในแบบฟอรมสพส .2 และ สพส.001F หรือ  
Log book 

3.2   ตรวจสอบวัตถุดิบทั้งหมดในหองเย็นเก็บเนื้อแชเย็นและแชแข็ง หลังจากปดตู Container หรือรถ
หองเย็นขนสงวัตถุดิบ 

 ทวนสอบโดยการนํายอดสินคาและน้ําหนักท่ีขนถายจากตู Container หรือรถหองเย็น
ขนสงวัตถุดิบไปรวมกับยอดตัวเลขคงเหลือเนื้อวัตถุดิบที่เก็บในหองเย็น โดยแยกเปน 
เนื้อแชเย็นและเนื้อแชแข็ง 

3.3   ตรวจวิธีการทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณ 
 ตรวจขั้นตอนการลางทําความสะอาดวา เปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานหรือไม 

3.3.1   ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งไวใหแหง 

3.3.2 สายพานลําเลียงสินคา 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:4 
 

1)  เนื้อแชเย็น (Chilled meat) สังเกตวามีเมือก Hemorrhage สภาพสีผิดปรกติ
หรือไม  

2) เนื้อแชแข็ง (Frozen meat) นําเนื้อมาละลาย (Thawed meat) สังเกตวา 
มีเมือก Hemorrhage สภาพสีผิดปรกติหรือไม 

3) สารผสม Ingredient ใหตรวจสอบวันที่ผลิตหรือวันที่รับเขามา  
4) ผักควรเปนลักษณะสดและใหมอยูเสมอ 
5) ไข นมและผลิตภัณฑจากนม ใหตรวจสอบวันที่ผลิต หรือวันที่รับเขามาและ 

วันหมดอาย ุ
 กรณีสงสัยวาเนื้อวัตถุดิบมีพยาธิสภาพ หรือสังเกตพบความผิดปกติ เชน หนอง สภาพสี
เปลี่ยนไปจากปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อใกลเคียง หรือถุงซีส (Cyst) ฝงอยู ใหดําเนินการตรวจสอบ 
และแจงกลับสัตวแพทยประจําโรงงานที่สงมอบเนื้อ และ Condemned เนื้อวัตถุดิบนั้น 
3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 

3.1  ทวนสอบวัตถุดิบและน้ําหนักวัตถุดิบที่ขนถายจากตู Container หรือรถหองเย็นขนสงวัตถุดิบ 
 ตรวจสอบเอกสารใบแจงรายการสินคาที่ระบุชนิดและน้ําหนัก ตองตรงกับเอกสาร

แบบฟอรม สพส.2 และ แบบสพส.001F หรือ Log book  
 ตรวจสอบสินคาเนื้อวัตถุดิบวามีกี่ชนิด จํานวนกลอง ถุงหรือ Batch ของสินคาเนื้อ

วัตถุดิบแตละชนิดตองมีน้ําหนักเทากับในแบบฟอรมสพส .2 และ สพส.001F หรือ  
Log book 

3.2   ตรวจสอบวัตถุดิบทั้งหมดในหองเย็นเก็บเนื้อแชเย็นและแชแข็ง หลังจากปดตู Container หรือรถ
หองเย็นขนสงวัตถุดิบ 

 ทวนสอบโดยการนํายอดสินคาและน้ําหนักท่ีขนถายจากตู Container หรือรถหองเย็น
ขนสงวัตถุดิบไปรวมกับยอดตัวเลขคงเหลือเนื้อวัตถุดิบที่เก็บในหองเย็น โดยแยกเปน 
เนื้อแชเย็นและเนื้อแชแข็ง 

3.3   ตรวจวิธีการทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณ 
 ตรวจขั้นตอนการลางทําความสะอาดวา เปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานหรือไม 

3.3.1   ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งไวใหแหง 

3.3.2 สายพานลําเลียงสินคา 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์6

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:6 
 

4. แบบ สพส.001F  รายงานการตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน 
5. แบบ สพส.002F รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิต และหลังการผลิต 
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7. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองลางผัก 

(Vegetable Cleaning Room or Area) 

หมายเลขเอกสาร: WI FP 02 

วันที่เริ่มใช  :..….............……... 

แกไขครั้งที่  :………..…………… 

หนาที่  :  …………………..…….. 
 

 
วัตถุประสงค  

1. ตรวจคัดเลือกและแยกสิ่งสกปรกที่เปนอันตรายทางกายภาพ (Physical hazard)  
2. ปองกันไมใหเกิดการปนเปอน (Contamination) ในกระบวนการผลิต 

 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. ถาเปนบริเวณนอกอาคารผลิตตองมีหลังคา อากาศถายเทโดยสะดวก เหมาะสําหรับการปฏิบัติงานลาง

ทําความสะอาดและปอกเปลือกดานนอกหรือเจาะแกนเทานั้น 
2. กรณีเปนหองตองมีระบบการระบายอากาศ เชน พัดลมดูดอากาศ ฟลเตอรกรองอากาศ สภาพหอง 

ไมรอนเกินไป 
3. อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตองเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เชน ระบบน้ําไหลผาน 

มีระบบการระบายน้ําที่ด ี
4. กระบวนการผลิตตองไมทําใหเกิดการปนเปอนขาม 
5. ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 540 lux 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 อุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน (Hood) 

 ตรวจดานนอกและดานในโดยวิธี Visual inspection เชนสะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ ไมมีสนิม 
 ใชไฟฉายสองตรวจบริเวณดานในหรือซอกมุม 

1.1.2 ถังท่ีมีขดลวดใหความรอน 
 ตรวจดานนอกและดานในโดยวิธี Visual inspection เชนสะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ ไมมีสนิม 
 ใชไฟฉายสองตรวจบริเวณดานในหรือซอกมุม 

1.1.3 ถัง ถาดและตะกรา 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม 

1.1.4 มีด 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 อุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน (Hood) 

 ตรวจดานนอกและดานในโดยวิธี Visual inspection เชนสะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ ไมมีสนิม 
 ใชไฟฉายสองตรวจบริเวณดานในหรือซอกมุม 

1.1.2 ถังท่ีมีขดลวดใหความรอน 
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 ใชไฟฉายสองตรวจบริเวณดานในหรือซอกมุม 

1.1.3 ถัง ถาดและตะกรา 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม 

1.1.4 มีด 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม ไมชํารุด  
เชน บิ่น หัก 

1.1.5 เขียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก งอ 

1.1.6 โตะ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสอง

ดูความสะอาดขอบดานในและขาโตะ 
1.1.7 อางลางมือ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ทอน้ํา ตรวจดูตะกอน ความสะอาด สีและความใสของน้ํา 
โดยใชถุงพลาสติกสีขาวใสใสน้ําเริ่มแรกที่เปดออกจากกอกน้ํา ถาเปนทอพลาสติกใหตรวจ
ความสะอาด คราบสกปรก มีเชื้อราหรือไม 

1.1.8 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

1.1.9 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีกลิ่น เรียบ 

1.1.10 ผนังหอง 
 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

1.1.11 เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

ไมมีการกลั่นตัวเปนหยดน้าํ  
 หลอดไฟ ควรมีฝาครอบซึ่งตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก และสิ่งสกปรกอยูภายในฝาครอบ 

1.1.12 อุปกรณรองรับ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง 
 ไมควรเปนวัสดุทําดวยไม เนื่องจากเกิดความชื้นและเปนเชื้อราไดงาย 
 ถามีคราบและสกปรกใหนําไปลางทําความสะอาด 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 อุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน (Hood) 

 ตรวจดูโดยการสังเกตวาปลองและทอดูดควันจากไอความรอนมีรองรอยแตกชํารุดหรือไม  
อาจใชมือสัมผัสรอยตอหรือสังเกตวามีไอความรอนออกมาจากปลองและทอดูดควันหรือไม 

 ตรวจสอบการทํางานวามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสิ่งตอไปนี้ 
1) ดูดควันจากไอความรอนหมดหรือไม 
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กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:9 
 

2) บริเวณโครงสรางดานบนและรอบๆ ปลองดูดความรอน มีการกลั่นตัวของหยดน้ํา
หรือไม 

3) อุณหภูมิหองรอนหรือไม 
1.2.2 ถังท่ีมีขดลวดใหความรอน 

 ตรวจวัดอุณหภูมิของน้ํารอน โดยการใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ Calibration 
แลว แทง Probe ลงไปในถัง เปรียบเทียบกับเทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้ง 

 กรณีที่คาไมเทากันใหยึดถือตามเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ Calibration แลว 
ใหหาสาเหตุและปรับปรุงแกไขเทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้ง หรือนําไป Calibration 

1.2.3 ถัง ถาด และตะกรา 
 ตองมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ตอง

สอดคลองกับ Quality Control Program เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนลงในผลิตภัณฑ 
1.2.4 มีด 

 ตองมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ตอง
สอดคลองกับ Quality Control Program เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนลงในผลิตภัณฑ 

1.2.5 เขียง 
 ตองมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ตอง

สอดคลองกับ Quality Control Program เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนลงในผลิตภัณฑ 
1.2.6 อางลางมือและสบูเหลว 

 ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) ตองอยูในระหวาง 0.5-1 ppm. 
 มีการใชน้ําอุนในการลางมือ มีสบูเหลว 
 ระบบการเปด-ปดน้ําไมชํารุดสามารถใชงานไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน  (No-Hand 

Operation) 
 มีจํานวนเพียงพอกับพนักงาน 
 อางลางมือและสบูเหลวอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน 

1.3 ตรวจการแตงกายของพนักงาน เชน ผาปดปาก ตาขายคลุมผม หมวก ชุดแตงกาย บูทและเอ๊ียม 
 เครื่องแตงกายของพนักงานตองแหงสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือกลิ่น 

1.4 ตรวจสุขอนามัยของพนักงานและการลางทําความสะอาดมือ 
 พนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต ตองไมเปนโรคที่ประกาศหามในบทบัญญัติของ

กระทรวงสาธารณสุข หรือโรคท่ีสามารถแพรระบาดไดทางเนื้อสัตว 
 ตรวจโดยการเฝาสังเกต เชน พนักงานมีอาการไอ มีน้ํามูก จาม เพลีย ตรวจโดยวิธี Visual 

inspection เชน เล็บตัดสั้น ไมมีบาดแผลที่มือ 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม ไมชํารุด  
เชน บิ่น หัก 

1.1.5 เขียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก งอ 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสอง

ดูความสะอาดขอบดานในและขาโตะ 
1.1.7 อางลางมือ 
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โดยใชถุงพลาสติกสีขาวใสใสน้ําเริ่มแรกที่เปดออกจากกอกน้ํา ถาเปนทอพลาสติกใหตรวจ
ความสะอาด คราบสกปรก มีเชื้อราหรือไม 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

1.1.9 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีกลิ่น เรียบ 
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 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

1.1.11 เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

ไมมีการกลั่นตัวเปนหยดน้าํ  
 หลอดไฟ ควรมีฝาครอบซึ่งตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก และสิ่งสกปรกอยูภายในฝาครอบ 

1.1.12 อุปกรณรองรับ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง 
 ไมควรเปนวัสดุทําดวยไม เนื่องจากเกิดความชื้นและเปนเชื้อราไดงาย 
 ถามีคราบและสกปรกใหนําไปลางทําความสะอาด 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 อุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน (Hood) 

 ตรวจดูโดยการสังเกตวาปลองและทอดูดควันจากไอความรอนมีรองรอยแตกชํารุดหรือไม  
อาจใชมือสัมผัสรอยตอหรือสังเกตวามีไอความรอนออกมาจากปลองและทอดูดควันหรือไม 

 ตรวจสอบการทํางานวามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสิ่งตอไปนี้ 
1) ดูดควันจากไอความรอนหมดหรือไม 
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 กรณีที่คาไมเทากันใหยึดถือตามเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ Calibration แลว 
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1.2.3 ถัง ถาด และตะกรา 
 ตองมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ตอง

สอดคลองกับ Quality Control Program เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนลงในผลิตภัณฑ 
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 ตองมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ตอง
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 เครื่องแตงกายของพนักงานตองแหงสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือกลิ่น 
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 ถุงมือและรองเทาบูท ตองไมรั่วหรือน้ําซึมเขาได 
 การลางทําความสะอาดมือ ตรวจโดยการเฝาสังเกตซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เปดกอกน้ํา ทําใหมือทั้งสองขางเปยกถึงขอมือ 
2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
4) เปดกอกน้ํา ลางมือดวยน้ําสะอาด และทําใหมือแหงสะอาด 

 กรณีใชถุงมือ ใหนําถุงมือมาใสและลางถุงมือโดยขั้นตอนการปฏิบัติเชนเดียวกับการลางมือ 
1.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

 ตรวจใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมต่ํากวามาตรฐาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีการปองกันการแตกกระจาย

ของหลอดไฟ 
2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 

2.1 ตรวจสอบการคัดแยกสิ่งสกปรกที่เปนอันตรายทางกายภาพ ( Physical hazard) 
 ตรวจโดยการสังเกตการปอกเปลือกภายนอกหรือเจาะแกนผัก เครื่องเทศ เชน พริก หัว

หอม กระเทียม กระหล่ําปลี เปนตน ตองไมมีเศษสิ่งสกปรกที่สังเกตเห็นไดดวยตาเปลา 
 เศษเปลือกภายนอกหรือแกนผัก เครื่องเทศ ตองจัดใสในถังขยะกรณีที่เปนระบบปด -เปด

ไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (non-hand operation) สวนผัก เครื่องเทศที่ไดปอกเปลือก
หรือเจาะแกนออกใหบรรจุ ใส ในภาชนะที่สะอาดหรือบรรจุถุ งพลาสติกที่ปองกัน 
การปนเปอนได 

2.2 ตรวจสอบการลางทําความสะอาด ผัก เครื่องเทศ 
 ตรวจโดยการสังเกตการลางทําความสะอาด ผัก เครื่องเทศ ดวยน้ําสะอาดมีคุณภาพ

เทียบเทาน้ําดื่ม (Potable water) วิธีการลางเปนลักษณะ Continuous running water 
และเปนระบบน้ําลน (Over flow) 

 กรณีที่มีการลวกผักดวยน้ํารอน ใหตรวจวัดอุณหภูมิน้ําโดยใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual 
check ที่ Calibration แลวแทง probe ลงในถังน้ํารอน ตองไดอุณหภูมิตามที่กําหนดไว
ตามกระบวนการผลิตของสินคาชนิดนั้น (Processing Flow Chart) ตรวจปญหาการกลั่นตัว
ของหยดน้ํา (Condensation) บนเพดานหรือโครงสรางดานบนของปลองและทอดูดควันจาก
ไอความรอนวามีหรือไม ถามีใหแจงผูจัดการโรงงานหาสาเหตุและปรับปรุงแกไข เชน 
ตรวจประสิทธิภาพการทํางานของปลองและทอดูดควันจากไอความรอน ระบบการระบาย
อากาศออกสูภายนอก เปนตน 
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ตรวจประสิทธิภาพการทํางานของปลองและทอดูดควันจากไอความรอน ระบบการระบาย
อากาศออกสูภายนอก เปนตน 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ถุงมือและรองเทาบูท ตองไมรั่วหรือน้ําซึมเขาได 
 การลางทําความสะอาดมือ ตรวจโดยการเฝาสังเกตซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เปดกอกน้ํา ทําใหมือทั้งสองขางเปยกถึงขอมือ 
2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
4) เปดกอกน้ํา ลางมือดวยน้ําสะอาด และทําใหมือแหงสะอาด 

 กรณีใชถุงมือ ใหนําถุงมือมาใสและลางถุงมือโดยขั้นตอนการปฏิบัติเชนเดียวกับการลางมือ 
1.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

 ตรวจใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมต่ํากวามาตรฐาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีการปองกันการแตกกระจาย

ของหลอดไฟ 
2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 

2.1 ตรวจสอบการคัดแยกสิ่งสกปรกที่เปนอันตรายทางกายภาพ ( Physical hazard) 
 ตรวจโดยการสังเกตการปอกเปลือกภายนอกหรือเจาะแกนผัก เครื่องเทศ เชน พริก หัว

หอม กระเทียม กระหล่ําปลี เปนตน ตองไมมีเศษสิ่งสกปรกที่สังเกตเห็นไดดวยตาเปลา 
 เศษเปลือกภายนอกหรือแกนผัก เครื่องเทศ ตองจัดใสในถังขยะกรณีที่เปนระบบปด -เปด

ไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (non-hand operation) สวนผัก เครื่องเทศที่ไดปอกเปลือก
หรือเจาะแกนออกใหบรรจุ ใส ในภาชนะที่สะอาดหรือบรรจุถุ งพลาสติกที่ปองกัน 
การปนเปอนได 

2.2 ตรวจสอบการลางทําความสะอาด ผัก เครื่องเทศ 
 ตรวจโดยการสังเกตการลางทําความสะอาด ผัก เครื่องเทศ ดวยน้ําสะอาดมีคุณภาพ

เทียบเทาน้ําดื่ม (Potable water) วิธีการลางเปนลักษณะ Continuous running water 
และเปนระบบน้ําลน (Over flow) 

 กรณีที่มีการลวกผักดวยน้ํารอน ใหตรวจวัดอุณหภูมิน้ําโดยใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual 
check ที่ Calibration แลวแทง probe ลงในถังน้ํารอน ตองไดอุณหภูมิตามที่กําหนดไว
ตามกระบวนการผลิตของสินคาชนิดนั้น (Processing Flow Chart) ตรวจปญหาการกลั่นตัว
ของหยดน้ํา (Condensation) บนเพดานหรือโครงสรางดานบนของปลองและทอดูดควันจาก
ไอความรอนวามีหรือไม ถามีใหแจงผูจัดการโรงงานหาสาเหตุและปรับปรุงแกไข เชน 
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อากาศออกสูภายนอก เปนตน 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:10 
 

 ถุงมือและรองเทาบูท ตองไมรั่วหรือน้ําซึมเขาได 
 การลางทําความสะอาดมือ ตรวจโดยการเฝาสังเกตซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เปดกอกน้ํา ทําใหมือทั้งสองขางเปยกถึงขอมือ 
2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
4) เปดกอกน้ํา ลางมือดวยน้ําสะอาด และทําใหมือแหงสะอาด 

 กรณีใชถุงมือ ใหนําถุงมือมาใสและลางถุงมือโดยขั้นตอนการปฏิบัติเชนเดียวกับการลางมือ 
1.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

 ตรวจใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมต่ํากวามาตรฐาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีการปองกันการแตกกระจาย

ของหลอดไฟ 
2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 

2.1 ตรวจสอบการคัดแยกสิ่งสกปรกที่เปนอันตรายทางกายภาพ ( Physical hazard) 
 ตรวจโดยการสังเกตการปอกเปลือกภายนอกหรือเจาะแกนผัก เครื่องเทศ เชน พริก หัว

หอม กระเทียม กระหล่ําปลี เปนตน ตองไมมีเศษสิ่งสกปรกที่สังเกตเห็นไดดวยตาเปลา 
 เศษเปลือกภายนอกหรือแกนผัก เครื่องเทศ ตองจัดใสในถังขยะกรณีที่เปนระบบปด -เปด

ไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (non-hand operation) สวนผัก เครื่องเทศที่ไดปอกเปลือก
หรือเจาะแกนออกใหบรรจุ ใส ในภาชนะที่สะอาดหรือบรรจุถุ งพลาสติกที่ปองกัน 
การปนเปอนได 

2.2 ตรวจสอบการลางทําความสะอาด ผัก เครื่องเทศ 
 ตรวจโดยการสังเกตการลางทําความสะอาด ผัก เครื่องเทศ ดวยน้ําสะอาดมีคุณภาพ

เทียบเทาน้ําดื่ม (Potable water) วิธีการลางเปนลักษณะ Continuous running water 
และเปนระบบน้ําลน (Over flow) 

 กรณีที่มีการลวกผักดวยน้ํารอน ใหตรวจวัดอุณหภูมิน้ําโดยใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual 
check ที่ Calibration แลวแทง probe ลงในถังน้ํารอน ตองไดอุณหภูมิตามที่กําหนดไว
ตามกระบวนการผลิตของสินคาชนิดนั้น (Processing Flow Chart) ตรวจปญหาการกลั่นตัว
ของหยดน้ํา (Condensation) บนเพดานหรือโครงสรางดานบนของปลองและทอดูดควันจาก
ไอความรอนวามีหรือไม ถามีใหแจงผูจัดการโรงงานหาสาเหตุและปรับปรุงแกไข เชน 
ตรวจประสิทธิภาพการทํางานของปลองและทอดูดควันจากไอความรอน ระบบการระบาย
อากาศออกสูภายนอก เปนตน 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:11 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของอุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรกทั้งดานนอกและดานใน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของถังที่มีขดลวดใหความรอน 
 ทําชวงพักกลางวันโดยการปลอยน้ํารอนออกใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานนอกและดานใน 
 ทําหลังจากเลิกงาน 

1) ปลอยน้ํารอนออก ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานนอกและดานใน 
2) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดถัง 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ดานในถัง 

1) เก็บเศษผัก เครื่องเทศออก 
2) ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรก 
3) ลงน้ํายา Detergentขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
4) Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 

 ดานนอกถัง 
1) ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรก 
2) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกรา 
 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษผัก เครื่องเทศใสในถุง 
 ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรก 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งไวใหแหง 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดมีด 
 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรก 
 ทําการฆาเชื้อดวยน้ํารอน 82๐C หรือมากกวาตามขอกําหนดของประเทศคูคา หรือ 
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 เศษเปลือกภายนอกหรือแกนผัก เครื่องเทศ ตองจัดใสในถังขยะกรณีที่เปนระบบปด -เปด

ไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (non-hand operation) สวนผัก เครื่องเทศที่ไดปอกเปลือก
หรือเจาะแกนออกใหบรรจุ ใส ในภาชนะที่สะอาดหรือบรรจุถุ งพลาสติกที่ปองกัน 
การปนเปอนได 

2.2 ตรวจสอบการลางทําความสะอาด ผัก เครื่องเทศ 
 ตรวจโดยการสังเกตการลางทําความสะอาด ผัก เครื่องเทศ ดวยน้ําสะอาดมีคุณภาพ

เทียบเทาน้ําดื่ม (Potable water) วิธีการลางเปนลักษณะ Continuous running water 
และเปนระบบน้ําลน (Over flow) 

 กรณีที่มีการลวกผักดวยน้ํารอน ใหตรวจวัดอุณหภูมิน้ําโดยใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual 
check ที่ Calibration แลวแทง probe ลงในถังน้ํารอน ตองไดอุณหภูมิตามที่กําหนดไว
ตามกระบวนการผลิตของสินคาชนิดนั้น (Processing Flow Chart) ตรวจปญหาการกลั่นตัว
ของหยดน้ํา (Condensation) บนเพดานหรือโครงสรางดานบนของปลองและทอดูดควันจาก
ไอความรอนวามีหรือไม ถามีใหแจงผูจัดการโรงงานหาสาเหตุและปรับปรุงแกไข เชน 
ตรวจประสิทธิภาพการทํางานของปลองและทอดูดควันจากไอความรอน ระบบการระบาย
อากาศออกสูภายนอก เปนตน 
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2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของอุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรกทั้งดานนอกและดานใน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของถังที่มีขดลวดใหความรอน 
 ทําชวงพักกลางวันโดยการปลอยน้ํารอนออกใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานนอกและดานใน 
 ทําหลังจากเลิกงาน 

1) ปลอยน้ํารอนออก ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานนอกและดานใน 
2) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดถัง 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ดานในถัง 

1) เก็บเศษผัก เครื่องเทศออก 
2) ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรก 
3) ลงน้ํายา Detergentขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
4) Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 

 ดานนอกถัง 
1) ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรก 
2) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกรา 
 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษผัก เครื่องเทศใสในถุง 
 ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรก 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งไวใหแหง 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดมีด 
 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรก 
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 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
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2) ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรก 
3) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
4) Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
5) กวาดน้ําดวยแผนยางรีดน้ํา (Rubber wiper) 
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3.8 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของเครื่องแตงกายพนักงาน 
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 ตองมีลักษณะสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือชํารุดฉีกขาด 
 ทําหลังจากเลิกงาน โดยการนําไปซักดวยผงซักฟอกและรีด 
 ระหวางการเบิกจาย ตองไมกอใหเกิดการปนเปอนลงบนชุดแตงกาย 

3.8.2 เอ๊ียม 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 มีที่ลางเอ๊ียม เปดน้ําลงเอ๊ียม ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาดโดย

เอ๊ียมไมสัมผัสกับพ้ืนหอง แลวแขวนใหแหง 
3.8.3 ถุงมือยาง 

  กรณีใชถุงมือตองไมรั่วเนื่องจากเกิดการสะสมความชื้น ทําใหมือเปอยและเชื้อเจริญเติบโต 
  กรณีนําถุงมือกลับมาใชใหมใหทําความสะอาดกอน 

3.8.4 รองเทาบูท 
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3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเขียง 
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3) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
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5) กวาดน้ําดวยแผนยางรีดน้ํา (Rubber wiper) 

 ดานในและขาโตะ 
1) ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรก 
2) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.8 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของเครื่องแตงกายพนักงาน 
3.8.1 ชุดแตงกาย หมวก ผาปดปาก เน็ท 

 ตองมีลักษณะสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือชํารุดฉีกขาด 
 ทําหลังจากเลิกงาน โดยการนําไปซักดวยผงซักฟอกและรีด 
 ระหวางการเบิกจาย ตองไมกอใหเกิดการปนเปอนลงบนชุดแตงกาย 
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 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 มีที่ลางเอ๊ียม เปดน้ําลงเอ๊ียม ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาดโดย

เอ๊ียมไมสัมผัสกับพ้ืนหอง แลวแขวนใหแหง 
3.8.3 ถุงมือยาง 

  กรณีใชถุงมือตองไมรั่วเนื่องจากเกิดการสะสมความชื้น ทําใหมือเปอยและเชื้อเจริญเติบโต 
  กรณีนําถุงมือกลับมาใชใหมใหทําความสะอาดกอน 

3.8.4 รองเทาบูท 
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คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ลางดานนอกบูทดวยน้ําสะอาด 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 

3.9 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของระบบการระบายอากาศ เชน พัดลมดูดอากาศ ฟลเตอรกรองอากาศ 
3.9.1 พัดลมดูดอากาศ 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดใบพัดและโครงที่สามารถเอาออกได 
 ใชน้ําสะอาดลางคราบสกปรก 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ผึ่งใหแหง แลวนําไปประกอบตําแหนงเดิม 
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 ผึ่งใหแหง แลวนําไปประกอบตําแหนงเดิม 

3.10 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.11  ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา   
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.12  ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
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 ทิ้งใหแหง 
3.13  ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 

 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดาน ISO wall หรือชนิดอ่ืนที่ ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงายใหลงน้ํายา 

Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. แบบ สพส.002F รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิต และหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นเก็บผักและเครื่องเทศ 

(Vegetable and Spices Chilling Room) 
 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 03 

วันท่ีเริ่มใช  : …….……………….... 

แกไขครั้งท่ี  : …………………………… 

หนาท่ี  :  ……………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1.  เก็บแชเย็นผักและเครื่องเทศภายหลังการลางทําความสะอาด 
2.  ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1.อุณหภูมิหองอยูในชวง 0-4 ๐C หรืออุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดวัตถุดิบ 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 

 ตรวจความสะอาด โดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ถาเปนโลหะตอง 
ไมเปนสนิม  

1.1.2 ชั้นวางผักและเครื่องเทศหรือบริเวณอุปกรณรองรับ 
 กรณีเปนชั้นวางผักและเครื่องเทศ ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ  

ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม 
 กรณีเปนอุปกรณรองรับ ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  

ไมชํารุด แหง ถามีคราบสกปรกมากหรือทําความสะอาดยากใหคัดแยกท้ิง 
1.1.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา
จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และ 
ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.4 พ้ืนฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.5 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
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มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
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 ตรวจความสะอาด โดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ถาเปนโลหะตอง 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นเก็บผักและเครื่องเทศ 

(Vegetable and Spices Chilling Room) 
 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 03 

วันท่ีเริ่มใช  : …….……………….... 

แกไขครั้งท่ี  : …………………………… 

หนาท่ี  :  ……………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1.  เก็บแชเย็นผักและเครื่องเทศภายหลังการลางทําความสะอาด 
2.  ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1.อุณหภูมิหองอยูในชวง 0-4 ๐C หรืออุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดวัตถุดิบ 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 

 ตรวจความสะอาด โดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ถาเปนโลหะตอง 
ไมเปนสนิม  

1.1.2 ชั้นวางผักและเครื่องเทศหรือบริเวณอุปกรณรองรับ 
 กรณีเปนชั้นวางผักและเครื่องเทศ ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ  

ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม 
 กรณีเปนอุปกรณรองรับ ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  

ไมชํารุด แหง ถามีคราบสกปรกมากหรือทําความสะอาดยากใหคัดแยกท้ิง 
1.1.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา
จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และ 
ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.4 พ้ืนฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.5 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์16

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:16 
 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ เชน รถเข็น 

 มีอุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองไมบิดงอ สามารถเคลื่อนที่ไดอิสระและไมสะดุด 
 ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมและสามารถบรรจุวัตถุดิบได 

1.2.2 ชั้นวางผักและเครื่องเทศ หรืออุปกรณรองรับ 
 ชั้นวางผักและเครื่องเทศ หรืออุปกรณรองรับในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอ 

ใหพนักงาน รถเข็น หรือ Hand lift สามารถเขาไปหยิบ ขนสงหรือตักสินคาได 
 ดานหนาชั้นวางผักและเครื่องเทศ หรืออุปกรณรองรับแตละแถว ตองติดปายบอก 

ชนิดสินคา จํานวนกลอง และ lot number หรือวันที่ผลิต 
1.2.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับครื่องปรับอากาศ
เชน ทอระบายน้ําจากตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการ
สังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอหรือไมและไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection)  
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหอง 

 ตรวจวัดอุณหภูมิหองดวยเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check 5 บริเวณ คือ มุมทั้ง  
4 แหง และจุดกึ่งกลาง 1 แหง ตองอยูในชวง 0-4 ๐C หรืออุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิด
วัตถุดิบ 

2.2 ตรวจสอบวัตถุดิบ เชน ผัก เครื่องเทศ 
 ตรวจสอบผักและเครื่องเทศ ที่บรรจุอยูในภาชนะรับวัตถุดิบหรือตะกรา เชน กะหล่ําปลี 

พริก หัวหอม กระเทียม แครอท เปนตน ตองไดรับการลางทําความสะอาดและปอกเปลือก
ดานนอกออก ไมมีคราบสกปรกหรือ สิ่งแปลกปลอมที่สังเกตเห็นดวยตาเปลา 

 กรณีที่เก็บวัตถุดิบไวขามคืนหรือมากกวา 24 ชั่วโมง ตองบรรจุในถุงพลาสติก เพ่ือปองกัน
การระเหยของน้ํา (Dehydration) จากวัตถุดิบ 

 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ ที่บรรจุวัตถุดิบตองวางอยูบนอุปกรณรองรับ 
3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection)  

3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งไวใหแหง 
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3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางผักและเครื่องเทศหรืออุปกรณรองรับ 
3.2.1 ชั้นวางผักและเครื่องเทศ 

 ทําตามโปรแกรมที่ไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรก 

ไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด)  ทิ้งใหแหง 
3.2.2 อุปกรณรองรับ 

 ทําตามโปรแกรมที่ไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ผึ่งแดดใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดาน ISO wall หรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา 

Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด ทิ้งใหแหง 
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1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ เชน รถเข็น 

 มีอุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองไมบิดงอ สามารถเคลื่อนที่ไดอิสระและไมสะดุด 
 ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมและสามารถบรรจุวัตถุดิบได 

1.2.2 ชั้นวางผักและเครื่องเทศ หรืออุปกรณรองรับ 
 ชั้นวางผักและเครื่องเทศ หรืออุปกรณรองรับในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอ 

ใหพนักงาน รถเข็น หรือ Hand lift สามารถเขาไปหยิบ ขนสงหรือตักสินคาได 
 ดานหนาชั้นวางผักและเครื่องเทศ หรืออุปกรณรองรับแตละแถว ตองติดปายบอก 

ชนิดสินคา จํานวนกลอง และ lot number หรือวันที่ผลิต 
1.2.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับครื่องปรับอากาศ
เชน ทอระบายน้ําจากตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการ
สังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอหรือไมและไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection)  
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหอง 

 ตรวจวัดอุณหภูมิหองดวยเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check 5 บริเวณ คือ มุมทั้ง  
4 แหง และจุดกึ่งกลาง 1 แหง ตองอยูในชวง 0-4 ๐C หรืออุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิด
วัตถุดิบ 

2.2 ตรวจสอบวัตถุดิบ เชน ผัก เครื่องเทศ 
 ตรวจสอบผักและเครื่องเทศ ที่บรรจุอยูในภาชนะรับวัตถุดิบหรือตะกรา เชน กะหล่ําปลี 

พริก หัวหอม กระเทียม แครอท เปนตน ตองไดรับการลางทําความสะอาดและปอกเปลือก
ดานนอกออก ไมมีคราบสกปรกหรือ สิ่งแปลกปลอมที่สังเกตเห็นดวยตาเปลา 

 กรณีที่เก็บวัตถุดิบไวขามคืนหรือมากกวา 24 ชั่วโมง ตองบรรจุในถุงพลาสติก เพ่ือปองกัน
การระเหยของน้ํา (Dehydration) จากวัตถุดิบ 

 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ ที่บรรจุวัตถุดิบตองวางอยูบนอุปกรณรองรับ 
3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection)  

3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งไวใหแหง 
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3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางผักและเครื่องเทศหรืออุปกรณรองรับ 
3.2.1 ชั้นวางผักและเครื่องเทศ 

 ทําตามโปรแกรมที่ไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรก 

ไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด)  ทิ้งใหแหง 
3.2.2 อุปกรณรองรับ 

 ทําตามโปรแกรมที่ไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ผึ่งแดดใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นเก็บเนื้อแชเย็น 

(Meat Chilling Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 04 
วันที่เริ่มใช  : .…..............……... 
แกไขครั้งที่  : ………..…………… 

หนาที่  :  …………........……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เก็บแชเย็นเนื้อดิบ (Raw meat) 
2. ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

1.  อุณหภูมิหองตองไมสูงกวา 4o C 
2. อุณหภูมิเนื้อสัตวปกตองไมสูงกวา 4 oC 

 อุณหภูมิ Offal ตองไมสูงกวา 3 oC 
 Mince meat ตองไมสูงกวา 2 oC 
 Meat preparation ตองไมสูงกวา 4 oC 
 Mechanical separated meat (MSM) ตองไมสูงกวา 4oC 

3. อุณหภูมิเนื้อสัตวอ่ืน ๆ ตองไมสูงกวา 7oC 
4. กรณีสินคาเนื้อวัตถุดิบแตกตางกัน เชน เนื้อสัตวปก เนื้อสัตวกีบคู ใหทําการจัดเก็บ ใหแยกหองจัดเก็บ 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection)  
1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
  ตรวจความสะอาด โดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ถาเปนโลหะตองไม

เปนสนิม 
1.1.2 ชั้นวางวัตถุดิบเนื้อสัตว หรืออุปกรณรองรับ 

  ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก ) 
1.1.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา
จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และ 
ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

19กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:18 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. แบบ สพส.002 F รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิต และหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003 F รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 

 
เอกสารอางอิง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (Reference Document) 

Codex Alimentarius. 2003. General Principles of Food Hygiene (CAC/GL 1-1969). 4th edition: 1-31.  
Department of Livestock Development.  Ministry of Agriculture and Cooperatives.  2005.  Poultry 

Meat and Poultry Products Inspection Regulations B.E. 2548 (2005).  Thailand. 
European Union. 2004. Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the 

Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. Official Journal of the European 
Union L226: 3-21. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin. 
Official Journal of the European Union L226: 22-82. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 854/2004 of 29 April 2004 laying down specific rules 
for the organization of official controls on products of animal origin intended for human 
consumption. Official Journal of the European Union L226:83-127. Available source: 
http://eur-lex.europa.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:19 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นเก็บเนื้อแชเย็น 

(Meat Chilling Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 04 
วันที่เริ่มใช  : .…..............……... 
แกไขครั้งที่  : ………..…………… 

หนาที่  :  …………........……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เก็บแชเย็นเนื้อดิบ (Raw meat) 
2. ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

1.  อุณหภูมิหองตองไมสูงกวา 4o C 
2. อุณหภูมิเนื้อสัตวปกตองไมสูงกวา 4 oC 

 อุณหภูมิ Offal ตองไมสูงกวา 3 oC 
 Mince meat ตองไมสูงกวา 2 oC 
 Meat preparation ตองไมสูงกวา 4 oC 
 Mechanical separated meat (MSM) ตองไมสูงกวา 4oC 

3. อุณหภูมิเนื้อสัตวอ่ืน ๆ ตองไมสูงกวา 7oC 
4. กรณีสินคาเนื้อวัตถุดิบแตกตางกัน เชน เนื้อสัตวปก เนื้อสัตวกีบคู ใหทําการจัดเก็บ ใหแยกหองจัดเก็บ 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection)  
1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
  ตรวจความสะอาด โดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ถาเปนโลหะตองไม

เปนสนิม 
1.1.2 ชั้นวางวัตถุดิบเนื้อสัตว หรืออุปกรณรองรับ 

  ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก ) 
1.1.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา
จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และ 
ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:19 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นเก็บเนื้อแชเย็น 

(Meat Chilling Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 04 
วันที่เริ่มใช  : .…..............……... 
แกไขครั้งที่  : ………..…………… 

หนาที่  :  …………........……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เก็บแชเย็นเนื้อดิบ (Raw meat) 
2. ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

1.  อุณหภูมิหองตองไมสูงกวา 4o C 
2. อุณหภูมิเนื้อสัตวปกตองไมสูงกวา 4 oC 

 อุณหภูมิ Offal ตองไมสูงกวา 3 oC 
 Mince meat ตองไมสูงกวา 2 oC 
 Meat preparation ตองไมสูงกวา 4 oC 
 Mechanical separated meat (MSM) ตองไมสูงกวา 4oC 

3. อุณหภูมิเนื้อสัตวอ่ืน ๆ ตองไมสูงกวา 7oC 
4. กรณีสินคาเนื้อวัตถุดิบแตกตางกัน เชน เนื้อสัตวปก เนื้อสัตวกีบคู ใหทําการจัดเก็บ ใหแยกหองจัดเก็บ 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection)  
1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
  ตรวจความสะอาด โดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ถาเปนโลหะตองไม

เปนสนิม 
1.1.2 ชั้นวางวัตถุดิบเนื้อสัตว หรืออุปกรณรองรับ 

  ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก ) 
1.1.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา
จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และ 
ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:19 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นเก็บเนื้อแชเย็น 

(Meat Chilling Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 04 
วันที่เริ่มใช  : .…..............……... 
แกไขครั้งที่  : ………..…………… 

หนาที่  :  …………........……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เก็บแชเย็นเนื้อดิบ (Raw meat) 
2. ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

1.  อุณหภูมิหองตองไมสูงกวา 4o C 
2. อุณหภูมิเนื้อสัตวปกตองไมสูงกวา 4 oC 

 อุณหภูมิ Offal ตองไมสูงกวา 3 oC 
 Mince meat ตองไมสูงกวา 2 oC 
 Meat preparation ตองไมสูงกวา 4 oC 
 Mechanical separated meat (MSM) ตองไมสูงกวา 4oC 

3. อุณหภูมิเนื้อสัตวอ่ืน ๆ ตองไมสูงกวา 7oC 
4. กรณีสินคาเนื้อวัตถุดิบแตกตางกัน เชน เนื้อสัตวปก เนื้อสัตวกีบคู ใหทําการจัดเก็บ ใหแยกหองจัดเก็บ 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection)  
1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
  ตรวจความสะอาด โดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ถาเปนโลหะตองไม

เปนสนิม 
1.1.2 ชั้นวางวัตถุดิบเนื้อสัตว หรืออุปกรณรองรับ 

  ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาด แหงไมมีคราบสกปรก ) 
1.1.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา
จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และ 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นเก็บเนื้อแชเย็น 

(Meat Chilling Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 04 
วันที่เริ่มใช  : .…..............……... 
แกไขครั้งที่  : ………..…………… 

หนาที่  :  …………........……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เก็บแชเย็นเนื้อดิบ (Raw meat) 
2. ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

1.  อุณหภูมิหองตองไมสูงกวา 4o C 
2. อุณหภูมิเนื้อสัตวปกตองไมสูงกวา 4 oC 

 อุณหภูมิ Offal ตองไมสูงกวา 3 oC 
 Mince meat ตองไมสูงกวา 2 oC 
 Meat preparation ตองไมสูงกวา 4 oC 
 Mechanical separated meat (MSM) ตองไมสูงกวา 4oC 

3. อุณหภูมิเนื้อสัตวอ่ืน ๆ ตองไมสูงกวา 7oC 
4. กรณีสินคาเนื้อวัตถุดิบแตกตางกัน เชน เนื้อสัตวปก เนื้อสัตวกีบคู ใหทําการจัดเก็บ ใหแยกหองจัดเก็บ 
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คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์20
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1.1.4 พ้ืนฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.5 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
1.1.6 อุปกรณรองรับ เชน พาเลท รถเข็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาด แหง ไมมีคราบสกปรก) 
1.2    ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 ภาชนะรับวัตถุดิบ เชน ตะกรารถเข็น 
 ตะกรา  ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมชํารุด (บิ่น หัก แตก ) ถาเปนโลหะตอง

ไมเปนสนิม ถาแตกชํารุดมากใหคัดแยกออก 
 อุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระไมสะดุดและตองอยูในสภาพที่

เหมาะสมในการขนถายสินคาได 
1.2.2  เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็นตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ
เชน ทอระบายน้ําจากแอรตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดย
การสังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอหรือไมและไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection)  
2.1 ตรวจสอบอุณหภูมิหอง 

 ตรวจวัดอุณหภูมิหองดวยเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check 5 บริเวณ คือ มุมทั้ง  
4 แหง และจุดกึ่งกลาง 1 แหง ตองไมสูงกวา 4๐C 

2.2 ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อ 
 ตรวจวัดอุณหภูมิ Meat core temperature โดยการใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual 

Check โดยอุณหภูมิตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 

3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งไวใหแหง 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางวัตถุดิบเนื้อสัตว หรืออุปกรณรองรับ 
3.2.1 ชั้นวางวัตถุดิบเนื้อสัตว 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:21 
 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด) ทิ้งใหแหง 
3.2.2  อุปกรณรองรับ 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ผึ่งแดดใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดาน Isowall หรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา  

Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
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 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
1.1.6 อุปกรณรองรับ เชน พาเลท รถเข็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาด แหง ไมมีคราบสกปรก) 
1.2    ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 ภาชนะรับวัตถุดิบ เชน ตะกรารถเข็น 
 ตะกรา  ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมชํารุด (บิ่น หัก แตก ) ถาเปนโลหะตอง

ไมเปนสนิม ถาแตกชํารุดมากใหคัดแยกออก 
 อุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระไมสะดุดและตองอยูในสภาพที่

เหมาะสมในการขนถายสินคาได 
1.2.2  เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็นตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ
เชน ทอระบายน้ําจากแอรตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดย
การสังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอหรือไมและไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection)  
2.1 ตรวจสอบอุณหภูมิหอง 

 ตรวจวัดอุณหภูมิหองดวยเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check 5 บริเวณ คือ มุมทั้ง  
4 แหง และจุดกึ่งกลาง 1 แหง ตองไมสูงกวา 4๐C 

2.2 ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อ 
 ตรวจวัดอุณหภูมิ Meat core temperature โดยการใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual 

Check โดยอุณหภูมิตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 

3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งไวใหแหง 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางวัตถุดิบเนื้อสัตว หรืออุปกรณรองรับ 
3.2.1 ชั้นวางวัตถุดิบเนื้อสัตว 
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 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด) ทิ้งใหแหง 
3.2.2  อุปกรณรองรับ 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ผึ่งแดดใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดาน Isowall หรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา  

Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
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เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. แบบ สพส.002 F รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิต และหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003 F รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นเก็บเนื้อแชแข็ง 

(Frozen Meat Cold Storage) 

หมายเลขเอกสาร : WI FP 05 
วันที่เริ่มใช  : .….............……... 
แกไขครั้งที่  : ………..…………… 

หนาที่  :  ..…….………………….. 

 
วัตถุประสงค  

1.  เก็บรักษาอุณหภูมิเนื้อแชแข็ง 
2.  ควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกาย 
3.  ชวยยืดอายุสินคา (Shelf life) ใหเก็บไวไดนาน 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. อุณหภูมิของเนื้อแชแข็งไมสูงเกิน - 18 ๐C  
2. กรณีสินคาเนื้อวัตถุดิบแตกตางกัน เชน เนื้อสัตวปก เนื้อสัตวกีบคู ใหทําการจัดเก็บ ใหแยกหอง

จัดเก็บ 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 ภาชนะรับวัตถุดิบ เชน ตะกรารถเข็น 

 ตะกรา ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมชํารุด (บิ่น หัก แตก ) ถาเปนโลหะตอง 
ไมเปนสนิม ถาแตกชํารุดมากใหคัดแยกออก 

 อุปกรณรองรับ  ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองเคลื่อนที่ไดอิสระไมสะดุดและตองอยูในสภาพที่
เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.1.2 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็งหรืออุปกรณรองรับ 
 กรณีเปนชั้นวางกลองสินคาแชแข็ง ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ  

ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิมไมมีเกล็ดน้ําแข็ง 
 กรณีเปนอุปกรณรองรับ ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก   

ไมชํารุด แหง ถามีคราบสกปรกมากหรือทําความสะอาดยาก ใหคัดแยกทิ้ง 
1.1.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็นตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับครื่องปรับอากาศ 
เชน ทอระบายน้ําจากแอรตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดย
การสังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอหรือไมและไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 
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1.1.4 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

1.1.5 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีกลิ่น เรียบ 

1.1.6 ผนังหอง 
 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

1.1.7 เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ ไมมีการกลั่น

ตัวเปนหยดน้ํา หลอดไฟ ควรมีฝาครอบซึ่งตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก และสิ่งสกปรกอยู
ภายในฝาครอบ 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ เชน รถเข็น 

 มีอุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองไมบิดงอ สามารถเคลื่อนที่ไดอิสระและไมสะดุด 
 ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมและสามารถบรรจุวัตถุดิบได 

1.2.2  ชั้นวางกลองสินคาแชแข็งหรืออุปกรณรองรับ 
 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็งหรืออุปกรณรองรับ ในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอให

พนักงาน รถเข็น หรือ Hand lift สามารถเขาไปหยิบ ขนสงหรือตักสินคาได 
 ดานหนาชั้นวางกลองสินคาแชแข็งหรืออุปกรณรองรับแตละแถว ตองติดปายบอกชนิด

สินคา จํานวนกลอง และ lot number หรือวันที่ผลิต 
1.2.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็นตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ 
เชน ทอระบายน้ําจากแอรตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดย
การสังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอหรือไมและไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองเย็นเก็บเนื้อแชแข็ง 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองเย็นโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่ผานการสอบ
เทียบแลวไปวัดบริเวณท่ีอุณหภูมิสูงที่สุด 

2.2 ตรวจวัดอุณหภูมิเนื้อและอายุการเก็บ 
 ตรวจสอบอุณหภูมิโดยการใชเทอรโมมิเตอรสุมวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อแชแข็ง  
 มีอายุการเก็บสูงสุดไมเกินมาตรฐานที่กําหนด 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 กรณีที่ อุณหภูมิ เนื้อหรืออายุการเก็บเกินมาตรฐานที่กําหนดไว  ใหตรวจโดยวิธี  
Organoleptic test โดยการสุมจากกลอง ถุง หรือ หนวยบรรจุ 
1) เนื้อแชแข็ง (Frozen meat) นําเนื้อมาละลาย (thawed meat) สังเกตวามีเมือก 
hemorrhage สภาพสีผิดปรกติหรือไม 
2) กรณสีงสัยวาเนื้อวัตถุดิบมีพยาธิสภาพ หรือสังเกตพบความผิดปกติ เชน หนอง สภาพ
สีเปลี่ยนไปจากปรกติเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อใกลเคียง หรือถุงซีส  (cyst) ฝงอยู ให
ดําเนินการตรวจสอบและแจงกลับสัตวแพทยประจําโรงงานที่สงมอบเนื้อ และ 
Condemned เนื้อวัตถุดิบนั้น 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 

 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งไวใหแหง 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางกลองสินคาแชแข็งหรืออุปกรณรองรับ 
3.2.1 ชั้นวางผักและเครื่องเทศ 

 ทําความสะอาดตามโปรแกรมที่ไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 โดยลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีท่ีคราบสกปรก

ไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด)  ทิ้งใหแหง 
3.2.2 อุปกรณรองรับ 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  
 แลวผึ่งใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวย

ขัดถู และลางออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
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 ตรวจวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

1.1.7 เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ ไมมีการกลั่น

ตัวเปนหยดน้ํา หลอดไฟ ควรมีฝาครอบซึ่งตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก และสิ่งสกปรกอยู
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1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ เชน รถเข็น 

 มีอุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองไมบิดงอ สามารถเคลื่อนที่ไดอิสระและไมสะดุด 
 ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมและสามารถบรรจุวัตถุดิบได 

1.2.2  ชั้นวางกลองสินคาแชแข็งหรืออุปกรณรองรับ 
 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็งหรืออุปกรณรองรับ ในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอให

พนักงาน รถเข็น หรือ Hand lift สามารถเขาไปหยิบ ขนสงหรือตักสินคาได 
 ดานหนาชั้นวางกลองสินคาแชแข็งหรืออุปกรณรองรับแตละแถว ตองติดปายบอกชนิด

สินคา จํานวนกลอง และ lot number หรือวันที่ผลิต 
1.2.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็นตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ 
เชน ทอระบายน้ําจากแอรตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดย
การสังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอหรือไมและไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองเย็นเก็บเนื้อแชแข็ง 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองเย็นโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่ผานการสอบ
เทียบแลวไปวัดบริเวณท่ีอุณหภูมิสูงที่สุด 
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1) เนื้อแชแข็ง (Frozen meat) นําเนื้อมาละลาย (thawed meat) สังเกตวามีเมือก 
hemorrhage สภาพสีผิดปรกติหรือไม 
2) กรณสีงสัยวาเนื้อวัตถุดิบมีพยาธิสภาพ หรือสังเกตพบความผิดปกติ เชน หนอง สภาพ
สีเปลี่ยนไปจากปรกติเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อใกลเคียง หรือถุงซีส  (cyst) ฝงอยู ให
ดําเนินการตรวจสอบและแจงกลับสัตวแพทยประจําโรงงานที่สงมอบเนื้อ และ 
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ 

 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งไวใหแหง 
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3.2.1 ชั้นวางผักและเครื่องเทศ 

 ทําความสะอาดตามโปรแกรมที่ไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 โดยลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีท่ีคราบสกปรก
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 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  
 แลวผึ่งใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวย

ขัดถู และลางออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ทําหลังจากเลิกงาน 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์26

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:27 
 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 854/2004 of 29 April 2004 laying down specific rules  
 for the organization of official controls on products of animal origin intended for human 

consumption. Official Journal of the European Union L226: 83-127. Available source: 
http://eur-lex.europa.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:26 
 

 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นเก็บสารผสม Ingredient 

(Ingredient Chilling Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 06 

วันท่ีเริ่มใช  : …….……………………... 

แกไขครั้งท่ี  : ……………..…………… 

หนาท่ี  :  ……………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1.  เก็บแชเย็นสารผสม Ingredient ที่ไมสามารถจัดเก็บไดที่อุณหภูมิหองปกติ 
2.  ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

 1.  อุณหภูมิหองอยูในชวง 0-4 ๐C หรืออุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดวัตถุดิบ 
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1.2   ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ตะกราหรือภาชนะรับสารผสม Ingredient 

 มีอุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองไมบิดงอ สามารถเคลื่อนที่ไดอิสระและไมสะดุด 
 ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมและสามารถบรรจุวัตถุดิบได 

1.2.2 ชั้นวางสารผสม Ingredient หรืออุปกรณรองรับ 
    ชั้นวางสารผสม Ingredient หรืออุปกรณรองรับในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอ

ใหพนักงาน รถเข็น หรือ Hand lift สามารถเขาไปหยิบ ขนสงหรือตักสินคาได 
    ดานหนาชั้นวางสารผสม Ingredient หรืออุปกรณรองรับแตละแถว ตองติดปายบอกชนิด

สินคา จํานวนกลอง และ lot number หรือวันที่ผลิต 
1.2.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากแอรตองไมรั่วหรือแตก 

และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอ หรือไมและ
ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองเย็นเก็บสารผสม Ingredient 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองเย็นโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่ทําการสอบ
เทียบแลวไปวัดบริเวณมุมทั้งสี่ดาน ตรงกลางหอง โดยอยูในตําแหนงใกลเคียงกับสารผสม 
Ingredient อุณหภูมิหองอยูในชวง 0-4 ๐C หรืออุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดวัตถุดิบ 

2.2  ตรวจสอบอายุการเก็บของสารผสม Ingredient 
 ตรวจสอบอายุการเก็บของสารผสม Ingredient ตองไมเกินวันหมดอายุ (Expired date) 
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3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกราหรือภาชนะรับสารผสม Ingredient 

 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งไวใหแหง 

3.2  ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางสารผสม Ingredient หรืออุปกรณรองรับ 
3.2.1 ชั้นวางผักและเครื่องเทศ 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:29 
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ใหพนักงาน รถเข็น หรือ Hand lift สามารถเขาไปหยิบ ขนสงหรือตักสินคาได 
    ดานหนาชั้นวางสารผสม Ingredient หรืออุปกรณรองรับแตละแถว ตองติดปายบอกชนิด

สินคา จํานวนกลอง และ lot number หรือวันที่ผลิต 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นเก็บสารผสม Ingredient 

(Ingredient Chilling Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 06 

วันท่ีเริ่มใช  : …….……………………... 

แกไขครั้งท่ี  : ……………..…………… 

หนาท่ี  :  ……………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1.  เก็บแชเย็นสารผสม Ingredient ที่ไมสามารถจัดเก็บไดที่อุณหภูมิหองปกติ 
2.  ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

 1.  อุณหภูมิหองอยูในชวง 0-4 ๐C หรืออุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดวัตถุดิบ 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 ตะกราหรือภาชนะรับสารผสม Ingredient 

ตรวจความสะอาด โดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ถาเปนโลหะตองไมเปนสนิม  
1.1.2 ชั้นวางสารผสม Ingredient หรืออุปกรณรองรับ 

   กรณีเปนชั้นวางสารผสม Ingredient ตรวจโดยวิธ ีVisual inspection เชน สะอาด เรียบ  
ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม 

 กรณีเปนอุปกรณรองรับ ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก   
ไมชํารุด แหง ถามีคราบสกปรกมากหรือทําความสะอาดยากใหคัดแยกท้ิง 

1.1.3 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผกรองอากาศและไมมี
สภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.4 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ไมมี

คราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.5 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
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1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 ตะกราหรือภาชนะรับสารผสม Ingredient 

ตรวจความสะอาด โดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ถาเปนโลหะตองไมเปนสนิม  
1.1.2 ชั้นวางสารผสม Ingredient หรืออุปกรณรองรับ 

   กรณีเปนชั้นวางสารผสม Ingredient ตรวจโดยวิธ ีVisual inspection เชน สะอาด เรียบ  
ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม 

 กรณีเปนอุปกรณรองรับ ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก   
ไมชํารุด แหง ถามีคราบสกปรกมากหรือทําความสะอาดยากใหคัดแยกท้ิง 

1.1.3 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผกรองอากาศและไมมี
สภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.4 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ไมมี

คราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.5 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:28 
 

 
 
 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นเก็บสารผสม Ingredient 

(Ingredient Chilling Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 06 

วันท่ีเริ่มใช  : …….……………………... 

แกไขครั้งท่ี  : ……………..…………… 

หนาท่ี  :  ……………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1.  เก็บแชเย็นสารผสม Ingredient ที่ไมสามารถจัดเก็บไดที่อุณหภูมิหองปกติ 
2.  ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
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1.2   ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ตะกราหรือภาชนะรับสารผสม Ingredient 

 มีอุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองไมบิดงอ สามารถเคลื่อนที่ไดอิสระและไมสะดุด 
 ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมและสามารถบรรจุวัตถุดิบได 

1.2.2 ชั้นวางสารผสม Ingredient หรืออุปกรณรองรับ 
    ชั้นวางสารผสม Ingredient หรืออุปกรณรองรับในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอ

ใหพนักงาน รถเข็น หรือ Hand lift สามารถเขาไปหยิบ ขนสงหรือตักสินคาได 
    ดานหนาชั้นวางสารผสม Ingredient หรืออุปกรณรองรับแตละแถว ตองติดปายบอกชนิด

สินคา จํานวนกลอง และ lot number หรือวันที่ผลิต 
1.2.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากแอรตองไมรั่วหรือแตก 

และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอ หรือไมและ
ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองเย็นเก็บสารผสม Ingredient 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองเย็นโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่ทําการสอบ
เทียบแลวไปวัดบริเวณมุมทั้งสี่ดาน ตรงกลางหอง โดยอยูในตําแหนงใกลเคียงกับสารผสม 
Ingredient อุณหภูมิหองอยูในชวง 0-4 ๐C หรืออุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดวัตถุดิบ 

2.2  ตรวจสอบอายุการเก็บของสารผสม Ingredient 
 ตรวจสอบอายุการเก็บของสารผสม Ingredient ตองไมเกินวันหมดอายุ (Expired date) 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกราหรือภาชนะรับสารผสม Ingredient 

 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งไวใหแหง 

3.2  ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางสารผสม Ingredient หรืออุปกรณรองรับ 
3.2.1 ชั้นวางผักและเครื่องเทศ 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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สินคา จํานวนกลอง และ lot number หรือวันที่ผลิต 
1.2.3 เครื่องปรับอากาศ 

 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากแอรตองไมรั่วหรือแตก 

และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอ หรือไมและ
ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองเย็นเก็บสารผสม Ingredient 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองเย็นโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่ทําการสอบ
เทียบแลวไปวัดบริเวณมุมทั้งสี่ดาน ตรงกลางหอง โดยอยูในตําแหนงใกลเคียงกับสารผสม 
Ingredient อุณหภูมิหองอยูในชวง 0-4 ๐C หรืออุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดวัตถุดิบ 

2.2  ตรวจสอบอายุการเก็บของสารผสม Ingredient 
 ตรวจสอบอายุการเก็บของสารผสม Ingredient ตองไมเกินวันหมดอายุ (Expired date) 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกราหรือภาชนะรับสารผสม Ingredient 

 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งไวใหแหง 

3.2  ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางสารผสม Ingredient หรืออุปกรณรองรับ 
3.2.1 ชั้นวางผักและเครื่องเทศ 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์30

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:30 
 

 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรก 
ไมออกอาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) ทิ้งใหแหง 

3.2.2 อุปกรณรองรับ 
 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ผึ่งแดดใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดาน ISO wall หรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา

Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
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 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรก 
ไมออกอาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) ทิ้งใหแหง 

3.2.2 อุปกรณรองรับ 
 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ผึ่งแดดใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดาน ISO wall หรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา

Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองหรือบริเวณทําละลายเนื้อแชแข็ง 

(Thawing Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 07 
วันที่เริ่มใช  : ............................. 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1.  เพ่ือละลายเนื้อแชแข็ง (Frozen meat) เพ่ือใหไดเนื้อสําหรับการตัดแตงตามชนิดของสินคา 
2. ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
 1. อุณหภูมิหองไมสูงกวา 10๐C 
 2. อุณหภูมิเนื้อหลังการละลาย (Thawed meat) ไมสูงกวา 4๐C 

3. การจัดการดวยวิธีที่กอใหเกิดการปนเปอนนอยที่สุด 
4. ไมนําเนื้อสัตวปกท่ีผานการละลายแลวไปแชแข็งซ้ํา  

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 
1.1  ตรวจความสะอาด 

1.1.1  ตะกราหรือภาชนะรับเนื้อวัตถุดิบ 
 ตรวจความสะอาด โดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ถาเปนโลหะตอง 

ไมเปนสนิม  
1.1.2  ชั้นวางเนื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณรองรับ 

    กรณีเปนชั้นวางผักและเครื่องเทศ ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ  
ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม 

    กรณีเปนอุปกรณรองรับ ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  
ไมชํารุด แหง ถามีคราบสกปรกมากหรือทําความสะอาดยากใหคัดแยกท้ิง 

1.1.3 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศและไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็ง
สะสม 

 1.1.4 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา   
ไมมีคราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 

1.1.5 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ เชน รถเข็น 

 มีอุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองไมบิดงอ สามารถเคลื่อนที่ไดอิสระและไมสะดุด 
 ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมและสามารถบรรจุวัตถุดิบได 

1.2.2 ชั้นวางเนื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณรองรับ 
 ชั้นวางเนื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณรองรับในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอใหพนักงาน 

รถเข็น หรือ Hand lift สามารถเขาไปหยิบ ขนสงหรือตักสินคาได  ดานหนาชั้นวางเนื้อ
วัตถุดิบหรืออุปกรณรองรับแตละแถว ตองติดปายบอกชนิดสินคา จํานวนกลอง และ Lot 
number หรือวันที่ผลิต 

1.2.3 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ 

เชน ทอระบายน้ําจากแอรตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดย
การสังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอหรือไมและไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
 2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองหรือบริเวณทําละลายเนื้อแชแข็ง 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองเย็นโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่ทําการสอบ
เทียบแลวไปวัดบริเวณมุมทั้งสี่ดาน ตรงกลางหอง โดยอยูตําแหนงใกลเคียงกับเนื้อวัตถุดิบ 
อุณหภูมิหองตองไมเกินมาตรฐาน 

 2.2  ตรวจวิธีการทําละลาย 
 กรณีทําการละลายเนื้อโดยน้ําที่มีคุณภาพเทียบเทาน้ําดื่ม (Potable water) โดยเปน

ลักษณะ Continuous running water และน้ําไมเขาไปสัมผัสเนื้อท่ีบรรจุในถุง 
 กรณีการละลายเนื้อที่ไมไดอยูในถุงบรรจุจะตองมีการระบายน้ําเนื้อที่เหมาะสม 

 2.3  ตรวจวัดอุณหภูมิเนื้อหลังการละลาย 
 ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อวัตถุดิบหลังการละลายกอนเบิกนําไปใชในหองเตรียมและตัดแตง

โดยการ ใช เทอร โ มมิ เ ตอร ชนิ ด  Manual Check แทง probe เข าไปใน Meat core 
temperature ของเนื้อวัตถุดิบตองไมสูงกวา 4๐ C 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองหรือบริเวณทําละลายเนื้อแชแข็ง 

(Thawing Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 07 
วันที่เริ่มใช  : ............................. 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1.  เพ่ือละลายเนื้อแชแข็ง (Frozen meat) เพ่ือใหไดเนื้อสําหรับการตัดแตงตามชนิดของสินคา 
2. ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
 1. อุณหภูมิหองไมสูงกวา 10๐C 
 2. อุณหภูมิเนื้อหลังการละลาย (Thawed meat) ไมสูงกวา 4๐C 

3. การจัดการดวยวิธีที่กอใหเกิดการปนเปอนนอยที่สุด 
4. ไมนําเนื้อสัตวปกท่ีผานการละลายแลวไปแชแข็งซ้ํา  

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 
1.1  ตรวจความสะอาด 

1.1.1  ตะกราหรือภาชนะรับเนื้อวัตถุดิบ 
 ตรวจความสะอาด โดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ถาเปนโลหะตอง 

ไมเปนสนิม  
1.1.2  ชั้นวางเนื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณรองรับ 

    กรณีเปนชั้นวางผักและเครื่องเทศ ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ  
ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม 

    กรณีเปนอุปกรณรองรับ ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  
ไมชํารุด แหง ถามีคราบสกปรกมากหรือทําความสะอาดยากใหคัดแยกท้ิง 

1.1.3 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศและไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็ง
สะสม 

 1.1.4 พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา   
ไมมีคราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 

1.1.5 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 ตะกราหรือภาชนะรับวัตถุดิบ เชน รถเข็น 

 มีอุปกรณรองรับ ถาเปนรถเข็น ลูกลอตองไมบิดงอ สามารถเคลื่อนที่ไดอิสระและไมสะดุด 
 ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมและสามารถบรรจุวัตถุดิบได 

1.2.2 ชั้นวางเนื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณรองรับ 
 ชั้นวางเนื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณรองรับในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอใหพนักงาน 

รถเข็น หรือ Hand lift สามารถเขาไปหยิบ ขนสงหรือตักสินคาได  ดานหนาชั้นวางเนื้อ
วัตถุดิบหรืออุปกรณรองรับแตละแถว ตองติดปายบอกชนิดสินคา จํานวนกลอง และ Lot 
number หรือวันที่ผลิต 

1.2.3 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ 

เชน ทอระบายน้ําจากแอรตองไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดย
การสังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอหรือไมและไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
 2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองหรือบริเวณทําละลายเนื้อแชแข็ง 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองเย็นโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่ทําการสอบ
เทียบแลวไปวัดบริเวณมุมทั้งสี่ดาน ตรงกลางหอง โดยอยูตําแหนงใกลเคียงกับเนื้อวัตถุดิบ 
อุณหภูมิหองตองไมเกินมาตรฐาน 

 2.2  ตรวจวิธีการทําละลาย 
 กรณีทําการละลายเนื้อโดยน้ําที่มีคุณภาพเทียบเทาน้ําดื่ม (Potable water) โดยเปน

ลักษณะ Continuous running water และน้ําไมเขาไปสัมผัสเนื้อท่ีบรรจุในถุง 
 กรณีการละลายเนื้อที่ไมไดอยูในถุงบรรจุจะตองมีการระบายน้ําเนื้อที่เหมาะสม 

 2.3  ตรวจวัดอุณหภูมิเนื้อหลังการละลาย 
 ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อวัตถุดิบหลังการละลายกอนเบิกนําไปใชในหองเตรียมและตัดแตง

โดยการ ใช เทอร โ มมิ เ ตอร ชนิ ด  Manual Check แทง probe เข าไปใน Meat core 
temperature ของเนื้อวัตถุดิบตองไมสูงกวา 4๐ C 
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3. หลังปฏิบัติการ (Post-Operational Inspection)  
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกราหรือภาชนะรับเนื้อวัตถุดิบ 

 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งไวใหแหง 

 3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางเนื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณรองรับ 
3.2.1 ชั้นวางเนื้อวัตถุดิบ 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) ทิ้งใหแหง 
3.2.2 อุปกรณรองรับ 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
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 ทิ้งใหแหง 
  3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 

 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดาน Isowallหรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา 

Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิต และหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
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Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. Official Journal of the European 
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European Union. 2004. Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin. 
Official Journal of the European Union L226: 22-82. Available source : http://eur-lex.europa.eu. 
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 ทิ้งใหแหง 
  3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 

 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดาน Isowallหรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา 

Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิต และหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
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3. หลังปฏิบัติการ (Post-Operational Inspection)  
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดตะกราหรือภาชนะรับเนื้อวัตถุดิบ 

 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งไวใหแหง 

 3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางเนื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณรองรับ 
3.2.1 ชั้นวางเนื้อวัตถุดิบ 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) ทิ้งใหแหง 
3.2.2 อุปกรณรองรับ 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ทิ้งใหแหง 
  3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 

 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดาน Isowallหรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา 

Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิต และหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
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European Union. 2004. Regulation (EC) No 854/2004 of 29 April 2004 laying down specific rules 
for the organization of official controls on products of animal origin intended for human 
consumption. Official Journal of the European Union L226:83-127. Available source: 
http://eur-lex.europa.eu. 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเก็บวัตถุดิบสารผสม Ingredient 

(Dry Ingredient Storage) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 08 
วันที่เริ่มใช  : .............….………... 
แกไขครั้งที่  : ………...…………… 

หนาที่  :  …….…………………….. 

