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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

 การปฏิบติัทีดี่สาํหรบัการขนส่งซากสตัว ์

 และเนื้ อสตัว ์

1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ีครอบคลุมการปฏบัิติที่ดใีนการขนส่งซากสตัว์และเน้ือสตัว์เพ่ือการบริโภค สาํหรับ

สัตว์ที่กาํหนดในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจาํหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่การขนย้าย

ขึ้นพาหนะขนส่งจากสถานที่ต้นทางจนถึงการขนย้ายลงจากพาหนะขนส่ง ณ สถานที่ปลายทางก่อนถึงมือ

ผู้บริโภค รวมถึงการขนย้ายเมื่อมีการเปลี่ยนพาหนะขนส่งระหว่างทาง และการขนส่งไปโรงงานแปรรูป  

เพ่ือให้มีการขนส่งที่ถูกสขุลักษณะ ป้องกนัความเสี่ยงจากการปนเป้ือนสิ่งอนัตรายต่อสขุภาพของผู้บริโภค   

ทั้งน้ี การขนส่งครอบคลุมเฉพาะการขนส่งซากสตัว์และเน้ือสตัว์ที่เป็นการค้าด้วยพาหนะขนส่งทางบก  

2 นิยาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขนส่งซากสัตว์และเน้ือสัต ว์ (transport of carcass and meat) หมายถึง การขนย้ายหรือ         

การเคลื่อนย้ายซากสัตว์และเน้ือสัตว์จากสถานที่ต้นทางถึงสถานที่ปลายทางโดยพาหนะขนส่ง รวมถึง    

การขนขึ้นหรือลงยานพาหนะโดยวิธใีดๆ  

2.2 ภาชนะบรรจุ (package) หมายถึง อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้บรรจุซากสัตว์และเน้ือสัตว์ไม่ว่าด้วยการใส่

หรือห่อด้วยวิธกีารใดๆ ที่สมัผสักบัซากสตัว์และเน้ือสตัว์โดยตรง 

2.3 ภาชนะรองรับ (container/basket/tray) หมายถึง ภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าซากสัตว์และเน้ือสัตว์ที่อยู่

ในภาชนะบรรจุแล้ว เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการขนย้ายหรือการขนส่ง 

2.4 พาหนะขนส่ง (transport vehicle) หมายถึง พาหนะที่ใช้ขนส่ง ซ่ึงขับเคล่ือนด้วยกาํลังเคร่ืองยนต ์ 

และหมายรวมถงึส่วนพ่วงของพาหนะน้ัน  

2.5 ผู้ขนส่ง (carrier) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําหน้าที่ในการขนส่งซากสัตว์และเน้ือสัตว์ 

เพ่ือจําหน่ายซากสัตว์และเน้ือสัตว์โดยตรง รวมถึงการขนส่งไปโรงงานแปรรูป  ทั้งน้ีไม่รวมถึงเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือน  
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2.6 ซากสตัว์ (carcass) หมายถึง ส่วนของร่างกายสตัว์ที่ผ่านกระบวนการฆ่าและชาํแหละ  

2.7 เน้ือสัตว์ (meat) หมายถึง เน้ือหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ตายแล้วและยังมิได้ปรุงแต่งให้เป็นอาหาร หรือมิได้

ปรุงแต่งเพ่ือให้คงอยู่ไม่เน่าเป่ือย ทั้งที่ชาํแหละแล้วและยังมิได้ชาํแหละ  

2.8 สถานที่ต้นทาง (origin) หมายถงึ สถานที่ขนย้ายซากสตัว์และเน้ือสตัว์ขึ้นพาหนะขนส่ง 

2.9 สถานที่ปลายทาง (destination) หมายถงึ สถานที่ขนย้ายซากสตัว์และเน้ือสตัว์ลงจากพาหนะขนส่ง 

3 เกณฑก์าํหนด 
 
  เกณฑก์าํหนดสาํหรับการปฏบัิตทิี่ดีในการขนส่งซากสตัว์และเน้ือสตัว์ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 รายการขอ้กําหนดการปฏิบติัที่ดีในการขนส่งซากสตัวแ์ละเนื้ อสตัว ์

รายการ เกณฑกํ์าหนด 

1. ภาชนะบรรจุ 

 

 

1.1 ภาชนะบรรจุที่สมัผสักบัเนื้อสตัว์และซากสัตว์โดยตรง ต้อง 

1.1.1 ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ทาํจากวัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทนทานต่อการขนส่งและสามารถป้องกัน

การร่ัวไหล 

1.1.2 กรณีใช้ถุงบรรจุซากสัตว์หรือเน้ือสัตว์ สามารถป้องกันการปนเป้ือน

จากภายนอกและป้องกนัการร่ัวไหล ตกหล่นของสิ่งที่บรรจุไปสู่ภายนอกได้   

1.1.3 กรณีใช้ภาชนะบรรจุที่นาํมาใช้ซํา้ได้ เช่น ถังสแตนเลส ต้องสามารถ

ทาํความสะอาด และฆ่าเช้ือโรคได้ง่ายเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน 