 
วัตถุประสงค  

 1.  เก็บวัตถุดิบสารผสม Ingredient ที่สามารถอยูในสภาพอุณหภูมิหองปกติได 
2.  เพ่ือคัดแยกวัตถุดิบสารผสม Ingredient ออกจากบริเวณท่ีมีการผลิต  

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

1. ตองสามารถปองกันสิ่งปนเปอนและสัตวพาหะได 
2. ตองสามารถเก็บรักษาใหอยูในสภาพแหงและสะอาดได (good hygiene)  
3. การวางวัตถุดิบสารผสม Ingredient บนชั้นวางหรืออุปกรณรองรับที่สูงจากพ้ืนและไมวางชิดผนังเพ่ือให

สามารถเขาไปทําความสะอาดได 
4. วัตถุดิบสารผสม Ingredient ตองไดรับอนุญาตใหใชสําหรับการผลิตสินคาสงออกแตละประเทศ 
5. มีระบบระบายอากาศและระบบหมุนเวียนของอากาศ 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 
1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 ถุง ภาชนะและวัสดุที่มีวัตถุดิบสารผสม Ingredient บรรจุอยู 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  อาจใชมือลูบสัมผัสพื้นผิว

ของถุง ภาชนะและวัสดุที่บรรจุตองไมมีคราบสกปรก ฝุนสกปรก และถุงบรรจุหรือภาชนะ
จะตองไมชํารุดหรือฉีกขาด 

1.1.2 ชั้นวางวัตถุดิบสารผสม Ingredient และอุปกรณรองรับ 
 ชั้นวางวัตถุดิบและอุปกรณรองรับสารผสม Ingredient ตรวจโดยวิธี Visual inspection 

เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ แหง ไมชํารุด และไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 
อาจใชมือลูบสัมผัสพ้ืนผิวชั้นวางวัตถุดิบสารผสม Ingredient ตองไมมีคราบสกปรก ฝุน
สกปรก 

1.1.3 อุปกรณท่ีใชลําเลียงวัตถุดิบสารผสม Ingredient 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ แหง และไมมีสนิม
หรือออกไซดของโลหะ 

1.1.4 พ้ืน ผนังหอง และเพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบและแหง 

1.2 ตรวจใบรับรองอนุญาตใหใชในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของวัตถุดิบสารผสม Ingredient 
 ตรวจสอบใบรับรองอนุญาตของวัตถุดิบสารผสม Ingredient ที่ ให ใช ในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร ตองออกโดยองคกรหรือสถาบันที่สังกัดหนวยงานรัฐบาลที่มีหนาที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับของสากลนานาชาติ โดยตองตรวจสอบวา
เปนไปตามขอกําหนดของประเทศคูคา ใบรับรองจากผูสงมอบ ใบรับรองการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

1.3 ตรวจการเบิกรับ-จายของวัตถุดิบสารผสม Ingredient ที่เก่ียวกับการผลิต 
 ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จายของวัตถุดิบสารผสม Ingredient ที่เกี่ยวของกับการผลิต

ตองตรงกับจํานวนจริงที่เบิกรับเขามาเก็บในหองเก็บวัตถุดิบสารผสม Ingredient และ
เบิกจายเขาไปในหองเตรียมและรอนวัตถุดิบสารผสม Ingredient โดยใหทําการบันทึกการ
เบิก-จาย ไวเปนหลักฐานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบยอนกลับได 

1.4 ตรวจแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบสารผสม Ingredient ที่เก่ียวกับการผลิต 
 ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อวัตถุดิบสารผสม Ingredient ที่เกี่ยวกับการผลิตวามีจํานวน

เทาใด โดยตองสอดคลองหรือไมเกิน capacity ของการผลิต หรือตรวจสอบจากฝายผลิต
วาแตละวัน สามารถผลิตไดโดยเฉลี่ยจํานวนกี่ตัน เพ่ือนํามาคิดคํานวณจากตํารับสูตร
อาหารวาวัตถุดิบสารผสม Ingredient ใชจํานวนเทาใดในแตละวัน 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจการจัดวางเรียงวัตถุดิบสารผสม (Ingredient) ที่เก่ียวกับการผลิต 

 การจัดวางเรียงวัตถุดิบสารผสม Ingredient ตองอยูบนพาเลท หรือชั้นวางที่มีความสูงจาก
พ้ืน ไมวางชิดผนังหอง มีชองทางเดินที่สะดวกตอการทําความสะอาดและการปฏิบัติงาน  

 การจัดเก็บควรจัดเปนหมวดหมูตามประเภท เพ่ือปองกันการปนเปอนในระหวางการรับ 
เบิก-จาย สวน Ingredient ที่ตองมีการควบคุมพิเศษควรจัดเก็บใหมิดชิดและควบคุมอยาง
เครงครัด 

 ตรวจฉลากที่บงชี้วัตถุดิบสารผสม Ingredient โดยระบุชนิด วันที่ผลิต หรือวันที่รับเขา
จํานวนที่เบิก รับ-จาย จํานวนคงเหลือ และตรวจการนําไปใชตามลําดับการรับเขา 

2.2 ตรวจการไหลเวียนอากาศของหองเก็บวัตถุดิบสารผสม Ingredient 
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มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

1. ตองสามารถปองกันสิ่งปนเปอนและสัตวพาหะได 
2. ตองสามารถเก็บรักษาใหอยูในสภาพแหงและสะอาดได (good hygiene)  
3. การวางวัตถุดิบสารผสม Ingredient บนชั้นวางหรืออุปกรณรองรับที่สูงจากพ้ืนและไมวางชิดผนังเพ่ือให

สามารถเขาไปทําความสะอาดได 
4. วัตถุดิบสารผสม Ingredient ตองไดรับอนุญาตใหใชสําหรับการผลิตสินคาสงออกแตละประเทศ 
5. มีระบบระบายอากาศและระบบหมุนเวียนของอากาศ 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 
1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 ถุง ภาชนะและวัสดุที่มีวัตถุดิบสารผสม Ingredient บรรจุอยู 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  อาจใชมือลูบสัมผัสพื้นผิว

ของถุง ภาชนะและวัสดุที่บรรจุตองไมมีคราบสกปรก ฝุนสกปรก และถุงบรรจุหรือภาชนะ
จะตองไมชํารุดหรือฉีกขาด 

1.1.2 ชั้นวางวัตถุดิบสารผสม Ingredient และอุปกรณรองรับ 
 ชั้นวางวัตถุดิบและอุปกรณรองรับสารผสม Ingredient ตรวจโดยวิธี Visual inspection 

เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ แหง ไมชํารุด และไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 
อาจใชมือลูบสัมผัสพ้ืนผิวชั้นวางวัตถุดิบสารผสม Ingredient ตองไมมีคราบสกปรก ฝุน
สกปรก 

1.1.3 อุปกรณท่ีใชลําเลียงวัตถุดิบสารผสม Ingredient 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:37 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ แหง และไมมีสนิม
หรือออกไซดของโลหะ 

1.1.4 พ้ืน ผนังหอง และเพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบและแหง 

1.2 ตรวจใบรับรองอนุญาตใหใชในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของวัตถุดิบสารผสม Ingredient 
 ตรวจสอบใบรับรองอนุญาตของวัตถุดิบสารผสม Ingredient ที่ ให ใช ในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร ตองออกโดยองคกรหรือสถาบันที่สังกัดหนวยงานรัฐบาลที่มีหนาที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับของสากลนานาชาติ โดยตองตรวจสอบวา
เปนไปตามขอกําหนดของประเทศคูคา ใบรับรองจากผูสงมอบ ใบรับรองการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

1.3 ตรวจการเบิกรับ-จายของวัตถุดิบสารผสม Ingredient ที่เก่ียวกับการผลิต 
 ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จายของวัตถุดิบสารผสม Ingredient ที่เกี่ยวของกับการผลิต

ตองตรงกับจํานวนจริงที่เบิกรับเขามาเก็บในหองเก็บวัตถุดิบสารผสม Ingredient และ
เบิกจายเขาไปในหองเตรียมและรอนวัตถุดิบสารผสม Ingredient โดยใหทําการบันทึกการ
เบิก-จาย ไวเปนหลักฐานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบยอนกลับได 

1.4 ตรวจแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบสารผสม Ingredient ที่เก่ียวกับการผลิต 
 ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อวัตถุดิบสารผสม Ingredient ที่เกี่ยวกับการผลิตวามีจํานวน

เทาใด โดยตองสอดคลองหรือไมเกิน capacity ของการผลิต หรือตรวจสอบจากฝายผลิต
วาแตละวัน สามารถผลิตไดโดยเฉลี่ยจํานวนกี่ตัน เพ่ือนํามาคิดคํานวณจากตํารับสูตร
อาหารวาวัตถุดิบสารผสม Ingredient ใชจํานวนเทาใดในแตละวัน 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจการจัดวางเรียงวัตถุดิบสารผสม (Ingredient) ที่เก่ียวกับการผลิต 

 การจัดวางเรียงวัตถุดิบสารผสม Ingredient ตองอยูบนพาเลท หรือชั้นวางที่มีความสูงจาก
พ้ืน ไมวางชิดผนังหอง มีชองทางเดินที่สะดวกตอการทําความสะอาดและการปฏิบัติงาน  

 การจัดเก็บควรจัดเปนหมวดหมูตามประเภท เพ่ือปองกันการปนเปอนในระหวางการรับ 
เบิก-จาย สวน Ingredient ที่ตองมีการควบคุมพิเศษควรจัดเก็บใหมิดชิดและควบคุมอยาง
เครงครัด 

 ตรวจฉลากที่บงชี้วัตถุดิบสารผสม Ingredient โดยระบุชนิด วันที่ผลิต หรือวันที่รับเขา
จํานวนที่เบิก รับ-จาย จํานวนคงเหลือ และตรวจการนําไปใชตามลําดับการรับเขา 

2.2 ตรวจการไหลเวียนอากาศของหองเก็บวัตถุดิบสารผสม Ingredient 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์38
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 ตรวจสอบระบบการระบายอากาศ ไมควรมีกลิ่นที่ผิดปกติ 
2.3 ตรวจการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่กอใหเกิดการปนเปอนลงบนถุง ภาชนะหรือวัสดุที่
มีวัตถุดิบสารผสม Ingredient บรรจุอยู เชน เหยียบชั้นวาง พาเลท และตองไมวางถุงหรือ
ถาดใสวัตถุดิบสารผสม Ingredient สัมผัสพื้นโดยตรง เปนตน 

2.4 ตรวจสอบการลําเลียงวัตถุดิบสารผสม Ingredient  
 ตรวจสอบการลําเลียงวัตถุดิบสารผสม Ingredient ตองไมกอใหเกิดการปนเปอน ภาชนะ  

บรรจุตองปดใหมิดชิด เชน มีฝาปด หรือพลาสติกคลุม เปนตน 
 ตรวจสอบวัตถุดิบสารผสม Ingredient ในขณะลําเลียง ถุงและภาชนะบรรจุตองไมชํารุด

ฉีกขาด  
 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. ใบรับรองอนุญาตใหใชในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของวัตถุดิบสารผสม Ingredient 
2. บันทึกควบคุมการเบิกจายของวัตถุดิบสารผสม Ingredient  
3. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต และ หลังการผลิต 
4. แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
5. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
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 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่กอใหเกิดการปนเปอนลงบนถุง ภาชนะหรือวัสดุที่
มีวัตถุดิบสารผสม Ingredient บรรจุอยู เชน เหยียบชั้นวาง พาเลท และตองไมวางถุงหรือ
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เร่ือง: หองเตรียมและรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient 

(Non-meat Ingredient Preparation Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 09 
วันที่เริ่มใช  :............................. 
แกไขครั้งที่  : …………………….. 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือคัดเลือกวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient ที่ปราศจากการปนปลอมของสิ่งแปลกปลอม 
(Foreign body)  
2. เพ่ือเตรียมวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient ใหตรงกับตํารับสูตรอาหารที่ไดกําหนดไวตาม 
แตละชนิดสินคา 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. วัตถุดิบสารผสมที่ตองควบคุม (Restricted Ingredient) ตองไมเกินเปอรเซ็นตหรือน้ําหนักที่ขีดพิกัดที่
ประเทศผูนําเขาไดกําหนดไว 
2.  วัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient ที่ชั่งตวงแตละชนิดตองตรงกับตํารับสูตรอาหารที่ไดกําหนดไว
ตามแตละชนิดสินคา 
3.  การวางวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient บนชั้นวางหรือพาเรดตองไมวางบนพื้นโดยตรง 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 เครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง สิ่งสกปรก 
อุดตันตามรองตะแกรง และไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 

1.1.2 เครื่องมืออุปกรณท่ีใชชั่งตวง เชน ตราชั่ง ถวยหรือกระบอกตวง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด ถาเปนโลหะ

หรือ Stainless steel ตองไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 
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คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:40 
 

 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เร่ือง: หองเตรียมและรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient 

(Non-meat Ingredient Preparation Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 09 
วันที่เริ่มใช  :............................. 
แกไขครั้งที่  : …………………….. 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือคัดเลือกวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient ที่ปราศจากการปนปลอมของสิ่งแปลกปลอม 
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แตละชนิดสินคา 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. วัตถุดิบสารผสมที่ตองควบคุม (Restricted Ingredient) ตองไมเกินเปอรเซ็นตหรือน้ําหนักที่ขีดพิกัดที่
ประเทศผูนําเขาไดกําหนดไว 
2.  วัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient ที่ชั่งตวงแตละชนิดตองตรงกับตํารับสูตรอาหารที่ไดกําหนดไว
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสองดูความ
สะอาดขอบ ดานในและขาโตะ 

1.1.5 ชุดแตงกาย หมวก ตาขายคลุม ผาปดปาก ถุงมือ เอ้ียม บูท 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด เชน 

ฉีกขาด น้ํารั่วหรือซึมเขามาได 
1.1.6 พ้ืน ผนังหอง และเพดาน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 เครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอน 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 

1.2.2 เครื่องมืออุปกรณท่ีใชชั่งตวง เชน ตราชั่ง 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 
 ตราชั่ง ตองมีโปรแกรมทดสอบความแมนยําและเที่ยงตรงอยูเสมอ 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat 

Ingredient 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient หลังผานเครื่องมือ

อุปกรณหรือตะแกรงรอน ตองปราศจากการปนปลอมของสิ่งแปลกปลอมที่สังเกตเห็นดวย
สายตา 

 กรณีมีสิ่งแปลกปลอมใหดําเนินการรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient อีกครั้ง
หนึ่ง หรือจนกวาแนใจวาไดรอนสิ่งแปลกปลอมออกหมด พรอมทั้งปรับปรุงและซอมแซม
เครื่องมืออุปกรณท่ีใชรอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอหรือใชตะแกรงท่ีมีความถี่มากข้ึน 

2.2  ตรวจสอบวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient แตละชนิดตองตรงกับตําหรับสูตรอาหาร 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาทุกชนิดที่ไดมีการผลิตประจําวัน ซึ่งผูตรวจสอบตองทราบ

แผนการผลิต ชนิดสินคา และตํารับสูตรอาหารของสินคาแตละชนิด 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient แตละอยางที่ไดชั่ง

ตวงตองตรงกับเปอรเซ็นตหรือน้ําหนักที่ไดกําหนดไวในตําหรับสูตรอาหารโดยคิดคํานวณ
จาก Batch ของสินคา และลงในเอกสารบันทึกใหถูกตอง 

2.3 ตรวจสอบวัตถุดิบสารผสมที่ตองควบคุม (Restricted Ingredient) ไมเกินเปอรเซ็นตหรือน้ําหนัก
ขีดพิกัดท่ีประเทศผูนําเขาไดกําหนดไว 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 

1.2.2 เครื่องมืออุปกรณท่ีใชชั่งตวง เชน ตราชั่ง 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 
 ตราชั่ง ตองมีโปรแกรมทดสอบความแมนยําและเที่ยงตรงอยูเสมอ 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat 

Ingredient 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient หลังผานเครื่องมือ

อุปกรณหรือตะแกรงรอน ตองปราศจากการปนปลอมของสิ่งแปลกปลอมที่สังเกตเห็นดวย
สายตา 

 กรณีมีสิ่งแปลกปลอมใหดําเนินการรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient อีกครั้ง
หนึ่ง หรือจนกวาแนใจวาไดรอนสิ่งแปลกปลอมออกหมด พรอมทั้งปรับปรุงและซอมแซม
เครื่องมืออุปกรณท่ีใชรอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอหรือใชตะแกรงท่ีมีความถี่มากข้ึน 

2.2  ตรวจสอบวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient แตละชนิดตองตรงกับตําหรับสูตรอาหาร 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาทุกชนิดที่ไดมีการผลิตประจําวัน ซึ่งผูตรวจสอบตองทราบ

แผนการผลิต ชนิดสินคา และตํารับสูตรอาหารของสินคาแตละชนิด 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient แตละอยางที่ไดชั่ง

ตวงตองตรงกับเปอรเซ็นตหรือน้ําหนักที่ไดกําหนดไวในตําหรับสูตรอาหารโดยคิดคํานวณ
จาก Batch ของสินคา และลงในเอกสารบันทึกใหถูกตอง 

2.3 ตรวจสอบวัตถุดิบสารผสมที่ตองควบคุม (Restricted Ingredient) ไมเกินเปอรเซ็นตหรือน้ําหนัก
ขีดพิกัดท่ีประเทศผูนําเขาไดกําหนดไว 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:41 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสองดูความ
สะอาดขอบ ดานในและขาโตะ 

1.1.5 ชุดแตงกาย หมวก ตาขายคลุม ผาปดปาก ถุงมือ เอ้ียม บูท 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด เชน 

ฉีกขาด น้ํารั่วหรือซึมเขามาได 
1.1.6 พ้ืน ผนังหอง และเพดาน 
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1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 เครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอน 
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1.2.2 เครื่องมืออุปกรณท่ีใชชั่งตวง เชน ตราชั่ง 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 
 ตราชั่ง ตองมีโปรแกรมทดสอบความแมนยําและเที่ยงตรงอยูเสมอ 
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2.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat 

Ingredient 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient หลังผานเครื่องมือ

อุปกรณหรือตะแกรงรอน ตองปราศจากการปนปลอมของสิ่งแปลกปลอมที่สังเกตเห็นดวย
สายตา 

 กรณีมีสิ่งแปลกปลอมใหดําเนินการรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient อีกครั้ง
หนึ่ง หรือจนกวาแนใจวาไดรอนสิ่งแปลกปลอมออกหมด พรอมทั้งปรับปรุงและซอมแซม
เครื่องมืออุปกรณท่ีใชรอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอหรือใชตะแกรงท่ีมีความถี่มากข้ึน 

2.2  ตรวจสอบวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient แตละชนิดตองตรงกับตําหรับสูตรอาหาร 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาทุกชนิดที่ไดมีการผลิตประจําวัน ซึ่งผูตรวจสอบตองทราบ

แผนการผลิต ชนิดสินคา และตํารับสูตรอาหารของสินคาแตละชนิด 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient แตละอยางที่ไดชั่ง

ตวงตองตรงกับเปอรเซ็นตหรือน้ําหนักที่ไดกําหนดไวในตําหรับสูตรอาหารโดยคิดคํานวณ
จาก Batch ของสินคา และลงในเอกสารบันทึกใหถูกตอง 
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1.1.6 พ้ืน ผนังหอง และเพดาน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 เครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอน 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 

1.2.2 เครื่องมืออุปกรณท่ีใชชั่งตวง เชน ตราชั่ง 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 
 ตราชั่ง ตองมีโปรแกรมทดสอบความแมนยําและเที่ยงตรงอยูเสมอ 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat 

Ingredient 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient หลังผานเครื่องมือ

อุปกรณหรือตะแกรงรอน ตองปราศจากการปนปลอมของสิ่งแปลกปลอมที่สังเกตเห็นดวย
สายตา 

 กรณีมีสิ่งแปลกปลอมใหดําเนินการรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient อีกครั้ง
หนึ่ง หรือจนกวาแนใจวาไดรอนสิ่งแปลกปลอมออกหมด พรอมทั้งปรับปรุงและซอมแซม
เครื่องมืออุปกรณท่ีใชรอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอหรือใชตะแกรงท่ีมีความถี่มากข้ึน 

2.2  ตรวจสอบวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient แตละชนิดตองตรงกับตําหรับสูตรอาหาร 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาทุกชนิดที่ไดมีการผลิตประจําวัน ซึ่งผูตรวจสอบตองทราบ

แผนการผลิต ชนิดสินคา และตํารับสูตรอาหารของสินคาแตละชนิด 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient แตละอยางที่ไดชั่ง

ตวงตองตรงกับเปอรเซ็นตหรือน้ําหนักที่ไดกําหนดไวในตําหรับสูตรอาหารโดยคิดคํานวณ
จาก Batch ของสินคา และลงในเอกสารบันทึกใหถูกตอง 

2.3 ตรวจสอบวัตถุดิบสารผสมที่ตองควบคุม (Restricted Ingredient) ไมเกินเปอรเซ็นตหรือน้ําหนัก
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คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก
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คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:40 
 

 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เร่ือง: หองเตรียมและรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient 

(Non-meat Ingredient Preparation Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 09 
วันที่เริ่มใช  :............................. 
แกไขครั้งที่  : …………………….. 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือคัดเลือกวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient ที่ปราศจากการปนปลอมของสิ่งแปลกปลอม 
(Foreign body)  
2. เพ่ือเตรียมวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient ใหตรงกับตํารับสูตรอาหารที่ไดกําหนดไวตาม 
แตละชนิดสินคา 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. วัตถุดิบสารผสมที่ตองควบคุม (Restricted Ingredient) ตองไมเกินเปอรเซ็นตหรือน้ําหนักที่ขีดพิกัดที่
ประเทศผูนําเขาไดกําหนดไว 
2.  วัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient ที่ชั่งตวงแตละชนิดตองตรงกับตํารับสูตรอาหารที่ไดกําหนดไว
ตามแตละชนิดสินคา 
3.  การวางวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient บนชั้นวางหรือพาเรดตองไมวางบนพื้นโดยตรง 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 เครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง สิ่งสกปรก 
อุดตันตามรองตะแกรง และไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 

1.1.2 เครื่องมืออุปกรณท่ีใชชั่งตวง เชน ตราชั่ง ถวยหรือกระบอกตวง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด ถาเปนโลหะ

หรือ Stainless steel ตองไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 
1.1.3 ชั้นวางวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient  อุปกรณรองรับ 
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1.1.1 เครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง สิ่งสกปรก 
อุดตันตามรองตะแกรง และไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 

1.1.2 เครื่องมืออุปกรณท่ีใชชั่งตวง เชน ตราชั่ง ถวยหรือกระบอกตวง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด ถาเปนโลหะ

หรือ Stainless steel ตองไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 
1.1.3 ชั้นวางวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient  อุปกรณรองรับ 
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1.1.4 โตะ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เร่ือง: หองเตรียมและรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient 
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หมายเลขเอกสาร  : WI FP 09 
วันที่เริ่มใช  :............................. 
แกไขครั้งที่  : …………………….. 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  
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1.1.2 เครื่องมืออุปกรณท่ีใชชั่งตวง เชน ตราชั่ง ถวยหรือกระบอกตวง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด ถาเปนโลหะ

หรือ Stainless steel ตองไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 
1.1.3 ชั้นวางวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient  อุปกรณรองรับ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด ถาเปนโลหะ
หรือ Stainless steel ตองไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 

1.1.4 โตะ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:41 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสองดูความ
สะอาดขอบ ดานในและขาโตะ 

1.1.5 ชุดแตงกาย หมวก ตาขายคลุม ผาปดปาก ถุงมือ เอ้ียม บูท 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด เชน 

ฉีกขาด น้ํารั่วหรือซึมเขามาได 
1.1.6 พ้ืน ผนังหอง และเพดาน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 เครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอน 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 

1.2.2 เครื่องมืออุปกรณท่ีใชชั่งตวง เชน ตราชั่ง 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 
 ตราชั่ง ตองมีโปรแกรมทดสอบความแมนยําและเที่ยงตรงอยูเสมอ 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat 

Ingredient 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient หลังผานเครื่องมือ

อุปกรณหรือตะแกรงรอน ตองปราศจากการปนปลอมของสิ่งแปลกปลอมที่สังเกตเห็นดวย
สายตา 

 กรณีมีสิ่งแปลกปลอมใหดําเนินการรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient อีกครั้ง
หนึ่ง หรือจนกวาแนใจวาไดรอนสิ่งแปลกปลอมออกหมด พรอมทั้งปรับปรุงและซอมแซม
เครื่องมืออุปกรณท่ีใชรอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอหรือใชตะแกรงท่ีมีความถี่มากข้ึน 

2.2  ตรวจสอบวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient แตละชนิดตองตรงกับตําหรับสูตรอาหาร 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาทุกชนิดที่ไดมีการผลิตประจําวัน ซึ่งผูตรวจสอบตองทราบ

แผนการผลิต ชนิดสินคา และตํารับสูตรอาหารของสินคาแตละชนิด 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient แตละอยางที่ไดชั่ง

ตวงตองตรงกับเปอรเซ็นตหรือน้ําหนักที่ไดกําหนดไวในตําหรับสูตรอาหารโดยคิดคํานวณ
จาก Batch ของสินคา และลงในเอกสารบันทึกใหถูกตอง 

2.3 ตรวจสอบวัตถุดิบสารผสมที่ตองควบคุม (Restricted Ingredient) ไมเกินเปอรเซ็นตหรือน้ําหนัก
ขีดพิกัดท่ีประเทศผูนําเขาไดกําหนดไว 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสองดูความ
สะอาดขอบ ดานในและขาโตะ 

1.1.5 ชุดแตงกาย หมวก ตาขายคลุม ผาปดปาก ถุงมือ เอ้ียม บูท 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด เชน 

ฉีกขาด น้ํารั่วหรือซึมเขามาได 
1.1.6 พ้ืน ผนังหอง และเพดาน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 เครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอน 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 

1.2.2 เครื่องมืออุปกรณท่ีใชชั่งตวง เชน ตราชั่ง 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 
 ตราชั่ง ตองมีโปรแกรมทดสอบความแมนยําและเที่ยงตรงอยูเสมอ 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat 

Ingredient 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient หลังผานเครื่องมือ

อุปกรณหรือตะแกรงรอน ตองปราศจากการปนปลอมของสิ่งแปลกปลอมที่สังเกตเห็นดวย
สายตา 

 กรณีมีสิ่งแปลกปลอมใหดําเนินการรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient อีกครั้ง
หนึ่ง หรือจนกวาแนใจวาไดรอนสิ่งแปลกปลอมออกหมด พรอมทั้งปรับปรุงและซอมแซม
เครื่องมืออุปกรณท่ีใชรอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอหรือใชตะแกรงท่ีมีความถี่มากข้ึน 

2.2  ตรวจสอบวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient แตละชนิดตองตรงกับตําหรับสูตรอาหาร 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาทุกชนิดที่ไดมีการผลิตประจําวัน ซึ่งผูตรวจสอบตองทราบ

แผนการผลิต ชนิดสินคา และตํารับสูตรอาหารของสินคาแตละชนิด 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient แตละอยางที่ไดชั่ง

ตวงตองตรงกับเปอรเซ็นตหรือน้ําหนักที่ไดกําหนดไวในตําหรับสูตรอาหารโดยคิดคํานวณ
จาก Batch ของสินคา และลงในเอกสารบันทึกใหถูกตอง 

2.3 ตรวจสอบวัตถุดิบสารผสมที่ตองควบคุม (Restricted Ingredient) ไมเกินเปอรเซ็นตหรือน้ําหนัก
ขีดพิกัดท่ีประเทศผูนําเขาไดกําหนดไว 
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ฉีกขาด น้ํารั่วหรือซึมเขามาได 
1.1.6 พ้ืน ผนังหอง และเพดาน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 เครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอน 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 

1.2.2 เครื่องมืออุปกรณท่ีใชชั่งตวง เชน ตราชั่ง 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 
 ตราชั่ง ตองมีโปรแกรมทดสอบความแมนยําและเที่ยงตรงอยูเสมอ 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat 

Ingredient 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient หลังผานเครื่องมือ

อุปกรณหรือตะแกรงรอน ตองปราศจากการปนปลอมของสิ่งแปลกปลอมที่สังเกตเห็นดวย
สายตา 

 กรณีมีสิ่งแปลกปลอมใหดําเนินการรอนวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient อีกครั้ง
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 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาทุกชนิดที่ใช Restricted Ingredient ซึ่งผูตรวจสอบตอง
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 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Restricted Ingredient ที่ไดชั่งตวงตองไมเกิน
เปอรเซ็นตหรือน้ําหนักขีดพิกัดที่ประเทศผูนําเขาไดกําหนดไวและลงในเอกสารบันทึกให
ถูกตอง 

2.4 ตรวจสอบฉลากที่ระบุชนิดสินคาบนถุง Non-meat Ingredient หลังชั่งตวง 
 ตรวจสอบโดยการตรวจฉลากที่ระบุชนิดสินคาบนถุง Non-meat Ingredient หลังชั่งตวง

และผสมกัน ตองมีฉลากชนิดสินคาที่ตรงตามชนิดของสินคาทุกถุง กรณีใชหมึกพิมพ
ประทับตราหรือเขียนระบุตองใช Edible Ink เทานั้น 

 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจชั่งน้ําหนัก Non-meat Ingredient หลังผสมกันและบรรจุอยู
ในถุงสําหรับ Batch สินคา ตองตรงกับตํารับสูตรอาหารของสินคาชนิดนั้นและลงใน
เอกสารบันทึกใหถูกตอง 

2.5 ตรวจการจัดวางเรียงวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient และ Restricted Ingredient 
 การจัดวางเรียงวัตถุดิบสารผสม Ingredient  ตองอยูบนพาเลทหรือชั้นวางซึ่งมีความสูง

จากพ้ืน ไมวางชิดผนังหอง มีชองทางเดินที่สามารถเขาไปจัดเก็บและหยิบไดงาย 
 การจัดวางควรทําในลักษณะเปนชั้นวางโดยแบงแยกออกเปนหมวดหมูคือ Non-meat 

Ingredient Restricted Ingredient และ Ingredient หลังผสมกันในถุง ทั้งนี้ตองมีการ
ระบฉุลากชนิดของสารผสม Ingredient 

 การจัดวางไมควรทําในลักษณะเก็บเปน Stock ใหทําการเตรียมและรอนวัตถุดิบสารผสม 
Ingredient ใหเพียงพอและหมดลงในแตละวันที่มีการผลิตสินคาชนิดนั้น ตรวจสอบโดย
การเฝาสังเกตพนักงานตองสามารถปฏิบัติงานไดงายและสะดวก 

2.6 ตรวจพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานที่กอใหเกิดการปนเปอน เชน 

เหยียบลงบนชั้นวางพาเลท วางถุงวัตถุดิบสารผสม Ingredient ลงสูพ้ืนโดยตรง รอนและ
ผสมสารในลักษณะกอใหเกิดเปนฝุนฟุงกระจายไปทั่วหอง เปนตน 

2.7 ตรวจการลําเลียงวัตถุดิบสารผสม Ingredient ไปยังหองนวดเนื้อหรือบริเวณท่ีมีการผลิต 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตการลําเลียงวัตถุดิบสารผสม Ingredient ตองไมกอใหเกิดการ

ปนเปอน เชน ภาชนะและรถเข็นตองสะอาด ไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ ถุงหรือวัสดุ
ที่บรรจุตองไมชํารุด ฉีกขาด เปนตน 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอน 
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 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําสะอาดเพ่ือชะลางเศษ Ingredient ออกจากตามรูของตะแกรงรอน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ดวยน้ําสะอาด  ผึ่งใหแหง 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณที่ใชชั่งตวง 
3.2.1 ตราชั่ง 

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 จานและตัวกิโล ลางดวยน้ําสะอาด น้ํายา Disinfectant ตามลําดับ 
 กรณีมีคราบสกปรกอาจลงน้ํายา Detergent ขัดถ ูลางออกดวยน้ําสะอาด และน้ํายา Disinfectant  
 ทิ้งใหแหง 

3.2.2 ถวยหรือกระบอกตวง 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางวัตถุดิบสารผสม Ingredient 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชเครื่องดูดฝุนสิ่งสกปรกตางๆ ที่อยูตามชั้นวาง 
 ลางคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด 
 กรณีท่ีคราบสกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดอุปกรณรองรับ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชเครื่องดูดฝุนสิ่งสกปรกตางๆ ที่ดานบนและลาง 
 ทําความสะอาดคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด 
 กรณีท่ีคราบสกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดโตะ 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ดานบนโตะ เก็บเศษผงสารผสม Ingredient ออกใหหมด 
 ทําความสะอาดคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด น้ํายา Disinfectant ตามลําดับ 
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 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาทุกชนิดที่ใช Restricted Ingredient ซึ่งผูตรวจสอบตอง
ทราบแผนการผลิต ชนิดสินคา และตํารับสูตรอาหารของสินคาแตละชนิด 

 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจวัตถุดิบสารผสม Restricted Ingredient ที่ไดชั่งตวงตองไมเกิน
เปอรเซ็นตหรือน้ําหนักขีดพิกัดที่ประเทศผูนําเขาไดกําหนดไวและลงในเอกสารบันทึกให
ถูกตอง 

2.4 ตรวจสอบฉลากที่ระบุชนิดสินคาบนถุง Non-meat Ingredient หลังชั่งตวง 
 ตรวจสอบโดยการตรวจฉลากที่ระบุชนิดสินคาบนถุง Non-meat Ingredient หลังชั่งตวง

และผสมกัน ตองมีฉลากชนิดสินคาที่ตรงตามชนิดของสินคาทุกถุง กรณีใชหมึกพิมพ
ประทับตราหรือเขียนระบุตองใช Edible Ink เทานั้น 

 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจชั่งน้ําหนัก Non-meat Ingredient หลังผสมกันและบรรจุอยู
ในถุงสําหรับ Batch สินคา ตองตรงกับตํารับสูตรอาหารของสินคาชนิดนั้นและลงใน
เอกสารบันทึกใหถูกตอง 

2.5 ตรวจการจัดวางเรียงวัตถุดิบสารผสม Non-meat Ingredient และ Restricted Ingredient 
 การจัดวางเรียงวัตถุดิบสารผสม Ingredient  ตองอยูบนพาเลทหรือชั้นวางซึ่งมีความสูง

จากพ้ืน ไมวางชิดผนังหอง มีชองทางเดินที่สามารถเขาไปจัดเก็บและหยิบไดงาย 
 การจัดวางควรทําในลักษณะเปนชั้นวางโดยแบงแยกออกเปนหมวดหมูคือ Non-meat 

Ingredient Restricted Ingredient และ Ingredient หลังผสมกันในถุง ทั้งนี้ตองมีการ
ระบฉุลากชนิดของสารผสม Ingredient 

 การจัดวางไมควรทําในลักษณะเก็บเปน Stock ใหทําการเตรียมและรอนวัตถุดิบสารผสม 
Ingredient ใหเพียงพอและหมดลงในแตละวันที่มีการผลิตสินคาชนิดนั้น ตรวจสอบโดย
การเฝาสังเกตพนักงานตองสามารถปฏิบัติงานไดงายและสะดวก 

2.6 ตรวจพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานที่กอใหเกิดการปนเปอน เชน 

เหยียบลงบนชั้นวางพาเลท วางถุงวัตถุดิบสารผสม Ingredient ลงสูพ้ืนโดยตรง รอนและ
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2.7 ตรวจการลําเลียงวัตถุดิบสารผสม Ingredient ไปยังหองนวดเนื้อหรือบริเวณท่ีมีการผลิต 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตการลําเลียงวัตถุดิบสารผสม Ingredient ตองไมกอใหเกิดการ
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณหรือตะแกรงรอน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:43 
 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําสะอาดเพ่ือชะลางเศษ Ingredient ออกจากตามรูของตะแกรงรอน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ดวยน้ําสะอาด  ผึ่งใหแหง 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณที่ใชชั่งตวง 
3.2.1 ตราชั่ง 

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 จานและตัวกิโล ลางดวยน้ําสะอาด น้ํายา Disinfectant ตามลําดับ 
 กรณีมีคราบสกปรกอาจลงน้ํายา Detergent ขัดถ ูลางออกดวยน้ําสะอาด และน้ํายา Disinfectant  
 ทิ้งใหแหง 

3.2.2 ถวยหรือกระบอกตวง 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางวัตถุดิบสารผสม Ingredient 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชเครื่องดูดฝุนสิ่งสกปรกตางๆ ที่อยูตามชั้นวาง 
 ลางคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด 
 กรณีท่ีคราบสกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดอุปกรณรองรับ 
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 ทําความสะอาดคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด 
 กรณีท่ีคราบสกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 
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Disinfectant  

 ทิ้งใหแหง 
3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน ฝาผนัง และเพดาน 
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 ลางดวยน้ําสะอาด และท้ิงใหแหง 
 กรณีท่ีคราบสกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. แบบ สพส.002F รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิต และหลังการผลิต 
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เรื่อง: หองนวดเนื้อ 

(Tumbling Room) 
 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 10 
วันที่เริ่มใช  : ............................ 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………………….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือนวดผสมชิ้นเนื้อวัตถุดิบ สารผสม Ingredients และน้ําเขาเปนเนื้อเดียวกัน  
2. ควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เปนโทษตอรางกาย 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

1. อุณหภูมิเนื้อหลังการนวดตองไมเกิน 4 ๐C 
2. อุณหภูมิหองไมสูงกวา 15๐C หรือตามขอกําหนดของประเทศคูคา (เชน กรณีผลิตสินคาสงออกไป

แคนาดา อุณหภูมิหองไมสูงกวา 10๐C กรณีผลิตสินคาสงสหภาพยุโรป อุณหภูมิหองไมสูงกวา 12๐C) 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 ถังนวดเนื้อ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีกลิ่น ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด 
ตองไมมีสนิม 

1.1.2 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และ 
ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.3 พ้ืนฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.4 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 ถังนวดเนื้อ 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองนวดเนื้อ 

(Tumbling Room) 
 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 10 
วันที่เริ่มใช  : ............................ 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………………….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือนวดผสมชิ้นเนื้อวัตถุดิบ สารผสม Ingredients และน้ําเขาเปนเนื้อเดียวกัน  
2. ควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เปนโทษตอรางกาย 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

1. อุณหภูมิเนื้อหลังการนวดตองไมเกิน 4 ๐C 
2. อุณหภูมิหองไมสูงกวา 15๐C หรือตามขอกําหนดของประเทศคูคา (เชน กรณีผลิตสินคาสงออกไป

แคนาดา อุณหภูมิหองไมสูงกวา 10๐C กรณีผลิตสินคาสงสหภาพยุโรป อุณหภูมิหองไมสูงกวา 12๐C) 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 ถังนวดเนื้อ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีกลิ่น ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด 
ตองไมมีสนิม 

1.1.2 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และ 
ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.3 พ้ืนฝาผนัง เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา  

ไมมีคราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.4 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 ถังนวดเนื้อ 
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 สามารถหมุนและทํางานไดตามปกติ อัตราความเร็วรอบตอวินาทีตองตรงกับที่กําหนดไว 
บนเครื่องของถังนวดเนื้อ 

1.2.2 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และ 
ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองนวดเนื้อ 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่ Calibration 
แลว ไปวัดบริเวณมุมทั้งสี่ดานหนาประตู ตรงกลางหอง โดยตองอยูในตําแหนงใกลเคียงถัง
บรรจุเนื้อที่จะทําการนวดเนื้อ อุณหภูมิหองไมเกินมาตรฐานที่กําหนด  

 2.2 ตรวจวัดอุณหภูมิและสภาพเนื้อหลังการนวด 
 การนวดเนื้อโดยวิธี Rotating drum ที่ใชระบบการหมุนรอบ (Mechanical action) ทํา

ใหชิ้นเนื้อวัตถุดิบมีลักษณะนุมและน้ําเหลวสารผสมเครื่องเทศ penetration เขาในเนื้อ 
วัตถุดิบอยางรวดเร็ว แรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบทําใหชิ้นเนื้อกระทบกันผสมเขากับ  สาร
ผสมเครื่องเทศจนเปนเนื้อเดียวกัน เกิดสภาพ Solubilizing the salt-soluble proteins 
การหมุนรอบมีผลทําใหเกิดความรอนและอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งขึ้นอยูกับความเร็วของระบบ
การหมุนรอบ ถาความเร็วของการหมุนรอบมากข้ึน ยิ่งทําใหความรอนและปฏิกิริยาเร็วขึ้น 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่แทง probe ลง
ไปใน Internal temperature ของเนื้อตองไมสูงกวา 4 องศาเซลเซียส  

 กรณีที่อุณหภูมิเนื้อหลังการนวดสูงกวา 4 องศาเซลเซียส ใหเติมน้ําเย็นหรือน้ําแข็งที่ผลิต
จาก Potable water หลอเลี้ยงเพ่ือลดอุณหภูมิเนื้อจนกวาไดมาตรฐาน ทําการนวดใหม
และนําไปผลิตเปนอาหารสุกทันที 

 ตรวจสอบสภาพเนื้อหลังการนวดโดยการ Visual inspection มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน 
(One homogemous piece) หอหุมดวยน้ําเหลว สารผสมเครื่องเทศ และโปรตีน 
(Solubilising the salt-soluble proteins) 

 กรณีที่สภาพเนื้อหลังการนวดมีลักษณะไมเปนเนื้อเดียวกันที่ถูกหอหุมดวยน้ําเหลวสาร
ผสมเครื่องเทศและโปรตีน ใหดําเนินการนวดใหม 
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดถังนวดเนื้อ 

 ทําชวงพักกลางวันหรือระหวาง batch ของสินคาอยางละชนิด 
1) ปลอยน้ําที่เหลือออกใหหมดถัง 
2) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมันทั้งดานนอกและในถัง 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
1) ปลอยน้ําที่เหลือออกใหหมดถัง 
2) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมันทั้งดานนอกและในถัง 
3) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
4) ทําการฆาเชื้อ ดวย Disinfection แลว rinse ออกดวยน้ําสะอาด หรือใชน้ํารอน  
82๐ C หรือมากกวาตามขอกําหนดของประเทศคูคา 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด 
  ทิ้งใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
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 สามารถหมุนและทํางานไดตามปกติ อัตราความเร็วรอบตอวินาทีตองตรงกับที่กําหนดไว 
บนเครื่องของถังนวดเนื้อ 

1.2.2 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และ 
ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองนวดเนื้อ 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่ Calibration 
แลว ไปวัดบริเวณมุมทั้งสี่ดานหนาประตู ตรงกลางหอง โดยตองอยูในตําแหนงใกลเคียงถัง
บรรจุเนื้อที่จะทําการนวดเนื้อ อุณหภูมิหองไมเกินมาตรฐานที่กําหนด  

 2.2 ตรวจวัดอุณหภูมิและสภาพเนื้อหลังการนวด 
 การนวดเนื้อโดยวิธี Rotating drum ที่ใชระบบการหมุนรอบ (Mechanical action) ทํา

ใหชิ้นเนื้อวัตถุดิบมีลักษณะนุมและน้ําเหลวสารผสมเครื่องเทศ penetration เขาในเนื้อ 
วัตถุดิบอยางรวดเร็ว แรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบทําใหชิ้นเนื้อกระทบกันผสมเขากับ  สาร
ผสมเครื่องเทศจนเปนเนื้อเดียวกัน เกิดสภาพ Solubilizing the salt-soluble proteins 
การหมุนรอบมีผลทําใหเกิดความรอนและอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งขึ้นอยูกับความเร็วของระบบ
การหมุนรอบ ถาความเร็วของการหมุนรอบมากข้ึน ยิ่งทําใหความรอนและปฏิกิริยาเร็วขึ้น 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่แทง probe ลง
ไปใน Internal temperature ของเนื้อตองไมสูงกวา 4 องศาเซลเซียส  

 กรณีที่อุณหภูมิเนื้อหลังการนวดสูงกวา 4 องศาเซลเซียส ใหเติมน้ําเย็นหรือน้ําแข็งที่ผลิต
จาก Potable water หลอเลี้ยงเพ่ือลดอุณหภูมิเนื้อจนกวาไดมาตรฐาน ทําการนวดใหม
และนําไปผลิตเปนอาหารสุกทันที 

 ตรวจสอบสภาพเนื้อหลังการนวดโดยการ Visual inspection มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน 
(One homogemous piece) หอหุมดวยน้ําเหลว สารผสมเครื่องเทศ และโปรตีน 
(Solubilising the salt-soluble proteins) 

 กรณีที่สภาพเนื้อหลังการนวดมีลักษณะไมเปนเนื้อเดียวกันที่ถูกหอหุมดวยน้ําเหลวสาร
ผสมเครื่องเทศและโปรตีน ใหดําเนินการนวดใหม 
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดถังนวดเนื้อ 

 ทําชวงพักกลางวันหรือระหวาง batch ของสินคาอยางละชนิด 
1) ปลอยน้ําที่เหลือออกใหหมดถัง 
2) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมันทั้งดานนอกและในถัง 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
1) ปลอยน้ําที่เหลือออกใหหมดถัง 
2) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมันทั้งดานนอกและในถัง 
3) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
4) ทําการฆาเชื้อ ดวย Disinfection แลว rinse ออกดวยน้ําสะอาด หรือใชน้ํารอน  
82๐ C หรือมากกวาตามขอกําหนดของประเทศคูคา 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด 
  ทิ้งใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
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 ถาเปนเพดาน Isowall หรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา 
Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 

 ทิ้งใหแหง 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
1) แบบ สพส.002F รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิต และหลังการผลิต 
2) แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3) เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
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Codex Alimentarius. 2003. General Principles of Food Hygiene (CAC/GL1-1969). 4th edition: 1-31.  
Department of Livestock Development.  Ministry of Agriculture and Cooperatives.  2005.  Poultry 

Meat and Poultry Products Inspection Regulations B.E. 2548 (2005).  Thailand. 
European Union. 2004. Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the 

Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. Official Journal of the European 
Union L226: 3-21. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council 
of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin. Official Journal 
of the European Union L226:22-82. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 854/2004 of 29 April 2004 laying down specific rules 
for the organization of official controls on products of animal origin intended for human 
consumption. Official Journal of the European Union L226:83-127. Available source: 
http://eur-lex.europa.eu. 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเตรียม ตัดแตง และควบคุมวัตถุดิบ 

(Product Handling and Preparation Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 11 
วันที่เริ่มใช  :............................. 
แกไขครั้งที่  : …………………… 

หนาที่  :  ……………………….. 

 
วัตถุประสงค  

1. ควบคุมอุณหภูมิเนื้อไมใหสูงเกินมาตรฐาน 
2. ปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียที่เปนโทษเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
3. ปองกันไมใหเกิดการปนเปอนโดยเชื้อจุลินทรีย และสิ่งแปลกปลอม 
4. ปองกันไมใหเกิดการปนเปอนโดยสารเคมี และสิ่งปลอมปนตางๆ 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ   
1. อุณหภูมิหองไมสูงกวา 15๐C หรือตามขอกําหนดของประเทศคูคา (เชน กรณีผลิตสินคาสงออกไป

แคนาดา อุณหภูมิหองไมสูงกวา 10๐C กรณีผลิตสินคาสงสหภาพยุโรป อุณหภูมิหองไมสูงกวา 12๐C) 
2. อุณหภูมิเนื้อหลังการตัดแตงไมสูงกวา 4 ๐C 
3. ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 540 lux 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 สายพานลําเลียงและโครงสราง 

 ตรวจดานนอกและในสายพานโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด เรียบ ไม
เปนขุย ไมมีคราบสกปรก ไขมัน และสนิม 

 ถาไมสะอาด มีคราบ ใหลางทําความสะอาดใหมตามกระบวนการวิธีทําความสะอาดของ
สายพานรับเนื้อ และโครงสราง 

 ใชไฟฉายสองตรวจบริเวณซอกมุม ถามีคราบใหขูดดูวาเปนคราบอะไร เพ่ือตรวจหาสาเหตุ
ของการปนเปอนและแกไขภายหลัง 

1.1.2 มีดและที่ลับมีด 
 มีดตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม ไม

ชํารุด เชน บิ่น หัก 
 มีบริเวณสําหรับลับมีดโดยเฉพาะ เครื่องลับมีดตองมีน้ําสําหรับ rinse ตลอดเวลาหรือถา

เปนหินลับ ตองถูกทําใหแนนอยูกับที่ และมีน้ําสําหรับ rinse 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ 
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 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 
1.2.2 เครื่องมือและอุปกรณตางๆ เชน มีด ที่ลับมีด เขียง ถาด ถัง ตราชั่ง ตะกรา ฯลฯ 

 ตรวจนับจํานวนเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ตองเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
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1.2.5 ตรวจสารเคมีและอุปกรณที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ เชน น้ํายา Disinfectant   
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โดยสังเกตจากสิ่งตอไปนี้ 
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1.1.3 เขียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมชํารุด บิ่น หัก งอ 

1.1.4 ถาด ถัง ตาชั่ง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด  บิ่น หัก 

แตก ถาเปนชนิดโลหะหรือ Stainless steel ตองไมมีสนิม 
1.1.5 ตะกรา 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก 
1.1.6 รถเข็น Troiler 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด ไมเปน
สนิม 

1.1.7 โตะ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสอง

ดูความสะอาดขอบดานในและขาโตะ 
1.1.8 ชุดแตงกาย หมวก ผาปดปาก ตาขายคลุม ถุงมือ เอ๊ียม บูท 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด 
ฉีกขาด น้ํารั่วซึมเขามาได 

1.1.9 อางลางมือ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ทอน้ํา ตรวจดูตะกอน ความสะอาด สีและความใส

ของน้ํา โดยใชถุงพลาสติกสีขาวใสใสน้ําเริ่มแรกที่เปดออกจากกอกน้ํา ถาเปนทอพลาสติก
ใหตรวจความสะอาด คราบสกปรก มีเชื้อราหรือไม 

1.1.10 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และไม
มีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.11 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ไมมี

คราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.12 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 สายพานลําเลียงเนื้อและเครื่องลางสายพาน 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด 
ฉีกขาด น้ํารั่วซึมเขามาได 

1.1.9 อางลางมือ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ทอน้ํา ตรวจดูตะกอน ความสะอาด สีและความใส

ของน้ํา โดยใชถุงพลาสติกสีขาวใสใสน้ําเริ่มแรกที่เปดออกจากกอกน้ํา ถาเปนทอพลาสติก
ใหตรวจความสะอาด คราบสกปรก มีเชื้อราหรือไม 

1.1.10 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และไม
มีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.11 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ไมมี

คราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.12 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 สายพานลําเลียงเนื้อและเครื่องลางสายพาน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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1.1.3 เขียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมชํารุด บิ่น หัก งอ 

1.1.4 ถาด ถัง ตาชั่ง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด  บิ่น หัก 

แตก ถาเปนชนิดโลหะหรือ Stainless steel ตองไมมีสนิม 
1.1.5 ตะกรา 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก 
1.1.6 รถเข็น Troiler 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด ไมเปน
สนิม 

1.1.7 โตะ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสอง

ดูความสะอาดขอบดานในและขาโตะ 
1.1.8 ชุดแตงกาย หมวก ผาปดปาก ตาขายคลุม ถุงมือ เอ๊ียม บูท 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด 
ฉีกขาด น้ํารั่วซึมเขามาได 

1.1.9 อางลางมือ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ทอน้ํา ตรวจดูตะกอน ความสะอาด สีและความใส

ของน้ํา โดยใชถุงพลาสติกสีขาวใสใสน้ําเริ่มแรกที่เปดออกจากกอกน้ํา ถาเปนทอพลาสติก
ใหตรวจความสะอาด คราบสกปรก มีเชื้อราหรือไม 

1.1.10 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และไม
มีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.11 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ไมมี

คราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.12 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 สายพานลําเลียงเนื้อและเครื่องลางสายพาน 
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 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนกอนทําการผลิต 
1.2.2 เครื่องมือและอุปกรณตางๆ เชน มีด ที่ลับมีด เขียง ถาด ถัง ตราชั่ง ตะกรา ฯลฯ 

 ตรวจนับจํานวนเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ตองเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน นอกจากนี้ตองสอดคลองกับ Quality control programme เ พ่ือไม
กอใหเกิดการปนเปอนลงในผลิตภัณฑ 

1.2.3 อางลางมือและสบูเหลว 
 ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) ตองอยูในระหวาง 0.5-1 ppm. 
 มีการใชน้ําอุนในการลางมือ 
 มีสบูเหลว 
 ระบบการเปด-ปดน้ําไมชํารุดสามารถใชงานไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (Non-Hand 

Operation) 
 มีจํานวนเพียงพอกับพนักงาน 
 อางลางมือและสบูเหลวอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน 

1.2.4 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น  
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากแอรตองไมรั่วหรือแตก 

และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ําหยดจากทอหรือไมและ 
ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.5 ตรวจสารเคมีและอุปกรณที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ เชน น้ํายา Disinfectant   
Knife Sterilizer 
 สารเคมีที่ใชตองไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวอยางเปนทางการทั้งทางชื่อการคาและ 

ชื่อทางเคมี 
 ตรวจสอบเปอรเซ็นตของน้ํายา Disinfectant ที่ออกฤทธิ์ในการฆาเชื้อ และ Contact 

time ตามที่ระบุในฉลากวิธีการใชสารเคมี โดยคํานวณจากการตวงปริมาณน้ํายา 
Disinfectant กับปริมาตรน้ําที่ใชในถัง 

 ตรวจวัดอุณหภูมิของ Knife Sterilizer โดยใชเทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้งเปรียบเทียบกับ
เทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่ Calibration แลวตองไดไมต่ํากวามาตรฐาน 

 ตรวจสอบการทํางานของปลองดูดความรอน (Hood) วามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม  
โดยสังเกตจากสิ่งตอไปนี้ 
1) ดูดควันจากไอความรอนหมดหรือไม 
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1.1.3 เขียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมชํารุด บิ่น หัก งอ 

1.1.4 ถาด ถัง ตาชั่ง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด  บิ่น หัก 

แตก ถาเปนชนิดโลหะหรือ Stainless steel ตองไมมีสนิม 
1.1.5 ตะกรา 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก 
1.1.6 รถเข็น Troiler 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด ไมเปน
สนิม 

1.1.7 โตะ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสอง

ดูความสะอาดขอบดานในและขาโตะ 
1.1.8 ชุดแตงกาย หมวก ผาปดปาก ตาขายคลุม ถุงมือ เอ๊ียม บูท 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด 
ฉีกขาด น้ํารั่วซึมเขามาได 

1.1.9 อางลางมือ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ทอน้ํา ตรวจดูตะกอน ความสะอาด สีและความใส

ของน้ํา โดยใชถุงพลาสติกสีขาวใสใสน้ําเริ่มแรกที่เปดออกจากกอกน้ํา ถาเปนทอพลาสติก
ใหตรวจความสะอาด คราบสกปรก มีเชื้อราหรือไม 

1.1.10 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และไม
มีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.11 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ไมมี

คราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.12 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 สายพานลําเลียงเนื้อและเครื่องลางสายพาน 
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แตก ถาเปนชนิดโลหะหรือ Stainless steel ตองไมมีสนิม 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก 
1.1.6 รถเข็น Troiler 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด ไมเปน
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1.1.7 โตะ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสอง

ดูความสะอาดขอบดานในและขาโตะ 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด 
ฉีกขาด น้ํารั่วซึมเขามาได 

1.1.9 อางลางมือ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ทอน้ํา ตรวจดูตะกอน ความสะอาด สีและความใส

ของน้ํา โดยใชถุงพลาสติกสีขาวใสใสน้ําเริ่มแรกที่เปดออกจากกอกน้ํา ถาเปนทอพลาสติก
ใหตรวจความสะอาด คราบสกปรก มีเชื้อราหรือไม 

1.1.10 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และไม
มีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.11 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ไมมี

คราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.12 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
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ดูความสะอาดขอบดานในและขาโตะ 
1.1.8 ชุดแตงกาย หมวก ผาปดปาก ตาขายคลุม ถุงมือ เอ๊ียม บูท 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด 
ฉีกขาด น้ํารั่วซึมเขามาได 

1.1.9 อางลางมือ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ทอน้ํา ตรวจดูตะกอน ความสะอาด สีและความใส

ของน้ํา โดยใชถุงพลาสติกสีขาวใสใสน้ําเริ่มแรกที่เปดออกจากกอกน้ํา ถาเปนทอพลาสติก
ใหตรวจความสะอาด คราบสกปรก มีเชื้อราหรือไม 

1.1.10 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และไม
มีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.11 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ไมมี

คราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.12 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 สายพานลําเลียงเนื้อและเครื่องลางสายพาน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:50 
 

1.1.3 เขียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมชํารุด บิ่น หัก งอ 

1.1.4 ถาด ถัง ตาชั่ง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด  บิ่น หัก 

แตก ถาเปนชนิดโลหะหรือ Stainless steel ตองไมมีสนิม 
1.1.5 ตะกรา 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก 
1.1.6 รถเข็น Troiler 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด ไมเปน
สนิม 

1.1.7 โตะ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสอง

ดูความสะอาดขอบดานในและขาโตะ 
1.1.8 ชุดแตงกาย หมวก ผาปดปาก ตาขายคลุม ถุงมือ เอ๊ียม บูท 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด 
ฉีกขาด น้ํารั่วซึมเขามาได 

1.1.9 อางลางมือ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ทอน้ํา ตรวจดูตะกอน ความสะอาด สีและความใส

ของน้ํา โดยใชถุงพลาสติกสีขาวใสใสน้ําเริ่มแรกที่เปดออกจากกอกน้ํา ถาเปนทอพลาสติก
ใหตรวจความสะอาด คราบสกปรก มีเชื้อราหรือไม 

1.1.10 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และไม
มีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.11 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ไมมี

คราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.12 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 สายพานลําเลียงเนื้อและเครื่องลางสายพาน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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1.1.3 เขียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมชํารุด บิ่น หัก งอ 

1.1.4 ถาด ถัง ตาชั่ง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด  บิ่น หัก 

แตก ถาเปนชนิดโลหะหรือ Stainless steel ตองไมมีสนิม 
1.1.5 ตะกรา 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก 
1.1.6 รถเข็น Troiler 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด ไมเปน
สนิม 

1.1.7 โตะ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสอง

ดูความสะอาดขอบดานในและขาโตะ 
1.1.8 ชุดแตงกาย หมวก ผาปดปาก ตาขายคลุม ถุงมือ เอ๊ียม บูท 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด 
ฉีกขาด น้ํารั่วซึมเขามาได 

1.1.9 อางลางมือ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ทอน้ํา ตรวจดูตะกอน ความสะอาด สีและความใส

ของน้ํา โดยใชถุงพลาสติกสีขาวใสใสน้ําเริ่มแรกที่เปดออกจากกอกน้ํา ถาเปนทอพลาสติก
ใหตรวจความสะอาด คราบสกปรก มีเชื้อราหรือไม 

1.1.10 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากแอรไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรองอากาศ และไม
มีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.11 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection (เชน สะอาดแหง ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ไมมี

คราบสกปรก) และไมมีกลิ่น 
1.1.12 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจวิธี Visual inspection (เชน สะอาด) และไมมีกลิ่น 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 สายพานลําเลียงเนื้อและเครื่องลางสายพาน 
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2) บริเวณโครงสรางดานบนและรอบๆ ปลองดูดความรอนมีการกลั่นตัวของหยดน้ํา
หรือไม 

3) อุณหภูมิหองรอนหรือไม 
1.3 ตรวจการแตงกายของพนักงานโดยเริ่มจากผาปดปาก ตาขายคลุมผม หมวก ชุดแตงกาย บูทและ
เอ้ียม 

 เครื่องแตงกายพนักงานตองแหงสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือกลิ่น 
1.4 ตรวจสุขอนามัยของพนักงานและการลางทําความสะอาดมือ 

 พนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต ตองไมเปนโรคที่ประกาศหามในบทบัญญัติของ
กระทรวงสาธารณสุข หรือโรคท่ีสามารถแพรระบาดไดทางเนื้อสัตว 

 ตรวจโดยการเฝาสังเกต เชน พนักงานมีอาการไอ มีน้ํามูก จาม เพลีย ตรวจโดยวิธี Visual 
inspection เชน เล็บตัดสั้น ไมมีบาดแผลที่มือ 

 ถุงมือและรองเทาบูท ตองไมรั่วหรือน้ําซึมเขาได 
 การลางทําความสะอาดมือ ตรวจโดยการเฝาสังเกตซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เปดกอกน้ําทําใหมือทั้งสองขางเปยกถึงขอมือ 
2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
4) เปดกอกน้ํา ลางมือดวยน้ําสะอาดและทําใหมือแหงสะอาด 

 กรณีใชถุงมือใหนําถุงมือมาใสและลางถุงมือ โดย procedure เชนเดียวกับการลางมือ 
1.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

  ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 540 Lux 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบ ซึ่งไมแตกชํารุดและ

ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 
1.6 ตรวจระบบการปองกันหนูและแมลง 

 ตรวจแผนที่ของจุดดักหนูและแมลง โปรแกรมและคูมือการปฏิบัติงานวาถูกตองเหมาะสม
หรือไม โดยการตรวจสอบภายในอาคารที่ทําการผลิตและบริเวณกระบวนการผลิต ถาพบ
หนูและแมลงเขามาได แสดงวาแผนการปองกันหนูและแมลงไมมีประสิทธิภาพตองมีการ
ปรับปรุงระบบใหม 

 กรณีเปนกรงดักหนู เหยื่อที่ใชควรเปนอาหารจากธรรมชาติ เชน เนื้อไก หรือถาใชสารเคมี
ตองไมกอใหเกิดการปนเปอนตอผลิตภัณฑ วัสดุ ภาชนะอุปกรณ และสิ่งแวดลอม 

 ตรวจทดสอบการทํางานของกรงดักหนู โดยการสังเกตรองรอยหรือรอยเทาของพ้ืนกรง 
และการปด-เปดของกรงดักหนู 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 กรณีที่เปนไฟดักแมลง ตองเก็บซากแมลงทุกวันหลังเลิกปฏิบัติงานในแตละวัน ตรวจสอบ
การทํางานโดยการสังเกตซากแมลงที่มีอยูทุกวัน 

 ตรวจหารองรอยหรือรอยเทาบริเวณดานนอกและดานในของอาคารที่ทําการผลิตและ
บริเวณกระบวนการผลิต 

 การใชสารเคมีกําจัดแมลงภายในอาคารที่ทําการผลิต ตองเปนสารเคมีท่ีสกัดจากธรรมชาติ 
ไมทิ้งสารตกคาง และไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตว วิธีการมีดังนี้ 

1) เก็บสินคาเนื้อวัตถุดิบ สารผสมเครื่องเทศ หรือสินคาสําหรับคนบริโภค ออกไป
จากบริเวณท่ีจะใชสารเคมีกําจัดแมลง โดยเก็บใหมิดชิด 

2) ใชวัสดุหรือผาคลุมภาชนะ อุปกรณ และเครื่องจักรที่เกี่ยวของกับการผลิตให
มิดชิด 

3) รมควันหรือพนสารเคมีภายในอาคารที่ทําการผลิตและปดทิ้งไว 
4) กอนทําการผลิต ตองลางทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องจักรที่

เกี่ยวของกับการผลิต รวมทั้งพ้ืน ฝาผนังและทอระบายน้ํา โดยตองมั่นใจวา
สารเคมีไดถูกลางทําความสะอาดหมดแลว 

1.7 ตรวจระบบการระบายอากาศ 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองเตรียม ตัดแตง และควบคุมวัตถุดิบ 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่ Calibration  
แลวไปวัดบริเวณมุมทั้งสี่ดาน และจุดกึ่งกลาง 1 แหงของบริเวณที่มีการตัดแตงตองไมเกิน
คามาตรฐาน 

 ถาตรวจพบวาอุณหภูมิหองมีคาเกินมาตรฐานใหแจงทางโรงงานดําเนินการแกไขทันที  
และตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อที่ผลิตในหองนั้นทันที 

2.2 ตรวจวัดอุณหภูมิและ Visual inspection ของเนื้อบริเวณสายพานการผลิต 
 ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อตัดแตงบริเวณสายพาน หลังการตัดแตงทายสายพานหรือทุกจุด 

โดยการใช เทอร โมมิ เตอรชนิด Manual Check แทง probe ลงไปใน Meat core 
temperature ตองไมสูงกวา  4 ๐C   

 กรณีที่อุณหภูมิเนื้อเกินมาตรฐานแจงใหทางโรงงานดําเนินการแกไขทันที  เชน การนํา
น้ําแข็งบรรจุใสถุงมารองรับใตเนื้อหรือถาบรรจุเนื้ออยูในถุงใหนําน้ําแข็งมากลบดานบน
และลาง หรือไปเก็บไวในหองเย็นแชเนื้อ (Chilled Room) เพ่ือลดอุณหภูมิใหไดมาตรฐาน 

 สุมตรวจสภาพเนื้อที่ตัดแตงหรือบรรจุอยูในถุงโดยวิธี Organoleptic test เชน มีเมือก 
สภาพสีของเนื้อผิดปรกติ มีจุดเลือดหรือเลือดออก (hemorrhage) 
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2) บริเวณโครงสรางดานบนและรอบๆ ปลองดูดความรอนมีการกลั่นตัวของหยดน้ํา
หรือไม 

3) อุณหภูมิหองรอนหรือไม 
1.3 ตรวจการแตงกายของพนักงานโดยเริ่มจากผาปดปาก ตาขายคลุมผม หมวก ชุดแตงกาย บูทและ
เอ้ียม 

 เครื่องแตงกายพนักงานตองแหงสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือกลิ่น 
1.4 ตรวจสุขอนามัยของพนักงานและการลางทําความสะอาดมือ 

 พนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต ตองไมเปนโรคที่ประกาศหามในบทบัญญัติของ
กระทรวงสาธารณสุข หรือโรคท่ีสามารถแพรระบาดไดทางเนื้อสัตว 

 ตรวจโดยการเฝาสังเกต เชน พนักงานมีอาการไอ มีน้ํามูก จาม เพลีย ตรวจโดยวิธี Visual 
inspection เชน เล็บตัดสั้น ไมมีบาดแผลที่มือ 

 ถุงมือและรองเทาบูท ตองไมรั่วหรือน้ําซึมเขาได 
 การลางทําความสะอาดมือ ตรวจโดยการเฝาสังเกตซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เปดกอกน้ําทําใหมือทั้งสองขางเปยกถึงขอมือ 
2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
4) เปดกอกน้ํา ลางมือดวยน้ําสะอาดและทําใหมือแหงสะอาด 

 กรณีใชถุงมือใหนําถุงมือมาใสและลางถุงมือ โดย procedure เชนเดียวกับการลางมือ 
1.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

  ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 540 Lux 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบ ซึ่งไมแตกชํารุดและ

ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 
1.6 ตรวจระบบการปองกันหนูและแมลง 

 ตรวจแผนที่ของจุดดักหนูและแมลง โปรแกรมและคูมือการปฏิบัติงานวาถูกตองเหมาะสม
หรือไม โดยการตรวจสอบภายในอาคารที่ทําการผลิตและบริเวณกระบวนการผลิต ถาพบ
หนูและแมลงเขามาได แสดงวาแผนการปองกันหนูและแมลงไมมีประสิทธิภาพตองมีการ
ปรับปรุงระบบใหม 

 กรณีเปนกรงดักหนู เหยื่อที่ใชควรเปนอาหารจากธรรมชาติ เชน เนื้อไก หรือถาใชสารเคมี
ตองไมกอใหเกิดการปนเปอนตอผลิตภัณฑ วัสดุ ภาชนะอุปกรณ และสิ่งแวดลอม 

 ตรวจทดสอบการทํางานของกรงดักหนู โดยการสังเกตรองรอยหรือรอยเทาของพ้ืนกรง 
และการปด-เปดของกรงดักหนู 
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 กรณีที่เปนไฟดักแมลง ตองเก็บซากแมลงทุกวันหลังเลิกปฏิบัติงานในแตละวัน ตรวจสอบ
การทํางานโดยการสังเกตซากแมลงที่มีอยูทุกวัน 

 ตรวจหารองรอยหรือรอยเทาบริเวณดานนอกและดานในของอาคารที่ทําการผลิตและ
บริเวณกระบวนการผลิต 

 การใชสารเคมีกําจัดแมลงภายในอาคารที่ทําการผลิต ตองเปนสารเคมีท่ีสกัดจากธรรมชาติ 
ไมทิ้งสารตกคาง และไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตว วิธีการมีดังนี้ 

1) เก็บสินคาเนื้อวัตถุดิบ สารผสมเครื่องเทศ หรือสินคาสําหรับคนบริโภค ออกไป
จากบริเวณท่ีจะใชสารเคมีกําจัดแมลง โดยเก็บใหมิดชิด 

2) ใชวัสดุหรือผาคลุมภาชนะ อุปกรณ และเครื่องจักรที่เกี่ยวของกับการผลิตให
มิดชิด 

3) รมควันหรือพนสารเคมีภายในอาคารที่ทําการผลิตและปดทิ้งไว 
4) กอนทําการผลิต ตองลางทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องจักรที่

เกี่ยวของกับการผลิต รวมทั้งพ้ืน ฝาผนังและทอระบายน้ํา โดยตองมั่นใจวา
สารเคมีไดถูกลางทําความสะอาดหมดแลว 

1.7 ตรวจระบบการระบายอากาศ 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองเตรียม ตัดแตง และควบคุมวัตถุดิบ 

 ตรวจสอบอุณหภูมิหองโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual Check ที่ Calibration  
แลวไปวัดบริเวณมุมทั้งสี่ดาน และจุดกึ่งกลาง 1 แหงของบริเวณที่มีการตัดแตงตองไมเกิน
คามาตรฐาน 

 ถาตรวจพบวาอุณหภูมิหองมีคาเกินมาตรฐานใหแจงทางโรงงานดําเนินการแกไขทันที  
และตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อที่ผลิตในหองนั้นทันที 

2.2 ตรวจวัดอุณหภูมิและ Visual inspection ของเนื้อบริเวณสายพานการผลิต 
 ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อตัดแตงบริเวณสายพาน หลังการตัดแตงทายสายพานหรือทุกจุด 

โดยการใช เทอร โมมิ เตอรชนิด Manual Check แทง probe ลงไปใน Meat core 
temperature ตองไมสูงกวา  4 ๐C   

 กรณีที่อุณหภูมิเนื้อเกินมาตรฐานแจงใหทางโรงงานดําเนินการแกไขทันที  เชน การนํา
น้ําแข็งบรรจุใสถุงมารองรับใตเนื้อหรือถาบรรจุเนื้ออยูในถุงใหนําน้ําแข็งมากลบดานบน
และลาง หรือไปเก็บไวในหองเย็นแชเนื้อ (Chilled Room) เพ่ือลดอุณหภูมิใหไดมาตรฐาน 

 สุมตรวจสภาพเนื้อที่ตัดแตงหรือบรรจุอยูในถุงโดยวิธี Organoleptic test เชน มีเมือก 
สภาพสีของเนื้อผิดปรกติ มีจุดเลือดหรือเลือดออก (hemorrhage) 
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 กรณีที่สภาพเนื้อผิดปกติ เชน มีเลือดออกหรือแดงช้ําเฉพาะที่ ใหตัดแตง (trimming)  
สวนไมดีออกและ Condemn parts สวนนั้น สวนที่เหลือสามารถนําไปใหคนบริโภคได ถา
เปนลักษณะทั้งชิ้นเนื้อหรือสวนใหญ ให Total condemned  

2.3 ตรวจสอบ Quality control programmed 
2.4  ตรวจสอบ Personal hygiene ของพนักงานที่เตรียม ตัดแตง ควบคุมวัตถุดิบหรือสัมผัสกับเนื้อ  