2.ภาชนะรองรับ  
 

2.1 กรณีใช้ภาชนะรองรับภาชนะที่บรรจุสนิค้าแล้ว เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ในการขนย้ายหรือขนส่ง พ้ืนภาชนะรองรับดังกล่าวต้องแข็งแรงเพียงพอ

สาํหรับการขนส่งซากสตัว์และเน้ือสัตว์ หากพ้ืนมีรูหรือช่องระบาย ต้องไม่ทาํให้

เกดิการปนเป้ือนข้ามหรือการสะสมของสิ่งปนเป้ือนจากภายนอก  

 2.2 ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือได้ง่าย 

3. พาหนะขนส่ง 3.1 ส่วนบรรทุกสินค้าได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการขนส่งซากสัตว์

และเน้ือสตัว์ และสามารถป้องกนัการปนเป้ือนจากภายนอกได้  
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รายการ เกณฑกํ์าหนด 

 3.1.1 พ้ืน ผนังภายในของส่วนบรรทุก ไม่ขรุขระ ไม่เป็นที่สะสมของ 

สิ่งสกปรก ทาํจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นพิษ ไม่ทาํปฏิกริยากับ

สนิค้าที่บรรทุก   

3.1.2 ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือได้ง่าย 

 3.2 กรณีที่ใช้พาหนะที่ควบคุมอุณหภูมิ ส่วนบรรทุกสินค้าควรปิดมิดชิด  

มีประตูสาํหรับปิด-เปิด เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนจากภายนอก และติดตั้งระบบ

ทาํความเยน็ พร้อมอปุกรณบั์นทกึข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอณุหภมิู 

4.การขนส่ง 

 

 

4.1 การขนส่งซากสตัว์และเน้ือสตัว์ต้องปฏบัิติดังน้ี 

4.1.1 ต้องมีมาตรการป้องกนัการปนเป้ือนจากภายนอกสู่ซากสตัว์และเน้ือสตัว์ 

ทั้งน้ีซากสัตว์และเน้ือสัตว์ต้องไม่สัมผัสกับพ้ืนและผนังของยานพาหนะ

โดยตรง หรือให้มีวัสดุคลุมหรือปกปิดเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน 

4.1.2 ให้ขนส่งซากสัตว์และเนื้ อสัตว์จากต้นทางจนถึงปลายทางโดยเร็วที่สุด  

เพ่ือชะลอการเจริญเตบิโตของเช้ือจุลินทรีย์ 

4.1.3 กรณีใช้นํา้แขง็เพ่ือลดอุณหภูมิของซากสัตว์และเน้ือสัตว์ นํ้าแขง็น้ันต้อง

ผลิตจากนํา้สะอาดที่บริโภคได้ 

4.1.4 กรณีซากสัตว์และเน้ือสตัว์ที่แช่เยน็ อุณหภมิูที่จุดกึ่งกลางของซากสัตว์ 

ต้องไม่สงูกว่า 7
o
C และเน้ือสตัว์ต้องไม่สงูกว่า  4

o
C  

4.1.5 กรณีซากสัตว์และเน้ือสัตว์ที่แช่แขง็ อุณหภูมิที่จุดกึ่งกลางของซากสัตว์และ

เน้ือสตัว์ต้องไม่สงูกว่า -18 
o
C 

4.1.6 ภายในส่วนบรรทุกสินค้า ต้องจัดเรียงให้มีการหมุนเวียนอากาศเย็น 

สู่ซากสตัว์และเน้ือสตัว์ได้อย่างทั่วถึง  

4.1.7 ระหว่างการขนย้ายต้องมมีาตรการป้องกนัหรือลดการควบแน่นเป็น

หยดนํา้ ที่ภายในส่วนบรรทุกของพาหนะ 

4.1.8  ควรมีการวัดอณุหภมิูและบันทกึอุณหภมิู  

 4.2 ต้องมีมาตรการป้องกันการตกหล่น ร่ัวไหล ส่งกล่ิน ของซากสัตว์และ

เน้ือสัตว์ รวมถึงของเหลวจากซากสตัว์ออกจากพาหนะขนส่ง ที่ส่งผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อม 
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 4.3 ห้ามขนส่งสัตว์มีชีวิต หรือสิ่งที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอาหารไป

พร้อมกบัซากสตัว์และเน้ือสตัว์ 

4.4 กรณีขนส่งสนิค้าประเภทอื่นๆ ร่วมกบัซากสตัว์และเน้ือสัตว์ ให้แยกพ้ืนที่

เป็นสดัส่วนอย่างชัดเจนเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนข้าม  