 และสารผสมเครื่องเทศ (Ingredients) 
2.5 ตรวจการควบคุมและลําเลียงเนื้อ Condemned และ By-products เชน ไขมัน เศษเนื้อ 

 ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ตองไมมีการปนเป อนของ เนื้ อ  Condemned และ  
By-products ลงบนเนื้อที่ใชตัดแตงเปนวัตถุดิบสําหรับแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
ทั้งดิบ กึ่งสุกและสุก เชน วางกองหรือทิ้งลงบนสายพาน โตะ ซึ่งสัมผัสกับเนื้อที่ใชตัดแตง 

 วิธีการคัดแยกชิ้นเนื้อหรือเศษเนื้อเหลานี้ เชน เนื้อ Condemned ใหบรรจุลงในถุงที่มี
ลักษณะแตกตางจากถุงที่ใชบรรจุ Edible product ซึ่งมีพนักงานอนามัยคอยลําเลียงไป
ในชวงระหวางการผลิต สวน By-products ที่สามารถนําไปบริโภคได อาจบรรจุลงในถุง 
ที่ใชบรรจุ Edible product 

 ตรวจสอบการลําเลียงเนื้อ Condemned และ By-products ตองบรรทุกดวยรถลําเลียงที่
มีฝาปดมิดชิดหรือบรรจุใสถุงและปดปากถุงใหแนนเพ่ือปองกันไมใหน้ําหรือเศษจาก  
By-products หลนลงสูพ้ืนหรือปนเปอนบริเวณที่มีการผลิตเพ่ือการสงออก ถุง ภาชนะ 
อุปกรณ และรถลําเลียงตองมีลักษณะที่แตกตางและแยกจากที่ใชกับสินคาเพ่ือการสงออก 
ควรมีการติดฉลากบนภาชนะอุปกรณและรถลําเลียงวาใชกับ By-products เทานั้น โดยมี
ความสูงของตัวอักษรไมนอยกวา 2 เซนติเมตร  

2.6  ตรวจระบบการผลิตโรงงาน เชน การแบงล็อตยอย (Batch number)  
 กรณีที่โรงงานมีการแบงล็อตยอยในแตละวันของการผลิต ใหศึกษาวิธีการแบงล็อตยอย

จากเอกสารของโรงงานและตรวจสอบในกระบวนการผลิตวาเปนไปตามเอกสารหรือไม 
เชน การแบงล็อตยอยจากเนื้อวัตถุดิบที่นํามาผลิตเปนสินคา Lot number และ Lot ยอย
ใดสามารถตรวจสอบยอนกลับ (Trace back) วาสินคา Finish product นําเนื้อวัตถุดิบ
ของบริษัท ชนิดสินคา วันที่ผลิตหรือ Lot number และ การแบงล็อตยอยใดมาผลิตเปน
สินคา 

 ตรวจสอบวิธีการแบงล็อตยอยตั้งแตเนื้อวัตถุดิบ (Raw material) จนกระท่ังสินคาบรรจุลง
หีบหอวาสามารถแบงแยกไดชัดเจนหรือไม โดยการสุมตัวอยางจากเนื้อที่เตรียม  กอนและ
หลังการตัดแตง หรือจากในถุงหรือกลองที่บรรจุหีบหอวาเปนสินคาจากล็อตยอยใด โดย
ตองมีปายฉลากหรือรหัสโคดใดที่ระบุวาเปนล็อตยอยของชนิดสินคานั้น 

2.7 ตรวจวัดปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) 
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 ตรวจวัดปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระในน้ําใชระหวาง 0.5 -1 ppm.  
 ตรวจสอบเอกสารบันทึกการตรวจวัดน้ําใชในโรงงาน ตองตรวจจากกอกน้ําในบริเวณที่มี

การผลิต โดยทําในลักษณะเรียงไปตามลําดับ (Running number) 
3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 

3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
3.1.1 สายพานรับเนื้อและโครงสราง มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษเนื้อและไขมันออก 
 ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมันทั้งดานบนและในสายพาน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
 กวาดน้ําดวยแผนยางรีดน้ํา (Rubber wiper) 
วิธีการทําความสะอาดดานลางและขาโตะสายพาน 

1) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมัน 
2) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.1.2 มีด มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 Sterilized ดวยน้ํารอนอุณหภูมิ 82 ๐C หรือมากกวาตามขอกําหนดของประเทศคูคา 

ที่สูงกวา หรือ Disinfection และ Rinse ดวยน้ําสะอาด 
3.1.3 เขียง ถาด ตะกรา มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 

 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษเนื้อ ไขมันใสถุง 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งไวใหแหง 

3.1.4 ตราชั่ง มีขั้นตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
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 กรณีที่สภาพเนื้อผิดปกติ เชน มีเลือดออกหรือแดงช้ําเฉพาะที่ ใหตัดแตง (trimming)  
สวนไมดีออกและ Condemn parts สวนนั้น สวนที่เหลือสามารถนําไปใหคนบริโภคได ถา
เปนลักษณะทั้งชิ้นเนื้อหรือสวนใหญ ให Total condemned  

2.3 ตรวจสอบ Quality control programmed 
2.4  ตรวจสอบ Personal hygiene ของพนักงานที่เตรียม ตัดแตง ควบคุมวัตถุดิบหรือสัมผัสกับเนื้อ  

 และสารผสมเครื่องเทศ (Ingredients) 
2.5 ตรวจการควบคุมและลําเลียงเนื้อ Condemned และ By-products เชน ไขมัน เศษเนื้อ 

 ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ตองไมมีการปนเป อนของ เนื้ อ  Condemned และ  
By-products ลงบนเนื้อที่ใชตัดแตงเปนวัตถุดิบสําหรับแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
ทั้งดิบ กึ่งสุกและสุก เชน วางกองหรือทิ้งลงบนสายพาน โตะ ซึ่งสัมผัสกับเนื้อที่ใชตัดแตง 

 วิธีการคัดแยกชิ้นเนื้อหรือเศษเนื้อเหลานี้ เชน เนื้อ Condemned ใหบรรจุลงในถุงที่มี
ลักษณะแตกตางจากถุงที่ใชบรรจุ Edible product ซึ่งมีพนักงานอนามัยคอยลําเลียงไป
ในชวงระหวางการผลิต สวน By-products ที่สามารถนําไปบริโภคได อาจบรรจุลงในถุง 
ที่ใชบรรจุ Edible product 

 ตรวจสอบการลําเลียงเนื้อ Condemned และ By-products ตองบรรทุกดวยรถลําเลียงที่
มีฝาปดมิดชิดหรือบรรจุใสถุงและปดปากถุงใหแนนเพ่ือปองกันไมใหน้ําหรือเศษจาก  
By-products หลนลงสูพ้ืนหรือปนเปอนบริเวณที่มีการผลิตเพ่ือการสงออก ถุง ภาชนะ 
อุปกรณ และรถลําเลียงตองมีลักษณะที่แตกตางและแยกจากที่ใชกับสินคาเพ่ือการสงออก 
ควรมีการติดฉลากบนภาชนะอุปกรณและรถลําเลียงวาใชกับ By-products เทานั้น โดยมี
ความสูงของตัวอักษรไมนอยกวา 2 เซนติเมตร  

2.6  ตรวจระบบการผลิตโรงงาน เชน การแบงล็อตยอย (Batch number)  
 กรณีที่โรงงานมีการแบงล็อตยอยในแตละวันของการผลิต ใหศึกษาวิธีการแบงล็อตยอย

จากเอกสารของโรงงานและตรวจสอบในกระบวนการผลิตวาเปนไปตามเอกสารหรือไม 
เชน การแบงล็อตยอยจากเนื้อวัตถุดิบที่นํามาผลิตเปนสินคา Lot number และ Lot ยอย
ใดสามารถตรวจสอบยอนกลับ (Trace back) วาสินคา Finish product นําเนื้อวัตถุดิบ
ของบริษัท ชนิดสินคา วันที่ผลิตหรือ Lot number และ การแบงล็อตยอยใดมาผลิตเปน
สินคา 

 ตรวจสอบวิธีการแบงล็อตยอยตั้งแตเนื้อวัตถุดิบ (Raw material) จนกระท่ังสินคาบรรจุลง
หีบหอวาสามารถแบงแยกไดชัดเจนหรือไม โดยการสุมตัวอยางจากเนื้อที่เตรียม  กอนและ
หลังการตัดแตง หรือจากในถุงหรือกลองที่บรรจุหีบหอวาเปนสินคาจากล็อตยอยใด โดย
ตองมีปายฉลากหรือรหัสโคดใดที่ระบุวาเปนล็อตยอยของชนิดสินคานั้น 

2.7 ตรวจวัดปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) 
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 ตรวจวัดปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระในน้ําใชระหวาง 0.5 -1 ppm.  
 ตรวจสอบเอกสารบันทึกการตรวจวัดน้ําใชในโรงงาน ตองตรวจจากกอกน้ําในบริเวณที่มี

การผลิต โดยทําในลักษณะเรียงไปตามลําดับ (Running number) 
3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 

3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
3.1.1 สายพานรับเนื้อและโครงสราง มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษเนื้อและไขมันออก 
 ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมันทั้งดานบนและในสายพาน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
 กวาดน้ําดวยแผนยางรีดน้ํา (Rubber wiper) 
วิธีการทําความสะอาดดานลางและขาโตะสายพาน 

1) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมัน 
2) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.1.2 มีด มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 Sterilized ดวยน้ํารอนอุณหภูมิ 82 ๐C หรือมากกวาตามขอกําหนดของประเทศคูคา 

ที่สูงกวา หรือ Disinfection และ Rinse ดวยน้ําสะอาด 
3.1.3 เขียง ถาด ตะกรา มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 

 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษเนื้อ ไขมันใสถุง 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งไวใหแหง 

3.1.4 ตราชั่ง มีขั้นตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
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 ถอดจานกิโลออกมาลางทําความสะอาด Disinfection และ Rinse ดวยน้ําสะอาด  
ทิ้งใหแหง 

 ตัวกิโล ทําความสะอาดคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant 
3.1.5 รถเข็น Trolley มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 

3.1.6 โตะ มีขั้นตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ดานบนโตะ 

1) เก็บเศษเนื้อและไขมันออก 
2) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมัน 
3) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
4) กวาดน้ําดวยแผนยางรีดน้ํา (Rubber wiper) 

 ดานในและขาโตะ 
1) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมัน 
2) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.1.7 ถังเก็บเนื้อ มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ดานในถัง 

1) เก็บเศษเนื้อและไขมันออก 
2) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมันออก 
3) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
4) Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 

 ดานนอกถัง 
1) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมัน 
2) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของเครื่องแตงกายพนักงาน 
3.2.1 ชุดแตงกาย หมวก ผาปดปาก เน็ท 

 ตองมีลักษณะสะอาด ไมมีคราบสกปรก เกาหรือชํารุดฉีกขาด 
 ทําหลังจากเลิกงาน โดยการนําไปซักดวยผงซักฟอกและรีด 
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 ระหวางการเบิกจาย ตองไมกอใหเกิดการปนเปอนลงบนชุดแตงกาย 
3.2.2 เอ๊ียม 

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 มีที่ลางเอ๊ียม เปดน้ําลงเอ๊ียม 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาดโดยเอ๊ียมไมสัมผัสกับพ้ืนหอง  
 แขวนใหแหง 

3.2.3 ถุงมือยาง 
 กรณีใชถุงมือตองไมรั่ว เนื่องจากเกิดการสะสมความชื้น ทําใหมือเปอยและเชื้อเจริญเติบโต 
 กรณีนําถุงมือกลับมาใชใหม ใหทําความสะอาด 
 ลางดานนอกบูทดวยน้ําสะอาด 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยนําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ดวยน้ําสะอาด 

3.2.4 บูท   
 ตองมีท่ีเก็บรองเทาบูท 
 ทําชวงหลังจากเลิกงานเทานั้นแตชวงพักกลางวันตองมีที่เก็บรองเทาบูท 
 ลางดานนอกบูทดวยน้ําสะอาด 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดทอระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
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 ถอดจานกิโลออกมาลางทําความสะอาด Disinfection และ Rinse ดวยน้ําสะอาด  
ทิ้งใหแหง 

 ตัวกิโล ทําความสะอาดคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant 
3.1.5 รถเข็น Trolley มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 

3.1.6 โตะ มีขั้นตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ดานบนโตะ 

1) เก็บเศษเนื้อและไขมันออก 
2) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมัน 
3) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
4) กวาดน้ําดวยแผนยางรีดน้ํา (Rubber wiper) 

 ดานในและขาโตะ 
1) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมัน 
2) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.1.7 ถังเก็บเนื้อ มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
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1) เก็บเศษเนื้อและไขมันออก 
2) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมันออก 
3) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
4) Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด 

 ดานนอกถัง 
1) ใชน้ําอุนฉีดลางคราบไขมัน 
2) ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของเครื่องแตงกายพนักงาน 
3.2.1 ชุดแตงกาย หมวก ผาปดปาก เน็ท 

 ตองมีลักษณะสะอาด ไมมีคราบสกปรก เกาหรือชํารุดฉีกขาด 
 ทําหลังจากเลิกงาน โดยการนําไปซักดวยผงซักฟอกและรีด 
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 ระหวางการเบิกจาย ตองไมกอใหเกิดการปนเปอนลงบนชุดแตงกาย 
3.2.2 เอ๊ียม 

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 มีที่ลางเอ๊ียม เปดน้ําลงเอ๊ียม 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาดโดยเอ๊ียมไมสัมผัสกับพ้ืนหอง  
 แขวนใหแหง 

3.2.3 ถุงมือยาง 
 กรณีใชถุงมือตองไมรั่ว เนื่องจากเกิดการสะสมความชื้น ทําใหมือเปอยและเชื้อเจริญเติบโต 
 กรณีนําถุงมือกลับมาใชใหม ใหทําความสะอาด 
 ลางดานนอกบูทดวยน้ําสะอาด 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยนําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ดวยน้ําสะอาด 

3.2.4 บูท   
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 ทําชวงหลังจากเลิกงานเทานั้นแตชวงพักกลางวันตองมีที่เก็บรองเทาบูท 
 ลางดานนอกบูทดวยน้ําสะอาด 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
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 ทิ้งใหแหง 
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3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
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 ถังบรรจุผงขนมปงดานบน (Upper hopper) ดานลาง (Lower hopper) และถังปอนผง
ขนมปง (Feeding hopper) ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรกทั้งดานนอกและดานใน 

 สายพานลําเลียง เสนลวด Stainless steel ตองไมชํารุด หัก บิ่น ไมมีเศษสิ่งสกปรก
เกาะติดอยูบนสายพานลําเลียง 

1.1.4 เครื่อง Hot Air Fryer 
 สายพานลําเลียง เสนลวด Stainless steel ตองไมชํารุด หัก บิ่น ไมมีเศษสิ่งสกปรก 
 Hood ดูดอากาศรอน หรือ Exhaust pipe ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรกทั้งดานนอกและ

ในปลอง ไมมีรอยแยกของทอปลองดูดอากาศรอน ถามีรอยแยกจะมีไอความรอนรั่วไหล 
ออกมาจากปลองดูดความรอน 

 ฝาครอบ ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรกทั้งดานนอกและดานใน 
 Dirt collect system เปนระบบเก็บและกําจัดสิ่งสกปรก ตองสามารถทํางานไดตามปรกติ 

ตรวจสอบโดยการสังเกตแปรงที่ใชขัดสายพานลําเลียง (Rotating brushes ) ตองสามารถ
หมุนได และมีการระบายน้ําทิ้งออกจากเครื่องจักร 

1.1.5 เตายางดวยถาน 
 ตะแกรงยาง ตองไมมีคราบสกปรก ขี้เถาหรือคารบอนเกาะติดจํานวนมาก 
 ชองกรองอากาศบริสุทธิ์ ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก ถาเปนอากาศหรือลมเย็นตองไมมี

การควบแนนเปนหยดน้ํา ( Condensation ) 
 Hood ดูดอากาศรอน หรือ Exhaust pipe ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรกทั้งดานนอกและ

ในปลอง ไมมีรอยแยกของทอปลองดูดอากาศรอน ถามีรอยแยกจะเห็นน้ํามันรั่วออกมา
จากปลองดูดความรอน 

1.1.6 อางลางมือ 
 ตรวจดวยวิธี Visual inspection ดคูวามสะอาด 
 ระบบการเปด-ปดน้ําไมชํารุดสามารถใชงานไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (Non-Hand 

Operation) 
 อางลางมือและสบูเหลวอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน 
 สุมตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) ตองอยูในระหวาง 0.5-1 ppm. 
 มีการใชน้ําอุนในการลางมือ มีสบูเหลว 
 มีจํานวนเพียงพอกับพนักงาน 

1.1.7 เครื่องปรับอากาศ 
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เหมาะสําหรับคนบริโภค ( Human Consumption ) 

2. ปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดของโรคทางเนื้อสัตวไปสูคนหรือสัตว ( Public Health ) 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ   
1. อุณหภูมิใจกลางเนื้อหลังปรุงสุกไมนอยกวา 72.2 ๐C หรือตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน ( Pre-operational Inspection ) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 เครื่องทอด ( Fryer machine ) 

 น้ํามันทอด ใสสะอาด ใหตรวจสอบแผนกรอง ( Filter screen ) เชน กระดาษกรองตอง
สะอาด ไมมีเศษชิ้นสวนสกปรก 

 สายพานลําเลียง เสนลวด Stainless steel ตองไมชํารุด หัก บิ่น ไมมีเศษสิ่งสกปรก
เกาะติดอยูบนสายพานลําเลียง 

 Hood ดูดอากาศรอน หรือ Exhaust pipe ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรกทั้งดานนอกและ
ในปลอง ไมมีรอยแยกของทอปลองดูดอากาศรอน ถามีรอยแยกจะเห็นน้ํามันรั่วไหล
ออกมาจากปลองดูดความรอน 

 ฝาครอบเครื่องทอด ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรกทั้งดานนอกและในฝาครอบ 
1.1.2 เครื่องชุบแปงเหลว (Battering machine) 

 แปงเหลว ตองสะอาด ไมมีเศษสิ่งสกปรกหรือปนเปอนในชวงที่เครื่องปม (Batter pumps) 
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1.1.3 เครื่องชุบผงแปงขนมปง (Breading machine) 
 ผงแปงขนมปง ตองสะอาด ไมมีเศษสิ่งสกปรก 
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 ถังบรรจุผงขนมปงดานบน (Upper hopper) ดานลาง (Lower hopper) และถังปอนผง
ขนมปง (Feeding hopper) ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรกทั้งดานนอกและดานใน 
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1.1.4 เครื่อง Hot Air Fryer 
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 Hood ดูดอากาศรอน หรือ Exhaust pipe ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรกทั้งดานนอกและ

ในปลอง ไมมีรอยแยกของทอปลองดูดอากาศรอน ถามีรอยแยกจะมีไอความรอนรั่วไหล 
ออกมาจากปลองดูดความรอน 

 ฝาครอบ ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรกทั้งดานนอกและดานใน 
 Dirt collect system เปนระบบเก็บและกําจัดสิ่งสกปรก ตองสามารถทํางานไดตามปรกติ 

ตรวจสอบโดยการสังเกตแปรงที่ใชขัดสายพานลําเลียง (Rotating brushes ) ตองสามารถ
หมุนได และมีการระบายน้ําทิ้งออกจากเครื่องจักร 

1.1.5 เตายางดวยถาน 
 ตะแกรงยาง ตองไมมีคราบสกปรก ขี้เถาหรือคารบอนเกาะติดจํานวนมาก 
 ชองกรองอากาศบริสุทธิ์ ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก ถาเปนอากาศหรือลมเย็นตองไมมี

การควบแนนเปนหยดน้ํา ( Condensation ) 
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เอกสารอางอิง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (Reference Document) 
Codex Alimentarius. 2003. General Principles of Food Hygiene (CAC/GL 1-1969). 4th edition: 1-31.  
European Union. 1997.Commission Decision of 28 February 1997 laying down the list of third 

countries from which the Member States authorize the importation of meat products 
(Text with EEA relevance) (97/222/EC). Official Journal of the European Union  
L226: 3-21. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. Official Journal of the European 
Union L226: 3-21. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin. 
Official Journal of the European Union L226: 22-82. Available source:  
http://eur-lex.europa.eu. 

 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:62 
 

 ตรวจดวยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา
จากหนากากเครื่องปรับอากาศ ไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรอง
อากาศ และไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.8 พ้ืน 
 ตรวจดวยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

1.1.9 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
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1.1.11 เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ  

ไมมีการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา 
 หลอดไฟ ควรมีฝาครอบซึ่งตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก และสิ่งสกปรกอยูในฝาครอบ 

1.1.12 อางลางมือและสบูเหลว 
1.1.13 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 

 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น 
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากครื่องปรับอากาศ  

ตองไมรั่วแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ําหยดจาก
ทอหรือไม และไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2 ตรวจความเขมของแสงสวาง 
 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบ ซึ่งไมแตกชํารุดและ

ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 
1.3 ตรวจระบบระบายอากาศ 

 ตรวจสอบระบบการเติมอากาศและระบบการดูดอากาศ 
 ตรวจสอบการหมุนเวียนอากาศ อากาศจากหองนี้ตองไมไหลไปสูหองผลิตสินคาหลังปรุง

สุก (Post heating Area)  
2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 

 ตรวจสอบคาพารามิเตอรของเครื่องทําใหสุกในแตละกระบวนการวาเปนไปตาม  
Process flow ของสินคาชนิดนั้นๆ หรือไม 

 ตรวจสอบระบบการหมุนเวียนอากาศ โดยตองมีการระบายอากาศภายในหองท่ีเพียงพอ 
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post – Operational Inspection)  
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5. บันทึกการตั้งคาเครื่อง Cooking 

 
เอกสารอางอิง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (Reference Document) 
Codex Alimentarius. 2003. General Principles of Food Hygiene (CAC/GL 1-1969). 4th edition: 1-31.  
European Union. 1997.Commission Decision of 28 February 1997 laying down the list of third 

countries from which the Member States authorize the importation of meat products 
(Text with EEA relevance) (97/222/EC). Official Journal of the European Union  
L226: 3-21. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. Official Journal of the European 
Union L226: 3-21. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin. 
Official Journal of the European Union L226: 22-82. Available source:  
http://eur-lex.europa.eu. 

 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:62 
 

 ตรวจดวยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา
จากหนากากเครื่องปรับอากาศ ไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผนกรอง
อากาศ และไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 

1.1.8 พ้ืน 
 ตรวจดวยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

1.1.9 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ตรวจดวยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีกลิ่น เรียบ 

1.1.10 ผนังหอง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ  

1.1.11 เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ  

ไมมีการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา 
 หลอดไฟ ควรมีฝาครอบซึ่งตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก และสิ่งสกปรกอยูในฝาครอบ 

1.1.12 อางลางมือและสบูเหลว 
1.1.13 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 

 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น 
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากครื่องปรับอากาศ  

ตองไมรั่วแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ําหยดจาก
ทอหรือไม และไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2 ตรวจความเขมของแสงสวาง 
 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบ ซึ่งไมแตกชํารุดและ

ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 
1.3 ตรวจระบบระบายอากาศ 

 ตรวจสอบระบบการเติมอากาศและระบบการดูดอากาศ 
 ตรวจสอบการหมุนเวียนอากาศ อากาศจากหองนี้ตองไมไหลไปสูหองผลิตสินคาหลังปรุง

สุก (Post heating Area)  
2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 

 ตรวจสอบคาพารามิเตอรของเครื่องทําใหสุกในแตละกระบวนการวาเปนไปตาม  
Process flow ของสินคาชนิดนั้นๆ หรือไม 

 ตรวจสอบระบบการหมุนเวียนอากาศ โดยตองมีการระบายอากาศภายในหองท่ีเพียงพอ 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองสินคาหลังออกจากเครื่องทําสุก 

(Post cooking room ) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 13 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : …………………… 

หนาที่  : …………….........……….. 

 
วัตถุประสงค 

1. ตรวจสอบอุณหภูมิสินคาหลังออกจากเครื่องทําสุก  
2. ปองกันอากาศจากพ้ืนที่กอนทําสุก (Pre heating area) ไหลมาสูพ้ืนที่หลังทําสุก (Post heating 

area) 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. อุณหภูมิใจกลางเนื้อหลังปรุงสุกไมนอยกวา 72.2 ๐C หรือตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 
2. ตองไมมีอากาศจากพ้ืนที่กอนทําสุก (Pre heating area) ไหลมาสูพ้ืนที่หลังทําสุก (Post heating 

area) 
3. แรงดันอากาศเปนลักษณะ Positive pressure คืออากาศเคลื่อนที่จากภายในหองออกไปยัง 

ดานนอก  

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre - operational Inspection) 
1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีเศษน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมาจาก หนากาก

ของเครื่องปรับอากาศ ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม  
1.1.2 สายพานลําเลียง 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิมหรือ 
ออกไซดของโลหะ ไมเปยกชื้น 

1.1.3  โตะ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสอง

ดู ความสะอาด ขอบ ดานในและขาโตะ 
1.1.4 ชุดแตงกาย หมวก ตาขายคลุม ถุงมือ เอ๊ียม บูท 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด เชน  
ฉีกขาด น้ํารั่วหรือซึมเขามาได 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:65 
 

1.1.5 ตะกราหรือถาด 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด เชน บิ่น หัก  

 ไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 
1.1.6 พ้ืน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 
1.1.7 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีกลิ่นและเรียบ 
1.1.8 ผนังหอง 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 
1.1.9 เพดาน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ ไมมีการกลั่น
ตัวเปนหยดน้ํา 

1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 เทอรโมมิเตอร 

 ตรวจการสอบเทียบเทอรโมมิเตอรที่ใช ณ จุดปฏิบัติงาน 
1.2.2 นาฬิกาจับเวลา 

 ใหพรอมสําหรับการจับเวลา (ใชวัด Holding time ของ อุณหภูมิใจกลางสินคา) 
1.2.3 สายพานลําเลียง 

 ตรวจสอบการทํางานสายพานตองหมุนและเคลื่อนทีได สามารถลําเลียงถุงสินคาที่  
มีผลิตภัณฑไปได 

 1.2.7 อางลางมือและสบูเหลว 
 ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) ตองอยูในระหวาง  0.5-1 ppm 
 มีการใชน้ําอุนในการลางมือ  มีสบูเหลว 
 ระบบการเปด-ปดน้ําไมชํารุด สามารถใชงานไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (Non-hand 

operation) 
 อยูในตําแหนงที่เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน 

1.3 ตรวจการแตงกายของพนักงาน เชน ผาปดปาก ตาขายคลุมผม หมวก ชุดแตงกาย บูท และชุดกัน
หนาว 

 เครื่องแตงกายของพนักงานตองแหงสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือกลิ่น 
 ตรวจสุขอนามัยของพนักงานและการลางทําความสะอาดมือ 
 พนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต ตองไมเปนโรคที่ประกาศหามในบทบัญญัติ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ตรวจสอบการทํางานสายพานตองหมุนและเคลื่อนทีได สามารถลําเลียงถุงสินคาที่  
มีผลิตภัณฑไปได 

 1.2.7 อางลางมือและสบูเหลว 
 ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) ตองอยูในระหวาง  0.5-1 ppm 
 มีการใชน้ําอุนในการลางมือ  มีสบูเหลว 
 ระบบการเปด-ปดน้ําไมชํารุด สามารถใชงานไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (Non-hand 

operation) 
 อยูในตําแหนงที่เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน 

1.3 ตรวจการแตงกายของพนักงาน เชน ผาปดปาก ตาขายคลุมผม หมวก ชุดแตงกาย บูท และชุดกัน
หนาว 

 เครื่องแตงกายของพนักงานตองแหงสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือกลิ่น 
 ตรวจสุขอนามัยของพนักงานและการลางทําความสะอาดมือ 
 พนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต ตองไมเปนโรคที่ประกาศหามในบทบัญญัติ 
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1.1.5 ตะกราหรือถาด 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด เชน บิ่น หัก  

 ไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 
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1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
1.2.1 เทอรโมมิเตอร 
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 ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) ตองอยูในระหวาง  0.5-1 ppm 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองสินคาหลังออกจากเครื่องทําสุก 

(Post cooking room ) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 13 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : …………………… 

หนาที่  : …………….........……….. 

 
วัตถุประสงค 

1. ตรวจสอบอุณหภูมิสินคาหลังออกจากเครื่องทําสุก  
2. ปองกันอากาศจากพ้ืนที่กอนทําสุก (Pre heating area) ไหลมาสูพ้ืนที่หลังทําสุก (Post heating 

area) 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. อุณหภูมิใจกลางเนื้อหลังปรุงสุกไมนอยกวา 72.2 ๐C หรือตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 
2. ตองไมมีอากาศจากพ้ืนที่กอนทําสุก (Pre heating area) ไหลมาสูพ้ืนที่หลังทําสุก (Post heating 

area) 
3. แรงดันอากาศเปนลักษณะ Positive pressure คืออากาศเคลื่อนที่จากภายในหองออกไปยัง 

ดานนอก  

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
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1) เปดกอกน้ํา ทําใหมือทั้งสองขางเปยกถึงขอมือ 
2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
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 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบซึ่งไมแตกชํารุดและ
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ที่เปนสายพานตอเนื่องใหทําการสุมวัด 5 ชิ้น ตอ ครั้ง กรณีที่เปนหองหรือตู Steam  อยางนอย 1 ชิ้น/
ครั้ง  กรณีสินคาอ่ืน ๆ ใหวัดอุณหภูมิตามความเหมาะสม การตรวจวัดอุณหภูมิจะทําการสุมตรวจวัดใน
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 กรณีที่ตรวจพบวาอุณหภูมิสินคาไมเปนไปตามคาที่กําหนดตองแจงใหทางโรงงาน
ดําเนินการแกไขทันที 

2.2.ตรวจสอบสินคาและการบงชี้ชุดการผลิตเพ่ือการสอบยอนกลับ 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
3.2 ตรวจความสะอาดของภาชนะและอุปกรณหลังลาง 
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
3.2 ตรวจความสะอาดของภาชนะและอุปกรณหลังลาง 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:66 
 

 ของกระทรวงสาธารณสุข หรือโรคที่สามารถแพรระบาดไดทางเนื้อสัตว 
 ตรวจโดยการเฝาสังเกต เชน พนักงานมีอาการไอ มีน้ํามูก จาม เพลีย ตรวจโดยวิธี Visual 

inspection เชน เล็บตัดสั้น ไมมีบาดแผลที่มือ 
 ถุงมือและรองเทาบูท ตองไมรั่วหรือน้ําซึมเขาได 
 การลางทําความสะอาดมือ ตรวจโดยการเฝาสังเกตซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เปดกอกน้ํา ทําใหมือทั้งสองขางเปยกถึงขอมือ 
2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
4) เปดกอกน้ํา ลางมือดวยน้ําสะอาด และทําใหมือแหงสะอาด 

 กรณีใชถุงมือ ใหนําถุงมือมาใสและลางถุงมือโดย Procedure เชนเดียวกับการลางมือ 
1.4 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบซึ่งไมแตกชํารุดและ

ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
 2.1 ตรวจสอบตรวจสอบอุณหภูมิสินคาหลังปรุงสุก  โดยสุมตรวจอุณหภูมิใจกลางเนื้อหลังปรุงสุก กรณี

ที่เปนสายพานตอเนื่องใหทําการสุมวัด 5 ชิ้น ตอ ครั้ง กรณีที่เปนหองหรือตู Steam  อยางนอย 1 ชิ้น/
ครั้ง  กรณีสินคาอ่ืน ๆ ใหวัดอุณหภูมิตามความเหมาะสม การตรวจวัดอุณหภูมิจะทําการสุมตรวจวัดใน
ฝงออกจากเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีทําใหสุก 

 บันทึกอุณหภูมิทั้งหมดที่ทําการวัดได  ลงในเอกสาร แบบ สพส.003F  รายงานการ
ตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 

 กรณีที่ตรวจพบวาอุณหภูมิสินคาไมเปนไปตามคาที่กําหนดตองแจงใหทางโรงงาน
ดําเนินการแกไขทันที 

2.2.ตรวจสอบสินคาและการบงชี้ชุดการผลิตเพ่ือการสอบยอนกลับ 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
3.2 ตรวจความสะอาดของภาชนะและอุปกรณหลังลาง 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:66 
 

 ของกระทรวงสาธารณสุข หรือโรคที่สามารถแพรระบาดไดทางเนื้อสัตว 
 ตรวจโดยการเฝาสังเกต เชน พนักงานมีอาการไอ มีน้ํามูก จาม เพลีย ตรวจโดยวิธี Visual 

inspection เชน เล็บตัดสั้น ไมมีบาดแผลที่มือ 
 ถุงมือและรองเทาบูท ตองไมรั่วหรือน้ําซึมเขาได 
 การลางทําความสะอาดมือ ตรวจโดยการเฝาสังเกตซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เปดกอกน้ํา ทําใหมือทั้งสองขางเปยกถึงขอมือ 
2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
4) เปดกอกน้ํา ลางมือดวยน้ําสะอาด และทําใหมือแหงสะอาด 

 กรณีใชถุงมือ ใหนําถุงมือมาใสและลางถุงมือโดย Procedure เชนเดียวกับการลางมือ 
1.4 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบซึ่งไมแตกชํารุดและ

ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
 2.1 ตรวจสอบตรวจสอบอุณหภูมิสินคาหลังปรุงสุก  โดยสุมตรวจอุณหภูมิใจกลางเนื้อหลังปรุงสุก กรณี

ที่เปนสายพานตอเนื่องใหทําการสุมวัด 5 ชิ้น ตอ ครั้ง กรณีที่เปนหองหรือตู Steam  อยางนอย 1 ชิ้น/
ครั้ง  กรณีสินคาอ่ืน ๆ ใหวัดอุณหภูมิตามความเหมาะสม การตรวจวัดอุณหภูมิจะทําการสุมตรวจวัดใน
ฝงออกจากเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีทําใหสุก 

 บันทึกอุณหภูมิทั้งหมดที่ทําการวัดได  ลงในเอกสาร แบบ สพส.003F  รายงานการ
ตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 

 กรณีที่ตรวจพบวาอุณหภูมิสินคาไมเปนไปตามคาที่กําหนดตองแจงใหทางโรงงาน
ดําเนินการแกไขทันที 

2.2.ตรวจสอบสินคาและการบงชี้ชุดการผลิตเพ่ือการสอบยอนกลับ 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
3.2 ตรวจความสะอาดของภาชนะและอุปกรณหลังลาง 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:66 
 

 ของกระทรวงสาธารณสุข หรือโรคที่สามารถแพรระบาดไดทางเนื้อสัตว 
 ตรวจโดยการเฝาสังเกต เชน พนักงานมีอาการไอ มีน้ํามูก จาม เพลีย ตรวจโดยวิธี Visual 

inspection เชน เล็บตัดสั้น ไมมีบาดแผลที่มือ 
 ถุงมือและรองเทาบูท ตองไมรั่วหรือน้ําซึมเขาได 
 การลางทําความสะอาดมือ ตรวจโดยการเฝาสังเกตซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เปดกอกน้ํา ทําใหมือทั้งสองขางเปยกถึงขอมือ 
2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
4) เปดกอกน้ํา ลางมือดวยน้ําสะอาด และทําใหมือแหงสะอาด 

 กรณีใชถุงมือ ใหนําถุงมือมาใสและลางถุงมือโดย Procedure เชนเดียวกับการลางมือ 
1.4 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบซึ่งไมแตกชํารุดและ

ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
 2.1 ตรวจสอบตรวจสอบอุณหภูมิสินคาหลังปรุงสุก  โดยสุมตรวจอุณหภูมิใจกลางเนื้อหลังปรุงสุก กรณี

ที่เปนสายพานตอเนื่องใหทําการสุมวัด 5 ชิ้น ตอ ครั้ง กรณีที่เปนหองหรือตู Steam  อยางนอย 1 ชิ้น/
ครั้ง  กรณีสินคาอ่ืน ๆ ใหวัดอุณหภูมิตามความเหมาะสม การตรวจวัดอุณหภูมิจะทําการสุมตรวจวัดใน
ฝงออกจากเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีทําใหสุก 

 บันทึกอุณหภูมิทั้งหมดที่ทําการวัดได  ลงในเอกสาร แบบ สพส.003F  รายงานการ
ตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 

 กรณีที่ตรวจพบวาอุณหภูมิสินคาไมเปนไปตามคาที่กําหนดตองแจงใหทางโรงงาน
ดําเนินการแกไขทันที 

2.2.ตรวจสอบสินคาและการบงชี้ชุดการผลิตเพ่ือการสอบยอนกลับ 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
3.2 ตรวจความสะอาดของภาชนะและอุปกรณหลังลาง 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์68

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:68 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองแชแข็ง 

(Freezing Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 14 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : …………………… 

หนาที่  : …………….........……….. 

 
วัตถุประสงค 

1. ทําลายหรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียที่อาจกอโรคตอรางกาย 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. อุณหภูมิใจกลางสินคาแชแข็งตองไมสูงกวา -18๐C 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre - operational Inspection) 
 1.1 ตรวจความสะอาด 
 1.1.1 พ้ืน 

 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด  ไมมีคราบสกปรก  เรียบ แหง และ 
ไมมี Ice formation 

 1.1.2 ผนังหอง 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ 

 1.1.3 เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด  ไมมีคราบสกปรก  เรียบ ไมมี 

การกลั่นตัวเปนหยดน้ํา หรือ Ice formation 
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 1.3 ตองมีขนาดและความจุเพียงพอตอการผลิตในแตละวัน 
 ตรวจสอบความสามารถในการแชเย็นจนแข็งของหอง Air Blast Freezer ตอรอบ (หนวย

เปนตัน) ใชเวลานานกี่ชั่วโมง ในแตละวันสามารถแชเย็นจนแข็งไดกี่รอบ ตองสอดคลองกับ
จํานวนผลิตของสินคาแชแข็งประจําวัน 

 ถาเปนหองเย็นชนิด Individual Quick Freezing (IQF) ใหตรวจสอบชนิดสินคา  น้ําหนัก
สินคา และความเร็วของสายพาน IQF จากคูมือการปฏิบัติงานของโรงงาน ตองสอดคลอง
กับจํานวนผลิตของสินคาแชแข็งประจําวัน 

1.4 ถาเปนระบบ Blast Freezers ชนิด Plate Freezers การจัดวางเรียงสินคาตองสามารถทําให
อากาศเย็นหมุนเวียนสัมผัสไดอยางทั่วถึง 

 ตรวจสอบการวางเรียงสินคาบน Trolley ใหพ้ืนที่ผิวสัมผัสกับลมเย็นในหองแชแข็งมาก
ที่สุด เชน ไมวางถุงซอนกัน หรือติดกันหรือวางสินคาหางกันไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของความ
หนาถุง 

 ตรวจสอบเครื่องทําความเย็น ตองไมมีวัสดุ หรือสิ่งขีดขวางการหมุนเวียน หรือผานของ 
ลมเย็น 

 ตรวจสอบชองวางระหวางถาดของ Trolley ตองมีชองวางเพียงพอที่ลมเย็นสามารถไหล
ผานเขาไปได 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
 2.1 ตรวจสอบอุณหภูมิหองแชแข็ง 

 ตรวจอุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้งที่อยูหนาหองแชแข็งเปนชวงเวลาเปรียบ  
เทียบกับเทอรโมมิเตอรชนิดบันทึกได เชน Thermograph ตองไดอุณหภูมิหองแชแข็ง
มาตรฐาน 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post-Operational Inspection) 
   3.1 ตรวจวัดอุณหภูมิเนื้อแชแข็ง และ Visual inspection ของสินคาหลังออกจากหองแชแข็ง 

 ตรวจสอบสินคาบน Trolley หลังทําการแชแข็ง โดยสุมจากถาดดานบน  กลาง และลาง 
จํานวน 3 ตัวอยาง ๆ ละ 2 ถุง หรือ Vacuum pack มาประกบกัน ใชเทอรโมมิเตอรชนิด 
Manual check วาง probe ระหวางถุง หรือ Packing ที่ซอนกันใหสนิท  อุณหภูมิเนื้อแช
แข็ง ตองได ไมต่ํ ากวา -18 oC ในกรณีที่ เปนสินคาชนิด Sealing หรือ Wrapping  
ที่ไมสามารถตรวจไดโดยการนําถุงมาประกบกัน ใหสุมจากถาดดานบน กลางและลาง
จํานวน 3 ตัวอยาง ตัวอยาง ละ 1 ถุง หรือ packing ใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual 
check แทง probe เขาไปใน Meat core temperature ตองไดอุณหภูมิเนื้อแชแข็ง  
ไมต่ํากวา -18 oC 
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ที่สุด เชน ไมวางถุงซอนกัน หรือติดกันหรือวางสินคาหางกันไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของความ
หนาถุง 

 ตรวจสอบเครื่องทําความเย็น ตองไมมีวัสดุ หรือสิ่งขีดขวางการหมุนเวียน หรือผานของ 
ลมเย็น 

 ตรวจสอบชองวางระหวางถาดของ Trolley ตองมีชองวางเพียงพอที่ลมเย็นสามารถไหล
ผานเขาไปได 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
 2.1 ตรวจสอบอุณหภูมิหองแชแข็ง 

 ตรวจอุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้งที่อยูหนาหองแชแข็งเปนชวงเวลาเปรียบ  
เทียบกับเทอรโมมิเตอรชนิดบันทึกได เชน Thermograph ตองไดอุณหภูมิหองแชแข็ง
มาตรฐาน 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post-Operational Inspection) 
   3.1 ตรวจวัดอุณหภูมิเนื้อแชแข็ง และ Visual inspection ของสินคาหลังออกจากหองแชแข็ง 

 ตรวจสอบสินคาบน Trolley หลังทําการแชแข็ง โดยสุมจากถาดดานบน  กลาง และลาง 
จํานวน 3 ตัวอยาง ๆ ละ 2 ถุง หรือ Vacuum pack มาประกบกัน ใชเทอรโมมิเตอรชนิด 
Manual check วาง probe ระหวางถุง หรือ Packing ที่ซอนกันใหสนิท  อุณหภูมิเนื้อแช
แข็ง ตองได ไมต่ํ ากวา -18 oC ในกรณีที่ เปนสินคาชนิด Sealing หรือ Wrapping  
ที่ไมสามารถตรวจไดโดยการนําถุงมาประกบกัน ใหสุมจากถาดดานบน กลางและลาง
จํานวน 3 ตัวอยาง ตัวอยาง ละ 1 ถุง หรือ packing ใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual 
check แทง probe เขาไปใน Meat core temperature ตองไดอุณหภูมิเนื้อแชแข็ง  
ไมต่ํากวา -18 oC 
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 1.3 ตองมีขนาดและความจุเพียงพอตอการผลิตในแตละวัน 
 ตรวจสอบความสามารถในการแชเย็นจนแข็งของหอง Air Blast Freezer ตอรอบ (หนวย

เปนตัน) ใชเวลานานกี่ชั่วโมง ในแตละวันสามารถแชเย็นจนแข็งไดกี่รอบ ตองสอดคลองกับ
จํานวนผลิตของสินคาแชแข็งประจําวัน 

 ถาเปนหองเย็นชนิด Individual Quick Freezing (IQF) ใหตรวจสอบชนิดสินคา  น้ําหนัก
สินคา และความเร็วของสายพาน IQF จากคูมือการปฏิบัติงานของโรงงาน ตองสอดคลอง
กับจํานวนผลิตของสินคาแชแข็งประจําวัน 

1.4 ถาเปนระบบ Blast Freezers ชนิด Plate Freezers การจัดวางเรียงสินคาตองสามารถทําให
อากาศเย็นหมุนเวียนสัมผัสไดอยางทั่วถึง 
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post-Operational Inspection) 
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 ตรวจสอบสินคาบน Trolley หลังทําการแชแข็ง โดยสุมจากถาดดานบน  กลาง และลาง 
จํานวน 3 ตัวอยาง ๆ ละ 2 ถุง หรือ Vacuum pack มาประกบกัน ใชเทอรโมมิเตอรชนิด 
Manual check วาง probe ระหวางถุง หรือ Packing ที่ซอนกันใหสนิท  อุณหภูมิเนื้อแช
แข็ง ตองได ไมต่ํ ากวา -18 oC ในกรณีที่ เปนสินคาชนิด Sealing หรือ Wrapping  
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check แทง probe เขาไปใน Meat core temperature ตองไดอุณหภูมิเนื้อแชแข็ง  
ไมต่ํากวา -18 oC 
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 ในกรณีที่เปนสินคาแชแข็งจาก IQF ใหสุมหลังออกจากเครื่อง Freezer ใชเทอรโมมิเตอร
ชนิด Manual check แทง Probe เขาไปใน Meat core temperature ตองไดอุณหภูมิ
เนื้อแชแข็งไมต่ํากวา -18oC 

 ตรวจสอบสินคาบน Trolley หลังทําการแชแข็ง โดยสุมจากถาดดานบนสุดจํานวน  
1 ถุง และ Visual inspection ของเนื้อแชแข็ง ดังนี้ 

1)   Dessication เปนสภาพที่เนื้อซีดขาวผิดปรกติ หรือมีสภาพเปนจุดขาวเล็ก ๆ 
(small white spots) บนผิวของเนื้อ สาเหตุเกิดจากการสูญเสียน้ําที่ระเหยออกมา
มากเกินไปของพ้ืนผิวเนื้อในระหวางการแชเย็นจนแข็ง อาจพบสภาพมีเกล็ดน้ําแข็ง
อยูบนพื้นผิว 

2)   Freezer burn เป นสภาพที่ พ้ื นผิ วของ เนื้ อมี สี เทาหรือน้ํ าตาล  (grey or  
brown discoloration) สาเหตุเกิดจาก Desiccation ตอมาทําปฏิกริยากับกาซ
อ อกซิ เ จน เกิ ด  Oxidative change มี ผลทํ า ให เ กิ ด  Deterioration of taste, 
texture and appearance  สภาพขอ 1 และ 2 ถาพบวามีจํานวนมาก อาจเกิด
เนื่องจากการตั้งอุณหภูมิแชแข็งสูงกวามาตรฐาน หรือใชเวลาในการแชเย็นจนแข็ง
นานเกินไป 

 3.2 ตรวจจับเวลาที่ใชในการแชเย็นจนแข็ง 
 ตรวจสอบบันทึกระยะเวลาที่เริ่มทําการแชเย็นจนแข็งจนกระทั่งอุณหภูมิแชแข็ง  

ไมต่ํากวา -18oC ควรไดระยะเวลาตรงกับสเปคของเครื่อง Freezer 
 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดหองทําความเย็นชนิด Air Blast Freezer 

1) ทําหลังจากพักกลางวันและเลิกงาน 
2) ใชน้ําสะอาด (Potable water ) ฉีดลางพื้นหอง 
3) ถา coil ของเครื่อง freezer มีน้ําแข็งเกาะ ใชน้ําสะอาดฉีดลางทําใหน้ําแข็ง 

 ละลาย 
4) กวาดน้ําพื้นหองและเพดานใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดหองทําความเย็นชนิด Individual Quick Freezing (IQF) 
1) ทําหลังจากพักกลางวันและเลิกงาน 
2) ฉีดน้ําสะอาด (Potable water) ลางบริเวณเพดาน ผนัง และพ้ืนหอง 
3) ฉีดน้ํายา Detergent ลางคราบสกปรกบริเวณเพดาน ผนังและพ้ืนหอง 
4) ใชฉีดน้ํายา Disinfectant ลางบริเวณเพดาน ผนัง และพ้ืนหองทิ้งไวสักครูหนึ่งให

ไดระยะเวลา contact time ตรงตามน้ํายา Disinfectant ชนิดนั้น 
5) Rinse ดวยน้ําสะอาด 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดสายพาน IQF และโครงสราง 
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1) ทําชวงพักกลางวันและเลิกงาน 
2) เก็บเศษสินคา Finish product ออก 
3) ใชน้ําสะอาด (Potable water) ฉีดลางสายพานโดยผานเครื่องลางทําความ

สะอาดอัตโนมัติของ IQF  
4) ใชน้ํายา Detergent ฉีดลางสายพานโดยผานเครื่องลางทําความสะอาดอัตโนมัติ

ของ IQF  
5) ใชน้ํายา Disinfectant ฉีดลางสายพานโดยผานเครื่องลางทําความสะอาด

อัตโนมัติของ IQF ทิ้งไวสักครูหนึ่งใหไดระยะเวลา contact time ตรงตามน้ํายา 
Disinfectant ชนิดนั้น  ลางออกดวยน้ําสะอาด 

6) วิธีการทําความสะอาดดานลางและขาโตะสายพาน IQF 
7) ใชน้ําสะอาดฉีดลาง  ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
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 ในกรณีที่เปนสินคาแชแข็งจาก IQF ใหสุมหลังออกจากเครื่อง Freezer ใชเทอรโมมิเตอร
ชนิด Manual check แทง Probe เขาไปใน Meat core temperature ตองไดอุณหภูมิ
เนื้อแชแข็งไมต่ํากวา -18oC 

 ตรวจสอบสินคาบน Trolley หลังทําการแชแข็ง โดยสุมจากถาดดานบนสุดจํานวน  
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1)   Dessication เปนสภาพที่เนื้อซีดขาวผิดปรกติ หรือมีสภาพเปนจุดขาวเล็ก ๆ 
(small white spots) บนผิวของเนื้อ สาเหตุเกิดจากการสูญเสียน้ําที่ระเหยออกมา
มากเกินไปของพ้ืนผิวเนื้อในระหวางการแชเย็นจนแข็ง อาจพบสภาพมีเกล็ดน้ําแข็ง
อยูบนพื้นผิว 

2)   Freezer burn เป นสภาพที่ พ้ื นผิ วของ เนื้ อมี สี เทาหรือน้ํ าตาล  (grey or  
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 ละลาย 
4) กวาดน้ําพื้นหองและเพดานใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดหองทําความเย็นชนิด Individual Quick Freezing (IQF) 
1) ทําหลังจากพักกลางวันและเลิกงาน 
2) ฉีดน้ําสะอาด (Potable water) ลางบริเวณเพดาน ผนัง และพ้ืนหอง 
3) ฉีดน้ํายา Detergent ลางคราบสกปรกบริเวณเพดาน ผนังและพ้ืนหอง 
4) ใชฉีดน้ํายา Disinfectant ลางบริเวณเพดาน ผนัง และพ้ืนหองทิ้งไวสักครูหนึ่งให

ไดระยะเวลา contact time ตรงตามน้ํายา Disinfectant ชนิดนั้น 
5) Rinse ดวยน้ําสะอาด 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองบรรจุสินคา 

(Packing Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 15 
วันที่บังคับใช  : .…………..……... 
แกไขครั้งที่  : …………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. บรรจุสินคาภายหลังแชแข็ง (หลังออกจาก Individual quick freezing (IQF)) 
2. ปองกันการปนเปอนขาม  
3. ควบคุมอุณหภูมิสินคาและอุณหภูมิหอง 
4. ควบคุมการใช  Health mark  บนถุงบรรจุสินคา  

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

1. อุณหภูมิหองตองไมสูงกวา 12 oC  
2. อุณหภูมิใจกลางสินคาไมสูงกวา -18 oC 
3. ขอกําหนดการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย (Health mark)  

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1.กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1.ตรวจความสะอาด 
1.1.1 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีเศษน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมาจากหนากาก
ของเครื่องปรับอากาศ ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

 ตรวจทอตางๆที่ตอเขา เครื่องปรับอากาศทําความเย็น เชน ทอระบายน้ํ าจาก
เครื่องปรับอากาศตองไมรั่วหรือแตกตรวจโดยการสังเกตวามีน้ําหยดจากทอหรือไม 

1.1.2 สายพานลําเลียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิมหรือ 

ออกไซดของโลหะ ไมเปยกชื้น 
1.1.3 เครื่องปดผนึกปากถุง (Sealing machine) 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหง ไมมีคราบสกปรก หรือการหลุดลอก
จากโลหะไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ ไมมีฝุนจับ 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองบรรจุสินคา 

(Packing Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 15 
วันที่บังคับใช  : .…………..……... 
แกไขครั้งที่  : …………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. บรรจุสินคาภายหลังแชแข็ง (หลังออกจาก Individual quick freezing (IQF)) 
2. ปองกันการปนเปอนขาม  
3. ควบคุมอุณหภูมิสินคาและอุณหภูมิหอง 
4. ควบคุมการใช  Health mark  บนถุงบรรจุสินคา  

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

1. อุณหภูมิหองตองไมสูงกวา 12 oC  
2. อุณหภูมิใจกลางสินคาไมสูงกวา -18 oC 
3. ขอกําหนดการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย (Health mark)  
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 ถาสงสัยวามีคราบตองใชไฟฉายสองแลวขูดดูวาเปนคราบอะไร เพ่ือตรวจหาสาเหตุของ
การปนเปอนและแกไขภายหลัง ถาสงสัยวามีฝุนใหใชมือสัมผัสวามีคราบฝุนสกปรกหรือไม 

 ถาไมสะอาด มีคราบ ฝุน ใหลางสิ่งสกปรกออกและตามดวยน้ํายาฆาเชื้อ (Disinfectant) 
1.1.4 เครื่อง Vacuum Pack 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  หรือเชื้อรา 
1.1.5 เครื่องจับโลหะ (Metal detector) 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหง ไมมีคราบสกปรก  เรียบ ไมมีสนิม 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด เชน บิ่น หัก 

แตก ถาเปนชนิดโลหะหรือ Stainless steel ตองไมมีออกไซดของโลหะ 
1.1.7  โตะ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสอง
ดูความสะอาด ขอบ ดานในและขาโตะ 

1.1.7 ชุดแตงกาย หมวก ตาขายคลุม ถุงมือ เอ๊ียม บูต 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด เชน  
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แตก ถาเปนชนิดโลหะหรือ Stainless steel ตองไมมีออกไซดของโลหะ 
1.1.7  โตะ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสอง
ดูความสะอาด ขอบ ดานในและขาโตะ 

1.1.7 ชุดแตงกาย หมวก ตาขายคลุม ถุงมือ เอ๊ียม บูต 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด เชน  

ฉีกขาด น้ํารั่วหรือซึมเขามาได 
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 ไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 

1.1.9 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

1.1.10 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีกลิ่นและเรียบ 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ ไมมีการกลั่น

ตัวเปนหยดน้ํา 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ถาสงสัยวามีคราบตองใชไฟฉายสองแลวขูดดูวาเปนคราบอะไร เพ่ือตรวจหาสาเหตุของ
การปนเปอนและแกไขภายหลัง ถาสงสัยวามีฝุนใหใชมือสัมผัสวามีคราบฝุนสกปรกหรือไม 

 ถาไมสะอาด มีคราบ ฝุน ใหลางสิ่งสกปรกออกและตามดวยน้ํายาฆาเชื้อ (Disinfectant) 
1.1.4 เครื่อง Vacuum Pack 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  หรือเชื้อรา 
1.1.5 เครื่องจับโลหะ (Metal detector) 
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หรือออกไซด ของโลหะ 

1.1.6 เครื่องชั่ง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด เชน บิ่น หัก 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองบรรจุสินคา 

(Packing Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 15 
วันที่บังคับใช  : .…………..……... 
แกไขครั้งที่  : …………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. บรรจุสินคาภายหลังแชแข็ง (หลังออกจาก Individual quick freezing (IQF)) 
2. ปองกันการปนเปอนขาม  
3. ควบคุมอุณหภูมิสินคาและอุณหภูมิหอง 
4. ควบคุมการใช  Health mark  บนถุงบรรจุสินคา  

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

1. อุณหภูมิหองตองไมสูงกวา 12 oC  
2. อุณหภูมิใจกลางสินคาไมสูงกวา -18 oC 
3. ขอกําหนดการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย (Health mark)  

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1.กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1.ตรวจความสะอาด 
1.1.1 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีเศษน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมาจากหนากาก
ของเครื่องปรับอากาศ ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

 ตรวจทอตางๆที่ตอเขา เครื่องปรับอากาศทําความเย็น เชน ทอระบายน้ํ าจาก
เครื่องปรับอากาศตองไมรั่วหรือแตกตรวจโดยการสังเกตวามีน้ําหยดจากทอหรือไม 

1.1.2 สายพานลําเลียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิมหรือ 

ออกไซดของโลหะ ไมเปยกชื้น 
1.1.3 เครื่องปดผนึกปากถุง (Sealing machine) 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหง ไมมีคราบสกปรก หรือการหลุดลอก
จากโลหะไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ ไมมีฝุนจับ 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก
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ตัวเปนหยดน้ํา 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ถาสงสัยวามีคราบตองใชไฟฉายสองแลวขูดดูวาเปนคราบอะไร เพ่ือตรวจหาสาเหตุของ
การปนเปอนและแกไขภายหลัง ถาสงสัยวามีฝุนใหใชมือสัมผัสวามีคราบฝุนสกปรกหรือไม 

 ถาไมสะอาด มีคราบ ฝุน ใหลางสิ่งสกปรกออกและตามดวยน้ํายาฆาเชื้อ (Disinfectant) 
1.1.4 เครื่อง Vacuum Pack 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  หรือเชื้อรา 
1.1.5 เครื่องจับโลหะ (Metal detector) 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหง ไมมีคราบสกปรก  เรียบ ไมมีสนิม 
หรือออกไซด ของโลหะ 

1.1.6 เครื่องชั่ง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด เชน บิ่น หัก 

แตก ถาเปนชนิดโลหะหรือ Stainless steel ตองไมมีออกไซดของโลหะ 
1.1.7  โตะ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก บนผิวโตะ ใชไฟฉายสอง
ดูความสะอาด ขอบ ดานในและขาโตะ 

1.1.7 ชุดแตงกาย หมวก ตาขายคลุม ถุงมือ เอ๊ียม บูต 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีเชื้อรา ไมชํารุด เชน  

ฉีกขาด น้ํารั่วหรือซึมเขามาได 
1.1.8 ตะกราหรือถาด 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด เชน บิ่น หัก  
 ไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ 

1.1.9 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

1.1.10 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองบรรจุสินคา 

(Packing Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 15 
วันที่บังคับใช  : .…………..……... 
แกไขครั้งที่  : …………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. บรรจุสินคาภายหลังแชแข็ง (หลังออกจาก Individual quick freezing (IQF)) 
2. ปองกันการปนเปอนขาม  
3. ควบคุมอุณหภูมิสินคาและอุณหภูมิหอง 
4. ควบคุมการใช  Health mark  บนถุงบรรจุสินคา  

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

1. อุณหภูมิหองตองไมสูงกวา 12 oC  
2. อุณหภูมิใจกลางสินคาไมสูงกวา -18 oC 
3. ขอกําหนดการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย (Health mark)  

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1.กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1.ตรวจความสะอาด 
1.1.1 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีเศษน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมาจากหนากาก
ของเครื่องปรับอากาศ ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

 ตรวจทอตางๆที่ตอเขา เครื่องปรับอากาศทําความเย็น เชน ทอระบายน้ํ าจาก
เครื่องปรับอากาศตองไมรั่วหรือแตกตรวจโดยการสังเกตวามีน้ําหยดจากทอหรือไม 

1.1.2 สายพานลําเลียง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิมหรือ 

ออกไซดของโลหะ ไมเปยกชื้น 
1.1.3 เครื่องปดผนึกปากถุง (Sealing machine) 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด แหง ไมมีคราบสกปรก หรือการหลุดลอก
จากโลหะไมมีสนิมหรือออกไซดของโลหะ ไมมีฝุนจับ 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์74
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 การลางทําความสะอาดมือ ตรวจโดยการเฝาสังเกตซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
1) เปดกอกน้ํา ทําใหมือทั้งสองขางเปยกถึงขอมือ 
2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
4) เปดกอกน้ํา ลางมือดวยน้ําสะอาด และทําใหมือแหงสะอาด 

 กรณีใชถุงมือ ใหนําถุงมือมาใสและลางถุงมือโดย Procedure เชนเดียวกับการลางมือ 
1.4 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบซึ่งไมแตกชํารุดและ

ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองใหไดมาตรฐาน 

 ตรวจวัดอุณหภูมิหองดวยเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check 5 บริเวณ คือ มุมหอง 
ทั้ง 4 แหง และจุดก่ึงกลาง 1 แหง ตองไมเกินคามาตรฐานของอุณหภูมิหอง 

2.2 ตรวจสอบฉลากบนถุงบรรจุสินคา 
 สุมตรวจสินคาจํานวน 5 ถุง ตอชนิดสินคา (Item)  
 โดยการสุมตรวจฉลากบนถุงบรรจุสินคา เชน ชื่อบริษัท ชื่อสินคา น้ําหนัก Net 

weight วันที่ผลิต หรือ Lot number  Lot ยอย  หรือ Batch number วันหมดอาย ุ 
 การตรวจสอบตรา Health mark  

1) สติกเกอรหรือถุงท่ีพิมพตรา Health mark ตองชัดเจนและไมลบเลือน  
2) กรณีท่ีใชสติกเกอรตองมีสภาพติดไดแนน ทนทานและไมหลุดลอก  
3) ดวงตรา Health mark ใหใชตามขนาดที่เปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 

2.3 ตรวจสินคาหลังออกจากเครื่องแชแข็ง 
 สินคาท่ีออกจากเครื่องแชแข็งใหดําเนินการบรรจุถุงสินคาทันที  
 ใหตรวจสอบโดยวิธี Visual Inspection ถาทิ้งไวนานเกินไปจะมีสภาพเริ่มละลาย 

(Defrost) โดยไมมี Ice formation หรือเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆ บนผิวของถุงสินคาแชแข็ง
หรือบนผิวผลิตภัณฑแชแข็ง  

2.4 กรณีท่ีสินคาแชแข็งบรรจุถุงตองผานเครื่องจับโลหะหรือเครื่อง X-ray 
 ในกรณีที่สินคาแชแข็งตองผานเครื่องจับโลหะหรือเครื่อง X-ray ใหทดสอบการทํางาน

ระหวางการผลิต โดยการนํา Test pieces  วางสวนบนสุด และลางสุดของสินคาแช
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1) เปดกอกน้ํา ทําใหมือทั้งสองขางเปยกถึงขอมือ 
2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
4) เปดกอกน้ํา ลางมือดวยน้ําสะอาด และทําใหมือแหงสะอาด 

 กรณีใชถุงมือ ใหนําถุงมือมาใสและลางถุงมือโดย Procedure เชนเดียวกับการลางมือ 
1.4 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบซึ่งไมแตกชํารุดและ

ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองใหไดมาตรฐาน 

 ตรวจวัดอุณหภูมิหองดวยเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check 5 บริเวณ คือ มุมหอง 
ทั้ง 4 แหง และจุดก่ึงกลาง 1 แหง ตองไมเกินคามาตรฐานของอุณหภูมิหอง 

2.2 ตรวจสอบฉลากบนถุงบรรจุสินคา 
 สุมตรวจสินคาจํานวน 5 ถุง ตอชนิดสินคา (Item)  
 โดยการสุมตรวจฉลากบนถุงบรรจุสินคา เชน ชื่อบริษัท ชื่อสินคา น้ําหนัก Net 

weight วันที่ผลิต หรือ Lot number  Lot ยอย  หรือ Batch number วันหมดอาย ุ 
 การตรวจสอบตรา Health mark  

1) สติกเกอรหรือถุงท่ีพิมพตรา Health mark ตองชัดเจนและไมลบเลือน  
2) กรณีท่ีใชสติกเกอรตองมีสภาพติดไดแนน ทนทานและไมหลุดลอก  
3) ดวงตรา Health mark ใหใชตามขนาดที่เปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 

2.3 ตรวจสินคาหลังออกจากเครื่องแชแข็ง 
 สินคาท่ีออกจากเครื่องแชแข็งใหดําเนินการบรรจุถุงสินคาทันที  
 ใหตรวจสอบโดยวิธี Visual Inspection ถาทิ้งไวนานเกินไปจะมีสภาพเริ่มละลาย 

(Defrost) โดยไมมี Ice formation หรือเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆ บนผิวของถุงสินคาแชแข็ง
หรือบนผิวผลิตภัณฑแชแข็ง  

2.4 กรณีท่ีสินคาแชแข็งบรรจุถุงตองผานเครื่องจับโลหะหรือเครื่อง X-ray 
 ในกรณีที่สินคาแชแข็งตองผานเครื่องจับโลหะหรือเครื่อง X-ray ใหทดสอบการทํางาน

ระหวางการผลิต โดยการนํา Test pieces  วางสวนบนสุด และลางสุดของสินคาแช

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ตรวจระบบการทําความเย็น ระบบการ Sensor และระบบการบันทึกของอุณหภูมิหอง
จากหองชางเครื่อง หรือหองคอมพิวเตอร 

1.2.2 สายพานลําเลียง 
 ตรวจสอบการทํางานสายพานตองหมุนและเคลื่อนทีได สามารถลําเลียงถุงสินคาที่  

มีผลิตภัณฑไปได 
 1.2.3 เครื่องปดผนึกปากถุง (Sealing machine) 

 ตรวจสอบการปดผนึกปากถุงที่ยังไมไดบรรจุสินคา ตองเรียบสม่ําเสมอ และไมมี 
รอยยน ขรุขระ 

1.2.4 เครื่อง Vacuum pack 
 ตรวจสอบการปดผนึกปากถุงที่บรรจุสินคา ตองเปนลักษณะสุญญากาศ ไมมีชองวาง

อากาศภายในถุงผลิตภัณฑสินคาไมเคลื่อนที่ไปมา ปากถุงตองเรียบสม่ําเสมอและไมมีรอย
ยน ขรุขระ 

1.2.5 เครื่องจับโลหะ (Metal detector) 
 ในกรณีที่มีเครื่องจับโลหะ ใหทดสอบการทํางานโดยการใชความไวต่ําสุดที่สามารถจับ

โลหะได โดยการนําชุดทดสอบ (Test pieces) ที่ใชทดสอบกับเครื่องจับโลหะมาวางบน
สายพานที่ผาน Metal detector โดยการทดสอบประมาณ 3 ครั้ง ทุกครั้งเครื่องจับโลหะ
ตองสามารถจับชุดทดสอบไดหรือมีสัญญาณรองเตือน 

1.2.6 ตราชั่งชนิด Digital 
 มีการ Calibration ตรงตามเวลาโปรแกรมท่ีกําหนดไวและสามารถทํางานไดตามปกติ 

1.2.7 อางลางมือและสบูเหลว 
 ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) ตองอยูในระหวาง  0.5-1 ppm 
 มีการใชน้ําอุนในการลางมือ  มีสบูเหลว 
 ระบบการเปด-ปดน้ําไมชํารุด สามารถใชงานไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (Non-hand 

operation) 
 อยูในตําแหนงที่เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน 

1.3 ตรวจการแตงกายของพนักงาน เชน ผาปดปาก หมวกคลุมผม หมวก ชุดแตงกาย บูท และชุดกันหนาว  
 เครื่องแตงกายของพนักงานตองแหงสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือกลิ่น 
 ตรวจสุขอนามัยของพนักงานและการลางทําความสะอาดมือ 
 ตรวจโดยการเฝาสังเกต เชน พนักงานมีอาการไอ มีน้ํามูก จาม เพลีย ตรวจโดยวิธี Visual 

inspection เชน เล็บตัดสั้น ไมมีบาดแผลที่มือ 
 ถุงมือและรองเทาบูท ตองไมรั่วหรือน้ําซึมเขาได 
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สายพานที่ผาน Metal detector โดยการทดสอบประมาณ 3 ครั้ง ทุกครั้งเครื่องจับโลหะ
ตองสามารถจับชุดทดสอบไดหรือมีสัญญาณรองเตือน 

1.2.6 ตราชั่งชนิด Digital 
 มีการ Calibration ตรงตามเวลาโปรแกรมท่ีกําหนดไวและสามารถทํางานไดตามปกติ 

1.2.7 อางลางมือและสบูเหลว 
 ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) ตองอยูในระหวาง  0.5-1 ppm 
 มีการใชน้ําอุนในการลางมือ  มีสบูเหลว 
 ระบบการเปด-ปดน้ําไมชํารุด สามารถใชงานไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (Non-hand 

operation) 
 อยูในตําแหนงที่เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน 

1.3 ตรวจการแตงกายของพนักงาน เชน ผาปดปาก หมวกคลุมผม หมวก ชุดแตงกาย บูท และชุดกันหนาว  
 เครื่องแตงกายของพนักงานตองแหงสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือกลิ่น 
 ตรวจสุขอนามัยของพนักงานและการลางทําความสะอาดมือ 
 ตรวจโดยการเฝาสังเกต เชน พนักงานมีอาการไอ มีน้ํามูก จาม เพลีย ตรวจโดยวิธี Visual 

inspection เชน เล็บตัดสั้น ไมมีบาดแผลที่มือ 
 ถุงมือและรองเทาบูท ตองไมรั่วหรือน้ําซึมเขาได 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก
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 การลางทําความสะอาดมือ ตรวจโดยการเฝาสังเกตซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
1) เปดกอกน้ํา ทําใหมือทั้งสองขางเปยกถึงขอมือ 
2) กดสบูเหลว 
3) ฟอกสบูเหลว ขัดถูนิ้วมือและขอมือ 
4) เปดกอกน้ํา ลางมือดวยน้ําสะอาด และทําใหมือแหงสะอาด 

 กรณีใชถุงมือ ใหนําถุงมือมาใสและลางถุงมือโดย Procedure เชนเดียวกับการลางมือ 
1.4 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 Lux  
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบซึ่งไมแตกชํารุดและ

ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองใหไดมาตรฐาน 

 ตรวจวัดอุณหภูมิหองดวยเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check 5 บริเวณ คือ มุมหอง 
ทั้ง 4 แหง และจุดก่ึงกลาง 1 แหง ตองไมเกินคามาตรฐานของอุณหภูมิหอง 

2.2 ตรวจสอบฉลากบนถุงบรรจุสินคา 
 สุมตรวจสินคาจํานวน 5 ถุง ตอชนิดสินคา (Item)  
 โดยการสุมตรวจฉลากบนถุงบรรจุสินคา เชน ชื่อบริษัท ชื่อสินคา น้ําหนัก Net 

weight วันที่ผลิต หรือ Lot number  Lot ยอย  หรือ Batch number วันหมดอาย ุ 
 การตรวจสอบตรา Health mark  

1) สติกเกอรหรือถุงท่ีพิมพตรา Health mark ตองชัดเจนและไมลบเลือน  
2) กรณีท่ีใชสติกเกอรตองมีสภาพติดไดแนน ทนทานและไมหลุดลอก  
3) ดวงตรา Health mark ใหใชตามขนาดที่เปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 

2.3 ตรวจสินคาหลังออกจากเครื่องแชแข็ง 
 สินคาท่ีออกจากเครื่องแชแข็งใหดําเนินการบรรจุถุงสินคาทันที  
 ใหตรวจสอบโดยวิธี Visual Inspection ถาทิ้งไวนานเกินไปจะมีสภาพเริ่มละลาย 

(Defrost) โดยไมมี Ice formation หรือเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆ บนผิวของถุงสินคาแชแข็ง
หรือบนผิวผลิตภัณฑแชแข็ง  

2.4 กรณีท่ีสินคาแชแข็งบรรจุถุงตองผานเครื่องจับโลหะหรือเครื่อง X-ray 
 ในกรณีที่สินคาแชแข็งตองผานเครื่องจับโลหะหรือเครื่อง X-ray ใหทดสอบการทํางาน

ระหวางการผลิต โดยการนํา Test pieces  วางสวนบนสุด และลางสุดของสินคาแช
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คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ตรวจระบบการทําความเย็น ระบบการ Sensor และระบบการบันทึกของอุณหภูมิหอง
จากหองชางเครื่อง หรือหองคอมพิวเตอร 

1.2.2 สายพานลําเลียง 
 ตรวจสอบการทํางานสายพานตองหมุนและเคลื่อนทีได สามารถลําเลียงถุงสินคาที่  

มีผลิตภัณฑไปได 
 1.2.3 เครื่องปดผนึกปากถุง (Sealing machine) 

 ตรวจสอบการปดผนึกปากถุงที่ยังไมไดบรรจุสินคา ตองเรียบสม่ําเสมอ และไมมี 
รอยยน ขรุขระ 

1.2.4 เครื่อง Vacuum pack 
 ตรวจสอบการปดผนึกปากถุงที่บรรจุสินคา ตองเปนลักษณะสุญญากาศ ไมมีชองวาง

อากาศภายในถุงผลิตภัณฑสินคาไมเคลื่อนที่ไปมา ปากถุงตองเรียบสม่ําเสมอและไมมีรอย
ยน ขรุขระ 

1.2.5 เครื่องจับโลหะ (Metal detector) 
 ในกรณีที่มีเครื่องจับโลหะ ใหทดสอบการทํางานโดยการใชความไวต่ําสุดที่สามารถจับ

โลหะได โดยการนําชุดทดสอบ (Test pieces) ที่ใชทดสอบกับเครื่องจับโลหะมาวางบน
สายพานที่ผาน Metal detector โดยการทดสอบประมาณ 3 ครั้ง ทุกครั้งเครื่องจับโลหะ
ตองสามารถจับชุดทดสอบไดหรือมีสัญญาณรองเตือน 

1.2.6 ตราชั่งชนิด Digital 
 มีการ Calibration ตรงตามเวลาโปรแกรมท่ีกําหนดไวและสามารถทํางานไดตามปกติ 

1.2.7 อางลางมือและสบูเหลว 
 ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) ตองอยูในระหวาง  0.5-1 ppm 
 มีการใชน้ําอุนในการลางมือ  มีสบูเหลว 
 ระบบการเปด-ปดน้ําไมชํารุด สามารถใชงานไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (Non-hand 

operation) 
 อยูในตําแหนงที่เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน 

1.3 ตรวจการแตงกายของพนักงาน เชน ผาปดปาก หมวกคลุมผม หมวก ชุดแตงกาย บูท และชุดกันหนาว  
 เครื่องแตงกายของพนักงานตองแหงสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือกลิ่น 
 ตรวจสุขอนามัยของพนักงานและการลางทําความสะอาดมือ 
 ตรวจโดยการเฝาสังเกต เชน พนักงานมีอาการไอ มีน้ํามูก จาม เพลีย ตรวจโดยวิธี Visual 

inspection เชน เล็บตัดสั้น ไมมีบาดแผลที่มือ 
 ถุงมือและรองเทาบูท ตองไมรั่วหรือน้ําซึมเขาได 
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แข็ง ขณะที่ผานเครื่องจับโลหะ โดยการทดสอบประมาณ 3 ครั้ง ทุกครั้งเครื่องจับ
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 

3.1.1 อุปกรณตาง ๆ เชน สายพานลําเลียง เครื่องปดผนึกปากถุง เครื่อง Vacuum pack  
เครื่องจับโลหะ ตราชั่งชนิด Digital โตะ มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด)   ทิ้งใหแหง 
3.1.2 ตะกรา ถาด มีข้ันตอนการทําความสะอาด ดังนี้ 

 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษเนื้อออกจากภาชนะ  ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน   ลงน้ํายา Detergent ขัดถู และ

ลางออกดวยน้ําสะอาด   Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด   ทิ้งไวใหแหง 
3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของเครื่องแตงกายพนักงาน 

3.2.1 ชุดแตงกาย หมวก ผาปดปาก เน็ท 
 ตองไมมีคราบสกปรก เกาหรือชํารุดฉีกขาด 
 ทําหลังจากเลิกงาน โดยการนําไปซักดวยผงซักฟอกและรีด 
 ระหวางการเบิกจาย ตองไมกอใหเกิดการปนเปอนลงบนชุดแตงกาย 

3.2.2 เอ๊ียม 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 มีที่เปดน้ําลางเอ๊ียม  ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาดโดยเอ๊ียมไม

สัมผัสกับพื้นหอง  แขวนใหแหง 
 3.2.3 ถุงมือยาง 

 กรณีใชถุงมือตองไมรั่ว เนื่องจากเกิดการสะสมความชื้น ทําใหมือเปอยและเชื้อ  
เจริญเติบโต  กรณีนําถุงมือกลับมาใชใหม ใหทําความสะอาด ลางดานนอกถุงมือยางดวย
น้ําสะอาด  ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยนําสะอาด  Disinfection และ 
Rinse ดวยน้ําสะอาด 

 3.2.4 บูท 
 ทําชวงหลังจากเลิกงานเทานั้นแตชวงพักกลางวันตองมีที่เก็บรองเทาบูท 
 ลางดานนอกบูทดวยน้ําสะอาด  ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 

 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน  
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 ทําชวงหลังจากเลิกงานเทานั้นแตชวงพักกลางวันตองมีที่เก็บรองเทาบูท 
 ลางดานนอกบูทดวยน้ําสะอาด  ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 

 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน  

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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แข็ง ขณะที่ผานเครื่องจับโลหะ โดยการทดสอบประมาณ 3 ครั้ง ทุกครั้งเครื่องจับ
โลหะตองสามารถจับ Test pieces ได หรือมีสัญญาณเตือน 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 

3.1.1 อุปกรณตาง ๆ เชน สายพานลําเลียง เครื่องปดผนึกปากถุง เครื่อง Vacuum pack  
เครื่องจับโลหะ ตราชั่งชนิด Digital โตะ มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
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3.1.2 ตะกรา ถาด มีข้ันตอนการทําความสะอาด ดังนี้ 

 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษเนื้อออกจากภาชนะ  ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน   ลงน้ํายา Detergent ขัดถู และ

ลางออกดวยน้ําสะอาด   Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด   ทิ้งไวใหแหง 
3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของเครื่องแตงกายพนักงาน 

3.2.1 ชุดแตงกาย หมวก ผาปดปาก เน็ท 
 ตองไมมีคราบสกปรก เกาหรือชํารุดฉีกขาด 
 ทําหลังจากเลิกงาน โดยการนําไปซักดวยผงซักฟอกและรีด 
 ระหวางการเบิกจาย ตองไมกอใหเกิดการปนเปอนลงบนชุดแตงกาย 

3.2.2 เอ๊ียม 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 มีที่เปดน้ําลางเอ๊ียม  ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาดโดยเอ๊ียมไม

สัมผัสกับพื้นหอง  แขวนใหแหง 
 3.2.3 ถุงมือยาง 
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 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด)   ทิ้งใหแหง 
3.1.2 ตะกรา ถาด มีข้ันตอนการทําความสะอาด ดังนี้ 

 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษเนื้อออกจากภาชนะ  ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน   ลงน้ํายา Detergent ขัดถู และ

ลางออกดวยน้ําสะอาด   Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด   ทิ้งไวใหแหง 
3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของเครื่องแตงกายพนักงาน 

3.2.1 ชุดแตงกาย หมวก ผาปดปาก เน็ท 
 ตองไมมีคราบสกปรก เกาหรือชํารุดฉีกขาด 
 ทําหลังจากเลิกงาน โดยการนําไปซักดวยผงซักฟอกและรีด 
 ระหวางการเบิกจาย ตองไมกอใหเกิดการปนเปอนลงบนชุดแตงกาย 

3.2.2 เอ๊ียม 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 มีที่เปดน้ําลางเอ๊ียม  ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาดโดยเอ๊ียมไม

สัมผัสกับพื้นหอง  แขวนใหแหง 
 3.2.3 ถุงมือยาง 

 กรณีใชถุงมือตองไมรั่ว เนื่องจากเกิดการสะสมความชื้น ทําใหมือเปอยและเชื้อ  
เจริญเติบโต  กรณีนําถุงมือกลับมาใชใหม ใหทําความสะอาด ลางดานนอกถุงมือยางดวย
น้ําสะอาด  ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยนําสะอาด  Disinfection และ 
Rinse ดวยน้ําสะอาด 

 3.2.4 บูท 
 ทําชวงหลังจากเลิกงานเทานั้นแตชวงพักกลางวันตองมีที่เก็บรองเทาบูท 
 ลางดานนอกบูทดวยน้ําสะอาด  ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 

 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน  
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 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตางๆ  ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 ใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด ทิ้งใหแหง 

 3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา เก็บเศษสิ่งสกปรกออก ฉีดลางดวยน้ําสะอาดตาม 

ทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 ใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 

 3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดาน ISO wall หรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา 

Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิตและหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 

 
เอกสารอางอิง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (Reference Document) 
Codex Alimentarius. 2003. General Principles of Food Hygiene (CAC/GL1-1969). 4th edition: 1-31.  
European Union. 2004. Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the 

Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. Official Journal of the European 
Union L226: 3-21. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin. 
Official Journal of the European Union L 226 : 22-82. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 
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 ถามีคราบและสกปรกใหคัดแยกออกไปลางทําความสะอาด ถามีคราบสกปรกมาก มีเชื้อรา
หรือทําความสะอาดยาก ใหคัดแยกทิ้ง 

1.1.4 เครื่องปรับอากาศ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีคราบสกปรก ไมมีน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมา

จากหนากากของเครื่องปรับอากาศไมมีน้ําหยดใตเครื่องปรับอากาศ ไมมีฝุนสะสมที่แผน
กรองอากาศและไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม  

1.1.5 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบและแหง 

 1.1.6 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด ไมมีกลิ่น เรียบ 

 1.1.7 ผนังหอง 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ 

 1.1.8 เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ ไมมีการกลั่น

ตัวเปนหยดน้ํา 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 สายพานลําเลียง 
 ตรวจสอบการทํางานสายพานตองหมุนและเคลื่อนที่ได สามารถลําเลียงกลองบรรจุสินคา

ที่มีผลิตภัณฑไปได  
1.2.2 กรณีท่ีสินคาแชแข็งบรรจุกลองตองผานเครื่องจับโลหะ (Metal detector) หรือเครื่อง X-ray 

 ใหทําทดสอบการทํางานเครื่องจับโลหะ (Metal detector) หรือเครื่อง X-ray 
 โดยการนํา Test pieces วางสวนบนสุด และลางสุดของกลอง ขณะที่ผานเครื่องจับโลหะ 

โดยการทดสอบประมาณ 3 ครั้ง ทุกครั้งเครื่องจับโลหะตองสามารถจับ Test pieces ได  
1.2.3 อางลางมือและสบูเหลว 

 ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) ตองอยูในระหวาง 0.5-1 ppm 
 มีการใชน้ําอุนในการลางมือ 
 มีสบูเหลว 
 ระบบการเปด-ปดน้ําไมชํารุด สามารถใชงานไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (Non-hand 

operation) 
 อยูในตําแหนงที่เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน 

1.2.4 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองบรรจุกลอง 

(Carton Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 16 
วันที่เริ่มใช  : .…..............……... 
แกไขครั้งที่  : ……...…………… 

หนาที่  :  ……………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. บรรจุสินคาผลิตภัณฑเนื้อสัตวภายหลังแชแข็งลงกลอง 
2. ควบคุมอุณหภูมิสินคาและอุณหภูมิหอง 
3. ควบคุมการใช  Health mark  บนกลองบรรจุสินคา  

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

1. อุณหภูมิหองไมสูงกวา 10 oC 
2. ขอกําหนดการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย (Health mark)  

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 
1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 อุปกรณตางๆ เชน สายพานลําเลียง เครื่องรัดสายกลอง โตะ เครื่องจับโลหะ ชั้นวางกลองท่ียัง
ไมข้ึนรูป 
 ตรวจดานนอกและดานในโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด แหง ไมมีคราบ

สกปรก  เรียบ ถาเปนโลหะตองไมมีสนิม 
 ถาสงสัยวามีคราบ ตองใชไฟฉายสองแลวขูดดูวาเปนคราบอะไร เพ่ือตรวจหาสาเหตุของ

การปนเปอนและแกไขภายหลัง 
 ถาไมสะอาด มีคราบ ใหลางสิ่งสกปรกออก และตามดวยน้ํายาฆาเชื้อ (Disinfectant) 

 1.1.2 รถเข็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก แตก  

ไมมีสนิม หรือออกไซดของโลหะ 
 ถาเปนสนิมหรือ ออกไซดของโลหะ ใหขัดลางดวยน้ํายา Detergent ชนิดที่เปนกรด 
 ถามีคราบสนิมมากใหคัดแยกออก 

 1.1.3 พาเลทรองพ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมชํารุด แหง 
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กรองอากาศและไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม  

1.1.5 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบและแหง 

 1.1.6 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด ไมมีกลิ่น เรียบ 

 1.1.7 ผนังหอง 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ 

 1.1.8 เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ ไมมีการกลั่น

ตัวเปนหยดน้ํา 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 สายพานลําเลียง 
 ตรวจสอบการทํางานสายพานตองหมุนและเคลื่อนที่ได สามารถลําเลียงกลองบรรจุสินคา

ที่มีผลิตภัณฑไปได  
1.2.2 กรณีท่ีสินคาแชแข็งบรรจุกลองตองผานเครื่องจับโลหะ (Metal detector) หรือเครื่อง X-ray 

 ใหทําทดสอบการทํางานเครื่องจับโลหะ (Metal detector) หรือเครื่อง X-ray 
 โดยการนํา Test pieces วางสวนบนสุด และลางสุดของกลอง ขณะที่ผานเครื่องจับโลหะ 

โดยการทดสอบประมาณ 3 ครั้ง ทุกครั้งเครื่องจับโลหะตองสามารถจับ Test pieces ได  
1.2.3 อางลางมือและสบูเหลว 

 ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําใช (Tap water) ตองอยูในระหวาง 0.5-1 ppm 
 มีการใชน้ําอุนในการลางมือ 
 มีสบูเหลว 
 ระบบการเปด-ปดน้ําไมชํารุด สามารถใชงานไดโดยไมใชมือปฏิบัติงาน (Non-hand 

operation) 
 อยูในตําแหนงที่เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน 

1.2.4 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:78 
 

 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองบรรจุกลอง 

(Carton Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 16 
วันที่เริ่มใช  : .…..............……... 
แกไขครั้งที่  : ……...…………… 

หนาที่  :  ……………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. บรรจุสินคาผลิตภัณฑเนื้อสัตวภายหลังแชแข็งลงกลอง 
2. ควบคุมอุณหภูมิสินคาและอุณหภูมิหอง 
3. ควบคุมการใช  Health mark  บนกลองบรรจุสินคา  

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

1. อุณหภูมิหองไมสูงกวา 10 oC 
2. ขอกําหนดการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย (Health mark)  

 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 
1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 อุปกรณตางๆ เชน สายพานลําเลียง เครื่องรัดสายกลอง โตะ เครื่องจับโลหะ ชั้นวางกลองท่ียัง
ไมข้ึนรูป 
 ตรวจดานนอกและดานในโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด แหง ไมมีคราบ

สกปรก  เรียบ ถาเปนโลหะตองไมมีสนิม 
 ถาสงสัยวามีคราบ ตองใชไฟฉายสองแลวขูดดูวาเปนคราบอะไร เพ่ือตรวจหาสาเหตุของ

การปนเปอนและแกไขภายหลัง 
 ถาไมสะอาด มีคราบ ใหลางสิ่งสกปรกออก และตามดวยน้ํายาฆาเชื้อ (Disinfectant) 

 1.1.2 รถเข็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก แตก  

ไมมีสนิม หรือออกไซดของโลหะ 
 ถาเปนสนิมหรือ ออกไซดของโลหะ ใหขัดลางดวยน้ํายา Detergent ชนิดที่เปนกรด 
 ถามีคราบสนิมมากใหคัดแยกออก 

 1.1.3 พาเลทรองพ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมชํารุด แหง 
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1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 
1.1 ตรวจความสะอาด 

1.1.1 อุปกรณตางๆ เชน สายพานลําเลียง เครื่องรัดสายกลอง โตะ เครื่องจับโลหะ ชั้นวางกลองท่ียัง
ไมข้ึนรูป 
 ตรวจดานนอกและดานในโดยวิธี Visual Inspection เชน ความสะอาด แหง ไมมีคราบ

สกปรก  เรียบ ถาเปนโลหะตองไมมีสนิม 
 ถาสงสัยวามีคราบ ตองใชไฟฉายสองแลวขูดดูวาเปนคราบอะไร เพ่ือตรวจหาสาเหตุของ

การปนเปอนและแกไขภายหลัง 
 ถาไมสะอาด มีคราบ ใหลางสิ่งสกปรกออก และตามดวยน้ํายาฆาเชื้อ (Disinfectant) 

 1.1.2 รถเข็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก แตก  

ไมมีสนิม หรือออกไซดของโลหะ 
 ถาเปนสนิมหรือ ออกไซดของโลหะ ใหขัดลางดวยน้ํายา Detergent ชนิดที่เปนกรด 
 ถามีคราบสนิมมากใหคัดแยกออก 

 1.1.3 พาเลทรองพ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมชํารุด แหง 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์80

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น 
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศตอง

ไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ําหยดจาก
ทอหรือไมและไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.5 รถเข็น 
 ลูกลอตองไมบิดงอ สามารถเคลื่อนที่ไดอิสระและไมสะดุด  
 ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.3 ตรวจการแตงกายของพนักงานโดยเริ่มจากผาปดปาก ตาขายคลุมผม หมวก ชุดแตงกาย บู ท และ 
ชุดกันหนาว ตามลําดับ  เครื่องแตงกายของพนักงานตองแหงสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือกลิ่น 

 1.4 ตรวจสุขอนามัยของพนักงานและการลางทําความสะอาดมือ 
 1.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 lux  
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบซึ่งไมแตกชํารุด และ

ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 
 1.6 ตรวจระบบการปองกันหนูและแมลง 

 ตรวจแผนที่ของจุดดักหนูและแมลง โปรแกรมและ Procedure วาถูกตองเหมาะสม
หรือไมโดยการตรวจสอบภายในอาคารที่ทําการผลิตและบริเวณกระบวนการผลิต ถาพบ
หนูและแมลงเขามาได แสดงวาแผนการปองกันหนูและแมลงไมมีประสิทธิภาพตองมีการ
ปรับปรุงระบบใหม 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองใหไดมาตรฐาน  

 ตรวจวัดอุณหภูมิหองดวยเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check 5 บริเวณ คือ มุมหองทั้ง 4 
แหง และจุดกึ่งกลาง 1 แหง ตองไมเกินคามาตรฐานของอุณหภูมิหอง 10 oC 

2.2 ตรวจสอบการปม EST. number หรือการติด Sticker TH วันที่ผลิต (Lot number) และวัน
หมดอายุ (Expired date) 

 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจจากสินคาที่บรรจุใสกลองเรียบรอยซึ่งวางเรียงอยูบนพา เลท
หรือรถเข็นลําเลียงสินคาไปยังหองเย็นคลังสินคา สุมตรวจสินคาประมาณ 3 กลองตอชนิด
สินคา (Item) ตองมีลักษณะตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

 กรณีที่พบวาการสุมตรวจกลองสินคาพบขอบกพรอง เชน ตัวอักษรหรือตัวเลขไมชัดเจน ให
คัดแยกกลองสินคาออกมาและแจงผูที่เกี่ยวของรับทราบและดําเนินการแกไขทันที   

 สุมตรวจบันทึกควบคุมการใช Sticker TH  กลองหรือบรรจุภัณฑที่มีตรา Health Mark 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 กรณีมีการติด Sticker TH หรือกลอง หรือบรรจุภัณฑที่มีตรา Health Mark ชํารุดตองมีการ
ลงบันทึกขอมูลการชํารุด ฉีกขาด ในเอกสารรายงานการใช Sticker TH หรือกลอง หรือบรรจุ
ภัณฑ นั้นดวย 

2.3 ตรวจสอบฉลากบนกลอง เชน บริษัทที่ผลิต ที่อยูโรงงานผลิต ชนิดสินคา น้ําหนัก Net weight 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจจากสินคาที่บรรจุใสกลองเรียบรอย ซึ่งวางเรียงอยูบนพาเลท 

หรือรถเข็นลําเลียงสินคาไปยังหองเย็นคลังสินคา สุมตรวจสินคาประมาณ 3 กลองตอชนิด
สินคา (Item) ตองมีรายละเอียดครบถวน คือ บริษัทที่ผลิต ที่อยูโรงงานผลิต ชนิดสินคา 
น้ําหนัก Net weight  

2.4 ตรวจการบรรจุกลองของสินคา และการติดสติกเกอรของ Health mark ที่สงไปประเทศในกลุม
ประชาคมยุโรป 

 ตรวจสอบการบรรจุกลองโดยการสุมตรวจจากสินคาขณะบรรจุกลอง จํานวน 3 กลอง ตอ
ชนิดสินคา (Item) โดยวันที่ผลิตหรือ Lot number ที่ระบุในเอกสารกอนเขาแชแข็ง และ
ชนิดสินคาที่ระบุอยูบนถุงสินคาแชแข็งตองตรงกับฉลากที่อยูบนกลอง สภาพถุงสินคาแช
แข็งขณะบรรจุกลองตองไมบิดงอจนไมสามารถบรรจุลงกลองได หรือเปนสาเหตุใหกลอง
บวมหรือแตกในภายหลัง 

 ตรวจสอบการติดสติกเกอรของ Health mark โดยการสุมตรวจจากสินคาที่สงไปประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรปขณะบรรจุลงกลองจํานวน 3 กลองตอชนิดสินคา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ถุงท่ีบรรจุสินคา ตองมีการติดสติกเกอร หรือ Stamp health mark ดวงเล็กทุก
ถุงสินคา 

2) กลองเล็กหรือกลองชั้นในที่ใชบรรจุถุงสินคาตองมีการติดสติคเกอร Health mark 
ดวงเล็ก ทุกกลอง โดยใหติดบนรอยตอของกลอง 

3) กลองใหญหรือกลองชั้นนอกสุดตองมีการติดสติกเกอร Health mark ดวงใหญ  
บนรอยตอของกลองทั้งดานบนและลาง แลวปดทับดวยเทปใส ซึ่งสามารถ
มองเห็นดวงตรา Health mark ไดชัดเจน 

2.5  ตรวจสอบระบบการผลิตของโรงงานและเอกสารตาง ๆ เชน ตรวจยอนกลับวาสินคาชนิดนั้นมา
จากคันใด หรือ Lot ยอยใด ตรวจหมายเลขโคด รหัส หรือสัญลักษณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตโดย
ระบุบนถุงและกลองสินคา 

 ตรวจสอบโดยการตรวจจากสินคาที่บรรจุใสกลองเรียบรอย ซึ่งวางเรียงอยูบนพาเลท หรือ
รถเข็นลําเลียงสินคา สุมตรวจสินคา 1 กลอง ตอชนิดสินคา (Item) โดยการตรวจยอนกลับ 
(Trace back) จากเอกสารดังนี้ 
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 ตรวจประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็น 
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขากับเครื่องปรับอากาศ เชน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศตอง

ไมรั่วหรือแตก และตอลงสูรางระบายน้ําโดยตรง ตรวจโดยการสังเกตวามีหยดน้ําหยดจาก
ทอหรือไมและไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 

1.2.5 รถเข็น 
 ลูกลอตองไมบิดงอ สามารถเคลื่อนที่ไดอิสระและไมสะดุด  
 ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมในการขนถายสินคาได 

1.3 ตรวจการแตงกายของพนักงานโดยเริ่มจากผาปดปาก ตาขายคลุมผม หมวก ชุดแตงกาย บู ท และ 
ชุดกันหนาว ตามลําดับ  เครื่องแตงกายของพนักงานตองแหงสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือกลิ่น 

 1.4 ตรวจสุขอนามัยของพนักงานและการลางทําความสะอาดมือ 
 1.5 ตรวจความเขมของแสงสวาง 

 ตรวจโดยใชเครื่อง Lux meter ตองไดความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 220 lux  
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน หลอดไฟทุกดวงตองมีฝาครอบซึ่งไมแตกชํารุด และ

ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟได 
 1.6 ตรวจระบบการปองกันหนูและแมลง 

 ตรวจแผนที่ของจุดดักหนูและแมลง โปรแกรมและ Procedure วาถูกตองเหมาะสม
หรือไมโดยการตรวจสอบภายในอาคารที่ทําการผลิตและบริเวณกระบวนการผลิต ถาพบ
หนูและแมลงเขามาได แสดงวาแผนการปองกันหนูและแมลงไมมีประสิทธิภาพตองมีการ
ปรับปรุงระบบใหม 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหองใหไดมาตรฐาน  

 ตรวจวัดอุณหภูมิหองดวยเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check 5 บริเวณ คือ มุมหองทั้ง 4 
แหง และจุดกึ่งกลาง 1 แหง ตองไมเกินคามาตรฐานของอุณหภูมิหอง 10 oC 

2.2 ตรวจสอบการปม EST. number หรือการติด Sticker TH วันที่ผลิต (Lot number) และวัน
หมดอายุ (Expired date) 

 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจจากสินคาที่บรรจุใสกลองเรียบรอยซึ่งวางเรียงอยูบนพา เลท
หรือรถเข็นลําเลียงสินคาไปยังหองเย็นคลังสินคา สุมตรวจสินคาประมาณ 3 กลองตอชนิด
สินคา (Item) ตองมีลักษณะตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

 กรณีที่พบวาการสุมตรวจกลองสินคาพบขอบกพรอง เชน ตัวอักษรหรือตัวเลขไมชัดเจน ให
คัดแยกกลองสินคาออกมาและแจงผูที่เกี่ยวของรับทราบและดําเนินการแกไขทันที   

 สุมตรวจบันทึกควบคุมการใช Sticker TH  กลองหรือบรรจุภัณฑที่มีตรา Health Mark 
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 กรณีมีการติด Sticker TH หรือกลอง หรือบรรจุภัณฑที่มีตรา Health Mark ชํารุดตองมีการ
ลงบันทึกขอมูลการชํารุด ฉีกขาด ในเอกสารรายงานการใช Sticker TH หรือกลอง หรือบรรจุ
ภัณฑ นั้นดวย 

2.3 ตรวจสอบฉลากบนกลอง เชน บริษัทที่ผลิต ที่อยูโรงงานผลิต ชนิดสินคา น้ําหนัก Net weight 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจจากสินคาที่บรรจุใสกลองเรียบรอย ซึ่งวางเรียงอยูบนพาเลท 

หรือรถเข็นลําเลียงสินคาไปยังหองเย็นคลังสินคา สุมตรวจสินคาประมาณ 3 กลองตอชนิด
สินคา (Item) ตองมีรายละเอียดครบถวน คือ บริษัทที่ผลิต ที่อยูโรงงานผลิต ชนิดสินคา 
น้ําหนัก Net weight  

2.4 ตรวจการบรรจุกลองของสินคา และการติดสติกเกอรของ Health mark ที่สงไปประเทศในกลุม
ประชาคมยุโรป 

 ตรวจสอบการบรรจุกลองโดยการสุมตรวจจากสินคาขณะบรรจุกลอง จํานวน 3 กลอง ตอ
ชนิดสินคา (Item) โดยวันที่ผลิตหรือ Lot number ที่ระบุในเอกสารกอนเขาแชแข็ง และ
ชนิดสินคาที่ระบุอยูบนถุงสินคาแชแข็งตองตรงกับฉลากที่อยูบนกลอง สภาพถุงสินคาแช
แข็งขณะบรรจุกลองตองไมบิดงอจนไมสามารถบรรจุลงกลองได หรือเปนสาเหตุใหกลอง
บวมหรือแตกในภายหลัง 

 ตรวจสอบการติดสติกเกอรของ Health mark โดยการสุมตรวจจากสินคาที่สงไปประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรปขณะบรรจุลงกลองจํานวน 3 กลองตอชนิดสินคา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ถุงท่ีบรรจุสินคา ตองมีการติดสติกเกอร หรือ Stamp health mark ดวงเล็กทุก
ถุงสินคา 

2) กลองเล็กหรือกลองชั้นในที่ใชบรรจุถุงสินคาตองมีการติดสติคเกอร Health mark 
ดวงเล็ก ทุกกลอง โดยใหติดบนรอยตอของกลอง 

3) กลองใหญหรือกลองชั้นนอกสุดตองมีการติดสติกเกอร Health mark ดวงใหญ  
บนรอยตอของกลองทั้งดานบนและลาง แลวปดทับดวยเทปใส ซึ่งสามารถ
มองเห็นดวงตรา Health mark ไดชัดเจน 

2.5  ตรวจสอบระบบการผลิตของโรงงานและเอกสารตาง ๆ เชน ตรวจยอนกลับวาสินคาชนิดนั้นมา
จากคันใด หรือ Lot ยอยใด ตรวจหมายเลขโคด รหัส หรือสัญลักษณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตโดย
ระบุบนถุงและกลองสินคา 

 ตรวจสอบโดยการตรวจจากสินคาที่บรรจุใสกลองเรียบรอย ซึ่งวางเรียงอยูบนพาเลท หรือ
รถเข็นลําเลียงสินคา สุมตรวจสินคา 1 กลอง ตอชนิดสินคา (Item) โดยการตรวจยอนกลับ 
(Trace back) จากเอกสารดังนี้ 
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1) เอกสารที่ระบุวาสินคาชนิดนั้น มาจากหมายเลข Trolley และหองแชแข็งท่ีเทาใด 
(กรณีเปนชนิด Air Blast Freezer) หรือเอกสารที่ระบุวาสินคาชนิดนั้นมาจาก
หอง IQF ที่เทาใด (กรณีเปนชนิด Individual Quick Freezing) 

2) เอกสารที่ระบุวาสินคาชนิดนั้น มาจาก Lot ยอยใด (กรณีที่การผลิตในแตละวันมี
การแบงออกเปน Lot ยอย) อาจมีการดูเอกสารยอนกลับไปยังกอนเขาหองแช
แข็ง และหองเตรียมตัดแตง และควบคุมวัตถุดิบวามีการแบงแยก Lot ยอย
ถูกตองหรือไม 

 ตรวจสอบโดยการตรวจจากสินคาขณะกําลังบรรจุลงในกลอง สุมตรวจสินคา 1 กลองตอ
ชนิดสินคา (Item) โคดหรือรหัสสินคาที่ระบุบนกลองตองตรงกับชนิดและน้ําหนักบนถุง
ของสินคาแชแข็งที่บรรจุลงในกลอง ดังนั้นสัตวแพทยหรือพนักงานตรวจเนื้อตองทราบโคด
หรือรหัสสินคาตางๆ ของระบบการผลิตโรงงานที่ระบุบนกลองวามีความหมายอยางไร 
หรือเปนชนิดและน้ําหนักของสินคาใด 

2.6 ตรวจสอบการเบิกจํานวนกลองที่ใชบรรจุสินคาและจํานวนสินคาที่ผลิตได 
 ตรวจสอบจากเอกสารกอนสินคาเขาหองแชแข็งที่ระบุชนิดและน้ําหนักสินคา รวมทั้ง

จํานวนถุงทั้งหมดบน Trolley เพ่ือนํามาคํานวณจํานวนกลอง เชน สินคาเสียบไมยาง 
(Yakitori) น้ําหนักถุงละ 1 กิโลกรัม มีทั้งหมด 30 ถุงตอ Trolley และเขาแชแข็งจํานวน 4 
Trolley ดังนั้น ตองเบิกจํานวนกลอง (น้ําหนัก Net weight กลองละ 10 กิโลกรัม) เทากับ 
12 กลอง  

 กรณีเปนสินคาแปรรูปหรือสินคาพิเศษชิ้นเล็กและนําเขาเครื่อง IQF ตรวจสอบโดยการดู
แผนการผลิตจากเนื้อ Raw material และจํานวนเปอรเซ็นต Yield ของสินคาชนิดนั้น 
เชน สินคาเสียบไมยาง ขนาด 40 กรัม มี Yield เทากับ 80 เปอรเซ็นต บรรจุลงในกลอง
เล็กขนาด 2 กิโลกรัม ถาใชเนื้อ Raw material จํานวน 100 กิโลกรัม ดังนั้นใชจํานวน
กลองเล็กเทากับ (100 x 0.80)/2  หรือเทากับ 40 กลองเล็ก และกลองเล็กมีจํานวนไม
เสียบ เทากับ 2/0.04 หรือ 50 ไม ถากลองใหญ ขนาด 10 กิโลกรัม ดังนั้นใชจํานวนกลอง
ใหญขนาด 2 x 40 / 10 หรือเทากับ 8 กลองใหญ  สรุปแลวตองเบิกกลองเล็กเทากับ 40 
กลอง และกลองใหญเทากับ 8 กลอง 

2.7 ตรวจชวงสินคาหลังออกจากหองหอบรรจุสินคาจนถึงหองเย็นคลังสินคา 
 สินคาแชแข็งหลังหอบรรจุสินคาเพ่ือรอการบรรจุกลองใหตรวจสอบโดยวิธี Visual 

Inspection ถาทิ้งไวนานเกินไปจะมีสภาพเริ่มละลาย (Defrost) โดยไมมี Ice formation 
หรือเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆ บนผิวสินคาแชแข็ง ใหดําเนินการบรรจุลงกลองทันที 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:83 
 

 สินคาแชแข็งที่บรรจุลงกลองแลว เพ่ือรอการขนสงไปยังหองเย็นคลังสินคา ใหตรวจสอบ
โดยวิธี Visual Inspection ถาทิ้งไวนานเกินไปจะมีสภาพกลองยนและเปยกชื้น ให
ดําเนินการขนยายเขาไปในหองเย็นคลังสินคาทันที 

 2.8 กรณีท่ีสินคาแชแข็งตองผานเครื่องจับโลหะ 
 ในกรณีที่สินคาแชแข็งตองผานเครื่องจับโลหะ ใหทดสอบการทํางานระหวางการผลิต โดยการ

ใชความไวต่ําสุดที่สามารถจับโลหะได โดยการนําเหรียญโลหะและเหรียญพลาสติก (Test 
pieces ) ที่ใชทดสอบกับเครื่องจับโลหะ  มาวางสวนบนสุดและลางสุดของสินคาแชแข็งขณะที่
ผานเครื่องจับโลหะ โดยการทดสอบประมาณ 3 ครั้ง ทุกครั้งเครื่องจับโลหะ ตองสามารถ
จับเหรียญโลหะและเหรียญพลาสติกได หรือมีสัญญาณรองเตือน 

 2.9 ตรวจลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานและความสะอาดของหองบรรจุหีบหอ 
 ตรวจสอบลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนลงใ น

ผลิตภัณฑแชแข็ง เชน วางกลองบนพ้ืน  เหยียบบนโตะหรือพาเลทที่ใชสัมผัสกับกลองหรือ
สินคา โยนกลอง  ทิ้งถาดลงบนพื้น เปนตน 

 ตรวจสอบความสะอาดของหองในระหวางปฏิบัติงานโดยการ Visual inspection เชน พ้ืน
แหงสะอาด และไมมีเศษขยะ โตะไมมีคราบสกปรก รอยเทาหรือเทปกาวติดอยู พาเลท
รองพ้ืน ไมมีคราบสกปรกฝงแนน หรือเชื้อรา ถังขยะมีฝาปดซึ่งเปนระบบที่ไมใชมือ
ปฏิบัติงาน (Non-hand operation) โดยอยูในบริเวณท่ีพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดงาย
และสะดวก 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 

3.1.1  อุปกรณตาง ๆ เชน สายพานลําเลียง เครื่องรัดสายกลอง เครื่องจับโลหะ โตะ รถเข็น ชั้นวาง
กลองที่ยังไมข้ึนรูป มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด)  ทิ้งใหแหง 
 3.1.2 อุปกรณรองรับ 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง  
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด ผึ่งแดดใหแหง 

 3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
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1) เอกสารที่ระบุวาสินคาชนิดนั้น มาจากหมายเลข Trolley และหองแชแข็งท่ีเทาใด 
(กรณีเปนชนิด Air Blast Freezer) หรือเอกสารที่ระบุวาสินคาชนิดนั้นมาจาก
หอง IQF ที่เทาใด (กรณีเปนชนิด Individual Quick Freezing) 

2) เอกสารที่ระบุวาสินคาชนิดนั้น มาจาก Lot ยอยใด (กรณีที่การผลิตในแตละวันมี
การแบงออกเปน Lot ยอย) อาจมีการดูเอกสารยอนกลับไปยังกอนเขาหองแช
แข็ง และหองเตรียมตัดแตง และควบคุมวัตถุดิบวามีการแบงแยก Lot ยอย
ถูกตองหรือไม 

 ตรวจสอบโดยการตรวจจากสินคาขณะกําลังบรรจุลงในกลอง สุมตรวจสินคา 1 กลองตอ
ชนิดสินคา (Item) โคดหรือรหัสสินคาที่ระบุบนกลองตองตรงกับชนิดและน้ําหนักบนถุง
ของสินคาแชแข็งที่บรรจุลงในกลอง ดังนั้นสัตวแพทยหรือพนักงานตรวจเนื้อตองทราบโคด
หรือรหัสสินคาตางๆ ของระบบการผลิตโรงงานที่ระบุบนกลองวามีความหมายอยางไร 
หรือเปนชนิดและน้ําหนักของสินคาใด 

2.6 ตรวจสอบการเบิกจํานวนกลองที่ใชบรรจุสินคาและจํานวนสินคาที่ผลิตได 
 ตรวจสอบจากเอกสารกอนสินคาเขาหองแชแข็งที่ระบุชนิดและน้ําหนักสินคา รวมทั้ง

จํานวนถุงทั้งหมดบน Trolley เพ่ือนํามาคํานวณจํานวนกลอง เชน สินคาเสียบไมยาง 
(Yakitori) น้ําหนักถุงละ 1 กิโลกรัม มีทั้งหมด 30 ถุงตอ Trolley และเขาแชแข็งจํานวน 4 
Trolley ดังนั้น ตองเบิกจํานวนกลอง (น้ําหนัก Net weight กลองละ 10 กิโลกรัม) เทากับ 
12 กลอง  

 กรณีเปนสินคาแปรรูปหรือสินคาพิเศษชิ้นเล็กและนําเขาเครื่อง IQF ตรวจสอบโดยการดู
แผนการผลิตจากเนื้อ Raw material และจํานวนเปอรเซ็นต Yield ของสินคาชนิดนั้น 
เชน สินคาเสียบไมยาง ขนาด 40 กรัม มี Yield เทากับ 80 เปอรเซ็นต บรรจุลงในกลอง
เล็กขนาด 2 กิโลกรัม ถาใชเนื้อ Raw material จํานวน 100 กิโลกรัม ดังนั้นใชจํานวน
กลองเล็กเทากับ (100 x 0.80)/2  หรือเทากับ 40 กลองเล็ก และกลองเล็กมีจํานวนไม
เสียบ เทากับ 2/0.04 หรือ 50 ไม ถากลองใหญ ขนาด 10 กิโลกรัม ดังนั้นใชจํานวนกลอง
ใหญขนาด 2 x 40 / 10 หรือเทากับ 8 กลองใหญ  สรุปแลวตองเบิกกลองเล็กเทากับ 40 
กลอง และกลองใหญเทากับ 8 กลอง 

2.7 ตรวจชวงสินคาหลังออกจากหองหอบรรจุสินคาจนถึงหองเย็นคลังสินคา 
 สินคาแชแข็งหลังหอบรรจุสินคาเพ่ือรอการบรรจุกลองใหตรวจสอบโดยวิธี Visual 

Inspection ถาทิ้งไวนานเกินไปจะมีสภาพเริ่มละลาย (Defrost) โดยไมมี Ice formation 
หรือเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆ บนผิวสินคาแชแข็ง ใหดําเนินการบรรจุลงกลองทันที 
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 สินคาแชแข็งที่บรรจุลงกลองแลว เพ่ือรอการขนสงไปยังหองเย็นคลังสินคา ใหตรวจสอบ
โดยวิธี Visual Inspection ถาทิ้งไวนานเกินไปจะมีสภาพกลองยนและเปยกชื้น ให
ดําเนินการขนยายเขาไปในหองเย็นคลังสินคาทันที 

 2.8 กรณีท่ีสินคาแชแข็งตองผานเครื่องจับโลหะ 
 ในกรณีที่สินคาแชแข็งตองผานเครื่องจับโลหะ ใหทดสอบการทํางานระหวางการผลิต โดยการ

ใชความไวต่ําสุดที่สามารถจับโลหะได โดยการนําเหรียญโลหะและเหรียญพลาสติก (Test 
pieces ) ที่ใชทดสอบกับเครื่องจับโลหะ  มาวางสวนบนสุดและลางสุดของสินคาแชแข็งขณะที่
ผานเครื่องจับโลหะ โดยการทดสอบประมาณ 3 ครั้ง ทุกครั้งเครื่องจับโลหะ ตองสามารถ
จับเหรียญโลหะและเหรียญพลาสติกได หรือมีสัญญาณรองเตือน 

 2.9 ตรวจลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานและความสะอาดของหองบรรจุหีบหอ 
 ตรวจสอบลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนลงใ น

ผลิตภัณฑแชแข็ง เชน วางกลองบนพ้ืน  เหยียบบนโตะหรือพาเลทที่ใชสัมผัสกับกลองหรือ
สินคา โยนกลอง  ทิ้งถาดลงบนพื้น เปนตน 

 ตรวจสอบความสะอาดของหองในระหวางปฏิบัติงานโดยการ Visual inspection เชน พ้ืน
แหงสะอาด และไมมีเศษขยะ โตะไมมีคราบสกปรก รอยเทาหรือเทปกาวติดอยู พาเลท
รองพ้ืน ไมมีคราบสกปรกฝงแนน หรือเชื้อรา ถังขยะมีฝาปดซึ่งเปนระบบที่ไมใชมือ
ปฏิบัติงาน (Non-hand operation) โดยอยูในบริเวณท่ีพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดงาย
และสะดวก 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 

3.1.1  อุปกรณตาง ๆ เชน สายพานลําเลียง เครื่องรัดสายกลอง เครื่องจับโลหะ โตะ รถเข็น ชั้นวาง
กลองที่ยังไมข้ึนรูป มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด)  ทิ้งใหแหง 
 3.1.2 อุปกรณรองรับ 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง  
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด ผึ่งแดดใหแหง 

 3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
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 เก็บสายรัดกลองหรือเศษขยะตางๆ ที่ตกตามพ้ืน 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกหรือชิ้นเนื้อออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบ ฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถู และลางออกดวยน้ําสะอาด 

 3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดานฝา ใหถอดออกมาลางดวยน้ําสะอาด ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวย

น้ําสะอาด 
 ถาเปนเพดาน ISO wall หรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ลงน้ํายา 

Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด ทิ้งใหแหง 
 3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดอางลางมือ 

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษสกปรกออก 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลาง 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.7 ตรวจสอบจํานวนกลองและ Sticker ของ Health mark ที่เหลือและชํารุดเสียหายในแตละวันของ
วันที่ทําการผลิต 

 ตรวจสอบเอกสารที่ใชเบิกจํานวนกลองจากหอง Dry store หรือหองเก็บกลองที่ยังไมขึ้น
รูป ควรมีจํานวนเทากับเอกสารที่ระบุการผลิตไดในแตละวันกอนเขาหองคลังสินคาแชแข็ง 
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(Cold Storage) ทั้งนี้ตองสอดคลองกับจํานวนกลองของชนิดสินคา (Items) ที่ผลิตไดใน
แตละวัน 

 ในกรณีเอกสารที่ใชเบิกจํานวนกลองมีมากกวาเอกสารที่ระบุการผลิตไดในแตละวัน ให
ตรวจสอบจํานวนกลองที่เหลือและชํารุดเสียหาย ถามีการการปมวันที่ผลิต (lot number) 
หรือ Health mark (EST. NO.) บนกลอง ใหดํา เนินการคัดแยกและปมตรา DLD 
Rejected 

 ในกรณีที่มีการบรรจุหีบหอสินคาใหมหรือนําสินคาแชแข็งนั้นไปแปรรูปเปนสินคาอ่ืน ทาง
บริษัทตองแจงชนิดสินคาและน้ําหนัก จํานวนกลอง วันและเวลาที่จะดําเนินการเพ่ือให
เจาหนาที่สัตวแพทยหรือพนักงานตรวจเนื้อจากหนวยงานราชการเขาตรวจสอบ คัดแยก
และปมตรา DLD Rejected ลงบนกลองที่แกะออกจากสินคาที่นําไปบรรจุหีบหอใหมหรือ
แปรรูปเปนสินคาอ่ืน 

 ตรวจสอบเอกสารที่ใชเบิกจํานวน Sticker ของ Health mark (TH. No.) จากหองสัตว
แพทยประจําโรงงาน ควรมีจํานวนเทากับเอกสารที่ระบุการผลิตสินคาสงไปยังประเทศใน
กลุมประชาคมยุโรปในแตละวัน กอนเขาหองเย็นคลังสินคา 

 ในกรณีเอกสารที่ใชเบิกจํานวน Sticker ของ Health mark (TH. No.) มีมากกวาเอกสาร
ที่ระบุการผลิตสินคาสงไปประเทศในกลุมประชาคมยุโรปในแตละวันใหตรวจสอบจํานวน 
Sticker ที่เหลือและชํารุดเสียหาย ถามีจํานวนเหลือของ Sticker ใหสงคืนหองสัตวแพทย
ประจําโรงงาน 

 3.8 ตรวจสอบจํานวนกลองและน้ําหนักสินคาที่ผลิตไดประจําวัน 
   ตรวจสอบเอกสารที่ระบุจํานวนกลองและน้ําหนักสินคาที่ผลิตไดประจําวันกอนเขาหอง
คลังสินคาแชแข็งตองมีจํานวนเทากับเอกสารที่ระบุจํานวนสินคาบนชั้น Trolley หลัง 
 ออกจากหองแชแข็ง (Freezing room) 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิตและหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 

 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:85 
 

(Cold Storage) ทั้งนี้ตองสอดคลองกับจํานวนกลองของชนิดสินคา (Items) ที่ผลิตไดใน
แตละวัน 

 ในกรณีเอกสารที่ใชเบิกจํานวนกลองมีมากกวาเอกสารที่ระบุการผลิตไดในแตละวัน ให
ตรวจสอบจํานวนกลองที่เหลือและชํารุดเสียหาย ถามีการการปมวันที่ผลิต (lot number) 
หรือ Health mark (EST. NO.) บนกลอง ใหดํา เนินการคัดแยกและปมตรา DLD 
Rejected 

 ในกรณีที่มีการบรรจุหีบหอสินคาใหมหรือนําสินคาแชแข็งนั้นไปแปรรูปเปนสินคาอ่ืน ทาง
บริษัทตองแจงชนิดสินคาและน้ําหนัก จํานวนกลอง วันและเวลาที่จะดําเนินการเพ่ือให
เจาหนาที่สัตวแพทยหรือพนักงานตรวจเนื้อจากหนวยงานราชการเขาตรวจสอบ คัดแยก
และปมตรา DLD Rejected ลงบนกลองที่แกะออกจากสินคาที่นําไปบรรจุหีบหอใหมหรือ
แปรรูปเปนสินคาอ่ืน 

 ตรวจสอบเอกสารที่ใชเบิกจํานวน Sticker ของ Health mark (TH. No.) จากหองสัตว
แพทยประจําโรงงาน ควรมีจํานวนเทากับเอกสารที่ระบุการผลิตสินคาสงไปยังประเทศใน
กลุมประชาคมยุโรปในแตละวัน กอนเขาหองเย็นคลังสินคา 

 ในกรณีเอกสารที่ใชเบิกจํานวน Sticker ของ Health mark (TH. No.) มีมากกวาเอกสาร
ที่ระบุการผลิตสินคาสงไปประเทศในกลุมประชาคมยุโรปในแตละวันใหตรวจสอบจํานวน 
Sticker ที่เหลือและชํารุดเสียหาย ถามีจํานวนเหลือของ Sticker ใหสงคืนหองสัตวแพทย
ประจําโรงงาน 

 3.8 ตรวจสอบจํานวนกลองและน้ําหนักสินคาที่ผลิตไดประจําวัน 
   ตรวจสอบเอกสารที่ระบุจํานวนกลองและน้ําหนักสินคาที่ผลิตไดประจําวันกอนเขาหอง
คลังสินคาแชแข็งตองมีจํานวนเทากับเอกสารที่ระบุจํานวนสินคาบนชั้น Trolley หลัง 
 ออกจากหองแชแข็ง (Freezing room) 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิตและหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 

 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:85 
 

(Cold Storage) ทั้งนี้ตองสอดคลองกับจํานวนกลองของชนิดสินคา (Items) ที่ผลิตไดใน
แตละวัน 

 ในกรณีเอกสารที่ใชเบิกจํานวนกลองมีมากกวาเอกสารที่ระบุการผลิตไดในแตละวัน ให
ตรวจสอบจํานวนกลองที่เหลือและชํารุดเสียหาย ถามีการการปมวันที่ผลิต (lot number) 
หรือ Health mark (EST. NO.) บนกลอง ใหดํา เนินการคัดแยกและปมตรา DLD 
Rejected 

 ในกรณีที่มีการบรรจุหีบหอสินคาใหมหรือนําสินคาแชแข็งนั้นไปแปรรูปเปนสินคาอ่ืน ทาง
บริษัทตองแจงชนิดสินคาและน้ําหนัก จํานวนกลอง วันและเวลาที่จะดําเนินการเพ่ือให
เจาหนาที่สัตวแพทยหรือพนักงานตรวจเนื้อจากหนวยงานราชการเขาตรวจสอบ คัดแยก
และปมตรา DLD Rejected ลงบนกลองที่แกะออกจากสินคาที่นําไปบรรจุหีบหอใหมหรือ
แปรรูปเปนสินคาอ่ืน 

 ตรวจสอบเอกสารที่ใชเบิกจํานวน Sticker ของ Health mark (TH. No.) จากหองสัตว
แพทยประจําโรงงาน ควรมีจํานวนเทากับเอกสารที่ระบุการผลิตสินคาสงไปยังประเทศใน
กลุมประชาคมยุโรปในแตละวัน กอนเขาหองเย็นคลังสินคา 

 ในกรณีเอกสารที่ใชเบิกจํานวน Sticker ของ Health mark (TH. No.) มีมากกวาเอกสาร
ที่ระบุการผลิตสินคาสงไปประเทศในกลุมประชาคมยุโรปในแตละวันใหตรวจสอบจํานวน 
Sticker ที่เหลือและชํารุดเสียหาย ถามีจํานวนเหลือของ Sticker ใหสงคืนหองสัตวแพทย
ประจําโรงงาน 

 3.8 ตรวจสอบจํานวนกลองและน้ําหนักสินคาที่ผลิตไดประจําวัน 
   ตรวจสอบเอกสารที่ระบุจํานวนกลองและน้ําหนักสินคาที่ผลิตไดประจําวันกอนเขาหอง
คลังสินคาแชแข็งตองมีจํานวนเทากับเอกสารที่ระบุจํานวนสินคาบนชั้น Trolley หลัง 
 ออกจากหองแชแข็ง (Freezing room) 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิตและหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 

 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:85 
 

(Cold Storage) ทั้งนี้ตองสอดคลองกับจํานวนกลองของชนิดสินคา (Items) ที่ผลิตไดใน
แตละวัน 

 ในกรณีเอกสารที่ใชเบิกจํานวนกลองมีมากกวาเอกสารที่ระบุการผลิตไดในแตละวัน ให
ตรวจสอบจํานวนกลองที่เหลือและชํารุดเสียหาย ถามีการการปมวันที่ผลิต (lot number) 
หรือ Health mark (EST. NO.) บนกลอง ใหดํา เนินการคัดแยกและปมตรา DLD 
Rejected 

 ในกรณีที่มีการบรรจุหีบหอสินคาใหมหรือนําสินคาแชแข็งนั้นไปแปรรูปเปนสินคาอ่ืน ทาง
บริษัทตองแจงชนิดสินคาและน้ําหนัก จํานวนกลอง วันและเวลาที่จะดําเนินการเพ่ือให
เจาหนาที่สัตวแพทยหรือพนักงานตรวจเนื้อจากหนวยงานราชการเขาตรวจสอบ คัดแยก
และปมตรา DLD Rejected ลงบนกลองที่แกะออกจากสินคาที่นําไปบรรจุหีบหอใหมหรือ
แปรรูปเปนสินคาอ่ืน 

 ตรวจสอบเอกสารที่ใชเบิกจํานวน Sticker ของ Health mark (TH. No.) จากหองสัตว
แพทยประจําโรงงาน ควรมีจํานวนเทากับเอกสารที่ระบุการผลิตสินคาสงไปยังประเทศใน
กลุมประชาคมยุโรปในแตละวัน กอนเขาหองเย็นคลังสินคา 

 ในกรณีเอกสารที่ใชเบิกจํานวน Sticker ของ Health mark (TH. No.) มีมากกวาเอกสาร
ที่ระบุการผลิตสินคาสงไปประเทศในกลุมประชาคมยุโรปในแตละวันใหตรวจสอบจํานวน 
Sticker ที่เหลือและชํารุดเสียหาย ถามีจํานวนเหลือของ Sticker ใหสงคืนหองสัตวแพทย
ประจําโรงงาน 

 3.8 ตรวจสอบจํานวนกลองและน้ําหนักสินคาที่ผลิตไดประจําวัน 
   ตรวจสอบเอกสารที่ระบุจํานวนกลองและน้ําหนักสินคาที่ผลิตไดประจําวันกอนเขาหอง
คลังสินคาแชแข็งตองมีจํานวนเทากับเอกสารที่ระบุจํานวนสินคาบนชั้น Trolley หลัง 
 ออกจากหองแชแข็ง (Freezing room) 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิตและหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 

 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

85กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:84 
 

 เก็บสายรัดกลองหรือเศษขยะตางๆ ที่ตกตามพ้ืน 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกหรือชิ้นเนื้อออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบ ฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถู และลางออกดวยน้ําสะอาด 

 3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ถาเปนเพดานฝา ใหถอดออกมาลางดวยน้ําสะอาด ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวย

น้ําสะอาด 
 ถาเปนเพดาน ISO wall หรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ลงน้ํายา 

Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด ทิ้งใหแหง 
 3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดอางลางมือ 

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษสกปรกออก 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลาง 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

3.7 ตรวจสอบจํานวนกลองและ Sticker ของ Health mark ที่เหลือและชํารุดเสียหายในแตละวันของ
วันที่ทําการผลิต 

 ตรวจสอบเอกสารที่ใชเบิกจํานวนกลองจากหอง Dry store หรือหองเก็บกลองที่ยังไมขึ้น
รูป ควรมีจํานวนเทากับเอกสารที่ระบุการผลิตไดในแตละวันกอนเขาหองคลังสินคาแชแข็ง 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:85 
 

(Cold Storage) ทั้งนี้ตองสอดคลองกับจํานวนกลองของชนิดสินคา (Items) ที่ผลิตไดใน
แตละวัน 

 ในกรณีเอกสารที่ใชเบิกจํานวนกลองมีมากกวาเอกสารที่ระบุการผลิตไดในแตละวัน ให
ตรวจสอบจํานวนกลองที่เหลือและชํารุดเสียหาย ถามีการการปมวันที่ผลิต (lot number) 
หรือ Health mark (EST. NO.) บนกลอง ใหดํา เนินการคัดแยกและปมตรา DLD 
Rejected 

 ในกรณีที่มีการบรรจุหีบหอสินคาใหมหรือนําสินคาแชแข็งนั้นไปแปรรูปเปนสินคาอ่ืน ทาง
บริษัทตองแจงชนิดสินคาและน้ําหนัก จํานวนกลอง วันและเวลาที่จะดําเนินการเพ่ือให
เจาหนาที่สัตวแพทยหรือพนักงานตรวจเนื้อจากหนวยงานราชการเขาตรวจสอบ คัดแยก
และปมตรา DLD Rejected ลงบนกลองที่แกะออกจากสินคาที่นําไปบรรจุหีบหอใหมหรือ
แปรรูปเปนสินคาอ่ืน 

 ตรวจสอบเอกสารที่ใชเบิกจํานวน Sticker ของ Health mark (TH. No.) จากหองสัตว
แพทยประจําโรงงาน ควรมีจํานวนเทากับเอกสารที่ระบุการผลิตสินคาสงไปยังประเทศใน
กลุมประชาคมยุโรปในแตละวัน กอนเขาหองเย็นคลังสินคา 

 ในกรณีเอกสารที่ใชเบิกจํานวน Sticker ของ Health mark (TH. No.) มีมากกวาเอกสาร
ที่ระบุการผลิตสินคาสงไปประเทศในกลุมประชาคมยุโรปในแตละวันใหตรวจสอบจํานวน 
Sticker ที่เหลือและชํารุดเสียหาย ถามีจํานวนเหลือของ Sticker ใหสงคืนหองสัตวแพทย
ประจําโรงงาน 

 3.8 ตรวจสอบจํานวนกลองและน้ําหนักสินคาที่ผลิตไดประจําวัน 
   ตรวจสอบเอกสารที่ระบุจํานวนกลองและน้ําหนักสินคาที่ผลิตไดประจําวันกอนเขาหอง
คลังสินคาแชแข็งตองมีจํานวนเทากับเอกสารที่ระบุจํานวนสินคาบนชั้น Trolley หลัง 
 ออกจากหองแชแข็ง (Freezing room) 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิตและหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 

 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:85 
 

(Cold Storage) ทั้งนี้ตองสอดคลองกับจํานวนกลองของชนิดสินคา (Items) ที่ผลิตไดใน
แตละวัน 
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 ในกรณีที่มีการบรรจุหีบหอสินคาใหมหรือนําสินคาแชแข็งนั้นไปแปรรูปเปนสินคาอ่ืน ทาง
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 ออกจากหองแชแข็ง (Freezing room) 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิตและหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 

 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:85 
 

(Cold Storage) ทั้งนี้ตองสอดคลองกับจํานวนกลองของชนิดสินคา (Items) ที่ผลิตไดใน
แตละวัน 

 ในกรณีเอกสารที่ใชเบิกจํานวนกลองมีมากกวาเอกสารที่ระบุการผลิตไดในแตละวัน ให
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กลุมประชาคมยุโรปในแตละวัน กอนเขาหองเย็นคลังสินคา 
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กลุมประชาคมยุโรปในแตละวัน กอนเขาหองเย็นคลังสินคา 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นคลังสินคาแชแข็ง 

(Cold Storage) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 17 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  :……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เก็บรักษาอุณหภูมิเนื้อแชแข็งไมใหเกินมาตรฐาน 
2. ควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย หรือทําลายเชื้อจุลินทรียบางชนิดในเนื้อแชแข็ง 
3. ชวยยืดอายุสินคา (Shelf life) ใหเก็บไวไดนาน 

 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. ตองควบคุมหองเก็บรักษาสินคาแชแข็งใหอุณหภูมิใจกลางสินคาอยูที่ -18 ๐C หรือต่ํากวา 
2. อุณหภูมิหองต่ํากวา -18 ๐C 
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พ้ืนใตทอ 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมกลิ่นไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 
(Ice formation) ไมมีคราบสกปรก  

 1.1.2 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีเศษน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมาจากหนากาก

แอร ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขาเครื่องปรับอากาศทําความเย็น เชน ทอระบาย น้ําจากแอร ตองไม

รั่วหรือแตก ตรวจโดยการสังเกตวามีน้ําหยดจากทอหรือไม สภาพน้ําแข็งเกาะตัวแนนบน
พ้ืนใตทอ 

 1.1.3 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็ง สายพานลําเลียง  Forklift 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิมหรือออก

ไซดของโลหะ ไมมีเกล็ดน้ําแข็ง  
 1.1.4 พาเลทรองพ้ืน 

 ตรวจโดยวิธี Visual  inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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เรื่อง: หองเย็นคลังสินคาแชแข็ง 

(Cold Storage) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 17 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  :……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เก็บรักษาอุณหภูมิเนื้อแชแข็งไมใหเกินมาตรฐาน 
2. ควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย หรือทําลายเชื้อจุลินทรียบางชนิดในเนื้อแชแข็ง 
3. ชวยยืดอายุสินคา (Shelf life) ใหเก็บไวไดนาน 

 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. ตองควบคุมหองเก็บรักษาสินคาแชแข็งใหอุณหภูมิใจกลางสินคาอยูที่ -18 ๐C หรือต่ํากวา 
2. อุณหภูมิหองต่ํากวา -18 ๐C 
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(Ice formation) ไมมีคราบสกปรก  
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พ้ืนใตทอ 
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3. ชวยยืดอายุสินคา (Shelf life) ใหเก็บไวไดนาน 

 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. ตองควบคุมหองเก็บรักษาสินคาแชแข็งใหอุณหภูมิใจกลางสินคาอยูที่ -18 ๐C หรือต่ํากวา 
2. อุณหภูมิหองต่ํากวา -18 ๐C 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre - operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
 1.1.1 ความสะอาดทั่วไป เชน พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมกลิ่นไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 
(Ice formation) ไมมีคราบสกปรก  

 1.1.2 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีเศษน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมาจากหนากาก

แอร ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขาเครื่องปรับอากาศทําความเย็น เชน ทอระบาย น้ําจากแอร ตองไม

รั่วหรือแตก ตรวจโดยการสังเกตวามีน้ําหยดจากทอหรือไม สภาพน้ําแข็งเกาะตัวแนนบน
พ้ืนใตทอ 

 1.1.3 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็ง สายพานลําเลียง  Forklift 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิมหรือออก

ไซดของโลหะ ไมมีเกล็ดน้ําแข็ง  
 1.1.4 พาเลทรองพ้ืน 

 ตรวจโดยวิธี Visual  inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นคลังสินคาแชแข็ง 

(Cold Storage) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 17 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  :……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 
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2. อุณหภูมิหองต่ํากวา -18 ๐C 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre - operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
 1.1.1 ความสะอาดทั่วไป เชน พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมกลิ่นไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 
(Ice formation) ไมมีคราบสกปรก  

 1.1.2 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีเศษน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมาจากหนากาก

แอร ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขาเครื่องปรับอากาศทําความเย็น เชน ทอระบาย น้ําจากแอร ตองไม

รั่วหรือแตก ตรวจโดยการสังเกตวามีน้ําหยดจากทอหรือไม สภาพน้ําแข็งเกาะตัวแนนบน
พ้ืนใตทอ 

 1.1.3 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็ง สายพานลําเลียง  Forklift 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิมหรือออก

ไซดของโลหะ ไมมีเกล็ดน้ําแข็ง  
 1.1.4 พาเลทรองพ้ืน 

 ตรวจโดยวิธี Visual  inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเย็นคลังสินคาแชแข็ง 

(Cold Storage) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 17 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  :……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เก็บรักษาอุณหภูมิเนื้อแชแข็งไมใหเกินมาตรฐาน 
2. ควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย หรือทําลายเชื้อจุลินทรียบางชนิดในเนื้อแชแข็ง 
3. ชวยยืดอายุสินคา (Shelf life) ใหเก็บไวไดนาน 

 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. ตองควบคุมหองเก็บรักษาสินคาแชแข็งใหอุณหภูมิใจกลางสินคาอยูที่ -18 ๐C หรือต่ํากวา 
2. อุณหภูมิหองต่ํากวา -18 ๐C 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre - operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
 1.1.1 ความสะอาดทั่วไป เชน พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมกลิ่นไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 
(Ice formation) ไมมีคราบสกปรก  

 1.1.2 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีเศษน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมาจากหนากาก

แอร ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขาเครื่องปรับอากาศทําความเย็น เชน ทอระบาย น้ําจากแอร ตองไม

รั่วหรือแตก ตรวจโดยการสังเกตวามีน้ําหยดจากทอหรือไม สภาพน้ําแข็งเกาะตัวแนนบน
พ้ืนใตทอ 

 1.1.3 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็ง สายพานลําเลียง  Forklift 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิมหรือออก

ไซดของโลหะ ไมมีเกล็ดน้ําแข็ง  
 1.1.4 พาเลทรองพ้ืน 

 ตรวจโดยวิธี Visual  inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง 
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เรื่อง: หองเย็นคลังสินคาแชแข็ง 

(Cold Storage) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 17 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  :……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เก็บรักษาอุณหภูมิเนื้อแชแข็งไมใหเกินมาตรฐาน 
2. ควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย หรือทําลายเชื้อจุลินทรียบางชนิดในเนื้อแชแข็ง 
3. ชวยยืดอายุสินคา (Shelf life) ใหเก็บไวไดนาน 

 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. ตองควบคุมหองเก็บรักษาสินคาแชแข็งใหอุณหภูมิใจกลางสินคาอยูที่ -18 ๐C หรือต่ํากวา 
2. อุณหภูมิหองต่ํากวา -18 ๐C 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre - operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
 1.1.1 ความสะอาดทั่วไป เชน พ้ืน ฝาผนัง เพดาน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมกลิ่นไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม 
(Ice formation) ไมมีคราบสกปรก  

 1.1.2 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ไมมีเศษน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมาจากหนากาก

แอร ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขาเครื่องปรับอากาศทําความเย็น เชน ทอระบาย น้ําจากแอร ตองไม

รั่วหรือแตก ตรวจโดยการสังเกตวามีน้ําหยดจากทอหรือไม สภาพน้ําแข็งเกาะตัวแนนบน
พ้ืนใตทอ 

 1.1.3 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็ง สายพานลําเลียง  Forklift 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก ไมมีสนิมหรือออก

ไซดของโลหะ ไมมีเกล็ดน้ําแข็ง  
 1.1.4 พาเลทรองพ้ืน 

 ตรวจโดยวิธี Visual  inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์88

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ถามีคราบและสกปรกใหคัดแยกออกไปลางทําความสะอาด กรณีเปนพาเลทไมอนุญาตให
ใชไดสําหรับการรองกลองสินคาสําหรับการสงออกเพ่ือขนถายลงในตู Container เทานั้น 
โดยไมอนุญาตใหนํากลับมาใชซ้ําอีก หากมีคราบสกปรกมากใหคัดแยกทิ้ง 

1.1.5 ตรวจเครื่องแตงกายพนักงาน เชน หมวก ตาขายคลุมผม ชุดแตงกาย บูท ถุงมือ ชุดกันหนาว 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  

 1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
 1.2.1 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 

 ตรวจระบบการทําความเย็น ระบบการ sensor และระบบการบันทึกของอุณหภูมิหอง
จากหองชางเครื่อง หรือหองคอมพิวเตอร 

 ตรวจการทํางานของเทอรโมมิเตอรชนิดบันทึกไดอยางตอเนื่อง หรือ Thermograph โดย
เปรียบเทียบกับเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที ่Calibration แลว 

 1.2.2 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็ง 
 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็งในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอใหพนักงานรถเข็นหรือ  

Hand lift สามารถเขาไปหยิบ ขนสง หรือตักสินคาได 
 ดานหนาชั้นวางกลองสินคาแชแข็งแตละแถว ตองมีหมายเลข โคด หรือรหัส เพ่ือสะดวก 

ในการจัดวางสินคา เบิกจายและขนถายลงในตูสินคาหองเย็น โดยใหเปนลักษณะ  
First In- First Out  

 ในกรณีที่มีมากกวา 1 Item ในแตละแถว ตองติดปายบอกชนิดสินคานั้น และในกรณีที่มี
มากกวา 1 Lot number หรือวันที่ผลิตตองติดปายบอกจํานวนกลองและ Lot number 
หรือวันที่ผลิตของสินคาแถวนั้น หรือพาเลทนั้น 

 1.2.3 สายพานลําเลียง รถ Forklift หรือ อุปกรณลําเลียง 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถายสินคา 

 1.3 ตรวจขนาดและความสามารถในการเก็บสินคา 
 ตรวจสอบชั้นวางกลองสินคาแชแข็งในแตละแถวหรือพาเลทวายังคงเหลือพ้ืนที่ในการวาง

สินคาไดจํานวนกี่ตัน โดยการนับแถวสินคาวามีกี่แถว แตละแถวมีกี่พาเลท และพาเลทหนึ่ง 
มีจํานวนกลองเทาไหร 

 ตรวจสอบเอกสารวางแผนการผลิตวาจะทําการผลิตสินคาชนิดใดบาง จํานวนกี่กลอง หรือ
น้ําหนักเทาใด ควรสอดคลองกับขนาดและความสามารถในการเก็บสินคาของพ้ืนที่ในการ
วางสินคาที่ยังคงเหลืออยูในหองเย็นคลังสินคาของวันผลิตในแตละวัน 