4.5 กรณีที่ต้องขนส่งซากสตัว์ หรือส่วนอื่นที่บริโภคได้ เช่น เคร่ืองใน เลือด 

ที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเภทในคราวเดียวกัน ให้แยกเป็นสัดส่วน และมี

มาตรการป้องกนัการปนเป้ือน 

4.6 ให้ขนย้ายซากสัตว์และเนื้ อสัตว์ขึ้นหรือลงพาหนะขนส่งอย่างเหมาะสม

ด้วยความระมดัระวัง เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของซากสตัว์และเน้ือสตัว์ 

 4.7 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการอนุญาตเคล่ือนย้าย 

สัตว์หรือซากสัตว์ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  

และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสตัว์เพ่ือการจาํหน่ายเน้ือสตัว์ พ.ศ. 2559 

เช่น มีใบอนุญาตในการเคล่ือนย้ายซากสตัว์และเน้ือสตัว์  

5.ผู้ขนส่งและ

ผู้ปฏบัิติงาน  

 

5.1 ผู้ขนส่งและผู้ปฏบัิติงาน ต้องได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองมาตรฐานการปฏบัิติ

ที่ดสีาํหรับการขนส่งซากสตัว์และเน้ือสตัว์ 

 5.2 ผู้ขนส่ง ต้องมีแผนสํารองหรือแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดความผิดพลาด

ระหว่างการปฏบัิตงิาน 

 5.3 มีการตรวจสขุภาพของผู้ปฏบัิติงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 5.4 ผู้ปฏบัิติงานที่สมัผสักบัซากสัตว์และเน้ือสตัว์โดยตรง มีการรักษาสขุอนามัย

ส่วนบุคคลที่ดเีพ่ือป้องกันการปนเป้ือนไปยังซากสตัว์และเน้ือสตัว์ เช่น 

     5.4.1 เสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบัิติงานควรเหมาะสมและสะอาด 

เช่น สวมเสื้ อมีแขน สวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเป้ือน และถุงมือขณะปฏิบัติงาน 

ที่สมัผสักบัซากสตัว์และเน้ือสตัว์โดยตรง  

     5.4.2 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มนํ้า หรือสูบบุหร่ี ขณะปฏิบัติงานที่ต้อง

สมัผสักบัซากสตัว์และเน้ือสตัว์  

     5.4.3 ทาํความสะอาดมือก่อนและหลังการสมัผัสกบัซากสตัว์และเน้ือสตัว์  

     5.4.4 ห้ามผู้ปฏิบัติงานที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อทางเดิน

อาหาร หรือแผลติดเช้ือ ปฏบัิติงานที่สมัผัสกบัซากสตัว์และเนื้อสตัว์                 
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6. การจัดการและการ

ควบคุมสขุลักษณะ 

 

 

6.1 ให้ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือส่วนบรรทุกของพาหนะขนส่งทุกคร้ังก่อน

และหลังการขนย้ายซากสตัว์และเน้ือสตัว์   

6.2 ให้ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือภาชนะรองรับทุกคร้ัง ก่อนและหลังการขนย้าย

ซากสตัว์และเน้ือสตัว์ 

6.3 มีโปรแกรมการทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือของพาหนะขนส่ง  

6.4 มีการควบคุมสตัว์พาหะนาํเช้ือ เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนสู่ซากและเน้ือสตัว์ 

6.5 มีการแยกหรือทาํลายของเสยีที่เกดิขึ้นในระหว่างการขนส่งอย่างเหมาะสม   

7. การบันทกึข้อมูล  

7.1 ในขณะขนส่งมีการบันทกึข้อมูล ดงัต่อไปน้ี  

     7.1.1 ให้บันทกึอณุหภมิูของส่วนบรรทุกในระหว่างการขนส่ง      

7.1.2 ชนิด ปริมาณ และ หมายเลขแสดงรุ่นของสินค้า เช่น วันที่ผลิต และ

สถานที่ผลิต 

 7.1.3 ปัญหาและข้อขัดข้องที่เกดิขึ้นและการแก้ไขในระหว่างปฏบัิติงานและ

ขนส่ง 

7.1.4 การทําความสะอาดและฆ่าเช้ือของส่วนบรรทุกพาหนะขนส่ง  

รวมถงึภาชนะรองรับด้วย    

7.1.5 ข้อมูลการฝึกอบรมผู้ขนส่งและผู้ปฏิบัติงาน เช่น ขั้นตอนการ

ปฏบัิตงิาน และการฝึกอบรมด้านสขุลักษณะส่วนบุคคล  

 7.1.6  ข้อมูลการตรวจสขุภาพประจาํปี  

7.2 เกบ็บันทกึข้อมูล 2 ปี 
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