 ในกรณีที่มีการเบิกจายสินคาเพ่ือทําการขนถายลงในตูสินคาหองเย็นในวันนั้นใหถือวา  
จํานวนสินคาที่ขนถายลงในตูสินคานั้นเปนพื้นที่ในการวางสินคาที่ยังคงเหลืออยูในหองเย็น

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:89 
 

คลังสินคา และนํามาคิดรวมกับพ้ืนที่ซึ่งตรวจสอบแลววามีขนาดและสามารถบรรจุอีกได 
กี่กลอง หรือน้ําหนักเทาใด 

 ในกรณีที่พ้ืนที่ในการวางสินคาที่ยังคงเหลืออยูในหองเย็นคลังสินคา ไมสอดคลองหรือนอย
กวาจํานวนกลองหรือน้ําหนักของเอกสารวางแผนการผลิตในวันนั้น สามารถนําสินคา  
แชแข็งไปจัดเก็บยังหองเย็นคลังสินคาที่ไดรับการรับรองจากสํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตวและประเทศคูคาได โดยสินคาชนิดนั้นตองผานการตรวจวิเคราะห
ทางดานหองปฏิบัติการแลวเทานั้น 

1.4 ตรวจวัดอุณหภูมิหองเย็นคลังสินคา 
 ตรวจสอบอุณหภูมิหองเย็นโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ไปวัดในจุดที่

อุณหภูมิสูงสุดของหอง  หรือตรวจสอบจากหนาจอแสดงผลอุณหภูมิของหอง Cold storage 
โดยหนาจอนั้นติดตั้งบริเวณหนาหองเพ่ืองายตอการตรวจสอบ  

   ในกรณีที่อุณหภูมิหองไมไดมาตรฐาน ควรสุมสินคาแชแข็งที่มีอายุการผลิตนานที่สุด  
จํานวน 3 กลอง มาทําการวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อ โดยเลือกสินคามีน้ําหนักมาก ปานกลาง 
และนอยตามลําดับ หากวัดอุณหภูมิสินคาสูงกวาคามาตรฐานใหรีบแจงทางโรงงาน
ดําเนินการแกไขทันที 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection)  
2.1   ตรวจสอบระบบการเก็บสินคาตองเปนลักษณะการเรียงลําดับกอนและหลัง (First In And First Out) 

 ตรวจสอบแผนผังของหองเย็นคลังสินคาโดยดูตําแหนงชั้นวางสินคาวาเปนสินคา Lot 
number หรือวันที่ผลิตที่มีลักษณะเรียงตามลําดับกอนและหลัง ซึ่งสอดคลองกับ 
ทิศทางการเคลื่อนยายของสินคาที่นําเขามาเก็บและเบิกจายออกไป 

 ตรวจสอบสินคาที่วางอยูบนชั้นวางสินคาในหองเย็นคลังสินคาใหตรงกับแผนผังหองเย็น 
  ตรวจสอบการนําสินคาเขามาเก็บและเบิกจายออกไปวาเปนไปตามลําดับกอนและหลัง

หรือไม โดยดูจาก Lot number หรือวันที่ผลิตที่มีลักษณะการจัดเรียงและทิศทาง 
การเคลื่อนยายของสินคาเปนไปตามลําดับ 

 2.2 ตรวจความทนทานของกลองบรรจุสินคาท่ีเก็บไวในหองเย็นคลังสินคา 
 ตรวจสอบความทนทานของกลองบรรจุสินคา โดยดูจากรอยปริแตกของมุมกลองสินคาที่

อยูบนพาเลท ถาปริแตกมากจนสังเกตเห็นถุงสินคาที่อยูภายในกลอง ควรนํามาเปลี่ยน
กลองใหมโดยเปนกลองชนิดสินคาเดียวกันและระบุ  lot number หรือวันที่ผลิต
เชนเดียวกับกลองท่ีแตกชํารุด 
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 ถามีคราบและสกปรกใหคัดแยกออกไปลางทําความสะอาด กรณีเปนพาเลทไมอนุญาตให
ใชไดสําหรับการรองกลองสินคาสําหรับการสงออกเพ่ือขนถายลงในตู Container เทานั้น 
โดยไมอนุญาตใหนํากลับมาใชซ้ําอีก หากมีคราบสกปรกมากใหคัดแยกทิ้ง 

1.1.5 ตรวจเครื่องแตงกายพนักงาน เชน หมวก ตาขายคลุมผม ชุดแตงกาย บูท ถุงมือ ชุดกันหนาว 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  

 1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
 1.2.1 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 

 ตรวจระบบการทําความเย็น ระบบการ sensor และระบบการบันทึกของอุณหภูมิหอง
จากหองชางเครื่อง หรือหองคอมพิวเตอร 

 ตรวจการทํางานของเทอรโมมิเตอรชนิดบันทึกไดอยางตอเนื่อง หรือ Thermograph โดย
เปรียบเทียบกับเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที ่Calibration แลว 

 1.2.2 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็ง 
 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็งในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอใหพนักงานรถเข็นหรือ  

Hand lift สามารถเขาไปหยิบ ขนสง หรือตักสินคาได 
 ดานหนาชั้นวางกลองสินคาแชแข็งแตละแถว ตองมีหมายเลข โคด หรือรหัส เพ่ือสะดวก 

ในการจัดวางสินคา เบิกจายและขนถายลงในตูสินคาหองเย็น โดยใหเปนลักษณะ  
First In- First Out  

 ในกรณีที่มีมากกวา 1 Item ในแตละแถว ตองติดปายบอกชนิดสินคานั้น และในกรณีที่มี
มากกวา 1 Lot number หรือวันที่ผลิตตองติดปายบอกจํานวนกลองและ Lot number 
หรือวันที่ผลิตของสินคาแถวนั้น หรือพาเลทนั้น 

 1.2.3 สายพานลําเลียง รถ Forklift หรือ อุปกรณลําเลียง 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถายสินคา 

 1.3 ตรวจขนาดและความสามารถในการเก็บสินคา 
 ตรวจสอบชั้นวางกลองสินคาแชแข็งในแตละแถวหรือพาเลทวายังคงเหลือพ้ืนที่ในการวาง

สินคาไดจํานวนกี่ตัน โดยการนับแถวสินคาวามีกี่แถว แตละแถวมีกี่พาเลท และพาเลทหนึ่ง 
มีจํานวนกลองเทาไหร 

 ตรวจสอบเอกสารวางแผนการผลิตวาจะทําการผลิตสินคาชนิดใดบาง จํานวนกี่กลอง หรือ
น้ําหนักเทาใด ควรสอดคลองกับขนาดและความสามารถในการเก็บสินคาของพ้ืนที่ในการ
วางสินคาที่ยังคงเหลืออยูในหองเย็นคลังสินคาของวันผลิตในแตละวัน 

 ในกรณีที่มีการเบิกจายสินคาเพ่ือทําการขนถายลงในตูสินคาหองเย็นในวันนั้นใหถือวา  
จํานวนสินคาที่ขนถายลงในตูสินคานั้นเปนพื้นที่ในการวางสินคาที่ยังคงเหลืออยูในหองเย็น
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คลังสินคา และนํามาคิดรวมกับพ้ืนที่ซึ่งตรวจสอบแลววามีขนาดและสามารถบรรจุอีกได 
กี่กลอง หรือน้ําหนักเทาใด 

 ในกรณีที่พ้ืนที่ในการวางสินคาที่ยังคงเหลืออยูในหองเย็นคลังสินคา ไมสอดคลองหรือนอย
กวาจํานวนกลองหรือน้ําหนักของเอกสารวางแผนการผลิตในวันนั้น สามารถนําสินคา  
แชแข็งไปจัดเก็บยังหองเย็นคลังสินคาที่ไดรับการรับรองจากสํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตวและประเทศคูคาได โดยสินคาชนิดนั้นตองผานการตรวจวิเคราะห
ทางดานหองปฏิบัติการแลวเทานั้น 

1.4 ตรวจวัดอุณหภูมิหองเย็นคลังสินคา 
 ตรวจสอบอุณหภูมิหองเย็นโดยการนําเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ไปวัดในจุดที่

อุณหภูมิสูงสุดของหอง  หรือตรวจสอบจากหนาจอแสดงผลอุณหภูมิของหอง Cold storage 
โดยหนาจอนั้นติดตั้งบริเวณหนาหองเพ่ืองายตอการตรวจสอบ  

   ในกรณีที่อุณหภูมิหองไมไดมาตรฐาน ควรสุมสินคาแชแข็งที่มีอายุการผลิตนานที่สุด  
จํานวน 3 กลอง มาทําการวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อ โดยเลือกสินคามีน้ําหนักมาก ปานกลาง 
และนอยตามลําดับ หากวัดอุณหภูมิสินคาสูงกวาคามาตรฐานใหรีบแจงทางโรงงาน
ดําเนินการแกไขทันที 
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection)  
2.1   ตรวจสอบระบบการเก็บสินคาตองเปนลักษณะการเรียงลําดับกอนและหลัง (First In And First Out) 

 ตรวจสอบแผนผังของหองเย็นคลังสินคาโดยดูตําแหนงชั้นวางสินคาวาเปนสินคา Lot 
number หรือวันที่ผลิตที่มีลักษณะเรียงตามลําดับกอนและหลัง ซึ่งสอดคลองกับ 
ทิศทางการเคลื่อนยายของสินคาที่นําเขามาเก็บและเบิกจายออกไป 

 ตรวจสอบสินคาที่วางอยูบนชั้นวางสินคาในหองเย็นคลังสินคาใหตรงกับแผนผังหองเย็น 
  ตรวจสอบการนําสินคาเขามาเก็บและเบิกจายออกไปวาเปนไปตามลําดับกอนและหลัง

หรือไม โดยดูจาก Lot number หรือวันที่ผลิตที่มีลักษณะการจัดเรียงและทิศทาง 
การเคลื่อนยายของสินคาเปนไปตามลําดับ 

 2.2 ตรวจความทนทานของกลองบรรจุสินคาท่ีเก็บไวในหองเย็นคลังสินคา 
 ตรวจสอบความทนทานของกลองบรรจุสินคา โดยดูจากรอยปริแตกของมุมกลองสินคาที่

อยูบนพาเลท ถาปริแตกมากจนสังเกตเห็นถุงสินคาที่อยูภายในกลอง ควรนํามาเปลี่ยน
กลองใหมโดยเปนกลองชนิดสินคาเดียวกันและระบุ  lot number หรือวันที่ผลิต
เชนเดียวกับกลองท่ีแตกชํารุด 
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ที่สินคาแชแข็งหมดอายุไมอนุญาตใหดําเนินการสงออกหรือขายภายในประเทศ 
ใหทําลายทิ้ง 

 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post - operational Inspection) 
 3.1 ตรวจยอดตัวเลขการผลิตในแตละวัน ซึ่งเก็บในหองเย็นคลังสินคา 

 ตรวจสอบยอดการผลิตประจําวันจากเอกสารที่ทางบริษัทแจงสัตวแพทยประจําโรงงาน  
วามีจํานวนเทาใด ตรวจจากแผนผังหองเย็นคลังสินคาวานําไปเก็บไวบริเวณใดของชั้นวาง
สินคาเขาไปตรวจสอบจํานวนสินคาแชแข็งใหสอดคลองหรือตรงกับเอกสารยอดการผลิต
ประจําวัน 

 3.2 ตรวจยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดที่เก็บในหองเย็นคลังสินคา 
 ตรวจสอบยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดจากเอกสารที่ทางบริษัทแจงสัตวแพทยประจํา

โรงงานวามีจํานวนเทาใด ตรวจยอดตัวเลขที่ยังคงเหลืออยูในหองเย็นคลังสินคารวมกับ
ยอดตัวเลขการผลิตประจําวันตองสอดคลองหรือตรงกับสินคาแชแข็งทั้งหมดที่เ ก็บไวใน
หองเย็นคลังสินคา 

 3.3 ตรวจยอดตัวเลขท่ีคัดแยกเนื่องจากสินคาหมดอายุและไมไดมาตรฐาน 
 ตรวจสอบยอดตัวเลขที่คัดแยกเนื่องจากสินคาไมไดมาตรฐาน โดยการนับชนิดสินคา

จํานวนกลองและรวมน้ําหนักของสินคาที่ไดคัดแยกและปม DLD Rejected ไวในหองเย็น
คลังสินคา พรอมทั้งแจงเปนลายลักษณอักษรถึงบริษัทวาสินคาเหลานี้ไมอนุญาตให
ดําเนินการสงออก 

 ตรวจสอบยอดตัวเลขที่คัดแยกเนื่องจากสินคาหมดอายุ โดยการนับชนิดสินคา จํานวน
กลองและรวมน้ําหนักทั้งหมด พรอมทั้งแจงเปนลายลักษณอักษรถึงบริษัทวาสินคาเหลานี้ 
ไมอนุญาตใหดําเนินการสงออกหรือขายภายในประเทศ ใหทําลายทิ้ง 

 3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
3.4.1 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็ง สายพานลําเลียง Forklift  

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรก 

ไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) 
 ทิ้งใหแหง 

 3.4.2 พาเลทรองพ้ืน 
 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
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 ในกรณีที่มีรอยปริแตกมุมกลองสินคาที่อยูบนพาเลททั้งแถวบน แถวกลางและแถวลางสุด  
ใหตั้งขอสังเกตวากลองบรรจุสินคาไมมีความทนทาน ใหตรวจสอบจํานวนกลองที่ชํารุด
เสียหายระหวางการขนถายและเก็บสินคาในแตละวัน  

2.3 ตรวจกลองท่ีชํารุดเสียหายระหวางการขนถายและเก็บสินคา 
 ตรวจสอบจํานวนกลองที่ชํารุดเสียหายระหวางการขนถายและเก็บสินคา  โดยดูจาก

เอกสารที่ระบุจํานวนกลองซึ่งถูกเบิกจากหองเก็บกลองและวัสดุเพ่ือมาเปลี่ยนกลองที่แตก
ชํารุด หรือนับจากจํานวนกลองที่แตกชํารุดเสียหายในแตละวัน กลองบรรจุสินคาที่แตก
ชํารุดควรนํามาเปลี่ยนกลองใหมโดยเปนกลองชนิดสินคาเดียวกันและระบุ  Lot number 
หรือวันที่ผลิตเชนเดียวกับกลองท่ีแตกชํารุด 

 2.4 ตรวจความทนทานของฉลากสินคาท่ีระบุบนกลอง 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาแชแข็งที่มีอายุการผลิตนานที่สุดเปรียบเทียบกับ

สินคาชนิดเดียวกันที่ผลิตในปจจุบันของวันนั้น ตรวจโดยวิธี Visual inspection 
เชน ชนิดสินคา บริษัทที่ผลิต   Health Mark  วันที่ผลิตหรือ Lot number ตองมี
ลักษณะชัดเจน ไมลบเลือนหรือหลุดลอกไดงาย 

 ในกรณีที่ฉลากสินคาไมชัดเจน ลบเลือน หรือหลุดลอกจนไมสามารถบงบอกไดวาเปน
ตัวอักษรใด ควรเปลี่ยนกลองใหม โดยเปนกลองชนิดสินคาเดียวกันและระบุ Lot number 
หรือวันที่ผลิตเชนเดียวกับกลองท่ีแตกชํารุด 

 2.5 ตรวจความทนทานของฉลากสินคาท่ีระบุบนถุง และวัสดุที่ใชในการบรรจุหีบหอ 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาแชแข็งที่มีอายุการผลิตนานที่สุดเปรียบเทียบกับสินคา

ชนิดเดียวกันที่ผลิตในปจจุบันของวันนั้น ตรวจโดยใชมือดึงเทปกาวที่ปดทับระหวาง
รอยตอของกลองที่บรรจุหีบหอ เพ่ือทดสอบวาสติ๊กเกอร Health mark นั้นถูกทําลาย 
หรือไมสามารถนํากลับมาใชใหมได นําสินคาในกลองมาตรวจความทนทานของฉลาก
สินคาที่ระบุบนถุงตองมีลักษณะชัดเจน ไมลบเลือนหรือหลุดลอกไดงาย  ตรวจการ 
Vacuum packing ตองมีลักษณะถุงไมยน บิดงอ หรือรูปรางผิดปกติ ไมมีพ้ืนที่ในถุง 
ที่ไมไดบรรจุสินคาแชแข็ง 

 2.6 ตรวจคัดแยกสินคาท่ีหมดอายุและไมไดมาตรฐาน 
 ตรวจสอบยอดการผลิตประจําวันจากเอกสารที่ทางบริษัทแจงสัตวแพทยประจําโรงงานวา 

มีจํานวนเทาใด ดําเนินการตรวจสอบ คัดแยกและปม DLD Rejected สินคาที่ไมได
มาตรฐานจากหองเย็นคลังสินคา เชน มีการตกคางของยา (Drug) ยาฆาแมลง (Pesticide) 
สารเคมีหรืออ่ืนๆที่เกินคามาตรฐานตามระเบียบของประเทศผูนําเขา 

 ตรวจสอบสินคาแชเข็งที่มีอายุการผลิตนานที่สุดวาหมดอายุ (Expired date) หรือไม  
โดยการตรวจจากแผนผังหองเย็นคลังสินคาและเขาไปตรวจในหองเย็นคลังสินคา ในกรณี

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:90 
 

 ในกรณีที่มีรอยปริแตกมุมกลองสินคาที่อยูบนพาเลททั้งแถวบน แถวกลางและแถวลางสุด  
ใหตั้งขอสังเกตวากลองบรรจุสินคาไมมีความทนทาน ใหตรวจสอบจํานวนกลองที่ชํารุด
เสียหายระหวางการขนถายและเก็บสินคาในแตละวัน  

2.3 ตรวจกลองท่ีชํารุดเสียหายระหวางการขนถายและเก็บสินคา 
 ตรวจสอบจํานวนกลองที่ชํารุดเสียหายระหวางการขนถายและเก็บสินคา  โดยดูจาก

เอกสารที่ระบุจํานวนกลองซึ่งถูกเบิกจากหองเก็บกลองและวัสดุเพ่ือมาเปลี่ยนกลองที่แตก
ชํารุด หรือนับจากจํานวนกลองที่แตกชํารุดเสียหายในแตละวัน กลองบรรจุสินคาที่แตก
ชํารุดควรนํามาเปลี่ยนกลองใหมโดยเปนกลองชนิดสินคาเดียวกันและระบุ  Lot number 
หรือวันที่ผลิตเชนเดียวกับกลองท่ีแตกชํารุด 

 2.4 ตรวจความทนทานของฉลากสินคาท่ีระบุบนกลอง 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาแชแข็งที่มีอายุการผลิตนานที่สุดเปรียบเทียบกับ

สินคาชนิดเดียวกันที่ผลิตในปจจุบันของวันนั้น ตรวจโดยวิธี Visual inspection 
เชน ชนิดสินคา บริษัทที่ผลิต   Health Mark  วันที่ผลิตหรือ Lot number ตองมี
ลักษณะชัดเจน ไมลบเลือนหรือหลุดลอกไดงาย 

 ในกรณีที่ฉลากสินคาไมชัดเจน ลบเลือน หรือหลุดลอกจนไมสามารถบงบอกไดวาเปน
ตัวอักษรใด ควรเปลี่ยนกลองใหม โดยเปนกลองชนิดสินคาเดียวกันและระบุ Lot number 
หรือวันที่ผลิตเชนเดียวกับกลองท่ีแตกชํารุด 

 2.5 ตรวจความทนทานของฉลากสินคาท่ีระบุบนถุง และวัสดุที่ใชในการบรรจุหีบหอ 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาแชแข็งที่มีอายุการผลิตนานที่สุดเปรียบเทียบกับสินคา

ชนิดเดียวกันที่ผลิตในปจจุบันของวันนั้น ตรวจโดยใชมือดึงเทปกาวที่ปดทับระหวาง
รอยตอของกลองที่บรรจุหีบหอ เพ่ือทดสอบวาสติ๊กเกอร Health mark นั้นถูกทําลาย 
หรือไมสามารถนํากลับมาใชใหมได นําสินคาในกลองมาตรวจความทนทานของฉลาก
สินคาที่ระบุบนถุงตองมีลักษณะชัดเจน ไมลบเลือนหรือหลุดลอกไดงาย  ตรวจการ 
Vacuum packing ตองมีลักษณะถุงไมยน บิดงอ หรือรูปรางผิดปกติ ไมมีพ้ืนที่ในถุง 
ที่ไมไดบรรจุสินคาแชแข็ง 

 2.6 ตรวจคัดแยกสินคาท่ีหมดอายุและไมไดมาตรฐาน 
 ตรวจสอบยอดการผลิตประจําวันจากเอกสารที่ทางบริษัทแจงสัตวแพทยประจําโรงงานวา 

มีจํานวนเทาใด ดําเนินการตรวจสอบ คัดแยกและปม DLD Rejected สินคาที่ไมได
มาตรฐานจากหองเย็นคลังสินคา เชน มีการตกคางของยา (Drug) ยาฆาแมลง (Pesticide) 
สารเคมีหรืออ่ืนๆที่เกินคามาตรฐานตามระเบียบของประเทศผูนําเขา 

 ตรวจสอบสินคาแชเข็งที่มีอายุการผลิตนานที่สุดวาหมดอายุ (Expired date) หรือไม  
โดยการตรวจจากแผนผังหองเย็นคลังสินคาและเขาไปตรวจในหองเย็นคลังสินคา ในกรณี



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก
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ที่สินคาแชแข็งหมดอายุไมอนุญาตใหดําเนินการสงออกหรือขายภายในประเทศ 
ใหทําลายทิ้ง 

 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post - operational Inspection) 
 3.1 ตรวจยอดตัวเลขการผลิตในแตละวัน ซึ่งเก็บในหองเย็นคลังสินคา 

 ตรวจสอบยอดการผลิตประจําวันจากเอกสารที่ทางบริษัทแจงสัตวแพทยประจําโรงงาน  
วามีจํานวนเทาใด ตรวจจากแผนผังหองเย็นคลังสินคาวานําไปเก็บไวบริเวณใดของชั้นวาง
สินคาเขาไปตรวจสอบจํานวนสินคาแชแข็งใหสอดคลองหรือตรงกับเอกสารยอดการผลิต
ประจําวัน 

 3.2 ตรวจยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดที่เก็บในหองเย็นคลังสินคา 
 ตรวจสอบยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดจากเอกสารที่ทางบริษัทแจงสัตวแพทยประจํา

โรงงานวามีจํานวนเทาใด ตรวจยอดตัวเลขที่ยังคงเหลืออยูในหองเย็นคลังสินคารวมกับ
ยอดตัวเลขการผลิตประจําวันตองสอดคลองหรือตรงกับสินคาแชแข็งทั้งหมดที่เ ก็บไวใน
หองเย็นคลังสินคา 

 3.3 ตรวจยอดตัวเลขท่ีคัดแยกเนื่องจากสินคาหมดอายุและไมไดมาตรฐาน 
 ตรวจสอบยอดตัวเลขที่คัดแยกเนื่องจากสินคาไมไดมาตรฐาน โดยการนับชนิดสินคา

จํานวนกลองและรวมน้ําหนักของสินคาที่ไดคัดแยกและปม DLD Rejected ไวในหองเย็น
คลังสินคา พรอมทั้งแจงเปนลายลักษณอักษรถึงบริษัทวาสินคาเหลานี้ไมอนุญาตให
ดําเนินการสงออก 

 ตรวจสอบยอดตัวเลขที่คัดแยกเนื่องจากสินคาหมดอายุ โดยการนับชนิดสินคา จํานวน
กลองและรวมน้ําหนักทั้งหมด พรอมทั้งแจงเปนลายลักษณอักษรถึงบริษัทวาสินคาเหลานี้ 
ไมอนุญาตใหดําเนินการสงออกหรือขายภายในประเทศ ใหทําลายทิ้ง 

 3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
3.4.1 ชั้นวางกลองสินคาแชแข็ง สายพานลําเลียง Forklift  

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรก 

ไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) 
 ทิ้งใหแหง 

 3.4.2 พาเลทรองพ้ืน 
 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:90 
 

 ในกรณีที่มีรอยปริแตกมุมกลองสินคาที่อยูบนพาเลททั้งแถวบน แถวกลางและแถวลางสุด  
ใหตั้งขอสังเกตวากลองบรรจุสินคาไมมีความทนทาน ใหตรวจสอบจํานวนกลองที่ชํารุด
เสียหายระหวางการขนถายและเก็บสินคาในแตละวัน  

2.3 ตรวจกลองท่ีชํารุดเสียหายระหวางการขนถายและเก็บสินคา 
 ตรวจสอบจํานวนกลองที่ชํารุดเสียหายระหวางการขนถายและเก็บสินคา  โดยดูจาก

เอกสารที่ระบุจํานวนกลองซึ่งถูกเบิกจากหองเก็บกลองและวัสดุเพ่ือมาเปลี่ยนกลองที่แตก
ชํารุด หรือนับจากจํานวนกลองที่แตกชํารุดเสียหายในแตละวัน กลองบรรจุสินคาที่แตก
ชํารุดควรนํามาเปลี่ยนกลองใหมโดยเปนกลองชนิดสินคาเดียวกันและระบุ  Lot number 
หรือวันที่ผลิตเชนเดียวกับกลองท่ีแตกชํารุด 

 2.4 ตรวจความทนทานของฉลากสินคาท่ีระบุบนกลอง 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาแชแข็งที่มีอายุการผลิตนานที่สุดเปรียบเทียบกับ

สินคาชนิดเดียวกันที่ผลิตในปจจุบันของวันนั้น ตรวจโดยวิธี Visual inspection 
เชน ชนิดสินคา บริษัทที่ผลิต   Health Mark  วันที่ผลิตหรือ Lot number ตองมี
ลักษณะชัดเจน ไมลบเลือนหรือหลุดลอกไดงาย 

 ในกรณีที่ฉลากสินคาไมชัดเจน ลบเลือน หรือหลุดลอกจนไมสามารถบงบอกไดวาเปน
ตัวอักษรใด ควรเปลี่ยนกลองใหม โดยเปนกลองชนิดสินคาเดียวกันและระบุ Lot number 
หรือวันที่ผลิตเชนเดียวกับกลองท่ีแตกชํารุด 

 2.5 ตรวจความทนทานของฉลากสินคาท่ีระบุบนถุง และวัสดุที่ใชในการบรรจุหีบหอ 
 ตรวจสอบโดยการสุมตรวจสินคาแชแข็งที่มีอายุการผลิตนานที่สุดเปรียบเทียบกับสินคา

ชนิดเดียวกันที่ผลิตในปจจุบันของวันนั้น ตรวจโดยใชมือดึงเทปกาวที่ปดทับระหวาง
รอยตอของกลองที่บรรจุหีบหอ เพ่ือทดสอบวาสติ๊กเกอร Health mark นั้นถูกทําลาย 
หรือไมสามารถนํากลับมาใชใหมได นําสินคาในกลองมาตรวจความทนทานของฉลาก
สินคาที่ระบุบนถุงตองมีลักษณะชัดเจน ไมลบเลือนหรือหลุดลอกไดงาย  ตรวจการ 
Vacuum packing ตองมีลักษณะถุงไมยน บิดงอ หรือรูปรางผิดปกติ ไมมีพ้ืนที่ในถุง 
ที่ไมไดบรรจุสินคาแชแข็ง 

 2.6 ตรวจคัดแยกสินคาท่ีหมดอายุและไมไดมาตรฐาน 
 ตรวจสอบยอดการผลิตประจําวันจากเอกสารที่ทางบริษัทแจงสัตวแพทยประจําโรงงานวา 

มีจํานวนเทาใด ดําเนินการตรวจสอบ คัดแยกและปม DLD Rejected สินคาที่ไมได
มาตรฐานจากหองเย็นคลังสินคา เชน มีการตกคางของยา (Drug) ยาฆาแมลง (Pesticide) 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: บริเวณลานขนสงสินคา 

(Loading Dock) 

หมายเลขเอกสาร : WI FP 18 
วันที่เริ่มใช  : …….……….......... 
แกไขครั้งที่  : …………….....…… 

หนาที่  : ……………........……….. 

 
วัตถุประสงค   

1. ขนถายสินคาเนื้อแชแข็งลงในตู Container 
2. ควบคุมอุณหภูมิเนื้อแชแข็งไมใหละลาย (Defrost)  

 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. อุณหภูมิบริเวณนี้ไมสูงกวา 10๐C  
  

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre - operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1    ความสะอาดทั่วไป เชน พ้ืน ผนัง เพดาน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีกลิ่น ไมมีสภาพการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา 
ไมมีคราบสกปรก  แหง 

1.1.2    รางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีกลิ่น เรียบ 

1.1.3 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection  เชน ไมมีเศษน้ําหรือเกล็ดน้ําแข็งออกมาจากหนากาก

แอร ไมมีสภาพเกล็ดน้ําแข็งสะสม ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 
 ตรวจทอตางๆ ที่ตอเขาเครื่องปรับอากาศทําความเย็น เชน ทอระบายน้ําจากแอรตองไมรั่ว

หรือแตก ตรวจโดยการสังเกตวามีน้ําหยดจากทอหรือไม สภาพน้ําแข็งเกาะตัวแนนบนพื้น
ใตทอ 

1.1.4   สายพานลําเลียงสินคา 
 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
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คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ตรวจโดยวิธี Visual Inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีกลิ่น ไมเปยกชื้น  
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 1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
 1.2.1 เครื่องปรับอากาศทําความเย็น 

 ตรวจระบบการทําความเย็น ระบบ Sensor และระบบการบันทึกของอุณหภูมิหองจาก
หองชางเครื่อง หรือหองคอมพิวเตอร 

 ตรวจการทํางานของเทอรโมมิเตอรชนิดบันทึกไดอยางตอเนื่อง หรือ Thermograph  
โดยเปรียบเทียบกับเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ Calibration แลว 

 1.2.2 สายพานลําเลียงสินคา 
 สามารถทํางานไดตามปกติ ไมทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการขนถายสินคา 

 1.2.3 Dock Seals and Shelters 
 ตองสามารถปกคลุมไดแนบสนิท ไมมีอากาศ  ฝุน แมลง หรืออ่ืนๆผานจากดานนอกเขามา

บริเวณลานขนสงสินคา 
1.2.4 ตู Container 

 ตองมีการเปดเครื่องปรับอากาศมากอนเพ่ือปรับระดับอุณหภูมิภายในพาหนะขนสง กรณี
ที่เปนพาหนะขนสงสินคาแชเย็นจะตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใจกลางสินคาใหไมสูงกวา 
4◦C และกรณีที่เปนพาหนะขนสงสินคาแชแข็งจะตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใจกลาง
สินคาใหไมสูงกวา -18◦C ตรวจสอบโดยการดูจากมาตรวัดอุณหภูมิตู Container ที่อยู
ดานหนารถ 

 ในกรณีที่พาหนะขนสงสินคาไมใชพาหนะขนสงที่สามารถควบคุมความเย็นได ภาชนะท่ีใช
บรรจุสินคาตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใจกลางสินคาไดตามที่กําหนดและปองกันการ
ปนเปอนจากสิ่งแวดลอมได 

 1.3 ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณลานขนสงสินคา 
 ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณนี้ดวยเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check 5 บริเวณคือมุมทั้ง  

4 แหง และจุดกึ่งกลาง 1 แหง ตองไมเกิน 10๐C    
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 ในกรณีที่พาหนะขนสงสินคาไมใชพาหนะขนสงที่สามารถควบคุมความเย็นได ภาชนะท่ีใช
บรรจุสินคาตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใจกลางสินคาไดตามที่กําหนดและปองกันการ
ปนเปอนจากสิ่งแวดลอมได 

 1.3 ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณลานขนสงสินคา 
 ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณนี้ดวยเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check 5 บริเวณคือมุมทั้ง  

4 แหง และจุดกึ่งกลาง 1 แหง ตองไมเกิน 10๐C    
 

2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
 2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อของสินคา 

 ตรวจสอบโดยการสุมสินคาแชแข็งที่มีอายุการผลิตนานที่สุด จํานวน 1 กลอง ตอชนิด
สินคาท่ีทําการขนถายลงในตู Container วัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อโดยการแทง probe ของ



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก
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กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:97 
 

2.6 ตรวจสินคาที่ลําเลียงบนสายพานตองไมเกินวันที่ผลิต หรือ Lot number ที่ผานผลการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว หรือเอกชนที่กรมปศุสัตวใหการรับรองผลการทดสอบชนิดนั้น เชน 
สารเคมี ยาหรือยาฆาแมลงตกคาง หรือดานจุลชีววิทยา 

 พนักงานตรวจเนื้อ หรือพนักงานผูควบคุมคุณภาพตองทราบวาสินคาที่ลําเลียงลงตู 
Container สงออกไปยังประเทศใด และตองผานการทดสอบชนิดใดบาง หากเปนยาหรือ
ยาฆาแมลงตกคางตองทราบวาผานผลการทดสอบถึงวันที่ผลิตหรือ Lot number ใด ดาน
จุลชีววิทยาตองทราบวาชนิดสินคา วันที่ผลิตหรือ Lot number ใดที่ผานผลการทดสอบ
ทางหองปฏิบัติการ 

 ตรวจสอบใบแจงรายการสินคาที่ระบุชนิดสินคา วันที่ผลิตหรือ Lot number ซ่ึงติดอยูบน
พาเลทสินคากอนทําการขนถายสินคาลงตู Container และตรวจสินคาที่ลําเลียงบน
สายพานตองไมเกินวันที่ผลิต หรือ Lot number ที่ผานผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 

 2.7 ตรวจคัดแยกกลองที่ชํารุดเสียหายระหวางการลําเลียงและขนถายสินคา 
 ตรวจสอบสินคาที่ลําเลียงบนสายพานเพ่ือขนถายลงตู Container  ตรวจโดยการสังเกตมุม

กลองของสินคาแชแข็ง ถามีรอยปริแตกจะเห็นถุงสินคาที่อยูภายในกลอง ใหพนักงาน
ตรวจเนื้อหรือพนักงานผูควบคุมคุณภาพคัดแยกออก และนําไปเปลี่ยนกลองใหมที่หอง
บรรจุหีบหอ โดยที่ฉลากสินคา วันที่ผลิต หรือ Lot number  วันที่หมดอายุ และ Health 
mark เชนเดียวกับกลองท่ีแตกทุกประการ 

  ตรวจนับจํานวนกลองที่แตกชํารุดวาแตละชนิดสินคามีจํานวนเทาใด ตองเทากับเอกสารที่
ระบุจํานวนกลองที่เบิกจากหอง Dry store ซ่ึงตองตรงกับจํานวนจริงของกลองที่เบิก
ออกมา 

 2.8 ตรวจยอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container  
 ตรวจสอบเอกสาร Loading plan และใบแจงรายการสินคาที่ระบุชนิดสินคา วันที่ผลิต 

หรือ Lot number ซ่ึงติดอยูบนพาเลทสนิคาท้ังหมดท่ีทําการขนถายลงตู Container ตอง
สอดคลองหรือตรงกัน 

 ตรวจนับสินคาแชแข็งในตู Container วาแตละแถวมีจํานวนกี่กลอง และมีจํานวนทั้งหมด
กี่แถว เพ่ือนํามาคํานวณเปนยอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container ตองตรงกับ
ใบแจงรายการสินคาที่ติดอยูบนพาเลทสินคาท้ังหมดที่ทําการขนถายลงตู Container 

2.9 ทําการปดตู Container และล็อคตูดวย DLD Seal กรณีท่ีมีการ Co-load รวมกันระหวางโรงงาน
ที่ไดรับรองการสงออก เจาหนาที่สัตวแพทยประจําโรงงานตนทางจะตองแจงแผนการ Co-load 
ตอเจาหนาที่สัตวแพทยปลายทางกอน  เพ่ือควบคุมและตรวจสอบสินคาที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพจากโรงงานตนทางแลว และเจาหนาที่สัตวแพทยปลายทางจะตองทําการตัด DLD Seal 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:96 
 

เทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ Calibration แลวที่ใชกับอุณหภูมิเนื้อแชแข็งตอง
ไดไมเกิน -18◦C 

 ตรวจสอบโดยการสุมสินคาแชเย็น จํานวน 1 ถุง วัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อโดยการแทง 
probe ของเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ Calibration แลวที่ใชกับอุณหภูมิเนื้อ
แชเย็นตองไดไมเกิน 4◦C 

2.2 ตรวจสอบการขนถายสินคา 
 การขนถายสินคาจะตองมีระบบที่สามารถปองกันการปนเปอนจากภายนอกสูสินคาได 
 ระหวางการขนถายสินคา ตองมีมาตรการปองกันหรือลดการเกิดการจับตัวเปนหยดน้ํา  

ที่ผนังภายในพาหนะขนสง 
 การขนถายสินคาขึ้นหรือลงจากพาหนะขนสงตองเปนไปอยางนุมนวล และหามโยน เพ่ือ

ปองกันสินคาไดรับความเสียหายและเกิดการปนเปอน ขณะขนถายสินคาขึ้นพาหนะขนสง 
ตองจัดเรียงภาชนะบรรจุอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีการหมุนเวียนอากาศเย็นโดยรอบสินคา
อยางเพียงพอ หรือโดยวิธีการอ่ืนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิของสินคาใหเปนไปตาม 
ที่กําหนดได 

 2.3 ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการขนถายสินคา 
 ตรวจสอบเอกสารจากฝายตางประเทศ เชน Loading plan ซึ่งตองระบุชนิดสินคา 

น้ําหนักสินคา จํานวนกลองและน้ําหนักรวมสินคา (Net weight) ประเทศที่สงออก  
วันและเวลาที่ทําการ Loading หรือขนถายสินคา วันที่ผลิตหรือ Lot number ที่
คาดหมายวาจะทําการขนถายสินคา วันที่สงออก (Date of departure) สงออกทางรถ 
เรือ หรือทางอากาศ ชื่อเรือหรือเที่ยวบินที่สงออกโดยมีหลักฐานในภายหลังจาก 
กรมศุลกากรการวามีการสงออกจริง 

 2.4 เปดเครื่องปรับอากาศทําความเย็นของตู Container ระหวางที่มีการลําเลียงสินคา  
 ตรวจสอบโดยการสังเกตวาเครื่องปรับอากาศกําลังทํางานและมีไอเย็นออกมาสัมผัสกับ

สินคาแชแข็ง 
2.5 ตรวจฉลากสินคาที่ระบุบนกลองที่ทําการขนถายลงในตู Container เชน ชนิดสินคา Health mark  
(EST. No หรือ TH. No.) วันที่ผลิต หรือ Lot number 

 ตรวจสอบฉลากสินคาแชแข็งที่ทําการสงออกตองตรงกับเอกสารระบุใน Loading plan 
โดยตรวจจากสินคาที่รถ Forklift ตักออกมาจากหองเย็นคลังสินคา หรือ จากพาเลท 
ที่กอนขนถายลงบนสายพานลําเลียง 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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เทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ Calibration แลวที่ใชกับอุณหภูมิเนื้อแชแข็งตอง
ไดไมเกิน -18◦C 

 ตรวจสอบโดยการสุมสินคาแชเย็น จํานวน 1 ถุง วัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อโดยการแทง 
probe ของเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ Calibration แลวที่ใชกับอุณหภูมิเนื้อ
แชเย็นตองไดไมเกิน 4◦C 

2.2 ตรวจสอบการขนถายสินคา 
 การขนถายสินคาจะตองมีระบบที่สามารถปองกันการปนเปอนจากภายนอกสูสินคาได 
 ระหวางการขนถายสินคา ตองมีมาตรการปองกันหรือลดการเกิดการจับตัวเปนหยดน้ํา  

ที่ผนังภายในพาหนะขนสง 
 การขนถายสินคาขึ้นหรือลงจากพาหนะขนสงตองเปนไปอยางนุมนวล และหามโยน เพ่ือ

ปองกันสินคาไดรับความเสียหายและเกิดการปนเปอน ขณะขนถายสินคาขึ้นพาหนะขนสง 
ตองจัดเรียงภาชนะบรรจุอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีการหมุนเวียนอากาศเย็นโดยรอบสินคา
อยางเพียงพอ หรือโดยวิธีการอ่ืนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิของสินคาใหเปนไปตาม 
ที่กําหนดได 

 2.3 ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการขนถายสินคา 
 ตรวจสอบเอกสารจากฝายตางประเทศ เชน Loading plan ซึ่งตองระบุชนิดสินคา 

น้ําหนักสินคา จํานวนกลองและน้ําหนักรวมสินคา (Net weight) ประเทศที่สงออก  
วันและเวลาที่ทําการ Loading หรือขนถายสินคา วันที่ผลิตหรือ Lot number ที่
คาดหมายวาจะทําการขนถายสินคา วันที่สงออก (Date of departure) สงออกทางรถ 
เรือ หรือทางอากาศ ชื่อเรือหรือเที่ยวบินที่สงออกโดยมีหลักฐานในภายหลังจาก 
กรมศุลกากรการวามีการสงออกจริง 

 2.4 เปดเครื่องปรับอากาศทําความเย็นของตู Container ระหวางที่มีการลําเลียงสินคา  
 ตรวจสอบโดยการสังเกตวาเครื่องปรับอากาศกําลังทํางานและมีไอเย็นออกมาสัมผัสกับ

สินคาแชแข็ง 
2.5 ตรวจฉลากสินคาที่ระบุบนกลองที่ทําการขนถายลงในตู Container เชน ชนิดสินคา Health mark  
(EST. No หรือ TH. No.) วันที่ผลิต หรือ Lot number 

 ตรวจสอบฉลากสินคาแชแข็งที่ทําการสงออกตองตรงกับเอกสารระบุใน Loading plan 
โดยตรวจจากสินคาที่รถ Forklift ตักออกมาจากหองเย็นคลังสินคา หรือ จากพาเลท 
ที่กอนขนถายลงบนสายพานลําเลียง 
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2.6 ตรวจสินคาที่ลําเลียงบนสายพานตองไมเกินวันที่ผลิต หรือ Lot number ที่ผานผลการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว หรือเอกชนที่กรมปศุสัตวใหการรับรองผลการทดสอบชนิดนั้น เชน 
สารเคมี ยาหรือยาฆาแมลงตกคาง หรือดานจุลชีววิทยา 

 พนักงานตรวจเนื้อ หรือพนักงานผูควบคุมคุณภาพตองทราบวาสินคาที่ลําเลียงลงตู 
Container สงออกไปยังประเทศใด และตองผานการทดสอบชนิดใดบาง หากเปนยาหรือ
ยาฆาแมลงตกคางตองทราบวาผานผลการทดสอบถึงวันที่ผลิตหรือ Lot number ใด ดาน
จุลชีววิทยาตองทราบวาชนิดสินคา วันที่ผลิตหรือ Lot number ใดที่ผานผลการทดสอบ
ทางหองปฏิบัติการ 

 ตรวจสอบใบแจงรายการสินคาที่ระบุชนิดสินคา วันที่ผลิตหรือ Lot number ซ่ึงติดอยูบน
พาเลทสินคากอนทําการขนถายสินคาลงตู Container และตรวจสินคาที่ลําเลียงบน
สายพานตองไมเกินวันที่ผลิต หรือ Lot number ที่ผานผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 

 2.7 ตรวจคัดแยกกลองที่ชํารุดเสียหายระหวางการลําเลียงและขนถายสินคา 
 ตรวจสอบสินคาที่ลําเลียงบนสายพานเพ่ือขนถายลงตู Container  ตรวจโดยการสังเกตมุม

กลองของสินคาแชแข็ง ถามีรอยปริแตกจะเห็นถุงสินคาที่อยูภายในกลอง ใหพนักงาน
ตรวจเนื้อหรือพนักงานผูควบคุมคุณภาพคัดแยกออก และนําไปเปลี่ยนกลองใหมที่หอง
บรรจุหีบหอ โดยที่ฉลากสินคา วันที่ผลิต หรือ Lot number  วันที่หมดอายุ และ Health 
mark เชนเดียวกับกลองท่ีแตกทุกประการ 

  ตรวจนับจํานวนกลองที่แตกชํารุดวาแตละชนิดสินคามีจํานวนเทาใด ตองเทากับเอกสารที่
ระบุจํานวนกลองที่เบิกจากหอง Dry store ซ่ึงตองตรงกับจํานวนจริงของกลองที่เบิก
ออกมา 

 2.8 ตรวจยอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container  
 ตรวจสอบเอกสาร Loading plan และใบแจงรายการสินคาที่ระบุชนิดสินคา วันที่ผลิต 

หรือ Lot number ซ่ึงติดอยูบนพาเลทสนิคาท้ังหมดท่ีทําการขนถายลงตู Container ตอง
สอดคลองหรือตรงกัน 

 ตรวจนับสินคาแชแข็งในตู Container วาแตละแถวมีจํานวนกี่กลอง และมีจํานวนทั้งหมด
กี่แถว เพ่ือนํามาคํานวณเปนยอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container ตองตรงกับ
ใบแจงรายการสินคาที่ติดอยูบนพาเลทสินคาท้ังหมดที่ทําการขนถายลงตู Container 

2.9 ทําการปดตู Container และล็อคตูดวย DLD Seal กรณีท่ีมีการ Co-load รวมกันระหวางโรงงาน
ที่ไดรับรองการสงออก เจาหนาที่สัตวแพทยประจําโรงงานตนทางจะตองแจงแผนการ Co-load 
ตอเจาหนาที่สัตวแพทยปลายทางกอน  เพ่ือควบคุมและตรวจสอบสินคาที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพจากโรงงานตนทางแลว และเจาหนาที่สัตวแพทยปลายทางจะตองทําการตัด DLD Seal 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:96 
 

เทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ Calibration แลวที่ใชกับอุณหภูมิเนื้อแชแข็งตอง
ไดไมเกิน -18◦C 

 ตรวจสอบโดยการสุมสินคาแชเย็น จํานวน 1 ถุง วัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อโดยการแทง 
probe ของเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ Calibration แลวที่ใชกับอุณหภูมิเนื้อ
แชเย็นตองไดไมเกิน 4◦C 

2.2 ตรวจสอบการขนถายสินคา 
 การขนถายสินคาจะตองมีระบบที่สามารถปองกันการปนเปอนจากภายนอกสูสินคาได 
 ระหวางการขนถายสินคา ตองมีมาตรการปองกันหรือลดการเกิดการจับตัวเปนหยดน้ํา  

ที่ผนังภายในพาหนะขนสง 
 การขนถายสินคาขึ้นหรือลงจากพาหนะขนสงตองเปนไปอยางนุมนวล และหามโยน เพ่ือ

ปองกันสินคาไดรับความเสียหายและเกิดการปนเปอน ขณะขนถายสินคาขึ้นพาหนะขนสง 
ตองจัดเรียงภาชนะบรรจุอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีการหมุนเวียนอากาศเย็นโดยรอบสินคา
อยางเพียงพอ หรือโดยวิธีการอ่ืนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิของสินคาใหเปนไปตาม 
ที่กําหนดได 

 2.3 ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการขนถายสินคา 
 ตรวจสอบเอกสารจากฝายตางประเทศ เชน Loading plan ซึ่งตองระบุชนิดสินคา 

น้ําหนักสินคา จํานวนกลองและน้ําหนักรวมสินคา (Net weight) ประเทศที่สงออก  
วันและเวลาที่ทําการ Loading หรือขนถายสินคา วันที่ผลิตหรือ Lot number ที่
คาดหมายวาจะทําการขนถายสินคา วันที่สงออก (Date of departure) สงออกทางรถ 
เรือ หรือทางอากาศ ชื่อเรือหรือเที่ยวบินที่สงออกโดยมีหลักฐานในภายหลังจาก 
กรมศุลกากรการวามีการสงออกจริง 

 2.4 เปดเครื่องปรับอากาศทําความเย็นของตู Container ระหวางที่มีการลําเลียงสินคา  
 ตรวจสอบโดยการสังเกตวาเครื่องปรับอากาศกําลังทํางานและมีไอเย็นออกมาสัมผัสกับ

สินคาแชแข็ง 
2.5 ตรวจฉลากสินคาที่ระบุบนกลองที่ทําการขนถายลงในตู Container เชน ชนิดสินคา Health mark  
(EST. No หรือ TH. No.) วันที่ผลิต หรือ Lot number 

 ตรวจสอบฉลากสินคาแชแข็งที่ทําการสงออกตองตรงกับเอกสารระบุใน Loading plan 
โดยตรวจจากสินคาที่รถ Forklift ตักออกมาจากหองเย็นคลังสินคา หรือ จากพาเลท 
ที่กอนขนถายลงบนสายพานลําเลียง 
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 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.7 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 กรณีที่เปนเพดาน Isowall หรือเพดานชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ใหทําความสะอาด   

โดยลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต และ หลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
4. สมุด Log book ควบคุมการใช Seal DLD 

 

ตัวอยาง สมุด Log book ควบคุมการใช Seal DLD 
ว/ด/ป หมายเลข 

DLD 
Seal 

รับเขา 

จํานวน
รับเขา 

หมายเลข 
DLD 
Seal 

เบิกไปใช 

จํานวน
เบิก 

คงเหลือ สพส.1 ประเทศ
ปลายทาง 

Container No. Invoine 
No. 

เจาหนาท่ี
ผูเบิก 

สัตว
แพทย
ประจํา
โรงงาน 

3/2/61 J 61001 
-J 61100 

100 - - 100 - - - - - สมชาย 

4/3/61 - - J 61001 4 96 - - -- - - สมชาย 

4/3/61 - -- J 61001   000/123 ญี่ปุน KISD3456782 Asd11111 สุดสวย สมชาย 

   J 61002   000/124 อังกฤษ DFGS2345122 Csxd1234 สุดสวย สมชาย 

   J 61003   000/125 ญี่ปุน ASDE4321541 Ssas12345 สุดสวย สมชาย 

   J 61004   000/126 เกาหลี SWDE1234567 www12344 สุดสวย สมชาย 
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ที่ปดตูมาจากโรงงานตนทาง  เมื่อทําการโหลดสินคาขึ้นตูเรียบรอยแลวเจาหนาที่สัตวแพทย
ประจําโรงงานจะทําการปดล็อคตูดวย DLD Seal ที่โรงงานปลายทาง 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection ) 
 3.1 ตรวจยอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container ตรงตามเอกสารบันทึกการตรวจสอบสินคา
บนตู Container และลงขอมูลในเอกสาร 
 3.2 ตรวจยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดในหองเย็นคลังสินคาหลังจากปดตู Container  

 ตรวจสอบโดยการนํายอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container ไปหักลบออกจาก
ยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดที่เก็บในหองเย็นคลังสินคา จะไดยอดคงเหลือของสินคาแชแข็ง
ที่เก็บไวในหองเย็นคลังสินคา 

 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
 3.3.1 อุปกรณตาง ๆ เชน สายพานลําเลียง 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) 
 ทิ้งใหแหง 

 3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตาง ๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

 3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
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กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:98 
 

ที่ปดตูมาจากโรงงานตนทาง  เมื่อทําการโหลดสินคาขึ้นตูเรียบรอยแลวเจาหนาที่สัตวแพทย
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection ) 
 3.1 ตรวจยอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container ตรงตามเอกสารบันทึกการตรวจสอบสินคา
บนตู Container และลงขอมูลในเอกสาร 
 3.2 ตรวจยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดในหองเย็นคลังสินคาหลังจากปดตู Container  

 ตรวจสอบโดยการนํายอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container ไปหักลบออกจาก
ยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดที่เก็บในหองเย็นคลังสินคา จะไดยอดคงเหลือของสินคาแชแข็ง
ที่เก็บไวในหองเย็นคลังสินคา 

 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
 3.3.1 อุปกรณตาง ๆ เชน สายพานลําเลียง 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) 
 ทิ้งใหแหง 

 3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตาง ๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

 3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection ) 
 3.1 ตรวจยอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container ตรงตามเอกสารบันทึกการตรวจสอบสินคา
บนตู Container และลงขอมูลในเอกสาร 
 3.2 ตรวจยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดในหองเย็นคลังสินคาหลังจากปดตู Container  

 ตรวจสอบโดยการนํายอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container ไปหักลบออกจาก
ยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดที่เก็บในหองเย็นคลังสินคา จะไดยอดคงเหลือของสินคาแชแข็ง
ที่เก็บไวในหองเย็นคลังสินคา 

 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
 3.3.1 อุปกรณตาง ๆ เชน สายพานลําเลียง 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) 
 ทิ้งใหแหง 

 3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตาง ๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
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บนตู Container และลงขอมูลในเอกสาร 
 3.2 ตรวจยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดในหองเย็นคลังสินคาหลังจากปดตู Container  

 ตรวจสอบโดยการนํายอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container ไปหักลบออกจาก
ยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดที่เก็บในหองเย็นคลังสินคา จะไดยอดคงเหลือของสินคาแชแข็ง
ที่เก็บไวในหองเย็นคลังสินคา 

 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
 3.3.1 อุปกรณตาง ๆ เชน สายพานลําเลียง 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) 
 ทิ้งใหแหง 

 3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตาง ๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

 3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection ) 
 3.1 ตรวจยอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container ตรงตามเอกสารบันทึกการตรวจสอบสินคา
บนตู Container และลงขอมูลในเอกสาร 
 3.2 ตรวจยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดในหองเย็นคลังสินคาหลังจากปดตู Container  

 ตรวจสอบโดยการนํายอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container ไปหักลบออกจาก
ยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดที่เก็บในหองเย็นคลังสินคา จะไดยอดคงเหลือของสินคาแชแข็ง
ที่เก็บไวในหองเย็นคลังสินคา 

 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ 
 3.3.1 อุปกรณตาง ๆ เชน สายพานลําเลียง 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant (กรณีที่คราบสกปรกไม

ออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) 
 ทิ้งใหแหง 

 3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษขยะตาง ๆ เชน สายรัดกลองที่ตกตามพ้ืนหอง 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาดแรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบฉีดลางดวยน้ําอุน ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

 3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดผนังหอง 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
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 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.7 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 กรณีที่เปนเพดาน Isowall หรือเพดานชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ใหทําความสะอาด   

โดยลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต และ หลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
4. สมุด Log book ควบคุมการใช Seal DLD 

 

ตัวอยาง สมุด Log book ควบคุมการใช Seal DLD 
ว/ด/ป หมายเลข 

DLD 
Seal 

รับเขา 

จํานวน
รับเขา 

หมายเลข 
DLD 
Seal 

เบิกไปใช 

จํานวน
เบิก 

คงเหลือ สพส.1 ประเทศ
ปลายทาง 

Container No. Invoine 
No. 

เจาหนาท่ี
ผูเบิก 

สัตว
แพทย
ประจํา
โรงงาน 

3/2/61 J 61001 
-J 61100 

100 - - 100 - - - - - สมชาย 

4/3/61 - - J 61001 4 96 - - -- - - สมชาย 

4/3/61 - -- J 61001   000/123 ญี่ปุน KISD3456782 Asd11111 สุดสวย สมชาย 

   J 61002   000/124 อังกฤษ DFGS2345122 Csxd1234 สุดสวย สมชาย 

   J 61003   000/125 ญี่ปุน ASDE4321541 Ssas12345 สุดสวย สมชาย 

   J 61004   000/126 เกาหลี SWDE1234567 www12344 สุดสวย สมชาย 
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3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection ) 
 3.1 ตรวจยอดสินคาและน้ําหนักที่ขนถายลงตู Container ตรงตามเอกสารบันทึกการตรวจสอบสินคา
บนตู Container และลงขอมูลในเอกสาร 
 3.2 ตรวจยอดตัวเลขการผลิตทั้งหมดในหองเย็นคลังสินคาหลังจากปดตู Container  
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองลางและหองเก็บภาชนะและอุปกรณ 
(Cleaning and Keeping Equipment Room ) 

 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 19 
วันที่เริ่มใช  : ….…..........……... 
แกไขครั้งที่  : ………..…………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค 

1. ทําความสะอาดสิ่งสกปรกและฆาเชื้อจุลินทรียที่ติดอยูบนพ้ืนผิวของภาชนะและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 
2. ควบคุมสิ่งสกปรกและกําจัดเชื้อจุลินทรียที่อาจปนเปอนกลับลงไปใหมบนพ้ืนผิวของภาชนะและอุปกรณ 
3. ควบคุมสิ่งสกปรกและกําจัดเชื้อจุลินทรียจากภาชนะและอุปกรณไมใหปนเปอนกลับลงไปในผลิตภัณฑ

จากเนื้อสัตว (Recontamination)  

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. ตองมีหองลางภาชนะและอุปกรณที่เพียงพอ 
2. ตองมีหองจัดเก็บภาชนะและอุปกรณหลังการลางที่เพียงพอ 
3. กรณีที่มีการฆาเชื้อดวยความรอน เชน Knife Sterilizer ตองไดอุณหภูมิไมต่ํากวา 82 ๐C หรือมากกวา

ตามขอกําหนดของประเทศคูคา 
4. อากาศจากหองลางภาชนะและอุปกรณตองไมไหลเขาสูหองที่มีกระบวนการผลิตและหองเก็บภาชนะ

และอุปกรณหลังลาง 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

 1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 อุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน (Hood) Knife Sterilizer ถังที่มีขดลวดใหความ
รอน  ชั้นวางภาชนะและอุปกรณ  

 ตรวจดานนอกและดานในโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดไมมีคราบสกปรก  เรียบ 
ไมมีสนิม 

 1.1.2 ถัง, ถาด และตะกรา 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ ไมมีสนิมหรือ 

ออกไซดของโลหะ ไมมีซอกมุมหรือรูที่สะสมสิ่งสกปรกซึ่งกอใหเกิดการปนเปอน อาจใชมือ
สัมผัสลูบบริเวณพ้ืนผิวของภาชนะเพ่ือตรวจเช็ควาภาชนะมีคราบสิ่งสกปรกและลาง
สะอาดหรือไม 

 1.1.3 ตูเก็บภาชนะและอุปกรณ 
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จากเนื้อสัตว (Recontamination)  

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. ตองมีหองลางภาชนะและอุปกรณที่เพียงพอ 
2. ตองมีหองจัดเก็บภาชนะและอุปกรณหลังการลางที่เพียงพอ 
3. กรณีที่มีการฆาเชื้อดวยความรอน เชน Knife Sterilizer ตองไดอุณหภูมิไมต่ํากวา 82 ๐C หรือมากกวา

ตามขอกําหนดของประเทศคูคา 
4. อากาศจากหองลางภาชนะและอุปกรณตองไมไหลเขาสูหองที่มีกระบวนการผลิตและหองเก็บภาชนะ

และอุปกรณหลังลาง 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

 1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 อุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน (Hood) Knife Sterilizer ถังที่มีขดลวดใหความ
รอน  ชั้นวางภาชนะและอุปกรณ  

 ตรวจดานนอกและดานในโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดไมมีคราบสกปรก  เรียบ 
ไมมีสนิม 

 1.1.2 ถัง, ถาด และตะกรา 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ ไมมีสนิมหรือ 

ออกไซดของโลหะ ไมมีซอกมุมหรือรูที่สะสมสิ่งสกปรกซึ่งกอใหเกิดการปนเปอน อาจใชมือ
สัมผัสลูบบริเวณพ้ืนผิวของภาชนะเพ่ือตรวจเช็ควาภาชนะมีคราบสิ่งสกปรกและลาง
สะอาดหรือไม 

 1.1.3 ตูเก็บภาชนะและอุปกรณ 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก เรียบ ไมมีสนิมหรือ 
ออกไซดของโลหะ 

 1.1.4 พาเลทรองพ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง 
 ถามีคราบและสกปรกใหคัดแยกออกไปลางทําความสะอาด ไมทําดวยวัสดุไม หรือวัสดุอ่ืน

ที่ทําความสะอาดยากและดูดซึมความชื้นไดงาย 
 1.1.5 ระบบการระบายอากาศ เชน พัดลมดูดอากาศ ฟลเตอรกรองอากาศ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ฝุนสกปรก ถาเปนโลหะ
ตองไมมีสนิม 

 ถามีคราบและฝุนสกปรก ใหนําไปลางทําความสะอาด ถามีสนิมหรือออกไซดของโลหะตอง
ขูดคราบสนิมหรือออกไซดออกใหหมดและทาทับดวยสี 

 1.1.6 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

 1.1.7 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดไมมีกลิ่นเรียบ 

 1.1.8 ผนังหอง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

 1.1.9 เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  และเรียบ ไมมีการกลั่น

ตัวเปนหยดน้ํา 
 หลอดไฟ ควรมีฝาครอบซึ่งตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก  และสิ่งสกปรกอยูภายในฝา

ครอบ 
 1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
 1.2.1 อุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน (Hood) 

 ตรวจดูโดยการสังเกตวาปลองและทอดูดควันจากไอความรอนมีรองรอยแตกชํารุดหรือไม 
อาจใชมือสัมผัสรอยตอหรือสังเกตวามีไอความรอนออกมาจากปลองและทอดูดควันหรือไม 

 ตรวจสอบการทํางานวามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสิ่งตอไปนี้ 
 ดูดควันจากไอความรอนหมดหรือไม 
 บริเวณโครงสรางดานบน และรอบ ๆ ปลองดูดความรอนมีการกลั่นตัวของหยดน้ําหรือไม 
 อุณหภูมิหองรอนหรือไม 
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กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:103 
 

1.2.2 เครื่อง steam ใหความรอนและเทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้งที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได เชน 
Knife Sterilizer ขดลวดใหความรอน 
 ตรวจวัดอุณหภูมิของ Knife Sterilizer โดยการใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ 

Calibration แลวแทง probe ลงไปในน้ํารอนของ Knife Sterilizer เปรียบเทียบกับ
เทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้งไดไมต่ํากวามาตรฐาน 

 กรณีที่คาไมเทากันใหยึดถือตามเทอรโมมิเตอรชนิด manual check ที่ calibration แลว 
ใหหาสาเหตุและปรับปรุงแกไขเทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้ง หรือนําไป calibration  

 1.2.3 ตูเก็บภาชนะและอุปกรณ ชั้นวางภาชนะและอุปกรณ พาเลทรองพ้ืน 
 ตองมีจํานวนเพียงพอและสมดุลกับภาชนะและอุปกรณตาง ๆ ตรวจโดยการสังเกตวาไมมี

ภาชนะและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชสัมผัสกับเนื้อโดยตรงวางกับพ้ืนหรือวางเรียงซอนกัน
จนกระท่ังไมสามารถหยิบนํามาใชงานได หรือไมวางบนตูเก็บภาชนะและอุปกรณ 

 1.2.4 ระบบการระบายอากาศ เชน พัดลมดูดอากาศ ฟลเตอรกรองอากาศ 
 สามารถทํางานไดตามปกติและเปนระบบอากาศชนิดที่นําเอาอากาศชนิดบริสุทธิ์ (Fresh 

air) จากดานนอกเขามาหมุนเวียนภายในหองและนําอากาศท่ีไมบริสุทธิ์ภายในหองออกไป
ทางดานนอกโดยผานทางระบบการระบายอากาศ 

 ตรวจสอบทิศทางการไหลของอากาศ 
1.3   ตรวจการเบิกจํานวนสารเคมี เชน น้ํายาลางทําความสะอาด (Detergent) น้ํายาฆาเชื้อ 
(Disinfectant) 

 ตรวจสอบเอกสารใบเบิกจํานวนสารเคมี เชน น้ํายา Detergent Disinfectant ตองตรงกับ
จํานวนสารเคมีท่ีเบิกจริงจากหองเก็บสารเคมี 
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อนุญาตใชกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยอยูใน List รายชื่อทั้งชื่อการคาและชื่อ
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 สารเคมีที่เบิกมาตองเพียงพอตอการใชงานในแตละวัน กรณีท่ีมีจํานวนสารเคมีเหลือให 
 สงคืนและนําไปเก็บไวในหองสารเคมี โดยนําไปหักลบออกจากเอกสารใบเบิกจํานวน

สารเคมี นอกจากนี้ในหองสารเคมีตองมีสมุดบันทึกการเบิกรับจายจํานวนสารเคมี ซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบของฝาย store  

1.5 ตรวจโปรแกรมการลางทําความสะอาด จํานวนภาชนะและอุปกรณ ตองเพียงพอและสมดุลตอการ
ใชงาน  จํานวนภาชนะและอุปกรณควรมีประมาณ 2 ชุด คือ ชุดที่ใชงานกระบวนการผลิต และชุด
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1.2.2 เครื่อง steam ใหความรอนและเทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้งที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได เชน 
Knife Sterilizer ขดลวดใหความรอน 
 ตรวจวัดอุณหภูมิของ Knife Sterilizer โดยการใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ 

Calibration แลวแทง probe ลงไปในน้ํารอนของ Knife Sterilizer เปรียบเทียบกับ
เทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้งไดไมต่ํากวามาตรฐาน 

 กรณีที่คาไมเทากันใหยึดถือตามเทอรโมมิเตอรชนิด manual check ที่ calibration แลว 
ใหหาสาเหตุและปรับปรุงแกไขเทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้ง หรือนําไป calibration  

 1.2.3 ตูเก็บภาชนะและอุปกรณ ชั้นวางภาชนะและอุปกรณ พาเลทรองพ้ืน 
 ตองมีจํานวนเพียงพอและสมดุลกับภาชนะและอุปกรณตาง ๆ ตรวจโดยการสังเกตวาไมมี

ภาชนะและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชสัมผัสกับเนื้อโดยตรงวางกับพ้ืนหรือวางเรียงซอนกัน
จนกระท่ังไมสามารถหยิบนํามาใชงานได หรือไมวางบนตูเก็บภาชนะและอุปกรณ 

 1.2.4 ระบบการระบายอากาศ เชน พัดลมดูดอากาศ ฟลเตอรกรองอากาศ 
 สามารถทํางานไดตามปกติและเปนระบบอากาศชนิดที่นําเอาอากาศชนิดบริสุทธิ์ (Fresh 

air) จากดานนอกเขามาหมุนเวียนภายในหองและนําอากาศท่ีไมบริสุทธิ์ภายในหองออกไป
ทางดานนอกโดยผานทางระบบการระบายอากาศ 

 ตรวจสอบทิศทางการไหลของอากาศ 
1.3   ตรวจการเบิกจํานวนสารเคมี เชน น้ํายาลางทําความสะอาด (Detergent) น้ํายาฆาเชื้อ 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก เรียบ ไมมีสนิมหรือ 
ออกไซดของโลหะ 

 1.1.4 พาเลทรองพ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง 
 ถามีคราบและสกปรกใหคัดแยกออกไปลางทําความสะอาด ไมทําดวยวัสดุไม หรือวัสดุอ่ืน

ที่ทําความสะอาดยากและดูดซึมความชื้นไดงาย 
 1.1.5 ระบบการระบายอากาศ เชน พัดลมดูดอากาศ ฟลเตอรกรองอากาศ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ฝุนสกปรก ถาเปนโลหะ
ตองไมมีสนิม 

 ถามีคราบและฝุนสกปรก ใหนําไปลางทําความสะอาด ถามีสนิมหรือออกไซดของโลหะตอง
ขูดคราบสนิมหรือออกไซดออกใหหมดและทาทับดวยสี 

 1.1.6 พ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

 1.1.7 รางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาดไมมีกลิ่นเรียบ 

 1.1.8 ผนังหอง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และเรียบ 

 1.1.9 เพดาน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  และเรียบ ไมมีการกลั่น

ตัวเปนหยดน้ํา 
 หลอดไฟ ควรมีฝาครอบซึ่งตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก  และสิ่งสกปรกอยูภายในฝา

ครอบ 
 1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
 1.2.1 อุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน (Hood) 

 ตรวจดูโดยการสังเกตวาปลองและทอดูดควันจากไอความรอนมีรองรอยแตกชํารุดหรือไม 
อาจใชมือสัมผัสรอยตอหรือสังเกตวามีไอความรอนออกมาจากปลองและทอดูดควันหรือไม 

 ตรวจสอบการทํางานวามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสิ่งตอไปนี้ 
 ดูดควันจากไอความรอนหมดหรือไม 
 บริเวณโครงสรางดานบน และรอบ ๆ ปลองดูดความรอนมีการกลั่นตัวของหยดน้ําหรือไม 
 อุณหภูมิหองรอนหรือไม 
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 ตรวจสอบเอกสารใบเบิกจํานวนสารเคมี เชน น้ํายา Detergent Disinfectant ตองตรงกับ
จํานวนสารเคมีท่ีเบิกจริงจากหองเก็บสารเคมี 

 สารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต ตองไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตววาเปนสารเคมีที่
อนุญาตใชกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยอยูใน List รายชื่อทั้งชื่อการคาและชื่อ
สารเคมี 

 สารเคมีที่เบิกมาตองเพียงพอตอการใชงานในแตละวัน กรณีท่ีมีจํานวนสารเคมีเหลือให 
 สงคืนและนําไปเก็บไวในหองสารเคมี โดยนําไปหักลบออกจากเอกสารใบเบิกจํานวน

สารเคมี นอกจากนี้ในหองสารเคมีตองมีสมุดบันทึกการเบิกรับจายจํานวนสารเคมี ซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบของฝาย store  

1.5 ตรวจโปรแกรมการลางทําความสะอาด จํานวนภาชนะและอุปกรณ ตองเพียงพอและสมดุลตอการ
ใชงาน  จํานวนภาชนะและอุปกรณควรมีประมาณ 2 ชุด คือ ชุดที่ใชงานกระบวนการผลิต และชุด
สํารองที่นํามาผลัดเปลี่ยนตามโปรแกรมการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ 
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1.2.2 เครื่อง steam ใหความรอนและเทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้งที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได เชน 
Knife Sterilizer ขดลวดใหความรอน 
 ตรวจวัดอุณหภูมิของ Knife Sterilizer โดยการใชเทอรโมมิเตอรชนิด Manual check ที่ 

Calibration แลวแทง probe ลงไปในน้ํารอนของ Knife Sterilizer เปรียบเทียบกับ
เทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้งไดไมต่ํากวามาตรฐาน 

 กรณีที่คาไมเทากันใหยึดถือตามเทอรโมมิเตอรชนิด manual check ที่ calibration แลว 
ใหหาสาเหตุและปรับปรุงแกไขเทอรโมมิเตอรชนิดติดตั้ง หรือนําไป calibration  

 1.2.3 ตูเก็บภาชนะและอุปกรณ ชั้นวางภาชนะและอุปกรณ พาเลทรองพ้ืน 
 ตองมีจํานวนเพียงพอและสมดุลกับภาชนะและอุปกรณตาง ๆ ตรวจโดยการสังเกตวาไมมี

ภาชนะและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชสัมผัสกับเนื้อโดยตรงวางกับพ้ืนหรือวางเรียงซอนกัน
จนกระท่ังไมสามารถหยิบนํามาใชงานได หรือไมวางบนตูเก็บภาชนะและอุปกรณ 

 1.2.4 ระบบการระบายอากาศ เชน พัดลมดูดอากาศ ฟลเตอรกรองอากาศ 
 สามารถทํางานไดตามปกติและเปนระบบอากาศชนิดที่นําเอาอากาศชนิดบริสุทธิ์ (Fresh 

air) จากดานนอกเขามาหมุนเวียนภายในหองและนําอากาศท่ีไมบริสุทธิ์ภายในหองออกไป
ทางดานนอกโดยผานทางระบบการระบายอากาศ 

 ตรวจสอบทิศทางการไหลของอากาศ 
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สารเคมี นอกจากนี้ในหองสารเคมีตองมีสมุดบันทึกการเบิกรับจายจํานวนสารเคมี ซึ่งอยู
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2.  ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
 2.1 ตรวจวิธีการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อภาชนะอุปกรณ 

 ตรวจสอบขั้นตอนการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อภาชนะอุปกรณ เชน มีด เขียง ถาด 
ตะกรา ตราชั่ง รถเข็น และ Trolley ตองเปนไปตามกระบวนการวิธีลางทําความสะอาด
และฆาเชื้อ นอกจากนี้กระบวนการตองลางและขัดถูไดอยางสะอาดทั่วถึง 

 2.1.1  มีด มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 Sterilized ดวยน้ํารอน  82 ๐C หรือมากกวาตามขอกําหนดของประเทศคูคา  หรือ 

Disinfection และ Rinse ดวยน้ําสะอาด 
2.1.2 เขียง ถาด ตะกรา มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 

 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษเนื้อ ไขมันใสถุง  ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งไวใหแหง 

2.1.3 ตราชั่ง มีขั้นตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 ถอดจานกิโลออกมาลางทําความสะอาด Disinfection และ Rinse ดวยน้ําสะอาด  
 ผึ่งไวใหแหง   
 ตัวกิโล ลางคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant 

2.1.4 รถเข็น Trolley มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 

 2.2 ตรวจการจัดวางเรียงภาชนะและอุปกรณหลังลางทําความสะอาด 
 การจัดวางเรียงภาชนะและอุปกรณหลังลางทําความสะอาด  ตองใหหางจากเครื่องมือและ

อุปกรณที่ใชลางทําความสะอาดเพ่ือปองกันการปนเปอนจากน้ําลางภาชนะและอุปกรณ 
รวมทั้งน้ํายาสารเคมี 

 การจัดวางเรียงภาชนะและอุปกรณที่ยังไมไดทําความสะอาด ตองวางบนชั้นวางภาชนะ
และอุปกรณหรือพาเลทรองพ้ืน ที่แยกหางจากภาชนะและอุปกรณที่ลางทําความสะอาด
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แลว เพ่ือปองกันสิ่งสกปรกที่อาจปนเปอนสัมผัสกับภาชนะและอุปกรณหลังลางทําความ
สะอาด 

2.3 ตรวจความสามารถในการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อของพนักงานอนามัยตองสมดุลกับ 
จํานวนภาชนะ อุปกรณท่ีใชในกระบวนการผลิต 

 ตองทราบโปรแกรมการลางทําความสะอาด จํานวนภาชนะอุปกรณและจํานวนพนักงาน
อนามัย 

2.4 ตรวจวิธีการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณ 
 วิธีการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณตองเปนในลักษณะ one way และไมกอใหเกิด

การปนเปอนในระหวางการลําเลียง  การขนสง และการเก็บรักษา 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตชวงระหวางการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณ ควรเขา -

ออก คนละประตู โดยสวนที่ยังไมไดทําความสะอาดเขาประตูหนึ่ง และสวนที่ทําความ
สะอาดแลวใหออกอีกประตูหนึ่ง กรณีที่มีการเขา-ออก เพียงประตูเดียวตองไมมีการ
ลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณทั้งที่ลางทําความสะอาดแลวและยังไมไดลางทําความ
สะอาดสวนทิศทางในเวลาเดียวกัน (Two-way direction) 

 ในขณะที่ยังไมมีการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณ ควรเก็บไวในตูเก็บภาชนะและ
อุปกรณใหมิดชิดโดยมีประตูเลื่อนหรือปดได 

 2.5 ตรวจปญหาการกลั่นตัวของหยดน้ําบนเพดาน หรือโครงสรางดานบน 
 ตรวจสอบโดยการสังเกตโครงสรางดานบนของปลองและทอดูดควันจากไอความรอน

รวมทั้งเพดานวามีการกลั่นตัวของหยดน้ํา (Condensation) หรือไม ถามีใหหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแกไข เชน ตรวจประสิทธิภาพการทํางานของปลองและทอดูดควันจากไอความ
รอน ระบบการระบายอากาศออกสูภายนอก เปนตน 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post - operational Inspection) 
 3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของอุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําอุนฉีดลางคราบสกปรกทั้งดานนอกและดานใน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของ Knife Sterilizer  ถังท่ีมีขดลวดใหความรอน 
 ทําชวงพักกลางวัน โดยการปลอยน้ํารอนออก ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานนอกและใน 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ปลอยน้ํารอนออก ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานนอกและดานใน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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แลว เพ่ือปองกันสิ่งสกปรกที่อาจปนเปอนสัมผัสกับภาชนะและอุปกรณหลังลางทําความ
สะอาด 

2.3 ตรวจความสามารถในการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อของพนักงานอนามัยตองสมดุลกับ 
จํานวนภาชนะ อุปกรณท่ีใชในกระบวนการผลิต 

 ตองทราบโปรแกรมการลางทําความสะอาด จํานวนภาชนะอุปกรณและจํานวนพนักงาน
อนามัย 

2.4 ตรวจวิธีการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณ 
 วิธีการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณตองเปนในลักษณะ one way และไมกอใหเกิด

การปนเปอนในระหวางการลําเลียง  การขนสง และการเก็บรักษา 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตชวงระหวางการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณ ควรเขา -

ออก คนละประตู โดยสวนที่ยังไมไดทําความสะอาดเขาประตูหนึ่ง และสวนที่ทําความ
สะอาดแลวใหออกอีกประตูหนึ่ง กรณีที่มีการเขา-ออก เพียงประตูเดียวตองไมมีการ
ลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณทั้งที่ลางทําความสะอาดแลวและยังไมไดลางทําความ
สะอาดสวนทิศทางในเวลาเดียวกัน (Two-way direction) 

 ในขณะที่ยังไมมีการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณ ควรเก็บไวในตูเก็บภาชนะและ
อุปกรณใหมิดชิดโดยมีประตูเลื่อนหรือปดได 

 2.5 ตรวจปญหาการกลั่นตัวของหยดน้ําบนเพดาน หรือโครงสรางดานบน 
 ตรวจสอบโดยการสังเกตโครงสรางดานบนของปลองและทอดูดควันจากไอความรอน

รวมทั้งเพดานวามีการกลั่นตัวของหยดน้ํา (Condensation) หรือไม ถามีใหหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแกไข เชน ตรวจประสิทธิภาพการทํางานของปลองและทอดูดควันจากไอความ
รอน ระบบการระบายอากาศออกสูภายนอก เปนตน 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post - operational Inspection) 
 3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของอุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําอุนฉีดลางคราบสกปรกทั้งดานนอกและดานใน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของ Knife Sterilizer  ถังท่ีมีขดลวดใหความรอน 
 ทําชวงพักกลางวัน โดยการปลอยน้ํารอนออก ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานนอกและใน 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ปลอยน้ํารอนออก ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานนอกและดานใน 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก
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2.  ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 
 2.1 ตรวจวิธีการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อภาชนะอุปกรณ 

 ตรวจสอบขั้นตอนการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อภาชนะอุปกรณ เชน มีด เขียง ถาด 
ตะกรา ตราชั่ง รถเข็น และ Trolley ตองเปนไปตามกระบวนการวิธีลางทําความสะอาด
และฆาเชื้อ นอกจากนี้กระบวนการตองลางและขัดถูไดอยางสะอาดทั่วถึง 

 2.1.1  มีด มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 Sterilized ดวยน้ํารอน  82 ๐C หรือมากกวาตามขอกําหนดของประเทศคูคา  หรือ 

Disinfection และ Rinse ดวยน้ําสะอาด 
2.1.2 เขียง ถาด ตะกรา มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 

 ทําชวงปฏิบัติงาน พักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 เก็บเศษเนื้อ ไขมันใสถุง  ใชน้ําอุนลางคราบไขมัน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 Disinfection และ Rinse ออกดวยน้ําสะอาด  ทิ้งไวใหแหง 

2.1.3 ตราชั่ง มีขั้นตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวัน และหลังจากเลิกงาน 
 ถอดจานกิโลออกมาลางทําความสะอาด Disinfection และ Rinse ดวยน้ําสะอาด  
 ผึ่งไวใหแหง   
 ตัวกิโล ลางคราบสกปรกออกใหสะอาดและลางดวยน้ํายา Disinfectant 

2.1.4 รถเข็น Trolley มีข้ันตอนการทําความสะอาดดังนี้ 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 

 2.2 ตรวจการจัดวางเรียงภาชนะและอุปกรณหลังลางทําความสะอาด 
 การจัดวางเรียงภาชนะและอุปกรณหลังลางทําความสะอาด  ตองใหหางจากเครื่องมือและ

อุปกรณที่ใชลางทําความสะอาดเพ่ือปองกันการปนเปอนจากน้ําลางภาชนะและอุปกรณ 
รวมทั้งน้ํายาสารเคมี 

 การจัดวางเรียงภาชนะและอุปกรณที่ยังไมไดทําความสะอาด ตองวางบนชั้นวางภาชนะ
และอุปกรณหรือพาเลทรองพ้ืน ที่แยกหางจากภาชนะและอุปกรณที่ลางทําความสะอาด

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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แลว เพ่ือปองกันสิ่งสกปรกที่อาจปนเปอนสัมผัสกับภาชนะและอุปกรณหลังลางทําความ
สะอาด 

2.3 ตรวจความสามารถในการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อของพนักงานอนามัยตองสมดุลกับ 
จํานวนภาชนะ อุปกรณท่ีใชในกระบวนการผลิต 

 ตองทราบโปรแกรมการลางทําความสะอาด จํานวนภาชนะอุปกรณและจํานวนพนักงาน
อนามัย 

2.4 ตรวจวิธีการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณ 
 วิธีการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณตองเปนในลักษณะ one way และไมกอใหเกิด

การปนเปอนในระหวางการลําเลียง  การขนสง และการเก็บรักษา 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตชวงระหวางการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณ ควรเขา -

ออก คนละประตู โดยสวนที่ยังไมไดทําความสะอาดเขาประตูหนึ่ง และสวนที่ทําความ
สะอาดแลวใหออกอีกประตูหนึ่ง กรณีที่มีการเขา-ออก เพียงประตูเดียวตองไมมีการ
ลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณทั้งที่ลางทําความสะอาดแลวและยังไมไดลางทําความ
สะอาดสวนทิศทางในเวลาเดียวกัน (Two-way direction) 

 ในขณะที่ยังไมมีการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณ ควรเก็บไวในตูเก็บภาชนะและ
อุปกรณใหมิดชิดโดยมีประตูเลื่อนหรือปดได 

 2.5 ตรวจปญหาการกลั่นตัวของหยดน้ําบนเพดาน หรือโครงสรางดานบน 
 ตรวจสอบโดยการสังเกตโครงสรางดานบนของปลองและทอดูดควันจากไอความรอน

รวมทั้งเพดานวามีการกลั่นตัวของหยดน้ํา (Condensation) หรือไม ถามีใหหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแกไข เชน ตรวจประสิทธิภาพการทํางานของปลองและทอดูดควันจากไอความ
รอน ระบบการระบายอากาศออกสูภายนอก เปนตน 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post - operational Inspection) 
 3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของอุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําอุนฉีดลางคราบสกปรกทั้งดานนอกและดานใน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของ Knife Sterilizer  ถังท่ีมีขดลวดใหความรอน 
 ทําชวงพักกลางวัน โดยการปลอยน้ํารอนออก ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานนอกและใน 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ปลอยน้ํารอนออก ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานนอกและดานใน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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แลว เพ่ือปองกันสิ่งสกปรกที่อาจปนเปอนสัมผัสกับภาชนะและอุปกรณหลังลางทําความ
สะอาด 

2.3 ตรวจความสามารถในการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อของพนักงานอนามัยตองสมดุลกับ 
จํานวนภาชนะ อุปกรณท่ีใชในกระบวนการผลิต 

 ตองทราบโปรแกรมการลางทําความสะอาด จํานวนภาชนะอุปกรณและจํานวนพนักงาน
อนามัย 

2.4 ตรวจวิธีการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณ 
 วิธีการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณตองเปนในลักษณะ one way และไมกอใหเกิด

การปนเปอนในระหวางการลําเลียง  การขนสง และการเก็บรักษา 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตชวงระหวางการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณ ควรเขา -

ออก คนละประตู โดยสวนที่ยังไมไดทําความสะอาดเขาประตูหนึ่ง และสวนที่ทําความ
สะอาดแลวใหออกอีกประตูหนึ่ง กรณีที่มีการเขา-ออก เพียงประตูเดียวตองไมมีการ
ลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณทั้งที่ลางทําความสะอาดแลวและยังไมไดลางทําความ
สะอาดสวนทิศทางในเวลาเดียวกัน (Two-way direction) 

 ในขณะที่ยังไมมีการลําเลียงและขนสงภาชนะอุปกรณ ควรเก็บไวในตูเก็บภาชนะและ
อุปกรณใหมิดชิดโดยมีประตูเลื่อนหรือปดได 

 2.5 ตรวจปญหาการกลั่นตัวของหยดน้ําบนเพดาน หรือโครงสรางดานบน 
 ตรวจสอบโดยการสังเกตโครงสรางดานบนของปลองและทอดูดควันจากไอความรอน

รวมทั้งเพดานวามีการกลั่นตัวของหยดน้ํา (Condensation) หรือไม ถามีใหหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแกไข เชน ตรวจประสิทธิภาพการทํางานของปลองและทอดูดควันจากไอความ
รอน ระบบการระบายอากาศออกสูภายนอก เปนตน 
 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post - operational Inspection) 
 3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของอุปกรณและปลองดูดควันจากไอความรอน 

 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําอุนฉีดลางคราบสกปรกทั้งดานนอกและดานใน 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของ Knife Sterilizer  ถังท่ีมีขดลวดใหความรอน 
 ทําชวงพักกลางวัน โดยการปลอยน้ํารอนออก ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานนอกและใน 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ปลอยน้ํารอนออก ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานนอกและดานใน 
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 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของตูเก็บภาชนะและอุปกรณ 
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 ทิ้งใหแหง 

 3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของชั้นวางภาชนะและอุปกรณ พาเลทรองพ้ืน 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
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 3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของระบบการระบายอากาศ เชน พัดลมดูดอากาศ  ฟลเตอรกรองอากาศ 
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 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ผึ่งใหแหง แลวนําไปประกอบตําแหนงเดิม 
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 ผึ่งใหแหง แลวน้ําไปประกอบตําแหนงเดิม 

 3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
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 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.7  ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
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 ถาสกปรก ใหทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
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 ถาเปนเพดาน Isowall หรือชนิดอ่ืนที่ไมดูดซึมความชื้น ทําความสะอาดงาย ใหลงน้ํายา 

Detergent ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด  ทิ้งใหแหง 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิต และหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเก็บวัสดุและบรรจุภัณฑ 

(Dry Store) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 20 
วันที่เริ่มใช  : ….…...............……... 
แกไขครั้งที่  : ………....…………… 

หนาที่  …………………......……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. เก็บกลองและวัสดุที่เกี่ยวของกับการผลิต เชน ถุงพลาสติก เทปกาวติดกลอง สายรัดกลอง 
2. เพ่ือคัดแยกกลองและวัสดุออกจากบริเวณที่มีการผลิต ซึ่งอาจกอใหเกิดการปนเปอนลงในผลิตภัณฑ

เนื้อสัตว 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. ตองสามารถปองกันฝุนและแมลงได 
2. ตองสามารถเก็บรักษาใหอยูในสภาพแหงและสะอาดได (Good Hygiene ) 
3. การวางกลองและวัสดุบนชั้นวางหรือพาเลท 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

 1.1 ตรวจความสะอาด 
 1.1.1 กลองและวัสดุที่เกี่ยวกับการบรรจุหีบหอ เชน ถุงพลาสติก 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  อาจใชมือลูบสัมผัสพื้นผิว
ของกลอง และถุงพลาสติกตองไมมีคราบสกปรก ฝุนสกปรก 

 ชั้นวางกลองและวัสดุที่เกี่ยวของกับการผลิต อุปกรณท่ีใชลําเลียงกลองและวัสดุ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ แหง และไมมีสนิม 

อาจใชมือลูบสัมผัสพ้ืนผิวชั้นวางกลองและวัสดุที่เกี่ยวกับการผลิตตองไมมีคราบสกปรก 
ฝุนสกปรก 

   1.1.3 หองเตรียมถุง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีกลิ่น และแหง  
 โตะเตรียมถุง ตองไมทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดไดยาก ดูดซึมความชื้น  พ้ืนโตะตอง

สะอาด ไมมีคราบสกปรก   เรียบ  แหง และไมมีสนิม 
 ชั้นวางถุงที่เตรียมแลว ควรมีบานประตูสําหรับปด-เปดได ตองไมทําจากวัสดุที่ทําความ

สะอาดไดยาก ดูดซึมความชื้น  พ้ืนหรือตะกราที่ใสถุงตองสะอาด  ไมมีคราบสกปรก   
เรียบ แหง และไมมีสนิม 
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เนื้อสัตว 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. ตองสามารถปองกันฝุนและแมลงได 
2. ตองสามารถเก็บรักษาใหอยูในสภาพแหงและสะอาดได (Good Hygiene ) 
3. การวางกลองและวัสดุบนชั้นวางหรือพาเลท 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

 1.1 ตรวจความสะอาด 
 1.1.1 กลองและวัสดุที่เกี่ยวกับการบรรจุหีบหอ เชน ถุงพลาสติก 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  อาจใชมือลูบสัมผัสพื้นผิว
ของกลอง และถุงพลาสติกตองไมมีคราบสกปรก ฝุนสกปรก 

 ชั้นวางกลองและวัสดุที่เกี่ยวของกับการผลิต อุปกรณท่ีใชลําเลียงกลองและวัสดุ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ แหง และไมมีสนิม 

อาจใชมือลูบสัมผัสพ้ืนผิวชั้นวางกลองและวัสดุที่เกี่ยวกับการผลิตตองไมมีคราบสกปรก 
ฝุนสกปรก 

   1.1.3 หองเตรียมถุง 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมมีกลิ่น และแหง  
 โตะเตรียมถุง ตองไมทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดไดยาก ดูดซึมความชื้น  พ้ืนโตะตอง

สะอาด ไมมีคราบสกปรก   เรียบ  แหง และไมมีสนิม 
 ชั้นวางถุงที่เตรียมแลว ควรมีบานประตูสําหรับปด-เปดได ตองไมทําจากวัสดุที่ทําความ

สะอาดไดยาก ดูดซึมความชื้น  พ้ืนหรือตะกราที่ใสถุงตองสะอาด  ไมมีคราบสกปรก   
เรียบ แหง และไมมีสนิม 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์110

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:111 
 

ปมลงบนถุงที่ใชเตรียม ตองไมลบเลือน  หลุดลอกไดงายหรือปนเปอนลงไปในผลิตภัณฑ
เนื้อสัตว เปนตน 

 2.4 ตรวจพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานที่ทําใหเกิดการปนเปอนลงบน

กลองและวัสดุ เชน เหยียบบนพาเลทที่วางกลองหรือวัสดุที่เกี่ยวของกับการผลิต  วาง
กลองหรือวัสดุที่เก่ียวของกับการผลิตลงบนพ้ืนโดยตรง เปนตน 

 2.5 ตรวจการลําเลียงขนสงกลองและวัสดุที่เก่ียวของกับการผลิต 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตการลําเลียงขนสงกลองและวัสดุตองไมทําใหเกิดการปนเปอน 

เชน รถบรรทุกกลองและวัสดุตองมีผาปกคลุมใหมิดชิด การขนสงไปยังหองบรรจุหีบหอ
ตองไมผานกระบวนการผลิต เปนตน 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
 3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดของชั้นวางกลองและวัสดุที่เกี่ยวกับการผลิต 

 ทําหลังจากเลิกงาน ใชเครื่องดูดฝุนสิ่งสกปรกตาง ๆ ที่อยูตามซอกมุม หรือดานบนสุด 
ของกลอง และวัสดุ 

 ทําตามโปรแกรมของระบบการทําความสะอาด  
 ลางคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด 
 กรณีท่ีคราบสกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพาเลทรองพ้ืน 
 ทําตามโปรแกรมของระบบการทําความสะอาด  
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและดานลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถู และลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ผึ่งแดดใหแหง 

 3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดอุปกรณท่ีใชลําเลียงกลองและวัสดุ 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ลางคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด 
 กรณีท่ีคราบสกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.4 ชั้นวางถุง, โตะเตรียมถุง 
 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:110 
 

 หองเก็บกลองที่ชํารุดเสียหาย 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด  ไมมีคราบสกปรก เรียบ ไมมีกลิ่น และแหง  
 กลองที่ชํารุดเสียหายควรมีพาเลทรองพ้ืน 

 1.1.4 พ้ืน ผนังหอง และเพดาน  
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด  ไมมีคราบสกปรก  เรียบและแหง  

 1.2 ตรวจใบรับรองอนุญาตใหใชในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของวัสดุที่ใชในการบรรจุหีบหอ เชน  
ถุงพลาสติก 

 ตรวจสอบใบรับรองอนุญาตของวัสดุที่ใชในการบรรจุหีบหอตองออกโดยองคกรหรือ
สถาบันที่สังกัดหนวยงานรัฐบาลที่มีหนาที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ของสากลนานาชาติ 

 1.3 ตรวจการเบิกรับ-จายของจํานวนกลองและวัสดุที่เก่ียวกับการผลิต 
 ตรวจสอบเอกสารการเบิกรับ-จายของจํานวนกลองและวัสดุที่เกี่ยวของกับการผลิตตองตรงกับ

จํานวนจริงที่เบิกรับเขามาเก็บในหองเก็บกลองและวัสดุ และเบิกจายเขาไปในหองบรรจุหีบหอ 
1.3 ตรวจแผนการสั่งซื้อกลองและวัสดุที่เกี่ยวกับการผลิตที่เพียงพอตอการผลิต 

  
2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 

 2.1 ตรวจการจัดวางเรียงกลองและวัสดุที่เกี่ยวกับการผลิต 
 การจัดวางเรียงกลองและวัสดุตองอยูบนพาเลทหรือชั้นวาง  ไมวางชิดผนังหอง มีชอง 

ทางเดินที่สามารถเขาไปจัดเก็บและหยิบไดงาย 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตพนักงานตองสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกและงาย 

 2.2 ตรวจการไหลเวียนอากาศของหองเก็บกลอง วัสดุ และหองเตรียมถุง  
 หองเก็บกลอง วัสดุ และหองเตรียมถุง ตองสามารถปองกันฝุนและแมลงได 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตวาอากาศภายในหองรอนเกินไปหรือไม ไมมีกลิ่นหรือสารเคมี

ที่ระคายเคืองตอเยื่อบุทางเดินหายใจ 
 2.3 ตรวจการเตรียมกลองและถุงพลาสติก 

 การเตรียมกลองและถุงพลาสติกตองเปนไปตามสุขลักษณะที่ดี (good hygiene) 
 ตรวจสอบการเตรียมกลองและถุงพลาสติกตองไมกอใหเกิดการปนเปอนได เชน กลองที่ใช

เตรียมตองวางอยูบนพาเลทรองพ้ืน หมึกท่ีใชปมลงบนกลองตองจัดเก็บใหดีและระมัดระวัง
ไมใหหกเรี่ยราด ถุงพลาสติกกอนนําเขาไปในหองเตรียมถุง  ตองแกะถุงดานนอกออก 
กอนนําถุงที่ใชเตรียมถุงใสลงในตะกรา เพ่ือนําเขาไปในหองเตรียมถุง สารเคมีหรือหมึกที่
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 หองเก็บกลอง วัสดุ และหองเตรียมถุง ตองสามารถปองกันฝุนและแมลงได 
 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตวาอากาศภายในหองรอนเกินไปหรือไม ไมมีกลิ่นหรือสารเคมี

ที่ระคายเคืองตอเยื่อบุทางเดินหายใจ 
 2.3 ตรวจการเตรียมกลองและถุงพลาสติก 

 การเตรียมกลองและถุงพลาสติกตองเปนไปตามสุขลักษณะที่ดี (good hygiene) 
 ตรวจสอบการเตรียมกลองและถุงพลาสติกตองไมกอใหเกิดการปนเปอนได เชน กลองที่ใช

เตรียมตองวางอยูบนพาเลทรองพ้ืน หมึกท่ีใชปมลงบนกลองตองจัดเก็บใหดีและระมัดระวัง
ไมใหหกเรี่ยราด ถุงพลาสติกกอนนําเขาไปในหองเตรียมถุง  ตองแกะถุงดานนอกออก 
กอนนําถุงที่ใชเตรียมถุงใสลงในตะกรา เพ่ือนําเขาไปในหองเตรียมถุง สารเคมีหรือหมึกที่
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 หองเก็บกลองที่ชํารุดเสียหาย 
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 ทิ้งใหแหง 
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ที่ระคายเคืองตอเยื่อบุทางเดินหายใจ 
 2.3 ตรวจการเตรียมกลองและถุงพลาสติก 
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 ตรวจสอบการเตรียมกลองและถุงพลาสติกตองไมกอใหเกิดการปนเปอนได เชน กลองที่ใช

เตรียมตองวางอยูบนพาเลทรองพ้ืน หมึกท่ีใชปมลงบนกลองตองจัดเก็บใหดีและระมัดระวัง
ไมใหหกเรี่ยราด ถุงพลาสติกกอนนําเขาไปในหองเตรียมถุง  ตองแกะถุงดานนอกออก 
กอนนําถุงที่ใชเตรียมถุงใสลงในตะกรา เพ่ือนําเขาไปในหองเตรียมถุง สารเคมีหรือหมึกที่
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองซักเสื้อผา 
(Laundry Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 21 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. ปองกันไมใหเกิดการปนเปอนโดยทางออมเขาไปในกระบวนการผลิต 
2. รักษาและควบคุมความสะอาดชุดแตงกายพนักงานเพ่ือปองกันการเหนี่ยวนําและดึงดูดแมง แมลงวัน มด 

หรือสัตวแทะ เขาไปในกระบวนการผลิต 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. หองซักเสื้อผาตองแบงออกเปน 2 สวนการผลิต คือ สวนดิบและสวนสุก ซึ่งแบงแยกกันอยางเด็ดขาด 
2. เสื้อผาที่ซักตองเปนชุดแตงกายที่สวมใสสําหรับปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเทานั้น 
3. เสื้อผาที่ชุดแตงกายตองสะอาด 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 เครื่องซักเสื้อผา  

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  แหง ไมมีฟองหรือ
คราบผงซักฟอก 

1.1.2 ตะกราหรือถังใบใหญ  
 ใชสําหรับใสบรรจุชุดแตงกายพนักงานกอนซักเสื้อผา ตรวจโดยวิธี Visual inspection 

เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก แตก 
1.1.3 ราวแขวนเสื้อผาและขาตั้ง 

 ใชสําหรับแขวนชุดแตงกายพนักงานหลังจากซักเสื้อผา ตรวจโดยวิธี Visual inspection 
เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก แตก ถาเปนโลหะตองไมเปนสนิม  

 ในกรณีที่เปนสนิม ถามีจํานวนนอยใหขัดลางดวยน้ํายา Detergent ชนิดที่เปนกรด ถามี
จํานวนมากและโลหะผุกรอนเล็กนอยใหขูดสนิมออกและทาทับดวยสีที่กันสนิม 

1.1.4 โตะ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ขาโตะไมชํารุด 

หรือหัก 
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 ลางคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant 
 กรณีท่ีคราบสกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน, ฝาผนัง และเพดาน 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชเครื่องดูดฝุนสิ่งสกปรกตาง ๆที่อยูตามซอกมุม 
 ลางคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด 
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 3.6 ตรวจกลองท่ีชํารุดและเสียหายที่สงมาจากหองบรรจุหีบหอ 
 3.7 ตรวจยอดทั้งหมดของจํานวนกลอง และวัสดุที่เก่ียวของกับการผลิต 

 ตรวจสอบยอดทั้งหมดของจํานวนกลองและวัสดุที่ เก็บไวในหอง Dry store เพ่ือให
สอดคลองกับแผนการผลิต ทั้งนี้เปนการปองกันจํานวนกลองแตละชนิดสินคาที่ขาดแคลน 
หรือไมสามารถบรรจุหีบหอสินคาแชแข็งได 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต และ หลังการผลิต 
2. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
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1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 เครื่องซักเสื้อผา  

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  แหง ไมมีฟองหรือ
คราบผงซักฟอก 

1.1.2 ตะกราหรือถังใบใหญ  
 ใชสําหรับใสบรรจุชุดแตงกายพนักงานกอนซักเสื้อผา ตรวจโดยวิธี Visual inspection 

เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก แตก 
1.1.3 ราวแขวนเสื้อผาและขาตั้ง 

 ใชสําหรับแขวนชุดแตงกายพนักงานหลังจากซักเสื้อผา ตรวจโดยวิธี Visual inspection 
เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด บิ่น หัก แตก ถาเปนโลหะตองไมเปนสนิม  

 ในกรณีที่เปนสนิม ถามีจํานวนนอยใหขัดลางดวยน้ํายา Detergent ชนิดที่เปนกรด ถามี
จํานวนมากและโลหะผุกรอนเล็กนอยใหขูดสนิมออกและทาทับดวยสีที่กันสนิม 

1.1.4 โตะ 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ขาโตะไมชํารุด 

หรือหัก 
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กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:112 
 

 ลางคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด และลางดวยน้ํายา Disinfectant 
 กรณีท่ีคราบสกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

 3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน, ฝาผนัง และเพดาน 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ใชเครื่องดูดฝุนสิ่งสกปรกตาง ๆที่อยูตามซอกมุม 
 ลางคราบสกปรกดวยน้ําสะอาด 
 กรณีท่ีคราบสกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถู และลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง  

 3.6 ตรวจกลองท่ีชํารุดและเสียหายที่สงมาจากหองบรรจุหีบหอ 
 3.7 ตรวจยอดทั้งหมดของจํานวนกลอง และวัสดุที่เก่ียวของกับการผลิต 

 ตรวจสอบยอดทั้งหมดของจํานวนกลองและวัสดุที่ เก็บไวในหอง Dry store เพ่ือให
สอดคลองกับแผนการผลิต ทั้งนี้เปนการปองกันจํานวนกลองแตละชนิดสินคาที่ขาดแคลน 
หรือไมสามารถบรรจุหีบหอสินคาแชแข็งได 
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1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต และ หลังการผลิต 
2. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 
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 การเบิกรับและจายชุดแตงกายพนักงานตองมีระบบการตรวจเช็คการเบิกรับและจายที่
สามารถตรวจสอบได 

 ในกรณีที่ชุดแตงกายพนักงานถูกปนเปอนดวยสิ่งสกปรก ทําการคัดแยกชุดดังกลาวออก
จากชุดที่สะอาด และนําไปซักใหมอีกครั้งหนึ่ง 

3. หลังปฏิบัติงาน (Post-Operational Inspection) 
 3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเครื่องซักเสื้อผา 

 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําอุนฉีดลางคราบสกปรกดานในของเครื่องซักเสื้อผา 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 
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1.1.5 เกาอ้ี 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน ความสะอาด ไมมีคราบสกปรก  ขาเกาอ้ีไมชํารุด 

หรือหัก 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 เครื่องซักเสื้อผา 
 ตรวจคํานวณความสามารถของเครื่องซักเสื้อผาตองสอดคลองกับจํานวนชุดแตงกาย

พนักงานที่ใชซักเสื้อผาในแตละวัน 
 1.2.2 ตะกราหรือถังใบใหญ 

 ตรวจนับจํานวนตะกราหรือถังใบใหญที่ใสบรรจุชุดแตกายพนักงานกอนซักเสื้ อผา ตองมี
เพียงพอและเหมาะสมตอจํานวนชุดพนักงานที่ทํางานอยูในกระบวนการผลิต 

1.2.3 ราวแขวนเสื้อผา และขาตั้ง 
 ตรวจนับจํานวนราวแขวนเสื้อผา ตองมีเพียงพอและเหมาะสมตอจํานวนชุดแตงกาย

พนักงานหลังจากซักเสื้อผา 
2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 

 2.1 ตรวจสอบชุดแตงกายพนักงานหลังจากซักเสื้อผา 
 ตรวจชุดแตงกายพนักงานที่อยูบนราวแขวนเสื้อผา โดยวิธี Visual inspection เชน 

สะอาด ไมมีคราบสกปรก และกลิ่น ไมมีแมง แมลงวัน มดหรือสัตวอ่ืน ไตลงบนชุดแตงกาย
พนักงานหลังจากซักสะอาดแลว 

 ในกรณีที่มีคราบและกลิ่น ใหดมกลิ่นชุดแตงกายพนักงานเพ่ือตรวจหาสาเหตุและแกไข
ภายหลัง ทําการคัดแยกชุดดังกลาวออกจากชุดที่สะอาด และนําไปซักใหมอีกครั้งหนึ่ง โดย
ใชน้ํายากําจัดคราบปายที่คราบสกปรกของเสื้อผาที่ตองการซักใหม 

2.2 ตรวจสอบชุดแตงกายพนักงานทั้งกอนและหลังซักเสื้อผา  
 ตรวจชุดแตงกายพนักงานทั้งกอนและหลังซักเสื้อผา ตองมีบริเวณการแบงแยก การจัดวาง

และการจัดเก็บอยางชัดเจนไมรวมกัน รวมทั้งพนักงานทําความสะอาด ซักเสื้อผา ควรแยก
หนาที่กันชัดเจน อาทิผูที่รับชุดเสื้อผาที่ใชแลว ซักแหง จัดเก็บชุดเสื้อผาหรือชุดแตงกาย
พนักงานหลังซักทําความสะอาดแลว และเบิกจายชุดเสื้อผาที่สะอาดเปนตน ทั้งนี้เพ่ือไม
กอใหเกิดการปนเปอนของชุดแตงกายพนักงานทั้งกอนและหลังซักเสื้อผา 

2.3 ตรวจสอบการเบิกรับและจายชุดแตงกายพนักงาน 
 ตรวจโดยการเฝาสังเกตการเบิกรับและจายชุดแตงกายพนักงาน ตองไมกอใหเกิดการ

ปนเปอนภายในหองซักเสื้อผา และในกระบวนการผลิตของโรงงาน 
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 ทําชวงพักกลางวันและหลังจากเลิกงาน 
 ใชน้ําอุนฉีดลางคราบสกปรกดานในของเครื่องซักเสื้อผา 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และหยักไย 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 ชั้นวางสารเคมีและพาเลทวางรองพ้ืน 
 ชั้นวางสารเคมีและพาเลทวางรองพ้ืนในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอใหพนักงาน 

รถเข็น สามารถเขาไป หยิบและขนสงสารเคมีได  
 ดานหนาชั้นวางสารเคมีและพาเลทวางรองพ้ืนแตละแถว ตองติดปายบอกชนิดสารเคมี

และวันที่รับเขาเพ่ือสะดวกในการจัดวางเบิกจายและขนถายสารเคมี โดยใหเปนลักษณะ  
First In - First Out 

 ชั้นวางและพาเลทวางรองพ้ืนตองไมติดชิดผนังหอง มีชองเพียงพอที่สามารถเขาไปทํา
ความสะอาดได 

 1.2.2 ประตูหอง 
 ตองมีกุญแจที่สามารถทํางานไดตามปรกติ และล็อคอยูตลอดเวลา เนื่องจากสารเคมีถือวา

เปนสารที่ตองควบคุมอยางเครงครัด 
2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 

 2.1 ตรวจสารเคมีท่ีเก็บอยูในหองตองไดรับการรับรอง Approved list ทั้งชื่อการคาและสารเคมี 
 ตรวจสอบสารเคมีที่ เก็บอยู ในหองตองตรงกับรายชื่อสารเคมีที่ ไดรับการรับรอง  

Approved list ทั้งชื่อการคา และสารเคมีโดยกรมปศุสัตว 
 ในกรณีที่สารเคมีไมอยูใน Approved list ทั้งชื่อการคาและสารเคมี ไมอนุญาตใหใช 

ในกระบวนการผลิต ถามีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือไดจากภาครัฐบาลใน
ประเทศหรือตางประทศ อาจอนุญาตใหใชไดชั่วคราวและทําหนังสือแจงเปนลายลักษณ
อักษรถึงผูจัดการโรงงานใหทําเรื่องแจงกรมปศุสัตวเพ่ือรับรอง Approved list ทั้งชื่อ
การคาและสารเคม ี

2.2 ตรวจการเบิกรับ-จายของชนิดและจํานวนสารเคมีท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 
 ตรวจสอบเอกสารการเบิก รับ-จายของสารเคมี ตองประกอบดวยชนิด จํานวนหรือปริมาณ

ที่รับเขาและจายออกจํานวนหรือปริมาณคงเหลือ วันที่รับเขาและวันที่จายออก ผู ที่มี
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 การเบิกจายชนิดและจํานวนสารเคมีควรดําเนินการอยางนอยวันละหนึ่งครั้งและใชหมด
ทุกวัน ไมเก็บ เปน stock ในไลนผลิต 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 
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รถเข็น สามารถเขาไป หยิบและขนสงสารเคมีได  
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเก็บสารเคมี 
(Chemical  Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 22 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. ควบคุมการใชที่ผิดวิธีและวัตถุประสงคของสารเคมี 
2. ปองกันการปนเปอนสารเคมีอยางแพรหลาย 
3. เก็บเฉพาะสารเคมีประเภท Detergent และ Disinfectant ที่ใชในกระบวนการผลิตเทานั้น 

 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. สารเคมีตองไดรับการรับรอง Approved list ทั้งชื่อการคาและสารเคมีโดยกรมปศุสัตว 
2. มีเอกสารการเบิก รับ-จาย ของชนิด และจํานวนสารเคมีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต 

 3. หองเก็บสารเคมีตองมีการควบคุมโดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 ชั้นวางสารเคมี 

 ตรวจโดยวิธี  Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม  
หรือออกไซดของโลหะ 

 1.1.2 พาเรทรองพ้ืน 
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สกปรกมากหรือทําความสะอาดยาก ใหคัดแยกทิ้ง 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ 
1.1.6 เพดาน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:116 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเก็บสารเคมี 
(Chemical  Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 22 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 
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3. เก็บเฉพาะสารเคมีประเภท Detergent และ Disinfectant ที่ใชในกระบวนการผลิตเทานั้น 
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2. มีเอกสารการเบิก รับ-จาย ของชนิด และจํานวนสารเคมีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต 

 3. หองเก็บสารเคมีตองมีการควบคุมโดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 ชั้นวางสารเคมี 

 ตรวจโดยวิธี  Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม  
หรือออกไซดของโลหะ 

 1.1.2 พาเรทรองพ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง 
 ถามีคราบและสกปรกใหคัดแยกออกไปลางทําความสะอาด ถาทําดวยวัสดุไม มีคราบ

สกปรกมากหรือทําความสะอาดยาก ใหคัดแยกทิ้ง 
1.1.3 พ้ืน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบและแหง 
1.1.4 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีกลิ่น เรียบ 
1.1.5 ผนังหอง 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ 
1.1.6 เพดาน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:116 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเก็บสารเคมี 
(Chemical  Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 22 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. ควบคุมการใชที่ผิดวิธีและวัตถุประสงคของสารเคมี 
2. ปองกันการปนเปอนสารเคมีอยางแพรหลาย 
3. เก็บเฉพาะสารเคมีประเภท Detergent และ Disinfectant ที่ใชในกระบวนการผลิตเทานั้น 

 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. สารเคมีตองไดรับการรับรอง Approved list ทั้งชื่อการคาและสารเคมีโดยกรมปศุสัตว 
2. มีเอกสารการเบิก รับ-จาย ของชนิด และจํานวนสารเคมีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต 

 3. หองเก็บสารเคมีตองมีการควบคุมโดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 ชั้นวางสารเคมี 

 ตรวจโดยวิธี  Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม  
หรือออกไซดของโลหะ 

 1.1.2 พาเรทรองพ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง 
 ถามีคราบและสกปรกใหคัดแยกออกไปลางทําความสะอาด ถาทําดวยวัสดุไม มีคราบ

สกปรกมากหรือทําความสะอาดยาก ใหคัดแยกทิ้ง 
1.1.3 พ้ืน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบและแหง 
1.1.4 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีกลิ่น เรียบ 
1.1.5 ผนังหอง 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ 
1.1.6 เพดาน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:116 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: หองเก็บสารเคมี 
(Chemical  Room) 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 22 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 
วัตถุประสงค  

1. ควบคุมการใชที่ผิดวิธีและวัตถุประสงคของสารเคมี 
2. ปองกันการปนเปอนสารเคมีอยางแพรหลาย 
3. เก็บเฉพาะสารเคมีประเภท Detergent และ Disinfectant ที่ใชในกระบวนการผลิตเทานั้น 

 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
1. สารเคมีตองไดรับการรับรอง Approved list ทั้งชื่อการคาและสารเคมีโดยกรมปศุสัตว 
2. มีเอกสารการเบิก รับ-จาย ของชนิด และจํานวนสารเคมีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต 

 3. หองเก็บสารเคมีตองมีการควบคุมโดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. กอนการปฏิบัติงาน (Pre-operational Inspection) 

1.1 ตรวจความสะอาด 
1.1.1 ชั้นวางสารเคมี 

 ตรวจโดยวิธี  Visual inspection เชน สะอาด เรียบ ไมมีคราบสกปรก  ไมมีสนิม  
หรือออกไซดของโลหะ 

 1.1.2 พาเรทรองพ้ืน 
 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  ไมชํารุด แหง 
 ถามีคราบและสกปรกใหคัดแยกออกไปลางทําความสะอาด ถาทําดวยวัสดุไม มีคราบ

สกปรกมากหรือทําความสะอาดยาก ใหคัดแยกทิ้ง 
1.1.3 พ้ืน 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบและแหง 
1.1.4 รางระบายน้ําและฝาครอบ 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีกลิ่น เรียบ 
1.1.5 ผนังหอง 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  เรียบ 
1.1.6 เพดาน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:117 
 

 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และหยักไย 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 ชั้นวางสารเคมีและพาเลทวางรองพ้ืน 
 ชั้นวางสารเคมีและพาเลทวางรองพ้ืนในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอใหพนักงาน 

รถเข็น สามารถเขาไป หยิบและขนสงสารเคมีได  
 ดานหนาชั้นวางสารเคมีและพาเลทวางรองพ้ืนแตละแถว ตองติดปายบอกชนิดสารเคมี

และวันที่รับเขาเพ่ือสะดวกในการจัดวางเบิกจายและขนถายสารเคมี โดยใหเปนลักษณะ  
First In - First Out 

 ชั้นวางและพาเลทวางรองพ้ืนตองไมติดชิดผนังหอง มีชองเพียงพอที่สามารถเขาไปทํา
ความสะอาดได 

 1.2.2 ประตูหอง 
 ตองมีกุญแจที่สามารถทํางานไดตามปรกติ และล็อคอยูตลอดเวลา เนื่องจากสารเคมีถือวา

เปนสารที่ตองควบคุมอยางเครงครัด 
2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 

 2.1 ตรวจสารเคมีท่ีเก็บอยูในหองตองไดรับการรับรอง Approved list ทั้งชื่อการคาและสารเคมี 
 ตรวจสอบสารเคมีที่ เก็บอยู ในหองตองตรงกับรายชื่อสารเคมีที่ ไดรับการรับรอง  

Approved list ทั้งชื่อการคา และสารเคมีโดยกรมปศุสัตว 
 ในกรณีที่สารเคมีไมอยูใน Approved list ทั้งชื่อการคาและสารเคมี ไมอนุญาตใหใช 

ในกระบวนการผลิต ถามีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือไดจากภาครัฐบาลใน
ประเทศหรือตางประทศ อาจอนุญาตใหใชไดชั่วคราวและทําหนังสือแจงเปนลายลักษณ
อักษรถึงผูจัดการโรงงานใหทําเรื่องแจงกรมปศุสัตวเพ่ือรับรอง Approved list ทั้งชื่อ
การคาและสารเคม ี

2.2 ตรวจการเบิกรับ-จายของชนิดและจํานวนสารเคมีท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 
 ตรวจสอบเอกสารการเบิก รับ-จายของสารเคมี ตองประกอบดวยชนิด จํานวนหรือปริมาณ

ที่รับเขาและจายออกจํานวนหรือปริมาณคงเหลือ วันที่รับเขาและวันที่จายออก ผู ที่มี
อํานาจหนาที่เบิกรับ-จายและผูตรวจสอบซึ่งคือเจาหนาที่สัตวแพทยประจําโรงงาน 

 ตรวจสอบเอกสารการเบิกรับ-จาย ของชนิดและจํานวนสารเคมีท่ีเกี่ยวของกับการผลิตตอง
ตรงกับจํานวนจริงที่เบิกรับและคงเหลืออยูในหองเก็บสารเคมี และจํานวนจริงที่เบิกจาย
เขาไปในหองลางภาชนะและอุปกรณ 

 การเบิกจายชนิดและจํานวนสารเคมีควรดําเนินการอยางนอยวันละหนึ่งครั้งและใชหมด
ทุกวัน ไมเก็บ เปน stock ในไลนผลิต 
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 ในกรณีที่สารเคมีไมอยูใน Approved list ทั้งชื่อการคาและสารเคมี ไมอนุญาตใหใช 

ในกระบวนการผลิต ถามีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือไดจากภาครัฐบาลใน
ประเทศหรือตางประทศ อาจอนุญาตใหใชไดชั่วคราวและทําหนังสือแจงเปนลายลักษณ
อักษรถึงผูจัดการโรงงานใหทําเรื่องแจงกรมปศุสัตวเพ่ือรับรอง Approved list ทั้งชื่อ
การคาและสารเคม ี

2.2 ตรวจการเบิกรับ-จายของชนิดและจํานวนสารเคมีท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 
 ตรวจสอบเอกสารการเบิก รับ-จายของสารเคมี ตองประกอบดวยชนิด จํานวนหรือปริมาณ

ที่รับเขาและจายออกจํานวนหรือปริมาณคงเหลือ วันที่รับเขาและวันที่จายออก ผู ที่มี
อํานาจหนาที่เบิกรับ-จายและผูตรวจสอบซึ่งคือเจาหนาที่สัตวแพทยประจําโรงงาน 

 ตรวจสอบเอกสารการเบิกรับ-จาย ของชนิดและจํานวนสารเคมีท่ีเกี่ยวของกับการผลิตตอง
ตรงกับจํานวนจริงที่เบิกรับและคงเหลืออยูในหองเก็บสารเคมี และจํานวนจริงที่เบิกจาย
เขาไปในหองลางภาชนะและอุปกรณ 

 การเบิกจายชนิดและจํานวนสารเคมีควรดําเนินการอยางนอยวันละหนึ่งครั้งและใชหมด
ทุกวัน ไมเก็บ เปน stock ในไลนผลิต 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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 ตรวจโดยวิธี Visual inspection เชน สะอาด ไมมีคราบสกปรก และหยักไย 
1.2 ตรวจความพรอมของอุปกรณการทํางาน 

1.2.1 ชั้นวางสารเคมีและพาเลทวางรองพ้ืน 
 ชั้นวางสารเคมีและพาเลทวางรองพ้ืนในแตละแถวตองมีชองวางเพียงพอใหพนักงาน 

รถเข็น สามารถเขาไป หยิบและขนสงสารเคมีได  
 ดานหนาชั้นวางสารเคมีและพาเลทวางรองพ้ืนแตละแถว ตองติดปายบอกชนิดสารเคมี

และวันที่รับเขาเพ่ือสะดวกในการจัดวางเบิกจายและขนถายสารเคมี โดยใหเปนลักษณะ  
First In - First Out 

 ชั้นวางและพาเลทวางรองพ้ืนตองไมติดชิดผนังหอง มีชองเพียงพอที่สามารถเขาไปทํา
ความสะอาดได 

 1.2.2 ประตูหอง 
 ตองมีกุญแจที่สามารถทํางานไดตามปรกติ และล็อคอยูตลอดเวลา เนื่องจากสารเคมีถือวา

เปนสารที่ตองควบคุมอยางเครงครัด 
2. ขณะปฏิบัติงาน (Operational Inspection) 

 2.1 ตรวจสารเคมีท่ีเก็บอยูในหองตองไดรับการรับรอง Approved list ทั้งชื่อการคาและสารเคมี 
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ประเทศหรือตางประทศ อาจอนุญาตใหใชไดชั่วคราวและทําหนังสือแจงเปนลายลักษณ
อักษรถึงผูจัดการโรงงานใหทําเรื่องแจงกรมปศุสัตวเพ่ือรับรอง Approved list ทั้งชื่อ
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3.5 ตรวจวิธีการทําความสะอาด ผนังหอง 
 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ถูผนังหองดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 กรณีท่ีมีคราบสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ชวยขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด 
 ทิ้งใหแหง 

3.6 ตรวจวิธีการทําความสะอาดเพดาน 
 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชไมกวาดดามยาวทําความสะอาดหยากไย 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แบบ สพส.002F  รายงานการตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิตและหลังการผลิต 
2. แบบ สพส.003F  รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต 
3. เอกสารการบันทึกขอความจากสัตวแพทยประจําโรงงานถึงผูจัดการโรงงาน (กรณีมีขอบกพรอง) 

 
เอกสารอางอิง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (Reference Document) 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. Official Journal of the European 
Union L226: 3-21. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 
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1.6 ตรวจแผนการสั่งซื้อสารเคมีที่เก่ียวกับการผลิตใหเพียงพอตอการใช  
2.4 ตรวจการจัดวางเรียงสารเคมี 

 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตการจัดวางเรียงสารเคมีของพนักงานตองสามารถเดินเขาไป
จัดเก็บและหยิบไดงาย 

 ตรวจการลําเลียงขนสงสารเคมีเขาไปในหองลางภาชนะและอุปกรณหรือในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตการลําเลียงขนสงสารเคมีของพนักงานตองไม
กอใหเกิดการปนเปอนในกระบวนการผลิต  

3.หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
 3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางสารเคมี 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด (กรณีท่ีคราบสกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวย

ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) 
 ทิ้งใหแหง 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพาเลทรองพ้ืน 
 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ผึ่งแดดใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ไมกวาดสิ่งสกปรกตาง ๆ 
 กรณีท่ีมีความสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ถูพ้ืนดวยน้ําสะอาด อยาใหเปยกแฉะ 
 ทิ้งใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาด แรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบลางดวยน้ําสะอาด ลงน้ํายา detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
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 ทิ้งใหแหง 

3.4 ตรวจวิธีการทําความสะอาดรางระบายน้ําและฝาครอบ 
 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ถอดฝาครอบจากรางระบายน้ํา 
 เก็บเศษสิ่งสกปรกออก 
 ฉีดลางดวยน้ําสะอาด แรงดันสูงตามทอระบายน้ํา 
 ฝาครอบลางดวยน้ําสะอาด ลงน้ํายา detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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1.6 ตรวจแผนการสั่งซื้อสารเคมีที่เก่ียวกับการผลิตใหเพียงพอตอการใช  
2.4 ตรวจการจัดวางเรียงสารเคมี 

 ตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตการจัดวางเรียงสารเคมีของพนักงานตองสามารถเดินเขาไป
จัดเก็บและหยิบไดงาย 

 ตรวจการลําเลียงขนสงสารเคมีเขาไปในหองลางภาชนะและอุปกรณหรือในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานตรวจสอบโดยการเฝาสังเกตการลําเลียงขนสงสารเคมีของพนักงานตองไม
กอใหเกิดการปนเปอนในกระบวนการผลิต  

3.หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Inspection) 
 3.1 ตรวจวิธีการทําความสะอาดชั้นวางสารเคมี 

 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ลางคราบสกปรกออกใหสะอาด (กรณีท่ีคราบสกปรกไมออก อาจใชน้ํายา Detergent ชวย

ขัดถูและลางดวยน้ําสะอาด) 
 ทิ้งใหแหง 

3.2 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพาเลทรองพ้ืน 
 ทําตามโปรแกรมท่ีไดจัดวางไว เชน หนึ่งสัปดาหตอครั้ง 
 ใชน้ําสะอาดฉีดลางทั้งดานบนและลางพาเลท 
 ลงน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 ผึ่งแดดใหแหง 

3.3 ตรวจวิธีการทําความสะอาดพ้ืน 
 ทําหลังจากเลิกงาน 
 ไมกวาดสิ่งสกปรกตาง ๆ 
 กรณีท่ีมีความสกปรก อาจใชน้ํายา Detergent ขัดถูและลางออกดวยน้ําสะอาด 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: การตรวจสอบยอนกลับและการเรียกคืนสินคา 

(Traceability and Recall) 
 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 23 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติงานสําหรับสัตวแพทยประจําโรงงานในการตรวจยอนกลับและการเรียกคืน

สินคา 
2. เพ่ือเปนประโยชนในการตรวจสอบแหลงที่มาของเนื้อสัตว ทําใหสามารถควบคุมและปองกันผลิตภัณฑ

เนื้อสัตวที่มีอันตรายไมใหแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว 
3. เพ่ือเปนประโยชนในการเรียกคืนสินคาที่ไมไดคุณภาพหรือมีปญหาทําอันตรายตอสุขภาพผูบริโภค 
4. เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภควาสินคาที่จําหนายในทองตลาดมีความ

ปลอดภัยตอผูบริโภค 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

1. สินคาท่ีผลิตจากโรงงานตองทําการสอบยอนกลับได 
2. กรณีตรวจพบวาผลิตภัณฑเนื้อสัตวนั้นมีอันตรายตองสามารถเรียกคืนสินคาได 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
การตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) 
ศึกษาและตรวจสอบเอกสารระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจยอนกลับสินคาของโรงงาน  แยกตาม

หัวขอได ดังนี้ 
1. การจําแนกสินคา 

1.1 การกําหนดรุนของสินคา (Lot. Number : XXX XX XXX) โดยเขียนไวในเอกสารซึ่งใชเลขรหัส
ตาม รายละเอียดขอกําหนดของกรมปศุสัตวโดยประกอบดวย 
 หมายเลขโรงงานที่ไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตว 
 เลขทายของป พ.ศ. ที่ผลิตสินคา  
 วันที่ผลิต นับตามลําดับวันที่ของปปฏิทิน (001-365) 

1.2 การกําหนดแบงชุดยอย (Sub lot/Batch) ของสินคาในแตละวัน โดยเขียนไวในเอกสาร ซึ่งใช
เลขรหัสตามการจัดการของแตละบริษัท 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:121 
 

 โรงงานผลิตภัณฑ ควรแบงสวนผสม Ingredient ตามชุดยอย (Batch) ของแตละ 
Supplier และแบงเนื้อวัตถุดิบตามชุดยอย (Sublot number) ของแตละฟารม 

1.3 การกําหนดขอบงชี้ในสายการผลิตตองสามารถแบงแยกชุดยอยไดชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ
จัดการของแตละบริษัท อาทิ บันทึกการลงเวลา ปายแขวน การเวนระยะ การใชเสียงกริ่ง การ
ขึ้นปายที่ทายสายพาน การแจงของพนักงาน สีถุง เปนตน 

1.4 การตรวจสอบ 
o ดานเอกสาร พิจารณาวาการกําหนดรุนและการแบงชุดยอยของสินคาตรงตามขอกําหนด
ของกรมปศุสัตวหรือไม 
o ดานการปฏิบัติงานในสายการผลิต 
 ตรวจสอบวาโรงงานไดปฏิบัติตามขอกําหนดที่เขียนไวในเอกสารหรือไม และตอง

สอดคลองกับขอกําหนดของกรมปศุสัตว 
 ตรวจสอบวาการแบงชุดยอยของสินคา สามารถแบงไดชัดเจนหรือไม หรือมีการปะปนกัน

ของสินคาระหวางชุดยอย 
 ตรวจสอบขอบงชี้การแบงชุดยอย เชน เฝาสังเกตการปฏิบัติงาน บันทึกเวลา ปายแสดง  

ชุดยอย เอกสารที่ควบคุมการแบงชุดยอย 
 ตรวจสอบวาสามารถตรวจยอนกลับสินคาในสายการผลิตจากสินคาสําเร็จรูปไปจนถึง

วัตถุดิบไดหรือไม มีการบงชี้ถึงวันผลิตและชุดยอยการผลิต ตลอดกระบวนการผลิตหรือไม 
 ตรวจสอบการประทับเลขวันผลิตและชุดยอยการผลิตที่ดานขางกลองตองมีวันที่ผลิต และ

วันหมดอายุอยูดวย สังเกตความถูกตองและความชัดเจน 
2. การเขียนแผนผังการตรวจยอนกลับสินคา 

2.1 ดานเอกสาร 
 พิจารณาวามีการเขียนตรวจยอนกลับสินคาครอบคลุมตามการปฏิบัติงานและสอดคลอง

กับขอกําหนดของกรมปศุสัตวในเอกสารหรือไม 
 มีการเขียนแผนผังที่ชัดเจนหรือไม พิจารณาถึงความเปนไดในทางปฏิบัติจริง 

 2.2  ดานการปฏิบัติในสายการผลิต ตรวจสอบตามเอกสารวาปฏิบัติจริงหรือไม หรือมีขอบกพรองใน
การปฏิบัติ 

3. รายชื่อแหลงที่มาของสวนผสมและวัตถุดิบ 
3.1  ประกอบดวยชนิดของสวนผสม วันที่ผลิต รุน/รหัส/ชุดการผลิต ที่อยูและเบอรโทรศัพทของ
ผูทําการผลิตหรือผูจัดหาสินคา 
3.2  การตรวจสอบดานเอกสาร 

 ตรวจสอบรายชื่อผูจัดหาสินคา (Supplier) 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: การตรวจสอบยอนกลับและการเรียกคืนสินคา 

(Traceability and Recall) 
 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 23 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติงานสําหรับสัตวแพทยประจําโรงงานในการตรวจยอนกลับและการเรียกคืน

สินคา 
2. เพ่ือเปนประโยชนในการตรวจสอบแหลงที่มาของเนื้อสัตว ทําใหสามารถควบคุมและปองกันผลิตภัณฑ

เนื้อสัตวที่มีอันตรายไมใหแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว 
3. เพ่ือเปนประโยชนในการเรียกคืนสินคาที่ไมไดคุณภาพหรือมีปญหาทําอันตรายตอสุขภาพผูบริโภค 
4. เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภควาสินคาที่จําหนายในทองตลาดมีความ

ปลอดภัยตอผูบริโภค 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

1. สินคาท่ีผลิตจากโรงงานตองทําการสอบยอนกลับได 
2. กรณีตรวจพบวาผลิตภัณฑเนื้อสัตวนั้นมีอันตรายตองสามารถเรียกคืนสินคาได 
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เลขรหัสตามการจัดการของแตละบริษัท 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:121 
 

 โรงงานผลิตภัณฑ ควรแบงสวนผสม Ingredient ตามชุดยอย (Batch) ของแตละ 
Supplier และแบงเนื้อวัตถุดิบตามชุดยอย (Sublot number) ของแตละฟารม 

1.3 การกําหนดขอบงชี้ในสายการผลิตตองสามารถแบงแยกชุดยอยไดชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ
จัดการของแตละบริษัท อาทิ บันทึกการลงเวลา ปายแขวน การเวนระยะ การใชเสียงกริ่ง การ
ขึ้นปายที่ทายสายพาน การแจงของพนักงาน สีถุง เปนตน 

1.4 การตรวจสอบ 
o ดานเอกสาร พิจารณาวาการกําหนดรุนและการแบงชุดยอยของสินคาตรงตามขอกําหนด
ของกรมปศุสัตวหรือไม 
o ดานการปฏิบัติงานในสายการผลิต 
 ตรวจสอบวาโรงงานไดปฏิบัติตามขอกําหนดที่เขียนไวในเอกสารหรือไม และตอง

สอดคลองกับขอกําหนดของกรมปศุสัตว 
 ตรวจสอบวาการแบงชุดยอยของสินคา สามารถแบงไดชัดเจนหรือไม หรือมีการปะปนกัน

ของสินคาระหวางชุดยอย 
 ตรวจสอบขอบงชี้การแบงชุดยอย เชน เฝาสังเกตการปฏิบัติงาน บันทึกเวลา ปายแสดง  

ชุดยอย เอกสารที่ควบคุมการแบงชุดยอย 
 ตรวจสอบวาสามารถตรวจยอนกลับสินคาในสายการผลิตจากสินคาสําเร็จรูปไปจนถึง

วัตถุดิบไดหรือไม มีการบงชี้ถึงวันผลิตและชุดยอยการผลิต ตลอดกระบวนการผลิตหรือไม 
 ตรวจสอบการประทับเลขวันผลิตและชุดยอยการผลิตที่ดานขางกลองตองมีวันที่ผลิต และ

วันหมดอายุอยูดวย สังเกตความถูกตองและความชัดเจน 
2. การเขียนแผนผังการตรวจยอนกลับสินคา 

2.1 ดานเอกสาร 
 พิจารณาวามีการเขียนตรวจยอนกลับสินคาครอบคลุมตามการปฏิบัติงานและสอดคลอง

กับขอกําหนดของกรมปศุสัตวในเอกสารหรือไม 
 มีการเขียนแผนผังที่ชัดเจนหรือไม พิจารณาถึงความเปนไดในทางปฏิบัติจริง 

 2.2  ดานการปฏิบัติในสายการผลิต ตรวจสอบตามเอกสารวาปฏิบัติจริงหรือไม หรือมีขอบกพรองใน
การปฏิบัติ 

3. รายชื่อแหลงที่มาของสวนผสมและวัตถุดิบ 
3.1  ประกอบดวยชนิดของสวนผสม วันที่ผลิต รุน/รหัส/ชุดการผลิต ที่อยูและเบอรโทรศัพทของ
ผูทําการผลิตหรือผูจัดหาสินคา 
3.2  การตรวจสอบดานเอกสาร 

 ตรวจสอบรายชื่อผูจัดหาสินคา (Supplier) 
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 มีการเขียนแผนผังที่ชัดเจนหรือไม พิจารณาถึงความเปนไดในทางปฏิบัติจริง 

 2.2  ดานการปฏิบัติในสายการผลิต ตรวจสอบตามเอกสารวาปฏิบัติจริงหรือไม หรือมีขอบกพรองใน
การปฏิบัติ 

3. รายชื่อแหลงที่มาของสวนผสมและวัตถุดิบ 
3.1  ประกอบดวยชนิดของสวนผสม วันที่ผลิต รุน/รหัส/ชุดการผลิต ที่อยูและเบอรโทรศัพทของ
ผูทําการผลิตหรือผูจัดหาสินคา 
3.2  การตรวจสอบดานเอกสาร 

 ตรวจสอบรายชื่อผูจัดหาสินคา (Supplier) 
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 โรงงานผลิตภัณฑ ควรแบงสวนผสม Ingredient ตามชุดยอย (Batch) ของแตละ 
Supplier และแบงเนื้อวัตถุดิบตามชุดยอย (Sublot number) ของแตละฟารม 

1.3 การกําหนดขอบงชี้ในสายการผลิตตองสามารถแบงแยกชุดยอยไดชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ
จัดการของแตละบริษัท อาทิ บันทึกการลงเวลา ปายแขวน การเวนระยะ การใชเสียงกริ่ง การ
ขึ้นปายที่ทายสายพาน การแจงของพนักงาน สีถุง เปนตน 

1.4 การตรวจสอบ 
o ดานเอกสาร พิจารณาวาการกําหนดรุนและการแบงชุดยอยของสินคาตรงตามขอกําหนด
ของกรมปศุสัตวหรือไม 
o ดานการปฏิบัติงานในสายการผลิต 
 ตรวจสอบวาโรงงานไดปฏิบัติตามขอกําหนดที่เขียนไวในเอกสารหรือไม และตอง

สอดคลองกับขอกําหนดของกรมปศุสัตว 
 ตรวจสอบวาการแบงชุดยอยของสินคา สามารถแบงไดชัดเจนหรือไม หรือมีการปะปนกัน

ของสินคาระหวางชุดยอย 
 ตรวจสอบขอบงชี้การแบงชุดยอย เชน เฝาสังเกตการปฏิบัติงาน บันทึกเวลา ปายแสดง  

ชุดยอย เอกสารที่ควบคุมการแบงชุดยอย 
 ตรวจสอบวาสามารถตรวจยอนกลับสินคาในสายการผลิตจากสินคาสําเร็จรูปไปจนถึง

วัตถุดิบไดหรือไม มีการบงชี้ถึงวันผลิตและชุดยอยการผลิต ตลอดกระบวนการผลิตหรือไม 
 ตรวจสอบการประทับเลขวันผลิตและชุดยอยการผลิตที่ดานขางกลองตองมีวันที่ผลิต และ

วันหมดอายุอยูดวย สังเกตความถูกตองและความชัดเจน 
2. การเขียนแผนผังการตรวจยอนกลับสินคา 

2.1 ดานเอกสาร 
 พิจารณาวามีการเขียนตรวจยอนกลับสินคาครอบคลุมตามการปฏิบัติงานและสอดคลอง

กับขอกําหนดของกรมปศุสัตวในเอกสารหรือไม 
 มีการเขียนแผนผังที่ชัดเจนหรือไม พิจารณาถึงความเปนไดในทางปฏิบัติจริง 

 2.2  ดานการปฏิบัติในสายการผลิต ตรวจสอบตามเอกสารวาปฏิบัติจริงหรือไม หรือมีขอบกพรองใน
การปฏิบัติ 

3. รายชื่อแหลงที่มาของสวนผสมและวัตถุดิบ 
3.1  ประกอบดวยชนิดของสวนผสม วันที่ผลิต รุน/รหัส/ชุดการผลิต ที่อยูและเบอรโทรศัพทของ
ผูทําการผลิตหรือผูจัดหาสินคา 
3.2  การตรวจสอบดานเอกสาร 

 ตรวจสอบรายชื่อผูจัดหาสินคา (Supplier) 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์122

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:122 
 

 ตรวจสอบการลงบันทึกรับวัตถุดิบและสวนผสม เชน บริเวณลานรับสินคา หองเก็บสวนผสม 
 สุมตรวจสวนผสมวามีการระบุวันที่ผลิต/รหัส/ชุด ที่ถุงหรือภาชนะที่บรรจุหรือไม 
 ใบรับรองคุณภาพของสวนผสมและวัตถุดิบ 

4. รายชื่อลูกคา 
4.1 มีการบันทึกและเก็บขอมูลรายชื่อลูกคา ที่อยู เบอรโทรศัพท โทรสาร ระดับการกระจายสินคา
ของลูกคาแตละราย 
4.2  การตรวจสอบดานเอกสาร 

 ตรวจสอบรายชื่อลูกคา 
 ตรวจสอบการลงบันทึกการกระจายสินคาใหลูกคา 

5. การฝกซอมการตรวจยอนกลับสินคา 
5.1 โรงงานตองมีการฝกซอมการตรวจยอนกลับสินคาตามที่เขียนไวในเอกสารเพ่ือความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน และเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบประเมินผลระบบการตรวจยอนกลับสินคาและ
แกไขปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจยอนกลับสินคา 
5.2 การตรวจสอบดานเอกสาร 

 ตรวจสอบขอกําหนดของโรงงานในการฝกซอมการตรวจยอนกลับสินคา 
 บันทึกการฝกซอมการตรวจยอนกลับสินคา 
 การประเมินผล ปญหาที่พบและการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจยอนกลับสินคา 

 

การเรียกคืนสินคา 
ศึกษาและตรวจสอบเอกสารระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการเรียกคืนสินคา 
1. ระบบการเรียกคืนสินคา 

1.1  เอกสารระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการเรียกคืนสินคาครอบคลุมถึง รายละเอียดดังนี้ 
 บุคคลหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบ เชน ผูประสานงานการเรียกคืนสินคา (มีเบอรโทรศัพทที่ติดตอ) 
 บทบาทและความรับผิดชอบในการประสานงานและดําเนินการเรียกคืนสินคา (ตองกําหนด

ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมทุกคนอยางชัดเจน) 
 วิธีการที่ระบุไว การจัดการและควบคุมสินคาที่เรียกคืน (ตองกําหนดแผนการจัดการ

ควบคุมสินคาที่เรียกคืนอยางไรบาง) รวมถึงสินคาในคลังสินคา มีการอธิบายถึงมาตรการ
จัดการกับสินคาที่เรียกคืน ตามชนิดของตัวทําอันตราย (Hazard) เชน มีการควบคุมดูแล
จนกวาสินคาจะถูกทําลาย ทําเปนอาหารสัตว หรือวัตถุประสงคอ่ืนที่ไมใชเพ่ือการบริโภค 
หรือนํามาแปรรูปโดยผานความรอนและวิธีอ่ืนที่มั่นใจวาสินคาปลอดภัยตอผูบริโภค 

 ตองวิเคราะหและสํารวจวามีสินคาชนิดอ่ืน หรือไม ที่อาจมีตัวทําอันตรายชนิดเดียวกันได
และตองเรียกคืนสินคากลับมาเชนกัน (สินคาอ่ืนที่มีการผลิตภายใตสภาวะเหมือนกัน ตอง
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มีการนํามาประเมินความปลอดภัย อาจเรียกคืนหรืออาจพิจารณาแจ งเตือนตอ
สาธารณชน) 

 มีระเบียบการปฏิบัติที่ควบคุมอยางมีประสิทธิภาพในการเรียกคืนสินคาตั้งแตวัตถุดิบจนถึง
การผลิต และการกระจายสินคา ตองระบุในประกาศแจงเรียกคืนสินคา (วิธีการประกาศมี
ผลกระทบตอผูบริโภค ควรแจงในลักษณะที่เหมาะสมกับชนิดของอันตรายที่พบ ตองมีการ
ชี้แจงตามชองทางการสื่อสารตาง ๆ โทรสาร โทรศัพท วิทยุ จดหมายหรือวิธีการอ่ืน ๆ 
เพ่ือที่จะเรียกคืนสินคาไดมากที่สุด  ถามีอันตรายรุนแรง ตองแจงขาวสารโดยตรงถึงผูคาสง 
ผูคาปลีก หรือผูบริโภค) 

1.2 ขอมูลการเรียกคืนสินคา ประกอบดวย 
 จํานวนสินคาที่ผลิต สินคาที่คงเหลือภายในคลังสินคา และการกระจายสินคา 
 ชื่อ ขนาด รหัส รุนของสินคาที่เรียกคืน 
 บริเวณพ้ืนที่ที่กระจายสินคา เชน เฉพาะพ้ืนที่ ทั่วประเทศ ทั่วโลก 
 เหตุผลในการเรียกคืนสินคา 

2. การระบุรุนสินคา 
2.1 สินคาแตละกลองตองมีการบงชี้ รุนสินคาและชุดยอยบนกลอง 
2.2 มีการกําหนดความหมายของรุนสินคา และชุดยอยของสินคา 

3. ความสามารถในการเรียกคืนสินคา ผูผลิตตองมีขอมูลการผลิตที่ถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือประเมินสินคาที่
มีตัวทําอันตราย โดยสามารถระบุได และนําออกจากตลาดไดอยางรวดเร็ว (กําหนดวิธีการเปนขั้นตอน อาจ
มีแผนผังการเรียกคืนสินคา) การตรวจสอบควรมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 บันทึกรายชื่อลูกคา ที่อยู โทรศัพท โทรสาร (ในการแจงไปยังลูกคาไดรวดเร็ว) 
3.2 บันทึกการผลิต คลังสินคา และการกระจายสินคา ตรวจสอบจากรุนสินคา ชุดยอยสินคา 
3.3 มีการฝกซอมการตรวจสอบเรียกคืนสินคา ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการประเมินผลการเรียกคืน

สินคา และปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติใหดีขึ้น 
3.4 มีการประเมินผลการเรียกคืน ความคืบหนา กําหนดวิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียกคืนสินคา 

 4. บันทึกการกระจายสินคา ตองมีขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 
4.1   การจําแนกสินคา และขนาด 
4.2   รุนผลิตภัณฑ/ชุดยอย 
4.3   จํานวนสินคาแตละประเภท 
4.4   ชื่อลูกคา, ที่อยู เบอรโทรศัพท ชนิดการกระจายสินคาของลูกคา (คาสง/คาปลีก)  
ตองเก็บบันทึกการกระจายสินคาไวจนกวาสินคาหมดอายุ หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด อาจระบุสถานที่

กระจายสินคาดวย 
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 ตรวจสอบการลงบันทึกรับวัตถุดิบและสวนผสม เชน บริเวณลานรับสินคา หองเก็บสวนผสม 
 สุมตรวจสวนผสมวามีการระบุวันที่ผลิต/รหัส/ชุด ที่ถุงหรือภาชนะที่บรรจุหรือไม 
 ใบรับรองคุณภาพของสวนผสมและวัตถุดิบ 

4. รายชื่อลูกคา 
4.1 มีการบันทึกและเก็บขอมูลรายชื่อลูกคา ที่อยู เบอรโทรศัพท โทรสาร ระดับการกระจายสินคา
ของลูกคาแตละราย 
4.2  การตรวจสอบดานเอกสาร 

 ตรวจสอบรายชื่อลูกคา 
 ตรวจสอบการลงบันทึกการกระจายสินคาใหลูกคา 

5. การฝกซอมการตรวจยอนกลับสินคา 
5.1 โรงงานตองมีการฝกซอมการตรวจยอนกลับสินคาตามที่เขียนไวในเอกสารเพ่ือความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน และเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบประเมินผลระบบการตรวจยอนกลับสินคาและ
แกไขปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจยอนกลับสินคา 
5.2 การตรวจสอบดานเอกสาร 

 ตรวจสอบขอกําหนดของโรงงานในการฝกซอมการตรวจยอนกลับสินคา 
 บันทึกการฝกซอมการตรวจยอนกลับสินคา 
 การประเมินผล ปญหาที่พบและการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจยอนกลับสินคา 

 

การเรียกคืนสินคา 
ศึกษาและตรวจสอบเอกสารระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการเรียกคืนสินคา 
1. ระบบการเรียกคืนสินคา 

1.1  เอกสารระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการเรียกคืนสินคาครอบคลุมถึง รายละเอียดดังนี้ 
 บุคคลหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบ เชน ผูประสานงานการเรียกคืนสินคา (มีเบอรโทรศัพทที่ติดตอ) 
 บทบาทและความรับผิดชอบในการประสานงานและดําเนินการเรียกคืนสินคา (ตองกําหนด

ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมทุกคนอยางชัดเจน) 
 วิธีการที่ระบุไว การจัดการและควบคุมสินคาที่เรียกคืน (ตองกําหนดแผนการจัดการ

ควบคุมสินคาที่เรียกคืนอยางไรบาง) รวมถึงสินคาในคลังสินคา มีการอธิบายถึงมาตรการ
จัดการกับสินคาที่เรียกคืน ตามชนิดของตัวทําอันตราย (Hazard) เชน มีการควบคุมดูแล
จนกวาสินคาจะถูกทําลาย ทําเปนอาหารสัตว หรือวัตถุประสงคอ่ืนที่ไมใชเพ่ือการบริโภค 
หรือนํามาแปรรูปโดยผานความรอนและวิธีอ่ืนที่มั่นใจวาสินคาปลอดภัยตอผูบริโภค 

 ตองวิเคราะหและสํารวจวามีสินคาชนิดอ่ืน หรือไม ที่อาจมีตัวทําอันตรายชนิดเดียวกันได
และตองเรียกคืนสินคากลับมาเชนกัน (สินคาอ่ืนที่มีการผลิตภายใตสภาวะเหมือนกัน ตอง

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:123 
 

มีการนํามาประเมินความปลอดภัย อาจเรียกคืนหรืออาจพิจารณาแจ งเตือนตอ
สาธารณชน) 

 มีระเบียบการปฏิบัติที่ควบคุมอยางมีประสิทธิภาพในการเรียกคืนสินคาตั้งแตวัตถุดิบจนถึง
การผลิต และการกระจายสินคา ตองระบุในประกาศแจงเรียกคืนสินคา (วิธีการประกาศมี
ผลกระทบตอผูบริโภค ควรแจงในลักษณะที่เหมาะสมกับชนิดของอันตรายที่พบ ตองมีการ
ชี้แจงตามชองทางการสื่อสารตาง ๆ โทรสาร โทรศัพท วิทยุ จดหมายหรือวิธีการอ่ืน ๆ 
เพ่ือที่จะเรียกคืนสินคาไดมากที่สุด  ถามีอันตรายรุนแรง ตองแจงขาวสารโดยตรงถึงผูคาสง 
ผูคาปลีก หรือผูบริโภค) 

1.2 ขอมูลการเรียกคืนสินคา ประกอบดวย 
 จํานวนสินคาที่ผลิต สินคาที่คงเหลือภายในคลังสินคา และการกระจายสินคา 
 ชื่อ ขนาด รหัส รุนของสินคาที่เรียกคืน 
 บริเวณพ้ืนที่ที่กระจายสินคา เชน เฉพาะพ้ืนที่ ทั่วประเทศ ทั่วโลก 
 เหตุผลในการเรียกคืนสินคา 

2. การระบุรุนสินคา 
2.1 สินคาแตละกลองตองมีการบงชี้ รุนสินคาและชุดยอยบนกลอง 
2.2 มีการกําหนดความหมายของรุนสินคา และชุดยอยของสินคา 

3. ความสามารถในการเรียกคืนสินคา ผูผลิตตองมีขอมูลการผลิตที่ถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือประเมินสินคาที่
มีตัวทําอันตราย โดยสามารถระบุได และนําออกจากตลาดไดอยางรวดเร็ว (กําหนดวิธีการเปนขั้นตอน อาจ
มีแผนผังการเรียกคืนสินคา) การตรวจสอบควรมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 บันทึกรายชื่อลูกคา ที่อยู โทรศัพท โทรสาร (ในการแจงไปยังลูกคาไดรวดเร็ว) 
3.2 บันทึกการผลิต คลังสินคา และการกระจายสินคา ตรวจสอบจากรุนสินคา ชุดยอยสินคา 
3.3 มีการฝกซอมการตรวจสอบเรียกคืนสินคา ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการประเมินผลการเรียกคืน

สินคา และปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติใหดีขึ้น 
3.4 มีการประเมินผลการเรียกคืน ความคืบหนา กําหนดวิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียกคืนสินคา 

 4. บันทึกการกระจายสินคา ตองมีขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 
4.1   การจําแนกสินคา และขนาด 
4.2   รุนผลิตภัณฑ/ชุดยอย 
4.3   จํานวนสินคาแตละประเภท 
4.4   ชื่อลูกคา, ที่อยู เบอรโทรศัพท ชนิดการกระจายสินคาของลูกคา (คาสง/คาปลีก)  
ตองเก็บบันทึกการกระจายสินคาไวจนกวาสินคาหมดอายุ หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด อาจระบุสถานที่

กระจายสินคาดวย 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก
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5. แฟมเก็บขอมูลรองเรียนจากลูกคา ตองเก็บเอกสารการรองเรียนดานสุขภาพและความปลอดภัยไว 
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของ 

5.1  การตรวจสอบดานเอกสาร 
 ตรวจสอบระเบียบ การปฏิบัติงาน เรื่องการเรียกคืนสินคา วาครอบคลุมหัวขอตามบันทึก

การตรวจสอบของสัตวแพทยประจําโรงงานหรือไม 
 ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน มาตรการการจัดการกับสินคาที่ตรวจพบตัวทําอันตราย 

บันทึกรายชื่อลูกคา การเตรียมพรอมฝกซอมการตรวจสอบเรียกคืนสินคา บันทึกการ
กระจายสินคา แฟมขอมูลรองเรียน เปนตน 

5.2 ตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน 
 ตรวจสอบจากขอบกพรองเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยที่เคยมีของโรงงานโดย

ตรวจสอบวาโรงงานไดปฏิบัติตามเอกสารที่เขียนไวหรือไม โดยขอดูหลักฐานเอกสาร 
ที่เกี่ยวของ เชน บันทึกการแจงขอรองเรียนจากลูกคา การแกไขปญหา บันทึกการ  
ปรับปรุงแกไข บันทึกการจัดการสินคาที่เรียกคืน บันทึกการเรียกคืนสินคา ฯลฯ เปนตน 

 การตรวจสอบในสายการผลิต ในการตีตรา รุน ชุดยอยการผลิตบนกลอง ดูการบันทึก 
การกระจายสินคา 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. เอกสารหลักการผลิตที่ถูกสุขลักษณะของโรงงาน (Good Manufacturing Practice) 
2. เอกสารเรื่องการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจยอนกลับ (Product Traceability Procedure ) ของโรงงาน 
3. เอกสารเรื่องการปฏิบัติงานเรื่องการเรียกคืนสินคา (Product Recall Procedure) 
4. บันทึกการตรวจสอบเรื่องการตรวจยอนกลับ และบันทึกการตรวจสอบเรื่องการเรียกคืนสินคา 
5. รายงานการตรวจสอบการตรวจยอนกลับสินคาปศุสัตว ในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

เอกสารอางอิง / กฎระเบียบที่เกี่ยวของ (Reference Document) 
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2546. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยระบบการตรวจยอนกลับสินคา 

ปศุสัตว พ.ศ. 2546. 
Department of Livestock Development.  Ministry of Agriculture and Cooperatives.  2005.  Poultry 

Meat and Poultry Products Inspection Regulations B.E. 2548 (2005).  Thailand. 
European Union. 2002. Regulation (EC) No 178/2002 OF of 28 January2002 laying down the 

general principles and requirements of food law, establishing the European Food 
SafetyAuthorityand laying down procedures in matters of food safety. Official Journal 
of the European Union L31:1-24. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: การตรวจสอบและการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย 

(Health Mark) 
 
 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 24 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติงานสําหรับสัตวแพทยประจําโรงงานในการตรวจสอบและการควบคุมการใช 

ตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) 
2. เพ่ือเปนการบงชี้วาผลิตภัณฑเนื้อสัตวนั้นไดรับการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตจาก

เจาหนาที่สัตวแพทยประจําโรงงานแลว สามารถสงออกไปยังตางประเทศได 
3. เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภควาสินคาที่จําหนายในทองตลาด  มีความ

ปลอดภัยตอผูบริโภค 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
รูปแบบ วิธีการใชตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว 

เพ่ือการสงออก 
1. Health mark sticker ดวงใหญ สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือการสงออกไปยังกลุม

ประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 
1.1 วัตถุประสงคการใช Health Mark Sticker ดวงใหญ  

1.1.1 ใชติดบนกลองใหญ (Large Package) ชั้นนอกสุด (Outer box) ของสินคาเนื้อสัตวหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตว 

1.1.2 ใชติดทั้งกลองสินคาปกติและกลองสินคาตัวอยางทุกกลอง เพ่ือบงชี้วากลองไมถูกเปดระหวางขนสง 
1.1.3 ใชติดเฉพาะสินคาท่ีสงออกไปกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU  

1.2 วิธีการใช Health Mark Sticker ดวงใหญ  
1.2.1 ใชติดบริเวณตรงกลางรอยบรรจบของฝากลองทั้งดานบนและดานลาง กรณีฝากลองเปนแบบ
ฝาครอบใหติดระหวางฝากลองตัวกลองขางเดียวหรือทั้งสองขาง หือกรณีกลองเปนแบบใดก็ตามใหติด
ที่ฝากลองในลักษณะถาเปดฝากลองดานใดดานหนึ่งออกเพ่ือเขาถึงสินคาในกลอง Health Mark 
Sticker จะถูกทําลายหรือฉีกขาด 
1.2.2 กรณีตองปดเทปกาวลงบนกลองใหติด Health Mark Sticker ลงบนกลองกอนแลวจึงปดเทป
กาวทับลงไป เทปกาวจะเปนสีใดก็ไดเมื่อปดทับลงบน Health Mark Sticker แลวตองสามารถอาน
ขอความใน Health Mark Sticker ไดชัดเจน 
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: การตรวจสอบและการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย 

(Health Mark) 
 
 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 24 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติงานสําหรับสัตวแพทยประจําโรงงานในการตรวจสอบและการควบคุมการใช 

ตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) 
2. เพ่ือเปนการบงชี้วาผลิตภัณฑเนื้อสัตวนั้นไดรับการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตจาก

เจาหนาที่สัตวแพทยประจําโรงงานแลว สามารถสงออกไปยังตางประเทศได 
3. เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภควาสินคาที่จําหนายในทองตลาด  มีความ

ปลอดภัยตอผูบริโภค 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
รูปแบบ วิธีการใชตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว 

เพ่ือการสงออก 
1. Health mark sticker ดวงใหญ สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือการสงออกไปยังกลุม

ประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 
1.1 วัตถุประสงคการใช Health Mark Sticker ดวงใหญ  

1.1.1 ใชติดบนกลองใหญ (Large Package) ชั้นนอกสุด (Outer box) ของสินคาเนื้อสัตวหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตว 

1.1.2 ใชติดทั้งกลองสินคาปกติและกลองสินคาตัวอยางทุกกลอง เพ่ือบงชี้วากลองไมถูกเปดระหวางขนสง 
1.1.3 ใชติดเฉพาะสินคาท่ีสงออกไปกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU  

1.2 วิธีการใช Health Mark Sticker ดวงใหญ  
1.2.1 ใชติดบริเวณตรงกลางรอยบรรจบของฝากลองทั้งดานบนและดานลาง กรณีฝากลองเปนแบบ
ฝาครอบใหติดระหวางฝากลองตัวกลองขางเดียวหรือทั้งสองขาง หือกรณีกลองเปนแบบใดก็ตามใหติด
ที่ฝากลองในลักษณะถาเปดฝากลองดานใดดานหนึ่งออกเพ่ือเขาถึงสินคาในกลอง Health Mark 
Sticker จะถูกทําลายหรือฉีกขาด 
1.2.2 กรณีตองปดเทปกาวลงบนกลองใหติด Health Mark Sticker ลงบนกลองกอนแลวจึงปดเทป
กาวทับลงไป เทปกาวจะเปนสีใดก็ไดเมื่อปดทับลงบน Health Mark Sticker แลวตองสามารถอาน
ขอความใน Health Mark Sticker ไดชัดเจน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:125 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: การตรวจสอบและการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย 

(Health Mark) 
 
 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 24 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติงานสําหรับสัตวแพทยประจําโรงงานในการตรวจสอบและการควบคุมการใช 

ตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) 
2. เพ่ือเปนการบงชี้วาผลิตภัณฑเนื้อสัตวนั้นไดรับการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตจาก

เจาหนาที่สัตวแพทยประจําโรงงานแลว สามารถสงออกไปยังตางประเทศได 
3. เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภควาสินคาที่จําหนายในทองตลาด  มีความ

ปลอดภัยตอผูบริโภค 
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คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

125กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:124 
 

5. แฟมเก็บขอมูลรองเรียนจากลูกคา ตองเก็บเอกสารการรองเรียนดานสุขภาพและความปลอดภัยไว 
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของ 

5.1  การตรวจสอบดานเอกสาร 
 ตรวจสอบระเบียบ การปฏิบัติงาน เรื่องการเรียกคืนสินคา วาครอบคลุมหัวขอตามบันทึก

การตรวจสอบของสัตวแพทยประจําโรงงานหรือไม 
 ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน มาตรการการจัดการกับสินคาที่ตรวจพบตัวทําอันตราย 

บันทึกรายชื่อลูกคา การเตรียมพรอมฝกซอมการตรวจสอบเรียกคืนสินคา บันทึกการ
กระจายสินคา แฟมขอมูลรองเรียน เปนตน 

5.2 ตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน 
 ตรวจสอบจากขอบกพรองเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยที่เคยมีของโรงงานโดย

ตรวจสอบวาโรงงานไดปฏิบัติตามเอกสารที่เขียนไวหรือไม โดยขอดูหลักฐานเอกสาร 
ที่เกี่ยวของ เชน บันทึกการแจงขอรองเรียนจากลูกคา การแกไขปญหา บันทึกการ  
ปรับปรุงแกไข บันทึกการจัดการสินคาที่เรียกคืน บันทึกการเรียกคืนสินคา ฯลฯ เปนตน 

 การตรวจสอบในสายการผลิต ในการตีตรา รุน ชุดยอยการผลิตบนกลอง ดูการบันทึก 
การกระจายสินคา 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. เอกสารหลักการผลิตที่ถูกสุขลักษณะของโรงงาน (Good Manufacturing Practice) 
2. เอกสารเรื่องการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจยอนกลับ (Product Traceability Procedure ) ของโรงงาน 
3. เอกสารเรื่องการปฏิบัติงานเรื่องการเรียกคืนสินคา (Product Recall Procedure) 
4. บันทึกการตรวจสอบเรื่องการตรวจยอนกลับ และบันทึกการตรวจสอบเรื่องการเรียกคืนสินคา 
5. รายงานการตรวจสอบการตรวจยอนกลับสินคาปศุสัตว ในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

เอกสารอางอิง / กฎระเบียบที่เกี่ยวของ (Reference Document) 
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2546. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยระบบการตรวจยอนกลับสินคา 

ปศุสัตว พ.ศ. 2546. 
Department of Livestock Development.  Ministry of Agriculture and Cooperatives.  2005.  Poultry 

Meat and Poultry Products Inspection Regulations B.E. 2548 (2005).  Thailand. 
European Union. 2002. Regulation (EC) No 178/2002 OF of 28 January2002 laying down the 

general principles and requirements of food law, establishing the European Food 
SafetyAuthorityand laying down procedures in matters of food safety. Official Journal 
of the European Union L31:1-24. Available source: http://eur-lex.europa.eu. 
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1.1.1 ใชติดบนกลองใหญ (Large Package) ชั้นนอกสุด (Outer box) ของสินคาเนื้อสัตวหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตว 

1.1.2 ใชติดทั้งกลองสินคาปกติและกลองสินคาตัวอยางทุกกลอง เพ่ือบงชี้วากลองไมถูกเปดระหวางขนสง 
1.1.3 ใชติดเฉพาะสินคาท่ีสงออกไปกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU  

1.2 วิธีการใช Health Mark Sticker ดวงใหญ  
1.2.1 ใชติดบริเวณตรงกลางรอยบรรจบของฝากลองทั้งดานบนและดานลาง กรณีฝากลองเปนแบบ
ฝาครอบใหติดระหวางฝากลองตัวกลองขางเดียวหรือทั้งสองขาง หือกรณีกลองเปนแบบใดก็ตามใหติด
ที่ฝากลองในลักษณะถาเปดฝากลองดานใดดานหนึ่งออกเพ่ือเขาถึงสินคาในกลอง Health Mark 
Sticker จะถูกทําลายหรือฉีกขาด 
1.2.2 กรณีตองปดเทปกาวลงบนกลองใหติด Health Mark Sticker ลงบนกลองกอนแลวจึงปดเทป
กาวทับลงไป เทปกาวจะเปนสีใดก็ไดเมื่อปดทับลงบน Health Mark Sticker แลวตองสามารถอาน
ขอความใน Health Mark Sticker ไดชัดเจน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:125 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: การตรวจสอบและการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย 

(Health Mark) 
 
 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 24 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติงานสําหรับสัตวแพทยประจําโรงงานในการตรวจสอบและการควบคุมการใช 

ตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) 
2. เพ่ือเปนการบงชี้วาผลิตภัณฑเนื้อสัตวนั้นไดรับการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตจาก

เจาหนาที่สัตวแพทยประจําโรงงานแลว สามารถสงออกไปยังตางประเทศได 
3. เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภควาสินคาที่จําหนายในทองตลาด  มีความ

ปลอดภัยตอผูบริโภค 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
รูปแบบ วิธีการใชตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว 

เพ่ือการสงออก 
1. Health mark sticker ดวงใหญ สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือการสงออกไปยังกลุม

ประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 
1.1 วัตถุประสงคการใช Health Mark Sticker ดวงใหญ  

1.1.1 ใชติดบนกลองใหญ (Large Package) ชั้นนอกสุด (Outer box) ของสินคาเนื้อสัตวหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตว 

1.1.2 ใชติดทั้งกลองสินคาปกติและกลองสินคาตัวอยางทุกกลอง เพ่ือบงชี้วากลองไมถูกเปดระหวางขนสง 
1.1.3 ใชติดเฉพาะสินคาท่ีสงออกไปกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU  

1.2 วิธีการใช Health Mark Sticker ดวงใหญ  
1.2.1 ใชติดบริเวณตรงกลางรอยบรรจบของฝากลองทั้งดานบนและดานลาง กรณีฝากลองเปนแบบ
ฝาครอบใหติดระหวางฝากลองตัวกลองขางเดียวหรือทั้งสองขาง หือกรณีกลองเปนแบบใดก็ตามใหติด
ที่ฝากลองในลักษณะถาเปดฝากลองดานใดดานหนึ่งออกเพ่ือเขาถึงสินคาในกลอง Health Mark 
Sticker จะถูกทําลายหรือฉีกขาด 
1.2.2 กรณีตองปดเทปกาวลงบนกลองใหติด Health Mark Sticker ลงบนกลองกอนแลวจึงปดเทป
กาวทับลงไป เทปกาวจะเปนสีใดก็ไดเมื่อปดทับลงบน Health Mark Sticker แลวตองสามารถอาน
ขอความใน Health Mark Sticker ไดชัดเจน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:125 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: การตรวจสอบและการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย 

(Health Mark) 
 
 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 24 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติงานสําหรับสัตวแพทยประจําโรงงานในการตรวจสอบและการควบคุมการใช 

ตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) 
2. เพ่ือเปนการบงชี้วาผลิตภัณฑเนื้อสัตวนั้นไดรับการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตจาก

เจาหนาที่สัตวแพทยประจําโรงงานแลว สามารถสงออกไปยังตางประเทศได 
3. เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภควาสินคาที่จําหนายในทองตลาด  มีความ

ปลอดภัยตอผูบริโภค 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
รูปแบบ วิธีการใชตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว 

เพ่ือการสงออก 
1. Health mark sticker ดวงใหญ สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือการสงออกไปยังกลุม

ประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 
1.1 วัตถุประสงคการใช Health Mark Sticker ดวงใหญ  

1.1.1 ใชติดบนกลองใหญ (Large Package) ชั้นนอกสุด (Outer box) ของสินคาเนื้อสัตวหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตว 

1.1.2 ใชติดทั้งกลองสินคาปกติและกลองสินคาตัวอยางทุกกลอง เพ่ือบงชี้วากลองไมถูกเปดระหวางขนสง 
1.1.3 ใชติดเฉพาะสินคาท่ีสงออกไปกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU  

1.2 วิธีการใช Health Mark Sticker ดวงใหญ  
1.2.1 ใชติดบริเวณตรงกลางรอยบรรจบของฝากลองทั้งดานบนและดานลาง กรณีฝากลองเปนแบบ
ฝาครอบใหติดระหวางฝากลองตัวกลองขางเดียวหรือทั้งสองขาง หือกรณีกลองเปนแบบใดก็ตามใหติด
ที่ฝากลองในลักษณะถาเปดฝากลองดานใดดานหนึ่งออกเพ่ือเขาถึงสินคาในกลอง Health Mark 
Sticker จะถูกทําลายหรือฉีกขาด 
1.2.2 กรณีตองปดเทปกาวลงบนกลองใหติด Health Mark Sticker ลงบนกลองกอนแลวจึงปดเทป
กาวทับลงไป เทปกาวจะเปนสีใดก็ไดเมื่อปดทับลงบน Health Mark Sticker แลวตองสามารถอาน
ขอความใน Health Mark Sticker ไดชัดเจน 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:125 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: การตรวจสอบและการควบคุมการใชตรารับรองสุขอนามัย 

(Health Mark) 
 
 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 24 
วันที่เริ่มใช  : …….………….……... 
แกไขครั้งที่  : ……………………… 

หนาที่  :  ………………….……….. 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติงานสําหรับสัตวแพทยประจําโรงงานในการตรวจสอบและการควบคุมการใช 

ตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) 
2. เพ่ือเปนการบงชี้วาผลิตภัณฑเนื้อสัตวนั้นไดรับการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตจาก

เจาหนาที่สัตวแพทยประจําโรงงานแลว สามารถสงออกไปยังตางประเทศได 
3. เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภควาสินคาที่จําหนายในทองตลาด  มีความ

ปลอดภัยตอผูบริโภค 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
รูปแบบ วิธีการใชตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว 

เพ่ือการสงออก 
1. Health mark sticker ดวงใหญ สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือการสงออกไปยังกลุม

ประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 
1.1 วัตถุประสงคการใช Health Mark Sticker ดวงใหญ  

1.1.1 ใชติดบนกลองใหญ (Large Package) ชั้นนอกสุด (Outer box) ของสินคาเนื้อสัตวหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตว 

1.1.2 ใชติดทั้งกลองสินคาปกติและกลองสินคาตัวอยางทุกกลอง เพ่ือบงชี้วากลองไมถูกเปดระหวางขนสง 
1.1.3 ใชติดเฉพาะสินคาท่ีสงออกไปกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU  

1.2 วิธีการใช Health Mark Sticker ดวงใหญ  
1.2.1 ใชติดบริเวณตรงกลางรอยบรรจบของฝากลองทั้งดานบนและดานลาง กรณีฝากลองเปนแบบ
ฝาครอบใหติดระหวางฝากลองตัวกลองขางเดียวหรือทั้งสองขาง หือกรณีกลองเปนแบบใดก็ตามใหติด
ที่ฝากลองในลักษณะถาเปดฝากลองดานใดดานหนึ่งออกเพ่ือเขาถึงสินคาในกลอง Health Mark 
Sticker จะถูกทําลายหรือฉีกขาด 
1.2.2 กรณีตองปดเทปกาวลงบนกลองใหติด Health Mark Sticker ลงบนกลองกอนแลวจึงปดเทป
กาวทับลงไป เทปกาวจะเปนสีใดก็ไดเมื่อปดทับลงบน Health Mark Sticker แลวตองสามารถอาน
ขอความใน Health Mark Sticker ไดชัดเจน 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์126

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:126 
 

1.2.3 กรณีนํากลองที่ติด Health Mark Sticker ไปบรรจุสินคาภายในประเทศ ใหทําลายหรือลอก 
Health Mark Sticker ออกหรือใชปากกาเคมีขีดฆา Health Mark Sticker กอนนํากลองไปใช 

1.3 รูปแบบและขอความใน Health Mark Sticker ดวงใหญ 
1.3.1 รูปแบบของ Health Mark Sticker เปนวงรูปไข (Oval Mark) ทําดวยกระดาษสีขาวอาบมัน
เคลือบกาวชนิดยึดติดแนน เมื่อติดลงบนกลองแลวถาลอกออกหรือเปดฝากลอง Sticker จะถูกทําลาย
หรือฉีกขาด 
1.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 6.5 เซนติเมตร สูง 4.5 เซนติเมตร  
1.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND และ TH สูง 0.8 เซนติเมตร 
1.3.4 ขนาดของหมายเลขประจําโรงงาน สูง 1.0 เซนติเมตร 
1.3.5 ขนาดของตัวอักษร DLD และ INSP’D*P’S’D  สูง 0.5 เซนติเมตร 
1.3.6 เสนขอบตัวอักษรและตัวเลขมีความหนาพิมพดวยสีน้ําเงิน ตัด Sticker ตามขอบวงรูปไข 

1.4 ตัวอยาง Health Mark Sticker ดวงใหญ 

 

 
 

2. Health Mark Sticker ดวงเล็ก สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพื่อการสงออกไปยัง
กลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 

2.1 วัตถุประสงคการใช Health Mark Sticker ดวงเล็ก 
2.1.1 ใชติดบนถุงหรือหอบรรจุ (Small package) หรือกลองชั้นใน (Inner box) ของสินคาเนื้อสัตว
และผลิตภัณฑจากสัตว 
2.1.2 ใชติดทุกถุงหรือทุกกลองชั้นในทั้งสินคาปกติและสินคาตัวอยาง 
2.1.3 ใชติดเฉพาะสินคาที่สงออกไปกลุมประเทศ EU และประเทศท่ีใชกฎหมาย EU  

2.2 วิธีการใช Health Mark Sticker ดวงเล็ก 
2.2.1 ใชติดตรงกลางถุง ถุงละ 1 ดวง หรือติดตรงรอยบรรจบของหอ หอละ 1 ดวง 
2.2.2 กรณีนําถุงบรรจุลงกลองชั้นในอีกชั้นหนึ่ง ใหติดบนฝากลองชั้นใน ลักษณะเชนเดียวกับการติด
บนกลองใหญ (Large Package) ที่ถุงหรือหอบรรจุจะติดหรือไมก็ได 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:127 
 

2.2.3 กรณีตองปดเทปกาวลงบนกลองใหติด Health Mark Sticker ลงบนกลองกอนแลวจึงปดเทป
กาวทับลงไป เทปกาวจะเปนสีใดก็ไดเมื่อปดทับลงไปแลวสามารถอานขอความใน Health Mark 
Sticker ไดชัดเจน  
2.2.4 จะใชวิธีพิมพ Health Mark Sticker ดวงเล็กลงบนบรรจุภัณฑแทนการติด Sticker ก็ไดโดย
รูปแบบและขอความใหเปนแบบเดียวกับ Sticker 

2.3 รูปแบบและรายละเอียดของ Health Mark Sticker ดวงเลก็ 
2.3.1 รูปแบบของ Health Mark Sticker เปนวงรูปไข (Oval mark) ทําดวยกระดาษสีขาวอาบมัน
เคลือบกาวชนิดยึดติดแนน เมื่อลอกออกหรือเปดฝากลองออก Sticker จะถูกทําลายหรือฉีกขาด 
2.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร 
2.3.3 ขนาดของตัวอักษร TH DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงานมีขนาดเทากันทุกตัว 
คือ สูง 0.2 เซนติเมตร (2.0 มิลลิเมตร) 
2.3.4 เสนขอบ ตัวอักษร และตัวเลขพิมพดวยสีน้ําเงิน ตัด Sticker ตามขอบวงรูปไข 
2.3.5 กรณีใชพิมพลงบนบรจุภัณฑแทนการใช Sticker ใหพิมพดวยสีน้ําเงิน กรณีบรรจุภัณฑเปนสี
เขมใหพิมพ Sticker เปนสีขาวเพ่ือใหสามารถอานไดงาย อาจพิมพเปนลายเสนโดยไมตองมีสีพ้ืนก็ได 
กรณีบรรจุภัณฑมีขนาดเล็ก อาจพิมพ Health Mark ลดขนาดใหเล็กลงตามความเหมาะสมก็ได โดย
รูปแบบและขอความใหเปนไปตามแบบ Sticker ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่สัตวแพทยผูให
การรับรองสุขอนามัยของสินคา 

2.4 ตัวอยาง Health Mark Sticker ดวงเล็ก 

 
3. Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือการสงออกไป
ยังกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 

3.1 วัตถุประสงคการใช Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ 
3.1.1 ใชติดบนกลองชั้นนอกสุดของกลองขนาดใหญพิเศษ  (Big box) ของสินคาเนื้อสัตวหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตว 
3.1.2 ใชติดทั้งกลองสินคาปกติและกลองสินคาตัวอยางทุกกลอง เพ่ือบงชี้วากลองไมถูกเปดระหวางขนสง 
3.1.3 ใชติดเฉพาะสินคาท่ีสงออกไปกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU  

3.2 วิธีการใช Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:127 
 

2.2.3 กรณีตองปดเทปกาวลงบนกลองใหติด Health Mark Sticker ลงบนกลองกอนแลวจึงปดเทป
กาวทับลงไป เทปกาวจะเปนสีใดก็ไดเมื่อปดทับลงไปแลวสามารถอานขอความใน Health Mark 
Sticker ไดชัดเจน  
2.2.4 จะใชวิธีพิมพ Health Mark Sticker ดวงเล็กลงบนบรรจุภัณฑแทนการติด Sticker ก็ไดโดย
รูปแบบและขอความใหเปนแบบเดียวกับ Sticker 

2.3 รูปแบบและรายละเอียดของ Health Mark Sticker ดวงเลก็ 
2.3.1 รูปแบบของ Health Mark Sticker เปนวงรูปไข (Oval mark) ทําดวยกระดาษสีขาวอาบมัน
เคลือบกาวชนิดยึดติดแนน เมื่อลอกออกหรือเปดฝากลองออก Sticker จะถูกทําลายหรือฉีกขาด 
2.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร 
2.3.3 ขนาดของตัวอักษร TH DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงานมีขนาดเทากันทุกตัว 
คือ สูง 0.2 เซนติเมตร (2.0 มิลลิเมตร) 
2.3.4 เสนขอบ ตัวอักษร และตัวเลขพิมพดวยสีน้ําเงิน ตัด Sticker ตามขอบวงรูปไข 
2.3.5 กรณีใชพิมพลงบนบรจุภัณฑแทนการใช Sticker ใหพิมพดวยสีน้ําเงิน กรณีบรรจุภัณฑเปนสี
เขมใหพิมพ Sticker เปนสีขาวเพ่ือใหสามารถอานไดงาย อาจพิมพเปนลายเสนโดยไมตองมีสีพ้ืนก็ได 
กรณีบรรจุภัณฑมีขนาดเล็ก อาจพิมพ Health Mark ลดขนาดใหเล็กลงตามความเหมาะสมก็ได โดย
รูปแบบและขอความใหเปนไปตามแบบ Sticker ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่สัตวแพทยผูให
การรับรองสุขอนามัยของสินคา 

2.4 ตัวอยาง Health Mark Sticker ดวงเล็ก 

 
3. Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือการสงออกไป
ยังกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 

3.1 วัตถุประสงคการใช Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ 
3.1.1 ใชติดบนกลองชั้นนอกสุดของกลองขนาดใหญพิเศษ  (Big box) ของสินคาเนื้อสัตวหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตว 
3.1.2 ใชติดทั้งกลองสินคาปกติและกลองสินคาตัวอยางทุกกลอง เพ่ือบงชี้วากลองไมถูกเปดระหวางขนสง 
3.1.3 ใชติดเฉพาะสินคาท่ีสงออกไปกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU  

3.2 วิธีการใช Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

127กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:126 
 

1.2.3 กรณีนํากลองที่ติด Health Mark Sticker ไปบรรจุสินคาภายในประเทศ ใหทําลายหรือลอก 
Health Mark Sticker ออกหรือใชปากกาเคมีขีดฆา Health Mark Sticker กอนนํากลองไปใช 

1.3 รูปแบบและขอความใน Health Mark Sticker ดวงใหญ 
1.3.1 รูปแบบของ Health Mark Sticker เปนวงรูปไข (Oval Mark) ทําดวยกระดาษสีขาวอาบมัน
เคลือบกาวชนิดยึดติดแนน เมื่อติดลงบนกลองแลวถาลอกออกหรือเปดฝากลอง Sticker จะถูกทําลาย
หรือฉีกขาด 
1.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 6.5 เซนติเมตร สูง 4.5 เซนติเมตร  
1.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND และ TH สูง 0.8 เซนติเมตร 
1.3.4 ขนาดของหมายเลขประจําโรงงาน สูง 1.0 เซนติเมตร 
1.3.5 ขนาดของตัวอักษร DLD และ INSP’D*P’S’D  สูง 0.5 เซนติเมตร 
1.3.6 เสนขอบตัวอักษรและตัวเลขมีความหนาพิมพดวยสีน้ําเงิน ตัด Sticker ตามขอบวงรูปไข 

1.4 ตัวอยาง Health Mark Sticker ดวงใหญ 

 

 
 

2. Health Mark Sticker ดวงเล็ก สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพื่อการสงออกไปยัง
กลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 

2.1 วัตถุประสงคการใช Health Mark Sticker ดวงเล็ก 
2.1.1 ใชติดบนถุงหรือหอบรรจุ (Small package) หรือกลองชั้นใน (Inner box) ของสินคาเนื้อสัตว
และผลิตภัณฑจากสัตว 
2.1.2 ใชติดทุกถุงหรือทุกกลองชั้นในทั้งสินคาปกติและสินคาตัวอยาง 
2.1.3 ใชติดเฉพาะสินคาที่สงออกไปกลุมประเทศ EU และประเทศท่ีใชกฎหมาย EU  

2.2 วิธีการใช Health Mark Sticker ดวงเล็ก 
2.2.1 ใชติดตรงกลางถุง ถุงละ 1 ดวง หรือติดตรงรอยบรรจบของหอ หอละ 1 ดวง 
2.2.2 กรณีนําถุงบรรจุลงกลองชั้นในอีกชั้นหนึ่ง ใหติดบนฝากลองชั้นใน ลักษณะเชนเดียวกับการติด
บนกลองใหญ (Large Package) ที่ถุงหรือหอบรรจุจะติดหรือไมก็ได 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:127 
 

2.2.3 กรณีตองปดเทปกาวลงบนกลองใหติด Health Mark Sticker ลงบนกลองกอนแลวจึงปดเทป
กาวทับลงไป เทปกาวจะเปนสีใดก็ไดเมื่อปดทับลงไปแลวสามารถอานขอความใน Health Mark 
Sticker ไดชัดเจน  
2.2.4 จะใชวิธีพิมพ Health Mark Sticker ดวงเล็กลงบนบรรจุภัณฑแทนการติด Sticker ก็ไดโดย
รูปแบบและขอความใหเปนแบบเดียวกับ Sticker 

2.3 รูปแบบและรายละเอียดของ Health Mark Sticker ดวงเลก็ 
2.3.1 รูปแบบของ Health Mark Sticker เปนวงรูปไข (Oval mark) ทําดวยกระดาษสีขาวอาบมัน
เคลือบกาวชนิดยึดติดแนน เมื่อลอกออกหรือเปดฝากลองออก Sticker จะถูกทําลายหรือฉีกขาด 
2.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร 
2.3.3 ขนาดของตัวอักษร TH DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงานมีขนาดเทากันทุกตัว 
คือ สูง 0.2 เซนติเมตร (2.0 มิลลิเมตร) 
2.3.4 เสนขอบ ตัวอักษร และตัวเลขพิมพดวยสีน้ําเงิน ตัด Sticker ตามขอบวงรูปไข 
2.3.5 กรณีใชพิมพลงบนบรจุภัณฑแทนการใช Sticker ใหพิมพดวยสีน้ําเงิน กรณีบรรจุภัณฑเปนสี
เขมใหพิมพ Sticker เปนสีขาวเพ่ือใหสามารถอานไดงาย อาจพิมพเปนลายเสนโดยไมตองมีสีพ้ืนก็ได 
กรณีบรรจุภัณฑมีขนาดเล็ก อาจพิมพ Health Mark ลดขนาดใหเล็กลงตามความเหมาะสมก็ได โดย
รูปแบบและขอความใหเปนไปตามแบบ Sticker ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่สัตวแพทยผูให
การรับรองสุขอนามัยของสินคา 

2.4 ตัวอยาง Health Mark Sticker ดวงเล็ก 

 
3. Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือการสงออกไป
ยังกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 

3.1 วัตถุประสงคการใช Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ 
3.1.1 ใชติดบนกลองชั้นนอกสุดของกลองขนาดใหญพิเศษ  (Big box) ของสินคาเนื้อสัตวหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตว 
3.1.2 ใชติดทั้งกลองสินคาปกติและกลองสินคาตัวอยางทุกกลอง เพ่ือบงชี้วากลองไมถูกเปดระหวางขนสง 
3.1.3 ใชติดเฉพาะสินคาท่ีสงออกไปกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU  

3.2 วิธีการใช Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:127 
 

2.2.3 กรณีตองปดเทปกาวลงบนกลองใหติด Health Mark Sticker ลงบนกลองกอนแลวจึงปดเทป
กาวทับลงไป เทปกาวจะเปนสีใดก็ไดเมื่อปดทับลงไปแลวสามารถอานขอความใน Health Mark 
Sticker ไดชัดเจน  
2.2.4 จะใชวิธีพิมพ Health Mark Sticker ดวงเล็กลงบนบรรจุภัณฑแทนการติด Sticker ก็ไดโดย
รูปแบบและขอความใหเปนแบบเดียวกับ Sticker 

2.3 รูปแบบและรายละเอียดของ Health Mark Sticker ดวงเลก็ 
2.3.1 รูปแบบของ Health Mark Sticker เปนวงรูปไข (Oval mark) ทําดวยกระดาษสีขาวอาบมัน
เคลือบกาวชนิดยึดติดแนน เมื่อลอกออกหรือเปดฝากลองออก Sticker จะถูกทําลายหรือฉีกขาด 
2.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร 
2.3.3 ขนาดของตัวอักษร TH DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงานมีขนาดเทากันทุกตัว 
คือ สูง 0.2 เซนติเมตร (2.0 มิลลิเมตร) 
2.3.4 เสนขอบ ตัวอักษร และตัวเลขพิมพดวยสีน้ําเงิน ตัด Sticker ตามขอบวงรูปไข 
2.3.5 กรณีใชพิมพลงบนบรจุภัณฑแทนการใช Sticker ใหพิมพดวยสีน้ําเงิน กรณีบรรจุภัณฑเปนสี
เขมใหพิมพ Sticker เปนสีขาวเพ่ือใหสามารถอานไดงาย อาจพิมพเปนลายเสนโดยไมตองมีสีพ้ืนก็ได 
กรณีบรรจุภัณฑมีขนาดเล็ก อาจพิมพ Health Mark ลดขนาดใหเล็กลงตามความเหมาะสมก็ได โดย
รูปแบบและขอความใหเปนไปตามแบบ Sticker ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่สัตวแพทยผูให
การรับรองสุขอนามัยของสินคา 

2.4 ตัวอยาง Health Mark Sticker ดวงเล็ก 

 
3. Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือการสงออกไป
ยังกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 

3.1 วัตถุประสงคการใช Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ 
3.1.1 ใชติดบนกลองชั้นนอกสุดของกลองขนาดใหญพิเศษ  (Big box) ของสินคาเนื้อสัตวหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตว 
3.1.2 ใชติดทั้งกลองสินคาปกติและกลองสินคาตัวอยางทุกกลอง เพ่ือบงชี้วากลองไมถูกเปดระหวางขนสง 
3.1.3 ใชติดเฉพาะสินคาท่ีสงออกไปกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU  

3.2 วิธีการใช Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์128

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:128 
 

3.2.1 ใชติดบริเวณตรงกลางรอยบรรจบของฝากลองทั้งดานบนและดานลาง กรณีฝากลองเปนแบบ
ฝาครอบใหติดระหวางฝากลองตัวกลองขางเดียวหรือทั้งสองขาง หือกรณีกลองเปนแบบใดก็ตามใหติด
ที่ฝากลองในลักษณะถาเปดฝากลองดานใดดานหนึ่งออกเพ่ือเขาถึงสินคาในกลอง Health Mark 
Sticker จะถูกทําลายหรือฉีกขาด 
3.2.2 กรณีตองปดเทปกาวลงบนกลองใหติด Health Mark Sticker ลงบนกลองกอนแลวจึงปดเทป
กาวทับลงไป เทปกาวจะเปนสีใดก็ไดเมื่อปดทับลงบน Health Mark Sticker แลวตองสามารถอาน
ขอความใน Health Mark Sticker ไดชัดเจน 

3.3 รูปแบบและรายละเอียดของ Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ  
3.3.1 รูปแบบของ Health Mark Sticker เปนวงรูปไข (Oval mark) ทําดวยกระดาษสีขาวอาบมัน
เคลือบกาวชนิดยึดติดแนน เมื่อติดลงบนกลองแลวถาลอกออกหรือเปดฝากลอง Sticker จะถูก
ทําลายหรือฉีกขาด 
3.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 17.0 เซนติเมตร สูง 12.0 เซนติเมตร  
3.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND และ TH สูง 2.0 เซนติเมตร 
3.3.4 ขนาดของหมายเลขประจําโรงงาน สูง 1.0 เซนติเมตร 
3.3.5 ขนาดของตัวอักษร DLD และ INSP’D*P’S’D  สูง 1.5 เซนติเมตร 
3.3.6 เสนขอบตัวอักษรและตัวเลขมีความหนาอานไดชัดเจนและพิมพดวยสีน้ําเงิน ตัด Sticker ตาม
ขอบวงรูปไข 

3.4 ตัวอยาง Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ 
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4. ตรายาง TH ดวงเล็กประทับใน Health certificate หรือ สพส.๑ สําหรับกลุมประเทศ EU และประเทศ
ที่ใชกฎหมาย EU  

4.1 วัตถุประสงคการใช ตรายาง TH ดวงเล็ก 
4.1.1 ใชสําหรับประทับลงในหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health certificate) สําหรับกลุมประเทศ 
EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 
4.1.2 ใชประทับในเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวสงออกตางประเทศ 
(สพส.๑) สําหรับกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 

4.2 วิธีการใช ตรายาง TH ดวงเล็ก 
4.2.1 ใชประทับลงในแบบฟอรม Health certificate (Animal & Public Health Certificate) ตาม
ตําแหนงที่กําหนด 
4.2.2 ใชประทับลงในแบบฟอรม สพส.๑ ตามตําแหนงที่กําหนด 
4.2.3 หามประทับซอนกันหลายๆครั้ง ใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน 

4.3 รูปแบบและรายละเอียของตรายาง TH ดวงเล็ก 
4.3.1 รูปแบบของตราประทับ Health Mark เปนวงรูปไข (Oval mark) 
4.3.2  ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร 
4.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND TH DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงาน 
สูง 0.2 เซนติเมตร  
4.3.4 ใหประทับดวยหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 

4.4 ตัวอยางตรายาง TH ดวงเล็ก 

 

 
5. ตรายาง Health Mark Stamp ดวงใหญ สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือการสงออก
ไปยังประเทศอ่ืน ๆนอกกลุม EU  

5.1 วัตถุประสงคการใช Health Mark Stamp ดวงใหญ 
5.1.1 ใชประทับลงบนกลองบรรจุเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว 
5.1.2  ใชประทับทั้งกลองสินคาปกติและกลองสินคาตัวอยางทุกกลอง 
5.1.3 ใชเฉพาะสินคาท่ีสงออกไปประเทศอ่ืน ๆนอกกลุม EU 
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4.1.1 ใชสําหรับประทับลงในหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health certificate) สําหรับกลุมประเทศ 
EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 
4.1.2 ใชประทับในเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวสงออกตางประเทศ 
(สพส.๑) สําหรับกลุมประเทศ EU และประเทศที่ใชกฎหมาย EU 

4.2 วิธีการใช ตรายาง TH ดวงเล็ก 
4.2.1 ใชประทับลงในแบบฟอรม Health certificate (Animal & Public Health Certificate) ตาม
ตําแหนงที่กําหนด 
4.2.2 ใชประทับลงในแบบฟอรม สพส.๑ ตามตําแหนงที่กําหนด 
4.2.3 หามประทับซอนกันหลายๆครั้ง ใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน 

4.3 รูปแบบและรายละเอียของตรายาง TH ดวงเล็ก 
4.3.1 รูปแบบของตราประทับ Health Mark เปนวงรูปไข (Oval mark) 
4.3.2  ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร 
4.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND TH DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงาน 
สูง 0.2 เซนติเมตร  
4.3.4 ใหประทับดวยหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 

4.4 ตัวอยางตรายาง TH ดวงเล็ก 

 

 
5. ตรายาง Health Mark Stamp ดวงใหญ สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือการสงออก
ไปยังประเทศอ่ืน ๆนอกกลุม EU  
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4.2 วิธีการใช ตรายาง TH ดวงเล็ก 
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4.2.2 ใชประทับลงในแบบฟอรม สพส.๑ ตามตําแหนงที่กําหนด 
4.2.3 หามประทับซอนกันหลายๆครั้ง ใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน 

4.3 รูปแบบและรายละเอียของตรายาง TH ดวงเล็ก 
4.3.1 รูปแบบของตราประทับ Health Mark เปนวงรูปไข (Oval mark) 
4.3.2  ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร 
4.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND TH DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงาน 
สูง 0.2 เซนติเมตร  
4.3.4 ใหประทับดวยหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 

4.4 ตัวอยางตรายาง TH ดวงเล็ก 

 

 
5. ตรายาง Health Mark Stamp ดวงใหญ สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวเพ่ือการสงออก
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3.2.1 ใชติดบริเวณตรงกลางรอยบรรจบของฝากลองทั้งดานบนและดานลาง กรณีฝากลองเปนแบบ
ฝาครอบใหติดระหวางฝากลองตัวกลองขางเดียวหรือทั้งสองขาง หือกรณีกลองเปนแบบใดก็ตามใหติด
ที่ฝากลองในลักษณะถาเปดฝากลองดานใดดานหนึ่งออกเพ่ือเขาถึงสินคาในกลอง Health Mark 
Sticker จะถูกทําลายหรือฉีกขาด 
3.2.2 กรณีตองปดเทปกาวลงบนกลองใหติด Health Mark Sticker ลงบนกลองกอนแลวจึงปดเทป
กาวทับลงไป เทปกาวจะเปนสีใดก็ไดเมื่อปดทับลงบน Health Mark Sticker แลวตองสามารถอาน
ขอความใน Health Mark Sticker ไดชัดเจน 

3.3 รูปแบบและรายละเอียดของ Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ  
3.3.1 รูปแบบของ Health Mark Sticker เปนวงรูปไข (Oval mark) ทําดวยกระดาษสีขาวอาบมัน
เคลือบกาวชนิดยึดติดแนน เมื่อติดลงบนกลองแลวถาลอกออกหรือเปดฝากลอง Sticker จะถูก
ทําลายหรือฉีกขาด 
3.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 17.0 เซนติเมตร สูง 12.0 เซนติเมตร  
3.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND และ TH สูง 2.0 เซนติเมตร 
3.3.4 ขนาดของหมายเลขประจําโรงงาน สูง 1.0 เซนติเมตร 
3.3.5 ขนาดของตัวอักษร DLD และ INSP’D*P’S’D  สูง 1.5 เซนติเมตร 
3.3.6 เสนขอบตัวอักษรและตัวเลขมีความหนาอานไดชัดเจนและพิมพดวยสีน้ําเงิน ตัด Sticker ตาม
ขอบวงรูปไข 

3.4 ตัวอยาง Health Mark Sticker ดวงใหญพิเศษ 
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5.2.1 ใชประทับลงบนบริเวณฝากลองบรรจุสินคาตําแหนงใดก็ไดใหชัดเจน 
5.2.2 ใชประทับบริเวณดานขางกลองเพ่ิมอีกตําแหนงหนึ่งก็ไดเพ่ือตองการตรวจสอบไดงายระหวาง
เรียงกลองเขาตูสงออกวาไดประทับตรา Health Mark แลวทุกกลอง 
5.2.3 ใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน หามประทับซอนกันหลายครั้ง 
5.2.4 กรณีนํากลองท่ีมีตราประทับไปบรรจุสินคาขายภายในประเทศ ใหลบตราประทับหรือใชปากกา
เคมีขีดฆาตราประทับ Health Mark กอนนํากลองไปใช 
5.2.5 กรณีกลองตัวอยางเปนกลองโฟมใหประทับลงบนกระดาษขาวแลวนําไปติดใหแนนบนฝากลองโฟม 

5.3 รูปแบบและรายละเอียดของตรายาง Health Mark Stamp ดวงใหญ 
5.3.1 รูปแบบของตรายางประทับ Health Mark Stamp เปนวงรูปไข (Oval mark) 
5.3.2 ขนาดของวงรูปไขกวาง 6.5 เซนติเมตร สูง 4.5 เซนติเมตร 
5.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND และ EST. สูง 0.8 เซนติเมตร  
5.3.4 ขนาดของหมายเลขประจําโรงงาน สูง 1.0 เซนติเมตร 
5.3.5 ขนาดของตัวอักษร DLD และ INSP’D*P’S’D สูง 0.5 เซนติเมตร 
5.3.6 ใหประทับดวยหมึกสีน้ําเงินหรือสีดํา 

5.4 ตัวอยางตรายางประทับ Health Mark Stamp ดวงใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ตรายาง EST. ดวงเล็กประทับใน Health certificate หรือแบบ สพส. สําหรับสงออกประเทศอ่ืนๆนอก
กลุม EU  

6.1 วัตถุประสงคการใชตรายาง EST.ดวงเล็ก 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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6.1.1 ใชสําหรับประทับลงในหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health certificate) หรือ แบบสพส. สําหรับ
สงออกประเทศอ่ืน ๆนอกกลุม EU  

6.1.2 ใชประทับลงในเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวสงออกตางประเทศ 
(สพส.๑) หรือหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปรรูปสงออก (สพส .๒) หรือ 
หนังสือรับรองฯ แบบสพส. อ่ืน ๆ 

6.2 วิธีการใชตรายาง EST.ดวงเล็ก  

6.2.1  ใชประทับลงในแบบฟอรม Health certificate ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.2  ใชประทับลงในหนังสือรับรองแบบฟอรม สพส. ตางๆ ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.3 หามประทับซอนกันหลายๆครั้งใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน 

6.2.4  ใชพิมพลงบนถุงบรรจุสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑเนื้อสัตวตามท่ีประเทศผูนําเขากําหนด 

6.3 รูปแบบและรายละเอียดของตรายาง EST. ดวงเล็ก 

6.3.1 รูปแบบของตราประทับ Health Mark เปนวงรูปไข (Oval mark) 

6.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร  

6.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND EST. DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงาน สูง 
0.2 เซนติเมตร  

6.3.4 ใหประทับดวยหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 

6.4 ตัวอยางตราประทับ EST. ดวงเล็ก 

 

 
 

 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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6.1.1 ใชสําหรับประทับลงในหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health certificate) หรือ แบบสพส. สําหรับ
สงออกประเทศอ่ืน ๆนอกกลุม EU  

6.1.2 ใชประทับลงในเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวสงออกตางประเทศ 
(สพส.๑) หรือหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปรรูปสงออก (สพส .๒) หรือ 
หนังสือรับรองฯ แบบสพส. อ่ืน ๆ 

6.2 วิธีการใชตรายาง EST.ดวงเล็ก  

6.2.1  ใชประทับลงในแบบฟอรม Health certificate ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.2  ใชประทับลงในหนังสือรับรองแบบฟอรม สพส. ตางๆ ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.3 หามประทับซอนกันหลายๆครั้งใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน 

6.2.4  ใชพิมพลงบนถุงบรรจุสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑเนื้อสัตวตามท่ีประเทศผูนําเขากําหนด 

6.3 รูปแบบและรายละเอียดของตรายาง EST. ดวงเล็ก 

6.3.1 รูปแบบของตราประทับ Health Mark เปนวงรูปไข (Oval mark) 

6.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร  

6.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND EST. DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงาน สูง 
0.2 เซนติเมตร  

6.3.4 ใหประทับดวยหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 

6.4 ตัวอยางตราประทับ EST. ดวงเล็ก 

 

 
 

 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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6.1.1 ใชสําหรับประทับลงในหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health certificate) หรือ แบบสพส. สําหรับ
สงออกประเทศอ่ืน ๆนอกกลุม EU  

6.1.2 ใชประทับลงในเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวสงออกตางประเทศ 
(สพส.๑) หรือหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปรรูปสงออก (สพส .๒) หรือ 
หนังสือรับรองฯ แบบสพส. อ่ืน ๆ 

6.2 วิธีการใชตรายาง EST.ดวงเล็ก  

6.2.1  ใชประทับลงในแบบฟอรม Health certificate ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.2  ใชประทับลงในหนังสือรับรองแบบฟอรม สพส. ตางๆ ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.3 หามประทับซอนกันหลายๆครั้งใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน 

6.2.4  ใชพิมพลงบนถุงบรรจุสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑเนื้อสัตวตามท่ีประเทศผูนําเขากําหนด 

6.3 รูปแบบและรายละเอียดของตรายาง EST. ดวงเล็ก 

6.3.1 รูปแบบของตราประทับ Health Mark เปนวงรูปไข (Oval mark) 

6.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร  

6.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND EST. DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงาน สูง 
0.2 เซนติเมตร  

6.3.4 ใหประทับดวยหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 

6.4 ตัวอยางตราประทับ EST. ดวงเล็ก 

 

 
 

 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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6.1.1 ใชสําหรับประทับลงในหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health certificate) หรือ แบบสพส. สําหรับ
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6.1.2 ใชประทับลงในเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวสงออกตางประเทศ 
(สพส.๑) หรือหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปรรูปสงออก (สพส .๒) หรือ 
หนังสือรับรองฯ แบบสพส. อ่ืน ๆ 

6.2 วิธีการใชตรายาง EST.ดวงเล็ก  

6.2.1  ใชประทับลงในแบบฟอรม Health certificate ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.2  ใชประทับลงในหนังสือรับรองแบบฟอรม สพส. ตางๆ ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.3 หามประทับซอนกันหลายๆครั้งใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน 

6.2.4  ใชพิมพลงบนถุงบรรจุสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑเนื้อสัตวตามท่ีประเทศผูนําเขากําหนด 

6.3 รูปแบบและรายละเอียดของตรายาง EST. ดวงเล็ก 

6.3.1 รูปแบบของตราประทับ Health Mark เปนวงรูปไข (Oval mark) 

6.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร  

6.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND EST. DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงาน สูง 
0.2 เซนติเมตร  

6.3.4 ใหประทับดวยหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 

6.4 ตัวอยางตราประทับ EST. ดวงเล็ก 
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6.1.2 ใชประทับลงในเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวสงออกตางประเทศ 
(สพส.๑) หรือหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปรรูปสงออก (สพส .๒) หรือ 
หนังสือรับรองฯ แบบสพส. อ่ืน ๆ 

6.2 วิธีการใชตรายาง EST.ดวงเล็ก  

6.2.1  ใชประทับลงในแบบฟอรม Health certificate ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.2  ใชประทับลงในหนังสือรับรองแบบฟอรม สพส. ตางๆ ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.3 หามประทับซอนกันหลายๆครั้งใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน 

6.2.4  ใชพิมพลงบนถุงบรรจุสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑเนื้อสัตวตามท่ีประเทศผูนําเขากําหนด 

6.3 รูปแบบและรายละเอียดของตรายาง EST. ดวงเล็ก 
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6.3.4 ใหประทับดวยหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 

6.4 ตัวอยางตราประทับ EST. ดวงเล็ก 

 

 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

131กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
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5.2 วิธีการใช Health Mark Stamp ดวงใหญ  
5.2.1 ใชประทับลงบนบริเวณฝากลองบรรจุสินคาตําแหนงใดก็ไดใหชัดเจน 
5.2.2 ใชประทับบริเวณดานขางกลองเพ่ิมอีกตําแหนงหนึ่งก็ไดเพ่ือตองการตรวจสอบไดงายระหวาง
เรียงกลองเขาตูสงออกวาไดประทับตรา Health Mark แลวทุกกลอง 
5.2.3 ใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน หามประทับซอนกันหลายครั้ง 
5.2.4 กรณีนํากลองท่ีมีตราประทับไปบรรจุสินคาขายภายในประเทศ ใหลบตราประทับหรือใชปากกา
เคมีขีดฆาตราประทับ Health Mark กอนนํากลองไปใช 
5.2.5 กรณีกลองตัวอยางเปนกลองโฟมใหประทับลงบนกระดาษขาวแลวนําไปติดใหแนนบนฝากลองโฟม 

5.3 รูปแบบและรายละเอียดของตรายาง Health Mark Stamp ดวงใหญ 
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5.3.2 ขนาดของวงรูปไขกวาง 6.5 เซนติเมตร สูง 4.5 เซนติเมตร 
5.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND และ EST. สูง 0.8 เซนติเมตร  
5.3.4 ขนาดของหมายเลขประจําโรงงาน สูง 1.0 เซนติเมตร 
5.3.5 ขนาดของตัวอักษร DLD และ INSP’D*P’S’D สูง 0.5 เซนติเมตร 
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6. ตรายาง EST. ดวงเล็กประทับใน Health certificate หรือแบบ สพส. สําหรับสงออกประเทศอ่ืนๆนอก
กลุม EU  

6.1 วัตถุประสงคการใชตรายาง EST.ดวงเล็ก 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:130 
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5.2.2 ใชประทับบริเวณดานขางกลองเพ่ิมอีกตําแหนงหนึ่งก็ไดเพ่ือตองการตรวจสอบไดงายระหวาง
เรียงกลองเขาตูสงออกวาไดประทับตรา Health Mark แลวทุกกลอง 
5.2.3 ใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน หามประทับซอนกันหลายครั้ง 
5.2.4 กรณีนํากลองท่ีมีตราประทับไปบรรจุสินคาขายภายในประเทศ ใหลบตราประทับหรือใชปากกา
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6.1.1 ใชสําหรับประทับลงในหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health certificate) หรือ แบบสพส. สําหรับ
สงออกประเทศอ่ืน ๆนอกกลุม EU  

6.1.2 ใชประทับลงในเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวสงออกตางประเทศ 
(สพส.๑) หรือหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปรรูปสงออก (สพส .๒) หรือ 
หนังสือรับรองฯ แบบสพส. อ่ืน ๆ 

6.2 วิธีการใชตรายาง EST.ดวงเล็ก  

6.2.1  ใชประทับลงในแบบฟอรม Health certificate ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.2  ใชประทับลงในหนังสือรับรองแบบฟอรม สพส. ตางๆ ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.3 หามประทับซอนกันหลายๆครั้งใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน 

6.2.4  ใชพิมพลงบนถุงบรรจุสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑเนื้อสัตวตามท่ีประเทศผูนําเขากําหนด 
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6.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร  

6.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND EST. DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงาน สูง 
0.2 เซนติเมตร  

6.3.4 ใหประทับดวยหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 

6.4 ตัวอยางตราประทับ EST. ดวงเล็ก 

 

 
 

 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:131 
 

6.1.1 ใชสําหรับประทับลงในหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health certificate) หรือ แบบสพส. สําหรับ
สงออกประเทศอ่ืน ๆนอกกลุม EU  

6.1.2 ใชประทับลงในเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวสงออกตางประเทศ 
(สพส.๑) หรือหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปรรูปสงออก (สพส .๒) หรือ 
หนังสือรับรองฯ แบบสพส. อ่ืน ๆ 

6.2 วิธีการใชตรายาง EST.ดวงเล็ก  

6.2.1  ใชประทับลงในแบบฟอรม Health certificate ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.2  ใชประทับลงในหนังสือรับรองแบบฟอรม สพส. ตางๆ ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.3 หามประทับซอนกันหลายๆครั้งใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน 

6.2.4  ใชพิมพลงบนถุงบรรจุสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑเนื้อสัตวตามท่ีประเทศผูนําเขากําหนด 

6.3 รูปแบบและรายละเอียดของตรายาง EST. ดวงเล็ก 

6.3.1 รูปแบบของตราประทับ Health Mark เปนวงรูปไข (Oval mark) 

6.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร  

6.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND EST. DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงาน สูง 
0.2 เซนติเมตร  

6.3.4 ใหประทับดวยหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 

6.4 ตัวอยางตราประทับ EST. ดวงเล็ก 

 

 
 

 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:131 
 

6.1.1 ใชสําหรับประทับลงในหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health certificate) หรือ แบบสพส. สําหรับ
สงออกประเทศอ่ืน ๆนอกกลุม EU  

6.1.2 ใชประทับลงในเอกสารหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวสงออกตางประเทศ 
(สพส.๑) หรือหนังสือรับรองการตรวจเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสัตวเพ่ือนําไปแปรรูปสงออก (สพส .๒) หรือ 
หนังสือรับรองฯ แบบสพส. อ่ืน ๆ 

6.2 วิธีการใชตรายาง EST.ดวงเล็ก  

6.2.1  ใชประทับลงในแบบฟอรม Health certificate ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.2  ใชประทับลงในหนังสือรับรองแบบฟอรม สพส. ตางๆ ตามตําแหนงที่กําหนด 

6.2.3 หามประทับซอนกันหลายๆครั้งใหประทับครั้งเดียวใหชัดเจน 

6.2.4  ใชพิมพลงบนถุงบรรจุสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑเนื้อสัตวตามท่ีประเทศผูนําเขากําหนด 

6.3 รูปแบบและรายละเอียดของตรายาง EST. ดวงเล็ก 

6.3.1 รูปแบบของตราประทับ Health Mark เปนวงรูปไข (Oval mark) 

6.3.2 ขนาดของวงรูปไข กวาง 3.0 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร  

6.3.3 ขนาดของตัวอักษร THAILAND EST. DLD INSP’D*P’S’D และหมายเลขประจําโรงงาน สูง 
0.2 เซนติเมตร  

6.3.4 ใหประทับดวยหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 
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คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์132

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:133 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. โรงงานผลิตภัณฑเพื่อการสงออกขออนุญาตจัดซื้อหรือจัดพิมพ Health Mark Sticker และ
บรรจุภัณฑที่มีตรา Health Mark จากเจาหนาที่สัตวแพทย สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว   

2. กรณีตรายาง Health Mark ชํารุดเปลี่ยนใหม หรือ ตรายาง Health Mark แบบอ่ืน เชน ใชเครื่องจักร
ประทับตรา Health Mark หรือการพิมพตรา Health Mark ลงบนกลองบรรจุสินคาใหแจงขออนุญาตดําเนินการ
จากสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  เปนรายกรณ ี

3. ตองมีการจัดทํา Log book ควบคุมการใชตรา Health Mark และ  Log book ควบคุมการเบิกจาย
ตรายาง Health Mark และบรรจุภัณฑที่มีตรา Health Mark  

4. เก็บรักษา Log book ไวไมนอยกวา 3 ป  นับจากวันที่ผลิตสินคา 

ตัวอยาง สมุด Log book ควบคุมการใช Health Mark 

Log book ควบคุมการเบิกจาย HM ในไลนการผลิต (ถุงพิมพ) 
ว/ด/ป ชนิด Code รับเขา เบิกใช ชํารุด สงคืน คงเหลือ ผูรับผิดชอบ

การเบิกจาย 
ผูเบิก
ไปใช 

MI VIC 

Kg. ใบ Kg. ใบ ใบ Kg. ใบ Kg. ใบ 

3/3/61 ถุงPE 32018 100 2400 - - - - - 100 2400 ไมตรี กาน สุด
สวย 

สมชาย 

4/3/61 ถุงPE 32018   100 2400 0 0 0 0 0 ไมตรี กาน สุด
สวย 

สมชาย 

                

Log book ควบคุมการเบิกจาย HM ในกระบวนการผลิต (กลองพิมพ) 
ว/ด/ป ชนิด Code รับเขา เบิกใช ชํารุด สงคืน คงเหลือ ผูรับผิดชอบ

การเบิกจาย 
ผูเบิกไปใช MI VIC 

ใบ ใบ ใบ ใบ ใบ 

3/3/61 ถุงPE 32018 2000 - - - 2000 นาวา ณเดช สุด
สวย 

สมชาย 

4/3/61 ถุงPE 32018  600 600 0 1400 นาวา ณเดช สุด
สวย 

สมชาย 

            

Log book ควบคุมการเบิกจาย HM ในกระบวนการผลิต (Sticker) 
ว/ด/ป ชนิด Code รับเขา เบิกใช ชํารุด สงคืน คงเหลือ ผูรับผิดชอบ

การเบิกจาย 
ผูเบิกไปใช MI VIC 

ดวง ดวง ดวง ดวง ดวง 

3/3/61 ถุงPE 32018 10000 - - - 10000 นาวา Dewa สุดสวย สมชาย 

4/3/61 ถุงPE 32018  1600     0 0 8400 นาวา Dewa สุดสวย สมชาย 
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เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. บันทึกการควบคุมการใช Health Mark  
2. หนังสือขออนุญาตจัดซื้อหรือสั่งพิมพตรา Health Mark 

เอกสารอางอิง / กฎระเบียบที่เกี่ยวของ (Reference Document) 
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2554. หนังสือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

ที่ กษ 0615/ว1026 เรื่องตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑ
จากสัตวเพ่ือการสงออก ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin. 
Official Journal of the European Union L226: 22-82. Available source:http://eur-
lex.europa.eu. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 854/2004 of 29 April 2004 laying down specific rules 
for the organization of official controls on products of animal origin intended for human 
consumption. Official Journal of the European Union L226:83-127. Available source: 
http://eur-lex.europa.eu. 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: แบบฟอรมรายงาน 

การตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI FP 25 

วันที่เริ่มใช  : ........................... 

แกไขครั้งที่  : ……………..……… 

หนาที่  :  ………………..……….. 

 
ชื่อแบบฟอรม  

แบบ สพส. 001F (BLSC 001F) รายงานการตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน (Report on raw 
meat receiving inspection) 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิวัตถุดิบเนื้อใหอยูในชวงที่เหมาะสมและยับยั้งการเจริญเติบโตของ .เชื้อจุลินทรียที่

เปนโทษตอรางกาย 
2. เพ่ือตรวจและคัดแยกวัตถุดิบเนื้อที่มีสภาพไมเหมาะตอการบริโภค ไมใหเขาสูกระบวนการผลิต 
3. เพ่ือตรวจประเมินและควบคุมสุขอนามัยดานการขนสงวัตถุดิบเนื้อ  
4. เพ่ือความมั่นใจในระบบสอบยอนกลับของวัตถุดิบเนื้อถึงแหลงที่มา  

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

1. อุณหภูมิเนื้อสัตวตองไมสูงกวา 4 OC  
2. การขนสงเนื้อสัตวตองอยูในสภาพที่ดี สะอาด และไมกอใหเกิดการปนเปอนรวมทั้งมีการควบคุม

อุณหภูมิระหวางการขนสงอยางเหมาะสม  
 

พื้นที่  
บริเวณรับวัตถุดิบเนื้อสัตว (R/M Receiving area) 

 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

อยางนอย 2 ครั้งตอกะ (โดยควรกระจายการสุมตรวจใหครอบคลุมตลอดชวงเวลาที่ทําการผลิต) 
 

จํานวนตัวอยางท่ีทําการสุมตรวจ 
 สุมตรวจทั้งหมด 5 ภาชนะบรรจุ / ครั้งที่ทําการตรวจสอบ 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:135 
 

 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: แบบฟอรมรายงาน 

การตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI FP 25 

วันที่เริ่มใช  : ........................... 

แกไขครั้งที่  : ……………..……… 

หนาที่  :  ………………..……….. 

 
ชื่อแบบฟอรม  

แบบ สพส. 001F (BLSC 001F) รายงานการตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน (Report on raw 
meat receiving inspection) 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิวัตถุดิบเนื้อใหอยูในชวงที่เหมาะสมและยับยั้งการเจริญเติบโตของ .เชื้อจุลินทรียที่

เปนโทษตอรางกาย 
2. เพ่ือตรวจและคัดแยกวัตถุดิบเนื้อที่มีสภาพไมเหมาะตอการบริโภค ไมใหเขาสูกระบวนการผลิต 
3. เพ่ือตรวจประเมินและควบคุมสุขอนามัยดานการขนสงวัตถุดิบเนื้อ  
4. เพ่ือความมั่นใจในระบบสอบยอนกลับของวัตถุดิบเนื้อถึงแหลงที่มา  

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

1. อุณหภูมิเนื้อสัตวตองไมสูงกวา 4 OC  
2. การขนสงเนื้อสัตวตองอยูในสภาพที่ดี สะอาด และไมกอใหเกิดการปนเปอนรวมทั้งมีการควบคุม

อุณหภูมิระหวางการขนสงอยางเหมาะสม  
 

พื้นที่  
บริเวณรับวัตถุดิบเนื้อสัตว (R/M Receiving area) 

 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

อยางนอย 2 ครั้งตอกะ (โดยควรกระจายการสุมตรวจใหครอบคลุมตลอดชวงเวลาที่ทําการผลิต) 
 

จํานวนตัวอยางท่ีทําการสุมตรวจ 
 สุมตรวจทั้งหมด 5 ภาชนะบรรจุ / ครั้งที่ทําการตรวจสอบ 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

135กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:134 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
1. บันทึกการควบคุมการใช Health Mark  
2. หนังสือขออนุญาตจัดซื้อหรือสั่งพิมพตรา Health Mark 

เอกสารอางอิง / กฎระเบียบที่เกี่ยวของ (Reference Document) 
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2554. หนังสือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

ที่ กษ 0615/ว1026 เรื่องตรารับรองสุขอนามัย (Health Mark) สําหรับสินคาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑ
จากสัตวเพ่ือการสงออก ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin. 
Official Journal of the European Union L226: 22-82. Available source:http://eur-
lex.europa.eu. 

European Union. 2004. Regulation (EC) No 854/2004 of 29 April 2004 laying down specific rules 
for the organization of official controls on products of animal origin intended for human 
consumption. Official Journal of the European Union L226:83-127. Available source: 
http://eur-lex.europa.eu. 
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สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 
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การตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน 

หมายเลขเอกสาร : WI FP 25 

วันที่เริ่มใช  : ........................... 

แกไขครั้งที่  : ……………..……… 

หนาที่  :  ………………..……….. 

 
ชื่อแบบฟอรม  

แบบ สพส. 001F (BLSC 001F) รายงานการตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน (Report on raw 
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิวัตถุดิบเนื้อใหอยูในชวงที่เหมาะสมและยับยั้งการเจริญเติบโตของ .เชื้อจุลินทรียที่

เปนโทษตอรางกาย 
2. เพ่ือตรวจและคัดแยกวัตถุดิบเนื้อที่มีสภาพไมเหมาะตอการบริโภค ไมใหเขาสูกระบวนการผลิต 
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4. เพ่ือความมั่นใจในระบบสอบยอนกลับของวัตถุดิบเนื้อถึงแหลงที่มา  

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

1. อุณหภูมิเนื้อสัตวตองไมสูงกวา 4 OC  
2. การขนสงเนื้อสัตวตองอยูในสภาพที่ดี สะอาด และไมกอใหเกิดการปนเปอนรวมทั้งมีการควบคุม

อุณหภูมิระหวางการขนสงอยางเหมาะสม  
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อยางนอย 2 ครั้งตอกะ (โดยควรกระจายการสุมตรวจใหครอบคลุมตลอดชวงเวลาที่ทําการผลิต) 
 

จํานวนตัวอยางท่ีทําการสุมตรวจ 
 สุมตรวจทั้งหมด 5 ภาชนะบรรจุ / ครั้งที่ทําการตรวจสอบ 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
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แบบ สพส. 001F (BLSC 001F) รายงานการตรวจรับวัตถุดิบเนื้อสัตวเขาโรงงาน (Report on raw 
meat receiving inspection) 
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1. เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิวัตถุดิบเนื้อใหอยูในชวงที่เหมาะสมและยับยั้งการเจริญเติบโตของ .เชื้อจุลินทรียที่

เปนโทษตอรางกาย 
2. เพ่ือตรวจและคัดแยกวัตถุดิบเนื้อที่มีสภาพไมเหมาะตอการบริโภค ไมใหเขาสูกระบวนการผลิต 
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มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

1. อุณหภูมิเนื้อสัตวตองไมสูงกวา 4 OC  
2. การขนสงเนื้อสัตวตองอยูในสภาพที่ดี สะอาด และไมกอใหเกิดการปนเปอนรวมทั้งมีการควบคุม

อุณหภูมิระหวางการขนสงอยางเหมาะสม  
 

พื้นที่  
บริเวณรับวัตถุดิบเนื้อสัตว (R/M Receiving area) 
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อยางนอย 2 ครั้งตอกะ (โดยควรกระจายการสุมตรวจใหครอบคลุมตลอดชวงเวลาที่ทําการผลิต) 
 

จํานวนตัวอยางท่ีทําการสุมตรวจ 
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คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์136
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วิธีปฏิบัติ 
1. ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบเอกสารที่มาพรอมกับวัตถุดิบเนื้อ 
 ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑและการบงชี้ 
 ตรวจสอบสภาพการขนสง 
 ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อ 

2. บันทึกการตรวจสอบตามรายงาน แบบ สพส. 001F รายงานการตรวจรับวัตถุดิบเขาโรงงาน 
 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 

 ระบุวันที่ (Date) และกะที ่(Shift) มีการปฏิบัติงาน 

 ชอง “เวลา (Time)” ใหระบุเปนเวลาที่ทําการสุมตรวจสอบ โดยในแตละครั้งที่ทําการสุม
ตรวจสอบใหระบุรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของแตละภาชนะบรรจุเรียงตามลําดับ  

 ชอง “บริษัท (EST.)” ใหระบุหมายเลข EST. ของวัตถุดิบเนื้อที่รับเขา  

 ชอง “ Product description” ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ 
1) ชอง “ชนิด (Item)” ใหระบุชื่อสินคาที่ทําการตรวจสอบ  
2) ชอง “วันผลิต (Prod. date)” ใหระบุวันที่ผลิตของวัตถุดิบเนื้อสัตวที่รับเขาตามที่

ระบบุนบรรจุภัณฑ หรือการบงชี้ในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถสอบยอนกลับได 
3) ชอง “ Lot No.” และ “ Sub lot No.” ใหระบุ Lot No. และ Sub lot No. ของ

วัตถุดิบเนื้อสัตวรับเขาที่ทําการตรวจสอบ (โดยระบุใหครบตามเกณฑการบงชี้และ
สอดคลองกับขอมูลในชอง “วันผลิต (Prod. date)” ) 

 ชอง “อุณหภูมิใจกลางเนื้อ” (Meat Core Temp. (OC)) ใหระบุอุณหภูมิใจกลางเนื้อที่ทําการสุมวัดได 

 ชอง “สภาพเนื้อ” (Meat Condition) ใหระบุผลการตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบเนื้อที่ตรวจพบวา 
ยอมรับ () และไมยอมรับ ()ในรายละเอียดดังนี้ 
o สภาพของวัตถุดิบเนื้อ (Meat condition) จะตองมีลักษณะ สี และกลิ่นปกติ รวมทั้งอยูใน

สภาพที่เหมาะสมตอการบริโภค 
o สภาพบรรจุภัณฑและการบงชี้ (Packaging condition and labelling) บรรจุภัณฑจะตองสะอาด

และอยูในสภาพที่ดี ไมแตกชํารุดหรือฉีกขาด ที่จะกอใหเกิดการปนเปอนตอวัตถุดิบเนื้อสัตว  
พรอมทั้งมีการบงชี้ถึงรายละเอียดวัตถุดิบเนื้อสัตวอยางชัดเจน ไมลบเลือน  ครบถวน ถูกตอง 
และสามารถทําการตรวจสอบยอนกลับได 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพือ่การสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:136 
 

วิธีปฏิบัต ิ
1.ขั้นตอนการตรวจสอบ 

ตรวจสอบเอกสารที่มาพรอมกับวัตถุดิบเนื้อ 
ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑและการบงชี ้
ตรวจสอบสภาพการขนสง 
ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อ 

2.บันทึกการตรวจสอบตามรายงาน แบบ สพส. 001F รายงานการตรวจรับวัตถุดิบเขาโรงงาน 
ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 

ระบุวันที่ (Date) และกะที่ (Shift) มีการปฏิบัติงาน 

ชอง “เวลา (Time)” ใหระบเุปนเวลาทีท่าํการสุมตรวจสอบ โดยในแตละครัง้ทีท่าํการสุม
ตรวจสอบใหระบุรายละเอยีดขอมูลตาง ๆ ของแตละภาชนะบรรจเุรียงตามลําดบั  

ชอง “บริษัท (EST.)” ใหระบุหมายเลข EST. ของวัตถุดิบเนื้อที่รับเขา  

ชอง “ Product description” ใหระบุรายละเอียด ดังนี ้
1)ชอง “ชนิด (Item)” ใหระบุชื่อสินคาที่ทําการตรวจสอบ  
2)ชอง “วนัผลติ (Prod. date)” ใหระบวุนัทีผ่ลติของวตัถดุบิเนือ้สตัวทีร่บัเขาตามที่

ระบุบนบรรจุภัณฑ หรือการบงชี้ในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถสอบยอนกลบัได 
3)ชอง “ Lot No.” และ “ Sub lot No.” ใหระบ ุLot No. และ Sub lot No. ของ

วตัถดุบิเนือ้สตัวรบัเขาทีท่าํการตรวจสอบ (โดยระบใุหครบตามเกณฑการบงชีแ้ละ
สอดคลองกับขอมูลในชอง “วันผลิต (Prod. date)” ) 

ชอง “อุณหภูมิใจกลางเนื้อ” (Meat Core Temp. (OC)) ใหระบุอุณหภูมิใจกลางเนื้อที่ทําการสุมวัดได 

ชอง “สภาพเนือ้” (Meat Condition) ใหระบผุลการตรวจสอบสภาพของวตัถดุบิเนือ้ทีต่รวจพบวา 
ยอมรับ () และไมยอมรับ ()ในรายละเอียดดังนี ้

oสภาพของวตัถดุบิเนือ้ (Meat condition) จะตองมลีกัษณะ ส ีและกลิน่ปกต ิรวมทัง้อยูใน
สภาพที่เหมาะสมตอการบริโภค 
oสภาพบรรจภุณัฑและการบงชี ้(Packaging condition and labelling) บรรจภุณัฑจะตองสะอาด

และอยูในสภาพทีด่ ีไมแตกชาํรดุหรอืฉกีขาด ทีจ่ะกอใหเกดิการปนเปอนตอวตัถดุบิเนือ้สตัว 
พรอมทัง้มกีารบงชีถ้งึรายละเอยีดวตัถดุบิเนือ้สตัวอยางชดัเจน ไมลบเลอืน ครบถวน ถกูตอง 
และสามารถทําการตรวจสอบยอนกลับได 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:136 
 

วิธีปฏิบัติ 
1. ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบเอกสารที่มาพรอมกับวัตถุดิบเนื้อ 
 ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑและการบงชี้ 
 ตรวจสอบสภาพการขนสง 
 ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อ 

2. บันทึกการตรวจสอบตามรายงาน แบบ สพส. 001F รายงานการตรวจรับวัตถุดิบเขาโรงงาน 
 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 

 ระบุวันที่ (Date) และกะที ่(Shift) มีการปฏิบัติงาน 

 ชอง “เวลา (Time)” ใหระบุเปนเวลาที่ทําการสุมตรวจสอบ โดยในแตละครั้งที่ทําการสุม
ตรวจสอบใหระบุรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของแตละภาชนะบรรจุเรียงตามลําดับ  

 ชอง “บริษัท (EST.)” ใหระบุหมายเลข EST. ของวัตถุดิบเนื้อที่รับเขา  

 ชอง “ Product description” ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ 
1) ชอง “ชนิด (Item)” ใหระบุชื่อสินคาที่ทําการตรวจสอบ  
2) ชอง “วันผลิต (Prod. date)” ใหระบุวันที่ผลิตของวัตถุดิบเนื้อสัตวที่รับเขาตามที่

ระบบุนบรรจุภัณฑ หรือการบงชี้ในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถสอบยอนกลับได 
3) ชอง “ Lot No.” และ “ Sub lot No.” ใหระบุ Lot No. และ Sub lot No. ของ

วัตถุดิบเนื้อสัตวรับเขาที่ทําการตรวจสอบ (โดยระบุใหครบตามเกณฑการบงชี้และ
สอดคลองกับขอมูลในชอง “วันผลิต (Prod. date)” ) 

 ชอง “อุณหภูมิใจกลางเนื้อ” (Meat Core Temp. (OC)) ใหระบุอุณหภูมิใจกลางเนื้อที่ทําการสุมวัดได 

 ชอง “สภาพเนื้อ” (Meat Condition) ใหระบุผลการตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบเนื้อที่ตรวจพบวา 
ยอมรับ () และไมยอมรับ ()ในรายละเอียดดังนี้ 
o สภาพของวัตถุดิบเนื้อ (Meat condition) จะตองมีลักษณะ สี และกลิ่นปกติ รวมทั้งอยูใน

สภาพที่เหมาะสมตอการบริโภค 
o สภาพบรรจุภัณฑและการบงชี้ (Packaging condition and labelling) บรรจุภัณฑจะตองสะอาด

และอยูในสภาพที่ดี ไมแตกชํารุดหรือฉีกขาด ที่จะกอใหเกิดการปนเปอนตอวัตถุดิบเนื้อสัตว  
พรอมทั้งมีการบงชี้ถึงรายละเอียดวัตถุดิบเนื้อสัตวอยางชัดเจน ไมลบเลือน  ครบถวน ถูกตอง 
และสามารถทําการตรวจสอบยอนกลับได 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:137 
 

 ชอง “สภาพการขนสง” (Transport condition) ใหระบุผลการตรวจสอบสภาพของการขนสงที่ตรวจ
พบวา ยอมรับ () และไมยอมรับ ()ในรายละเอียดดังนี้ 
o สภาพการขนสง (Transport condition) จะตองมีการควบคุมอุณหภูมิขณะที่ทําการขนสง 

ตรวจสอบความสะอาด และตองไมมีกลิ่น ไมมีขยะหรือคราบสกปรกสะสม 

 ชอง “ขอบกพรองและการแกไข (Corrective action)” ใหระบุขอบกพรองที่พบในขณะที่ทําการสุม
ตรวจ พรอมทั้งรายละเอียดการดําเนินการแกไขในกรณีที่ไมเปนไปตามมาตรฐานกรมปศุสัตวหรือ
ประเทศผูนําเขา 

 ชอง “ หมายเหตุ (Remark)” ขอสังเกตหรือขอมูลอื่น ๆ (ถามี) 

 ลงลายมือชื่อในชองพนักงานตรวจเนื้อ (Meat inspector) 
 

เอกสารอางอิง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (Reference Document) 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2552. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยมาตรฐานการขนสงซากสัตวปก
และผลิตภัณฑ พ.ศ. 2552  

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2559.  ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การกําหนดโรคหรือลักษณะของ
สัตวหรือเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
เพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2558. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 2558. 
European Union.  2004.  Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the 

Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs.  Official Journal of the European 
Union.  L226: 3-21.  Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union.  2004.  Regulation (EC) No 854/2004 of 29 April 2004 laying down specific rules 
for the organization of official controls on products of animal origin intended for human 
consumption. Official Journal of the European Union. L226:83-127. Available source: 
http://eur-lex.europa.eu. 

 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:137 
 

 ชอง “สภาพการขนสง” (Transport condition) ใหระบุผลการตรวจสอบสภาพของการขนสงที่ตรวจ
พบวา ยอมรับ () และไมยอมรับ ()ในรายละเอียดดังนี้ 
o สภาพการขนสง (Transport condition) จะตองมีการควบคุมอุณหภูมิขณะที่ทําการขนสง 

ตรวจสอบความสะอาด และตองไมมีกลิ่น ไมมีขยะหรือคราบสกปรกสะสม 

 ชอง “ขอบกพรองและการแกไข (Corrective action)” ใหระบุขอบกพรองที่พบในขณะที่ทําการสุม
ตรวจ พรอมทั้งรายละเอียดการดําเนินการแกไขในกรณีที่ไมเปนไปตามมาตรฐานกรมปศุสัตวหรือ
ประเทศผูนําเขา 

 ชอง “ หมายเหตุ (Remark)” ขอสังเกตหรือขอมูลอื่น ๆ (ถามี) 

 ลงลายมือชื่อในชองพนักงานตรวจเนื้อ (Meat inspector) 
 

เอกสารอางอิง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (Reference Document) 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2552. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยมาตรฐานการขนสงซากสัตวปก
และผลิตภัณฑ พ.ศ. 2552  

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2559.  ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การกําหนดโรคหรือลักษณะของ
สัตวหรือเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
เพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2558. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 2558. 
European Union.  2004.  Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the 

Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs.  Official Journal of the European 
Union.  L226: 3-21.  Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union.  2004.  Regulation (EC) No 854/2004 of 29 April 2004 laying down specific rules 
for the organization of official controls on products of animal origin intended for human 
consumption. Official Journal of the European Union. L226:83-127. Available source: 
http://eur-lex.europa.eu. 

 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:137 
 

 ชอง “สภาพการขนสง” (Transport condition) ใหระบุผลการตรวจสอบสภาพของการขนสงที่ตรวจ
พบวา ยอมรับ () และไมยอมรับ ()ในรายละเอียดดังนี้ 
o สภาพการขนสง (Transport condition) จะตองมีการควบคุมอุณหภูมิขณะที่ทําการขนสง 

ตรวจสอบความสะอาด และตองไมมีกลิ่น ไมมีขยะหรือคราบสกปรกสะสม 

 ชอง “ขอบกพรองและการแกไข (Corrective action)” ใหระบุขอบกพรองที่พบในขณะที่ทําการสุม
ตรวจ พรอมทั้งรายละเอียดการดําเนินการแกไขในกรณีที่ไมเปนไปตามมาตรฐานกรมปศุสัตวหรือ
ประเทศผูนําเขา 

 ชอง “ หมายเหตุ (Remark)” ขอสังเกตหรือขอมูลอื่น ๆ (ถามี) 

 ลงลายมือชื่อในชองพนักงานตรวจเนื้อ (Meat inspector) 
 

เอกสารอางอิง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (Reference Document) 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2552. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยมาตรฐานการขนสงซากสัตวปก
และผลิตภัณฑ พ.ศ. 2552  

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2559.  ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การกําหนดโรคหรือลักษณะของ
สัตวหรือเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
เพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2558. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 2558. 
European Union.  2004.  Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the 

Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs.  Official Journal of the European 
Union.  L226: 3-21.  Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union.  2004.  Regulation (EC) No 854/2004 of 29 April 2004 laying down specific rules 
for the organization of official controls on products of animal origin intended for human 
consumption. Official Journal of the European Union. L226:83-127. Available source: 
http://eur-lex.europa.eu. 

 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:137 
 

 ชอง “สภาพการขนสง” (Transport condition) ใหระบุผลการตรวจสอบสภาพของการขนสงที่ตรวจ
พบวา ยอมรับ () และไมยอมรับ ()ในรายละเอียดดังนี้ 
o สภาพการขนสง (Transport condition) จะตองมีการควบคุมอุณหภูมิขณะที่ทําการขนสง 

ตรวจสอบความสะอาด และตองไมมีกลิ่น ไมมีขยะหรือคราบสกปรกสะสม 

 ชอง “ขอบกพรองและการแกไข (Corrective action)” ใหระบุขอบกพรองที่พบในขณะที่ทําการสุม
ตรวจ พรอมทั้งรายละเอียดการดําเนินการแกไขในกรณีที่ไมเปนไปตามมาตรฐานกรมปศุสัตวหรือ
ประเทศผูนําเขา 

 ชอง “ หมายเหตุ (Remark)” ขอสังเกตหรือขอมูลอื่น ๆ (ถามี) 

 ลงลายมือชื่อในชองพนักงานตรวจเนื้อ (Meat inspector) 
 

เอกสารอางอิง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (Reference Document) 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2552. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยมาตรฐานการขนสงซากสัตวปก
และผลิตภัณฑ พ.ศ. 2552  

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2559.  ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การกําหนดโรคหรือลักษณะของ
สัตวหรือเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
เพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2558. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 2558. 
European Union.  2004.  Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the 

Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs.  Official Journal of the European 
Union.  L226: 3-21.  Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union.  2004.  Regulation (EC) No 854/2004 of 29 April 2004 laying down specific rules 
for the organization of official controls on products of animal origin intended for human 
consumption. Official Journal of the European Union. L226:83-127. Available source: 
http://eur-lex.europa.eu. 

 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:137 
 

 ชอง “สภาพการขนสง” (Transport condition) ใหระบุผลการตรวจสอบสภาพของการขนสงที่ตรวจ
พบวา ยอมรับ () และไมยอมรับ ()ในรายละเอียดดังนี้ 
o สภาพการขนสง (Transport condition) จะตองมีการควบคุมอุณหภูมิขณะที่ทําการขนสง 

ตรวจสอบความสะอาด และตองไมมีกลิ่น ไมมีขยะหรือคราบสกปรกสะสม 

 ชอง “ขอบกพรองและการแกไข (Corrective action)” ใหระบุขอบกพรองที่พบในขณะที่ทําการสุม
ตรวจ พรอมทั้งรายละเอียดการดําเนินการแกไขในกรณีที่ไมเปนไปตามมาตรฐานกรมปศุสัตวหรือ
ประเทศผูนําเขา 

 ชอง “ หมายเหตุ (Remark)” ขอสังเกตหรือขอมูลอื่น ๆ (ถามี) 

 ลงลายมือชื่อในชองพนักงานตรวจเนื้อ (Meat inspector) 
 

เอกสารอางอิง/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (Reference Document) 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2552. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยมาตรฐานการขนสงซากสัตวปก
และผลิตภัณฑ พ.ศ. 2552  

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2559.  ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การกําหนดโรคหรือลักษณะของ
สัตวหรือเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
เพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2558. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 2558. 
European Union.  2004.  Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the 

Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs.  Official Journal of the European 
Union.  L226: 3-21.  Available source: http://eur-lex.europa.eu. 

European Union.  2004.  Regulation (EC) No 854/2004 of 29 April 2004 laying down specific rules 
for the organization of official controls on products of animal origin intended for human 
consumption. Official Journal of the European Union. L226:83-127. Available source: 
http://eur-lex.europa.eu. 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

137กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:136 
 

วิธีปฏิบัติ 
1. ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบเอกสารที่มาพรอมกับวัตถุดิบเนื้อ 
 ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑและการบงชี้ 
 ตรวจสอบสภาพการขนสง 
 ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อ 

2. บันทึกการตรวจสอบตามรายงาน แบบ สพส. 001F รายงานการตรวจรับวัตถุดิบเขาโรงงาน 
 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 

 ระบุวันที่ (Date) และกะที ่(Shift) มีการปฏิบัติงาน 

 ชอง “เวลา (Time)” ใหระบุเปนเวลาที่ทําการสุมตรวจสอบ โดยในแตละครั้งที่ทําการสุม
ตรวจสอบใหระบุรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของแตละภาชนะบรรจุเรียงตามลําดับ  

 ชอง “บริษัท (EST.)” ใหระบุหมายเลข EST. ของวัตถุดิบเนื้อที่รับเขา  

 ชอง “ Product description” ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ 
1) ชอง “ชนิด (Item)” ใหระบุชื่อสินคาที่ทําการตรวจสอบ  
2) ชอง “วันผลิต (Prod. date)” ใหระบุวันที่ผลิตของวัตถุดิบเนื้อสัตวที่รับเขาตามที่

ระบบุนบรรจุภัณฑ หรือการบงชี้ในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถสอบยอนกลับได 
3) ชอง “ Lot No.” และ “ Sub lot No.” ใหระบุ Lot No. และ Sub lot No. ของ

วัตถุดิบเนื้อสัตวรับเขาที่ทําการตรวจสอบ (โดยระบุใหครบตามเกณฑการบงชี้และ
สอดคลองกับขอมูลในชอง “วันผลิต (Prod. date)” ) 

 ชอง “อุณหภูมิใจกลางเนื้อ” (Meat Core Temp. (OC)) ใหระบุอุณหภูมิใจกลางเนื้อที่ทําการสุมวัดได 

 ชอง “สภาพเนื้อ” (Meat Condition) ใหระบุผลการตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบเนื้อที่ตรวจพบวา 
ยอมรับ () และไมยอมรับ ()ในรายละเอียดดังนี้ 
o สภาพของวัตถุดิบเนื้อ (Meat condition) จะตองมีลักษณะ สี และกลิ่นปกติ รวมทั้งอยูใน

สภาพที่เหมาะสมตอการบริโภค 
o สภาพบรรจุภัณฑและการบงชี้ (Packaging condition and labelling) บรรจุภัณฑจะตองสะอาด

และอยูในสภาพที่ดี ไมแตกชํารุดหรือฉีกขาด ที่จะกอใหเกิดการปนเปอนตอวัตถุดิบเนื้อสัตว  
พรอมทั้งมีการบงชี้ถึงรายละเอียดวัตถุดิบเนื้อสัตวอยางชัดเจน ไมลบเลือน  ครบถวน ถูกตอง 
และสามารถทําการตรวจสอบยอนกลับได 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพือ่การสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:136 
 

วิธีปฏิบัต ิ
1.ขั้นตอนการตรวจสอบ 

ตรวจสอบเอกสารที่มาพรอมกับวัตถุดิบเนื้อ 
ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑและการบงชี ้
ตรวจสอบสภาพการขนสง 
ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อ 

2.บันทึกการตรวจสอบตามรายงาน แบบ สพส. 001F รายงานการตรวจรับวัตถุดิบเขาโรงงาน 
ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 

ระบุวันที่ (Date) และกะที่ (Shift) มีการปฏิบัติงาน 

ชอง “เวลา (Time)” ใหระบเุปนเวลาทีท่าํการสุมตรวจสอบ โดยในแตละครัง้ทีท่าํการสุม
ตรวจสอบใหระบุรายละเอยีดขอมูลตาง ๆ ของแตละภาชนะบรรจเุรียงตามลําดบั  

ชอง “บริษัท (EST.)” ใหระบุหมายเลข EST. ของวัตถุดิบเนื้อที่รับเขา  

ชอง “ Product description” ใหระบุรายละเอียด ดังนี ้
1)ชอง “ชนิด (Item)” ใหระบุชื่อสินคาที่ทําการตรวจสอบ  
2)ชอง “วนัผลติ (Prod. date)” ใหระบวุนัทีผ่ลติของวตัถดุบิเนือ้สตัวทีร่บัเขาตามที่

ระบุบนบรรจุภัณฑ หรือการบงชี้ในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถสอบยอนกลบัได 
3)ชอง “ Lot No.” และ “ Sub lot No.” ใหระบ ุLot No. และ Sub lot No. ของ

วตัถดุบิเนือ้สตัวรบัเขาทีท่าํการตรวจสอบ (โดยระบใุหครบตามเกณฑการบงชีแ้ละ
สอดคลองกับขอมูลในชอง “วันผลิต (Prod. date)” ) 

ชอง “อุณหภูมิใจกลางเนื้อ” (Meat Core Temp. (OC)) ใหระบุอุณหภูมิใจกลางเนื้อที่ทําการสุมวัดได 

ชอง “สภาพเนือ้” (Meat Condition) ใหระบผุลการตรวจสอบสภาพของวตัถดุบิเนือ้ทีต่รวจพบวา 
ยอมรับ () และไมยอมรับ ()ในรายละเอียดดังนี ้

oสภาพของวตัถดุบิเนือ้ (Meat condition) จะตองมลีกัษณะ ส ีและกลิน่ปกต ิรวมทัง้อยูใน
สภาพที่เหมาะสมตอการบริโภค 
oสภาพบรรจภุณัฑและการบงชี ้(Packaging condition and labelling) บรรจภุณัฑจะตองสะอาด

และอยูในสภาพทีด่ ีไมแตกชาํรดุหรอืฉกีขาด ทีจ่ะกอใหเกดิการปนเปอนตอวตัถดุบิเนือ้สตัว 
พรอมทัง้มกีารบงชีถ้งึรายละเอยีดวตัถดุบิเนือ้สตัวอยางชดัเจน ไมลบเลอืน ครบถวน ถกูตอง 
และสามารถทําการตรวจสอบยอนกลับได 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:136 
 

วิธีปฏิบัติ 
1. ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบเอกสารที่มาพรอมกับวัตถุดิบเนื้อ 
 ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑและการบงชี้ 
 ตรวจสอบสภาพการขนสง 
 ตรวจสอบอุณหภูมิเนื้อ 

2. บันทึกการตรวจสอบตามรายงาน แบบ สพส. 001F รายงานการตรวจรับวัตถุดิบเขาโรงงาน 
 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 

 ระบุวันที่ (Date) และกะที ่(Shift) มีการปฏิบัติงาน 

 ชอง “เวลา (Time)” ใหระบุเปนเวลาที่ทําการสุมตรวจสอบ โดยในแตละครั้งที่ทําการสุม
ตรวจสอบใหระบุรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของแตละภาชนะบรรจุเรียงตามลําดับ  

 ชอง “บริษัท (EST.)” ใหระบุหมายเลข EST. ของวัตถุดิบเนื้อที่รับเขา  

 ชอง “ Product description” ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ 
1) ชอง “ชนิด (Item)” ใหระบุชื่อสินคาที่ทําการตรวจสอบ  
2) ชอง “วันผลิต (Prod. date)” ใหระบุวันที่ผลิตของวัตถุดิบเนื้อสัตวที่รับเขาตามที่

ระบบุนบรรจุภัณฑ หรือการบงชี้ในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถสอบยอนกลับได 
3) ชอง “ Lot No.” และ “ Sub lot No.” ใหระบุ Lot No. และ Sub lot No. ของ

วัตถุดิบเนื้อสัตวรับเขาที่ทําการตรวจสอบ (โดยระบุใหครบตามเกณฑการบงชี้และ
สอดคลองกับขอมูลในชอง “วันผลิต (Prod. date)” ) 

 ชอง “อุณหภูมิใจกลางเนื้อ” (Meat Core Temp. (OC)) ใหระบุอุณหภูมิใจกลางเนื้อที่ทําการสุมวัดได 

 ชอง “สภาพเนื้อ” (Meat Condition) ใหระบุผลการตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบเนื้อที่ตรวจพบวา 
ยอมรับ () และไมยอมรับ ()ในรายละเอียดดังนี้ 
o สภาพของวัตถุดิบเนื้อ (Meat condition) จะตองมีลักษณะ สี และกลิ่นปกติ รวมทั้งอยูใน

สภาพที่เหมาะสมตอการบริโภค 
o สภาพบรรจุภัณฑและการบงชี้ (Packaging condition and labelling) บรรจุภัณฑจะตองสะอาด

และอยูในสภาพที่ดี ไมแตกชํารุดหรือฉีกขาด ที่จะกอใหเกิดการปนเปอนตอวัตถุดิบเนื้อสัตว  
พรอมทั้งมีการบงชี้ถึงรายละเอียดวัตถุดิบเนื้อสัตวอยางชัดเจน ไมลบเลือน  ครบถวน ถูกตอง 
และสามารถทําการตรวจสอบยอนกลับได 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:137 
 

 ชอง “สภาพการขนสง” (Transport condition) ใหระบุผลการตรวจสอบสภาพของการขนสงที่ตรวจ
พบวา ยอมรับ () และไมยอมรับ ()ในรายละเอียดดังนี้ 
o สภาพการขนสง (Transport condition) จะตองมีการควบคุมอุณหภูมิขณะที่ทําการขนสง 

ตรวจสอบความสะอาด และตองไมมีกลิ่น ไมมีขยะหรือคราบสกปรกสะสม 

 ชอง “ขอบกพรองและการแกไข (Corrective action)” ใหระบุขอบกพรองที่พบในขณะที่ทําการสุม
ตรวจ พรอมทั้งรายละเอียดการดําเนินการแกไขในกรณีที่ไมเปนไปตามมาตรฐานกรมปศุสัตวหรือ
ประเทศผูนําเขา 

 ชอง “ หมายเหตุ (Remark)” ขอสังเกตหรือขอมูลอื่น ๆ (ถามี) 
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คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์138

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:139 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: แบบฟอรมรายงาน   

การตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิตและหลังการผลิต 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 26 

วันที่เริ่มใช  : ………………………. 

แกไขครั้งที่  :………….…………… 

หนาที่  :  ………………………….. 

 
ชื่อแบบฟอรม 

แบบ สพส. 002F (BLSC 002F) รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต และ หลังการผลิต  
(Report on Pre and Post-operation cleaning inspection ) 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือใหมั่นใจวาสภาพแวดลอมและอุปกรณการผลิตภายในโรงงานมีความสะอาด ปราศจากการ

ปนเปอนตอกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. อุปกรณเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมภายในโรงงานตองสะอาดกอนการผลิตและลาง

ทําความสะอาดหลังการใชงานอยางเหมาะสม  
 

พื้นที่ 
บริเวณอาคารภายในโรงงาน 
 

ความถี่ในการตรวจสอบ 
กอนการผลิตและหลังการผลิต  

 
วิธีปฏิบัติ 

1. ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ และพ้ืนที่ใหครอบคลุมทุกหองท่ีมีการผลิต 

2. บันทึกการตรวจสอบตามแบบรายงาน สพส. 002F รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต 
และหลังการผลิต  

 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 
 ระบุวันที่ (Date) และกะที ่(Shift) มีการปฏิบัติงาน 
 ชอง “ผลการตรวจสอบ (Result)”  
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แบบ สพส. 002F (BLSC 002F) รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต และ หลังการผลิต  
(Report on Pre and Post-operation cleaning inspection ) 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือใหมั่นใจวาสภาพแวดลอมและอุปกรณการผลิตภายในโรงงานมีความสะอาด ปราศจากการ

ปนเปอนตอกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. อุปกรณเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมภายในโรงงานตองสะอาดกอนการผลิตและลาง

ทําความสะอาดหลังการใชงานอยางเหมาะสม  
 

พื้นที่ 
บริเวณอาคารภายในโรงงาน 
 

ความถี่ในการตรวจสอบ 
กอนการผลิตและหลังการผลิต  

 
วิธีปฏิบัติ 

1. ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ และพ้ืนที่ใหครอบคลุมทุกหองท่ีมีการผลิต 

2. บันทึกการตรวจสอบตามแบบรายงาน สพส. 002F รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต 
และหลังการผลิต  

 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 
 ระบุวันที่ (Date) และกะที ่(Shift) มีการปฏิบัติงาน 
 ชอง “ผลการตรวจสอบ (Result)”  



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

139กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:139 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: แบบฟอรมรายงาน   

การตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิตและหลังการผลติ 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 26 

วันที่เริ่มใช  : ………………………. 

แกไขครั้งที่  :………….…………… 

หนาที่  :  ………………………….. 

 
ชื่อแบบฟอรม 

แบบ สพส. 002F (BLSC 002F) รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต และ หลังการผลิต  
(Report on Pre and Post-operation cleaning inspection ) 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือใหมั่นใจวาสภาพแวดลอมและอุปกรณการผลิตภายในโรงงานมีความสะอาด ปราศจากการ

ปนเปอนตอกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. อุปกรณเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมภายในโรงงานตองสะอาดกอนการผลิตและลาง

ทําความสะอาดหลังการใชงานอยางเหมาะสม  
 

พื้นที่ 
บริเวณอาคารภายในโรงงาน 
 

ความถี่ในการตรวจสอบ 
กอนการผลิตและหลังการผลิต  

 
วิธีปฏิบัติ 

1. ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ และพ้ืนที่ใหครอบคลุมทุกหองท่ีมีการผลิต 

2. บันทึกการตรวจสอบตามแบบรายงาน สพส. 002F รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต 
และหลังการผลิต  

 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 
 ระบุวันที่ (Date) และกะที ่(Shift) มีการปฏิบัติงาน 
 ชอง “ผลการตรวจสอบ (Result)”  

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:139 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: แบบฟอรมรายงาน   

การตรวจเช็คความสะอาดกอนการผลิตและหลังการผลติ 

หมายเลขเอกสาร  : WI FP 26 

วันที่เริ่มใช  : ………………………. 

แกไขครั้งที่  :………….…………… 

หนาที่  :  ………………………….. 

 
ชื่อแบบฟอรม 

แบบ สพส. 002F (BLSC 002F) รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต และ หลังการผลิต  
(Report on Pre and Post-operation cleaning inspection ) 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือใหมั่นใจวาสภาพแวดลอมและอุปกรณการผลิตภายในโรงงานมีความสะอาด ปราศจากการ

ปนเปอนตอกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. อุปกรณเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมภายในโรงงานตองสะอาดกอนการผลิตและลาง

ทําความสะอาดหลังการใชงานอยางเหมาะสม  
 

พื้นที่ 
บริเวณอาคารภายในโรงงาน 
 

ความถี่ในการตรวจสอบ 
กอนการผลิตและหลังการผลิต  

 
วิธีปฏิบัติ 

1. ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ และพ้ืนที่ใหครอบคลุมทุกหองท่ีมีการผลิต 

2. บันทึกการตรวจสอบตามแบบรายงาน สพส. 002F รายงานการตรวจเช็คความสะอาด กอนการผลิต 
และหลังการผลิต  

 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 
 ระบุวันที่ (Date) และกะที ่(Shift) มีการปฏิบัติงาน 
 ชอง “ผลการตรวจสอบ (Result)”  



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์140

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:140 
 

 
1. กอนการผลิต (Before production) ใหตรวจสอบความสะอาด ในชวงเวลากอน         

ที่จะเริ่มทําการผลิต  
2. หลังการผลิต (After production) ใหตรวจสอบความสะอาดภายหลังการลางทํา

ความสะอาดไลนการผลิต 
3. ใหระบุผลการตรวจสอบวา ยอมรับ () หรือ ไมยอมรับ () ในแตละพ้ืนที่และแต

ละชวงเวลาที่ทําการตรวจสอบ ซึ่งกรณีที่มีพ้ืนที่การผลิตอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  ใหระบุใน
หัวขอ หองอ่ืน ๆ 

4. การตรวจสอบความสะอาดโดยประเมินดวยสายตา หากพบสิ่งผิดปกติหรือสามารถ
สงผลตอสุขอนามัยการผลิตได ถือวาไมยอมรับ 

 ชอง “ขอบกพรองและการแกไข” (Corrective Action) ใหระบุผลการตรวจสอบในกรณี
ที่พบปญหาและการดําเนินการแกไขกอนเริ่มการผลิต  
 ลงลายมือชื่อในชองพนักงานตรวจเนื้อ (Meat inspector)  

 
 
 
 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

141กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:140 
 

 
1. กอนการผลิต (Before production) ใหตรวจสอบความสะอาด ในชวงเวลากอน         

ที่จะเริ่มทําการผลิต  
2. หลังการผลิต (After production) ใหตรวจสอบความสะอาดภายหลังการลางทํา

ความสะอาดไลนการผลิต 
3. ใหระบุผลการตรวจสอบวา ยอมรับ () หรือ ไมยอมรับ () ในแตละพ้ืนที่และแต

ละชวงเวลาที่ทําการตรวจสอบ ซึ่งกรณีที่มีพ้ืนที่การผลิตอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  ใหระบุใน
หัวขอ หองอ่ืน ๆ 

4. การตรวจสอบความสะอาดโดยประเมินดวยสายตา หากพบสิ่งผิดปกติหรือสามารถ
สงผลตอสุขอนามัยการผลิตได ถือวาไมยอมรับ 

 ชอง “ขอบกพรองและการแกไข” (Corrective Action) ใหระบุผลการตรวจสอบในกรณี
ที่พบปญหาและการดําเนินการแกไขกอนเริ่มการผลิต  
 ลงลายมือชื่อในชองพนักงานตรวจเนื้อ (Meat inspector)  

 
 
 
 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์142

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:142 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: แบบฟอรมรายงาน    

การตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต  

หมายเลขเอกสาร: WI FP 27 

วันที่เริ่มใช  :  ........................ 

แกไขครั้งที่ :  ......................... 
หนาที่  :  …………………….……. 

 
ชื่อแบบฟอรม 
 แบบ สพส.003F (BLSC 003F) รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการ
ผลิต ( Report on temperature and disinfection control during processing) 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิหองและอุณหภูมิเนื้อใหอยูในชวงที่เหมาะสมและยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายในกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ 
2. เพ่ือตรวจและควบคุมกระบวนการทําลายสิ่งปนเปอนทางดานจุลชีววิทยาดวยความรอนใหอยูใน

ระดับท่ีปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค 
3. เ พ่ือใหความมั่นใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบฆาเชื้อภายในโรงงานในการปองกัน                    

สิ่งปนเปอนทางดานจุลชีววิทยาที่มีผลตอกระบวนการผลิต 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. อุณหภูมิเนื้อหลังปรุงสุกไมนอยกวา 72.2 OC หรือตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 
2. อุณหภูมิเนื้อหลังแชแข็งไมมากกวา -18 OC 
3. ตองควบคุมหองเก็บรักษาสินคาแชแข็งใหอุณหภูมิใจกลางสินคาอยูที่ -18 ๐C หรือต่ํากวา 
4. อุณหภูมิน้ํารอนสําหรับฆาเชื้อภาชนะและอุปกรณ 82 OC หรือมากกวาตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 
5. สารเคมีที่ใชเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว และขอบงใชตามที่ผูผลิตกําหนด 
6. ความเขมขนของคลอรีนอิสระ (Free residue chlorine) ในน้ําใชอยูระหวาง 0.5-1.0 ppm 

พื้นที่ 
1. หองเก็บวัตถุดิบเนื้อ 
2. หองเตรียมวัตถุดิบเนื้อ 
3. บริเวณหลังกระบวนการปรุงสุก 
4. บริเวณหลังกระบวนการแชแข็ง 
5. หองบรรจุถุง 
6. หองบรรจุกลอง 
7. หองคลังเก็บสินคาแชแข็ง 
8. บริเวณขนสงสินคา 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:143 
 

9. หองลางอุปกรณ ทางเขาไลน อางจุมบูท และพ้ืนที่การผลิตอื่น ๆ 

ความถี่ในการตรวจสอบ 
2 ครั้งตอกะ 

 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 ตรวจวัดอุณหภูมิวัตถุดิบเนื้อสัตว 
 ตรวจวัดอุณหภูมิสินคาหลังปรุงสุก  
 ตรวจวัดอุณหภูมิหอง 
 ตรวจวัดอุณหภูมิน้ํารอน ไอน้ํารอน หรือความเขมขนของสารเคมีที่ใช 

บันทึกผลการตรวจสอบตามแบบรายงาน สพส. 003F รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อ
ในระหวางการผลิต 

 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 
  ระบุวันที่ (Date) และกะที ่(Shift) มีการปฏิบัติงาน 
 ชอง “ผลการตรวจสอบ (Result)” ใหระบุผลการตรวจวัด ดังนี้ 

 
1. วัดอุณหภูมิหอง ใหระบุอุณหภูมิหองที่ทําการตรวจวัดได (OC)  โดยทําการวัดมุมทั้ง 4 และกลางหอง และ

บันทึกคาสูงสุดเพียงคาเดียว ยกเวน หองคลังเก็บสินคาแชแข็ง (Cold storage) และหองเก็บวัตถุดิบเนื้อสัตวแช
แข็งทําการวัดอุณหภูมิหองเพียงคาเดียว ในกรณีท่ีมีพ้ืนที่การผลิตอื่นๆ เพิ่มเติมใหระบุในหัวขออ่ืนๆ 

2. สุมวัดอุณหภูมิเนื้อสัตวแชเย็น โดยทําการสุมวัด 5 ภาชนะบรรจุ / ครั้งที่ทําการสุม และบันทึกอุณหภูมิ
ทั้งหมดท่ีทําการวัดไดทั้ง 5 คา ไดแก 

1) อุณหภูมิเนื้อสัตวในหองเก็บเนื้อแชเย็น  
2) อุณหภูมิเนื้อในหองเตรียมวัตถุดิบเนื้อ (หองตัดแตงเนื้อ) 
3)  อุณหภูมิเนื้อหลังบมเย็น  

3. สุมวัดอุณหภูมิเนื้อหลังปรุงสุก  
1)  กรณีท่ีเปนสายพาน ใหทําการสุมวัด 5 ชิ้น/ครั้ง บันทึกอุณหภูมิทั้งหมดที่ทําการวัดได 
2)  กรณีท่ีเปนหองหรือตู steam  อยางนอย 1 ชิ้น/ครั้ง 
3)  กรณีสินคาอ่ืน ๆ ใหวัดอุณหภูมิตามความเหมาะสม 

4. สุมวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อหลังแชแข็ง ใหทําการสุมวัดจํานวน 1 ชิ้น และบันทึกอุณหภูมิที่ทําการวัดได  
5. การฆาเชื้อในหองลางอุปกรณ ใหระบุรูปแบบการฆาเชื้อที่ใชในระบบการผลิต ไดแก อุณหภูมิน้ํารอน(๐C) 

อุณหภูมิไอน้ํารอน (๐C)  หรือการใชสารเคมีในการฆาเชื้อโดยระบุชื่อและความเขมขนของสารเคมี (ppm) ที่ใช 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:143 
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 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 
  ระบุวันที่ (Date) และกะที ่(Shift) มีการปฏิบัติงาน 
 ชอง “ผลการตรวจสอบ (Result)” ใหระบุผลการตรวจวัด ดังนี้ 

 
1. วัดอุณหภูมิหอง ใหระบุอุณหภูมิหองที่ทําการตรวจวัดได (OC)  โดยทําการวัดมุมทั้ง 4 และกลางหอง และ

บันทึกคาสูงสุดเพียงคาเดียว ยกเวน หองคลังเก็บสินคาแชแข็ง (Cold storage) และหองเก็บวัตถุดิบเนื้อสัตวแช
แข็งทําการวัดอุณหภูมิหองเพียงคาเดียว ในกรณีท่ีมีพ้ืนที่การผลิตอื่นๆ เพิ่มเติมใหระบุในหัวขออ่ืนๆ 

2. สุมวัดอุณหภูมิเนื้อสัตวแชเย็น โดยทําการสุมวัด 5 ภาชนะบรรจุ / ครั้งที่ทําการสุม และบันทึกอุณหภูมิ
ทั้งหมดท่ีทําการวัดไดทั้ง 5 คา ไดแก 

1) อุณหภูมิเนื้อสัตวในหองเก็บเนื้อแชเย็น  
2) อุณหภูมิเนื้อในหองเตรียมวัตถุดิบเนื้อ (หองตัดแตงเนื้อ) 
3)  อุณหภูมิเนื้อหลังบมเย็น  

3. สุมวัดอุณหภูมิเนื้อหลังปรุงสุก  
1)  กรณีท่ีเปนสายพาน ใหทําการสุมวัด 5 ชิ้น/ครั้ง บันทึกอุณหภูมิทั้งหมดที่ทําการวัดได 
2)  กรณีท่ีเปนหองหรือตู steam  อยางนอย 1 ชิ้น/ครั้ง 
3)  กรณีสินคาอ่ืน ๆ ใหวัดอุณหภูมิตามความเหมาะสม 

4. สุมวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อหลังแชแข็ง ใหทําการสุมวัดจํานวน 1 ชิ้น และบันทึกอุณหภูมิที่ทําการวัดได  
5. การฆาเชื้อในหองลางอุปกรณ ใหระบุรูปแบบการฆาเชื้อที่ใชในระบบการผลิต ไดแก อุณหภูมิน้ํารอน(๐C) 

อุณหภูมิไอน้ํารอน (๐C)  หรือการใชสารเคมีในการฆาเชื้อโดยระบุชื่อและความเขมขนของสารเคมี (ppm) ที่ใช 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:143 
 

9. หองลางอุปกรณ ทางเขาไลน อางจุมบูท และพ้ืนที่การผลิตอื่น ๆ 

ความถี่ในการตรวจสอบ 
2 ครั้งตอกะ 

 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 ตรวจวัดอุณหภูมิวัตถุดิบเนื้อสัตว 
 ตรวจวัดอุณหภูมิสินคาหลังปรุงสุก  
 ตรวจวัดอุณหภูมิหอง 
 ตรวจวัดอุณหภูมิน้ํารอน ไอน้ํารอน หรือความเขมขนของสารเคมีที่ใช 

บันทึกผลการตรวจสอบตามแบบรายงาน สพส. 003F รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อ
ในระหวางการผลิต 

 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 
  ระบุวันที่ (Date) และกะที ่(Shift) มีการปฏิบัติงาน 
 ชอง “ผลการตรวจสอบ (Result)” ใหระบุผลการตรวจวัด ดังนี้ 

 
1. วัดอุณหภูมิหอง ใหระบุอุณหภูมิหองที่ทําการตรวจวัดได (OC)  โดยทําการวัดมุมทั้ง 4 และกลางหอง และ

บันทึกคาสูงสุดเพียงคาเดียว ยกเวน หองคลังเก็บสินคาแชแข็ง (Cold storage) และหองเก็บวัตถุดิบเนื้อสัตวแช
แข็งทําการวัดอุณหภูมิหองเพียงคาเดียว ในกรณีท่ีมีพ้ืนที่การผลิตอื่นๆ เพิ่มเติมใหระบุในหัวขออ่ืนๆ 

2. สุมวัดอุณหภูมิเนื้อสัตวแชเย็น โดยทําการสุมวัด 5 ภาชนะบรรจุ / ครั้งที่ทําการสุม และบันทึกอุณหภูมิ
ทั้งหมดท่ีทําการวัดไดทั้ง 5 คา ไดแก 

1) อุณหภูมิเนื้อสัตวในหองเก็บเนื้อแชเย็น  
2) อุณหภูมิเนื้อในหองเตรียมวัตถุดิบเนื้อ (หองตัดแตงเนื้อ) 
3)  อุณหภูมิเนื้อหลังบมเย็น  

3. สุมวัดอุณหภูมิเนื้อหลังปรุงสุก  
1)  กรณีท่ีเปนสายพาน ใหทําการสุมวัด 5 ชิ้น/ครั้ง บันทึกอุณหภูมิทั้งหมดที่ทําการวัดได 
2)  กรณีท่ีเปนหองหรือตู steam  อยางนอย 1 ชิ้น/ครั้ง 
3)  กรณีสินคาอ่ืน ๆ ใหวัดอุณหภูมิตามความเหมาะสม 

4. สุมวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อหลังแชแข็ง ใหทําการสุมวัดจํานวน 1 ชิ้น และบันทึกอุณหภูมิที่ทําการวัดได  
5. การฆาเชื้อในหองลางอุปกรณ ใหระบุรูปแบบการฆาเชื้อที่ใชในระบบการผลิต ไดแก อุณหภูมิน้ํารอน(๐C) 

อุณหภูมิไอน้ํารอน (๐C)  หรือการใชสารเคมีในการฆาเชื้อโดยระบุชื่อและความเขมขนของสารเคมี (ppm) ที่ใช 



คู่มือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก

143กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:142 
 

 
 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(Bureau of Livestock Standards and Certification) 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง: แบบฟอรมรายงาน    

การตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการผลิต  

หมายเลขเอกสาร: WI FP 27 

วันที่เริ่มใช  :  ........................ 

แกไขครั้งที่ :  ......................... 
หนาที่  :  …………………….……. 

 
ชื่อแบบฟอรม 
 แบบ สพส.003F (BLSC 003F) รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อในระหวางการ
ผลิต ( Report on temperature and disinfection control during processing) 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิหองและอุณหภูมิเนื้อใหอยูในชวงที่เหมาะสมและยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เชื้อจุลินทรียที่เปนโทษตอรางกายในกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ 
2. เพ่ือตรวจและควบคุมกระบวนการทําลายสิ่งปนเปอนทางดานจุลชีววิทยาดวยความรอนใหอยูใน

ระดับท่ีปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค 
3. เ พ่ือใหความมั่นใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบฆาเชื้อภายในโรงงานในการปองกัน                    

สิ่งปนเปอนทางดานจุลชีววิทยาที่มีผลตอกระบวนการผลิต 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. อุณหภูมิเนื้อหลังปรุงสุกไมนอยกวา 72.2 OC หรือตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 
2. อุณหภูมิเนื้อหลังแชแข็งไมมากกวา -18 OC 
3. ตองควบคุมหองเก็บรักษาสินคาแชแข็งใหอุณหภูมิใจกลางสินคาอยูที่ -18 ๐C หรือต่ํากวา 
4. อุณหภูมิน้ํารอนสําหรับฆาเชื้อภาชนะและอุปกรณ 82 OC หรือมากกวาตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 
5. สารเคมีที่ใชเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว และขอบงใชตามที่ผูผลิตกําหนด 
6. ความเขมขนของคลอรีนอิสระ (Free residue chlorine) ในน้ําใชอยูระหวาง 0.5-1.0 ppm 

พื้นที่ 
1. หองเก็บวัตถุดิบเนื้อ 
2. หองเตรียมวัตถุดิบเนื้อ 
3. บริเวณหลังกระบวนการปรุงสุก 
4. บริเวณหลังกระบวนการแชแข็ง 
5. หองบรรจุถุง 
6. หองบรรจุกลอง 
7. หองคลังเก็บสินคาแชแข็ง 
8. บริเวณขนสงสินคา 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:143 
 

9. หองลางอุปกรณ ทางเขาไลน อางจุมบูท และพ้ืนที่การผลิตอื่น ๆ 

ความถี่ในการตรวจสอบ 
2 ครั้งตอกะ 

 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 ตรวจวัดอุณหภูมิวัตถุดิบเนื้อสัตว 
 ตรวจวัดอุณหภูมิสินคาหลังปรุงสุก  
 ตรวจวัดอุณหภูมิหอง 
 ตรวจวัดอุณหภูมิน้ํารอน ไอน้ํารอน หรือความเขมขนของสารเคมีที่ใช 

บันทึกผลการตรวจสอบตามแบบรายงาน สพส. 003F รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อ
ในระหวางการผลิต 

 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 
  ระบุวันที่ (Date) และกะที ่(Shift) มีการปฏิบัติงาน 
 ชอง “ผลการตรวจสอบ (Result)” ใหระบุผลการตรวจวัด ดังนี้ 

 
1. วัดอุณหภูมิหอง ใหระบุอุณหภูมิหองที่ทําการตรวจวัดได (OC)  โดยทําการวัดมุมทั้ง 4 และกลางหอง และ

บันทึกคาสูงสุดเพียงคาเดียว ยกเวน หองคลังเก็บสินคาแชแข็ง (Cold storage) และหองเก็บวัตถุดิบเนื้อสัตวแช
แข็งทําการวัดอุณหภูมิหองเพียงคาเดียว ในกรณีท่ีมีพ้ืนที่การผลิตอื่นๆ เพิ่มเติมใหระบุในหัวขออ่ืนๆ 

2. สุมวัดอุณหภูมิเนื้อสัตวแชเย็น โดยทําการสุมวัด 5 ภาชนะบรรจุ / ครั้งที่ทําการสุม และบันทึกอุณหภูมิ
ทั้งหมดท่ีทําการวัดไดทั้ง 5 คา ไดแก 

1) อุณหภูมิเนื้อสัตวในหองเก็บเนื้อแชเย็น  
2) อุณหภูมิเนื้อในหองเตรียมวัตถุดิบเนื้อ (หองตัดแตงเนื้อ) 
3)  อุณหภูมิเนื้อหลังบมเย็น  

3. สุมวัดอุณหภูมิเนื้อหลังปรุงสุก  
1)  กรณีท่ีเปนสายพาน ใหทําการสุมวัด 5 ชิ้น/ครั้ง บันทึกอุณหภูมิทั้งหมดที่ทําการวัดได 
2)  กรณีท่ีเปนหองหรือตู steam  อยางนอย 1 ชิ้น/ครั้ง 
3)  กรณีสินคาอ่ืน ๆ ใหวัดอุณหภูมิตามความเหมาะสม 

4. สุมวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อหลังแชแข็ง ใหทําการสุมวัดจํานวน 1 ชิ้น และบันทึกอุณหภูมิที่ทําการวัดได  
5. การฆาเชื้อในหองลางอุปกรณ ใหระบุรูปแบบการฆาเชื้อที่ใชในระบบการผลิต ไดแก อุณหภูมิน้ํารอน(๐C) 

อุณหภูมิไอน้ํารอน (๐C)  หรือการใชสารเคมีในการฆาเชื้อโดยระบุชื่อและความเขมขนของสารเคมี (ppm) ที่ใช 

คูมือการปฏิบัติงานโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก 
 

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว      หนา:143 
 

9. หองลางอุปกรณ ทางเขาไลน อางจุมบูท และพ้ืนที่การผลิตอื่น ๆ 

ความถี่ในการตรวจสอบ 
2 ครั้งตอกะ 

 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 ตรวจวัดอุณหภูมิวัตถุดิบเนื้อสัตว 
 ตรวจวัดอุณหภูมิสินคาหลังปรุงสุก  
 ตรวจวัดอุณหภูมิหอง 
 ตรวจวัดอุณหภูมิน้ํารอน ไอน้ํารอน หรือความเขมขนของสารเคมีที่ใช 

บันทึกผลการตรวจสอบตามแบบรายงาน สพส. 003F รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมิและการฆาเชื้อ
ในระหวางการผลิต 

 ระบุชื่อโรงงาน (Company name) และหมายเลขรับรองโรงงาน (EST.) 
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 ชอง “ผลการตรวจสอบ (Result)” ใหระบุผลการตรวจวัด ดังนี้ 

 
1. วัดอุณหภูมิหอง ใหระบุอุณหภูมิหองที่ทําการตรวจวัดได (OC)  โดยทําการวัดมุมทั้ง 4 และกลางหอง และ

บันทึกคาสูงสุดเพียงคาเดียว ยกเวน หองคลังเก็บสินคาแชแข็ง (Cold storage) และหองเก็บวัตถุดิบเนื้อสัตวแช
แข็งทําการวัดอุณหภูมิหองเพียงคาเดียว ในกรณีท่ีมีพ้ืนที่การผลิตอื่นๆ เพิ่มเติมใหระบุในหัวขออ่ืนๆ 

2. สุมวัดอุณหภูมิเนื้อสัตวแชเย็น โดยทําการสุมวัด 5 ภาชนะบรรจุ / ครั้งที่ทําการสุม และบันทึกอุณหภูมิ
ทั้งหมดท่ีทําการวัดไดทั้ง 5 คา ไดแก 
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2) อุณหภูมิเนื้อในหองเตรียมวัตถุดิบเนื้อ (หองตัดแตงเนื้อ) 
3)  อุณหภูมิเนื้อหลังบมเย็น  

3. สุมวัดอุณหภูมิเนื้อหลังปรุงสุก  
1)  กรณีท่ีเปนสายพาน ใหทําการสุมวัด 5 ชิ้น/ครั้ง บันทึกอุณหภูมิทั้งหมดที่ทําการวัดได 
2)  กรณีท่ีเปนหองหรือตู steam  อยางนอย 1 ชิ้น/ครั้ง 
3)  กรณีสินคาอ่ืน ๆ ใหวัดอุณหภูมิตามความเหมาะสม 

4. สุมวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อหลังแชแข็ง ใหทําการสุมวัดจํานวน 1 ชิ้น และบันทึกอุณหภูมิที่ทําการวัดได  
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อุณหภูมิไอน้ํารอน (๐C)  หรือการใชสารเคมีในการฆาเชื้อโดยระบุชื่อและความเขมขนของสารเคมี (ppm) ที่ใช 
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 ชอง “ผลการตรวจสอบ (Result)” ใหระบุผลการตรวจวัด ดังนี้ 

 
1. วัดอุณหภูมิหอง ใหระบุอุณหภูมิหองที่ทําการตรวจวัดได (OC)  โดยทําการวัดมุมทั้ง 4 และกลางหอง และ

บันทึกคาสูงสุดเพียงคาเดียว ยกเวน หองคลังเก็บสินคาแชแข็ง (Cold storage) และหองเก็บวัตถุดิบเนื้อสัตวแช
แข็งทําการวัดอุณหภูมิหองเพียงคาเดียว ในกรณีท่ีมีพ้ืนที่การผลิตอื่นๆ เพิ่มเติมใหระบุในหัวขออ่ืนๆ 

2. สุมวัดอุณหภูมิเนื้อสัตวแชเย็น โดยทําการสุมวัด 5 ภาชนะบรรจุ / ครั้งที่ทําการสุม และบันทึกอุณหภูมิ
ทั้งหมดท่ีทําการวัดไดทั้ง 5 คา ไดแก 

1) อุณหภูมิเนื้อสัตวในหองเก็บเนื้อแชเย็น  
2) อุณหภูมิเนื้อในหองเตรียมวัตถุดิบเนื้อ (หองตัดแตงเนื้อ) 
3)  อุณหภูมิเนื้อหลังบมเย็น  

3. สุมวัดอุณหภูมิเนื้อหลังปรุงสุก  
1)  กรณีท่ีเปนสายพาน ใหทําการสุมวัด 5 ชิ้น/ครั้ง บันทึกอุณหภูมิทั้งหมดที่ทําการวัดได 
2)  กรณีท่ีเปนหองหรือตู steam  อยางนอย 1 ชิ้น/ครั้ง 
3)  กรณีสินคาอ่ืน ๆ ใหวัดอุณหภูมิตามความเหมาะสม 

4. สุมวัดอุณหภูมิใจกลางเนื้อหลังแชแข็ง ใหทําการสุมวัดจํานวน 1 ชิ้น และบันทึกอุณหภูมิที่ทําการวัดได  
5. การฆาเชื้อในหองลางอุปกรณ ใหระบุรูปแบบการฆาเชื้อที่ใชในระบบการผลิต ไดแก อุณหภูมิน้ํารอน(๐C) 

อุณหภูมิไอน้ํารอน (๐C)  หรือการใชสารเคมีในการฆาเชื้อโดยระบุชื่อและความเขมขนของสารเคมี (ppm) ที่ใช 
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6. ระบบน้ําใชในโรงงาน ใหบันทึกความเขมขนของคลอรีนในน้ําใชที่วัดได (ppm) พรอมทั้งระบุชื่อหองที่ทํา
การสุมวัด โดยควรทําการสุมวัดใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ทําการผลิต 

7. การฆาเชื้อในอางจุมบูททางเขา ใหระบุชื่อและความเขมขนของสารเคมี (ppm) ที่ใช 
8. ชอง “ขอบกพรองและการแกไข (Corrective Action)” ใหระบุการดําเนินการแกไขในกรณีที่ผลการ

ตรวจสอบไมเปนไปตามมาตรฐานกรมปศุสัตว หรือประเทศผูนําเขา  
9. ลงลายมือชื่อในชองพนักงานตรวจเนื้อ (Meat inspector)  
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6. ระบบน้ําใชในโรงงาน ใหบันทึกความเขมขนของคลอรีนในน้ําใชที่วัดได (ppm) พรอมทั้งระบุชื่อหองที่ทํา
การสุมวัด โดยควรทําการสุมวัดใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ทําการผลิต 

7. การฆาเชื้อในอางจุมบูททางเขา ใหระบุชื่อและความเขมขนของสารเคมี (ppm) ที่ใช 
8. ชอง “ขอบกพรองและการแกไข (Corrective Action)” ใหระบุการดําเนินการแกไขในกรณีที่ผลการ

ตรวจสอบไมเปนไปตามมาตรฐานกรมปศุสัตว หรือประเทศผูนําเขา  
9. ลงลายมือชื่อในชองพนักงานตรวจเนื้อ (Meat inspector)  
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 ก่อนทาํสุก   (Pre-Cooked)

ข้อบกพร่องและการแก้ไข
ครั�งที� 1 ครั�งที� 2  (Corrective Action)

      1.1 อุณหภูมิหอ้งเก็บเนื�อแช่เยน็ ( °C )
           - หอ้งที� …………………...
           - หอ้งที� …………………...
           - หอ้งที� …………………...
      1.2 อุณหภูมิเนื�อแช่เยน็ ( °C )
           - หอ้งที� …………………...
           - หอ้งที� …………………...
           - หอ้งที� …………………...
      1.3 อุณหภูมิหอ้งเก็บเนื�อแช่แขง็ ( °C )
           - หอ้งที� …………………...
           - หอ้งที� …………………...
      1.4 หอ้งอื�นๆ ระบ ุ…………………….. ( °C )
 2. หอ้งเตรียมวตัถุดิบ
      2.1 หอ้งเตรียมเนื�อ 
           - อุณหภูมิเนื�อ ( °C )
           - อุณหภูมิหอ้ง ( °C )
      2.2 หอ้งนวดเนื�อ
           - อุณหภูมิหอ้ง ( °C )
      2.3 หอ้งแช่เยน็
           - อุณหภูมิเนื�อ ( °C )
           - อุณหภูมิหอ้ง ( °C )
      2.4 หอ้งอื�นๆ ระบ ุ...................................... ( °C )

      3.1  ฆ่าเชื�อดว้ยนํ�าร้อน ( °C )
      3.2  ฆ่าเชื�อดว้ยสารเคมี…………………….. (ppm)
      3.3  ฆ่าเชื�อดว้ยไอนํ�าร้อน ( °C )
 4. ระบบนํ�าใชใ้นโรงงาน (ppm)
        4.1 หอ้ง

        4.2 หอ้ง

หมายเหตุ  :  ความถี� (Frequency) : อยา่งนอ้ย 2 ครั� ง / กะ
                  :  วดัอุณหภูมิหอ้ง 5 ตาํแหน่ง  (…………………………………………..)
                  :  วดัอุณหภูมิเนื�อ 5 ชิ�น / ครั� ง พนกังานตรวจเนื�อ (Meat Inspector)

ประจาํวนัที�  (Production Date)............................................................กะที� (Shift) …….…..…

 3.  การฆ่าเชื�อในหอ้งลา้งอุปกรณ์

 7.  ความเขม้ขน้ของสารเคมีฆ่าเชื�อในอ่างจุ่มบูท๊ทางเขา้ ระบ ุ……………………………………………………. (ppm)

 1. หอ้งเก็บวตัถุดิบ

แบบ สพส. 003 F (BLSC 003 F) 
รายงานการตรวจเช็คควบคุมอุณหภูมแิละการฆ่าเชื�อในระหว่างการผลติ

( Report on temperature and disinfection control during processing ) 

บริษัท  (Company name) ………………………...…………………………...…………...  ( EST. …..….….)

พื�นที� (Area)

                                                                       Time

ผลการตรวจสอบ  (Result)
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