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คูมือการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

สําหรับคณะผูตรวจรับรอง ฉบับรวม 16 ฟารมปศุสัตว 

 

“ฟารมเปดเนื้อ ฟารมเปดพันธุ ฟารมผ้ึง ฟารมโคเนื้อ ฟารมเปดไข ฟารมนกกระทา      

ฟารมแพะเนื้อ ฟารมแกะเนื้อ ฟารมนกเขาชวาเสียง ฟารมไกพันธุ ฟารมไกเนื้อ ฟารมสุกร ฟารมโคนม 

ฟารมแพะนม สถานที่ฟกไขสัตวปก ฟารมไกไข” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย 

ฝายรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

สวนรับรองดานการปศุสัตว 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  กรมปศุสัตว 



คํานํา 
 

 คูมือการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว สําหรับคณะผูตรวจรับรองฉบับรวม 16 ฟารม

ปศุสัตว ซึ่งประกอบดวย ฟารมเปดเนื้อ ฟารมเปดพันธุ ฟารมผ้ึง ฟารมโคเนื้อ ฟารมเปดไข ฟารมนก

กระทา ฟารมแพะเนื้อ ฟารมแกะเนื้อ ฟารมนกเขาชวาเสียง ฟารมไกพันธุ ฟารมไกเนื้อ ฟารมสุกร ฟารมโค

นม ฟารมแพะนม สถานที่ฟกไขสัตวปก และฟารมไกไข จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือแนวทางในการปฏิบัติงาน

รับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวของคณะผูตรวจรับรองและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยคูมือนี้อางอิงตาม 

ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ.2551 ซึ่งเปน

ระเบียบที่ปรับปรุงขึ้นใหมที่สอดคลองกับบางสวนของระบบการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

Guide 65:1996 (มอก.5065-2546) และเปนไปตามหลักวิชาการ ตลอดจนเปนการพัฒนาขีด

ความสามารถ และความนาเชื่อถือในการเปนหนวยรับรองและระบบการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยง

สัตวของกรมปศุสัตว และในอนาคตกรมปศุสัตวอาจขยายอํานาจการรับรองใหแกภาคเอกชนที่มีความ

พรอมเปนหนวยรับรองตอไป 

 

 กรมปศุสัตวไดดําเนินงานเรื่องการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยง

สัตว ต้ังแตป พ.ศ.2542 โดยเริ่มจาก 3 ชนิดปศุสัตวแรก คือ มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อ  มาตรฐานฟารม

เลี้ยงสุกร และมาตรฐานฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบ จนถึงปจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ได

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ต้ังแตป พ.ศ.2546 จนถึงป พ.ศ. 2553  มีจํานวนถึง 16 ฟารมปศุสัตว  ซึ่งในป  พ.ศ. 

2553 กรมปศุสัตวมีการปรับปรุงแบบฟอรมในระบบมาตรฐานฟารม โดยมีการแกไขแบบฟอรมตางๆใน

ระบบมาตรฐานฟารมใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับมาตรฐานสินคาเกษตร ดังนั้นเพื่อเปนการจัดทํา

แนวทางการใหการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวสําหรับบุคคลที่เกี่ยวของ ใหเปนไปในรูปแบบเดยีวกนั

และมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐาน

ฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ.2551 คณะผูเขียนจึงไดจัดทําคูมือการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว

สําหรับคณะผูตรวจรับรอง ฉบับรวม 16 ฟารมปศุสัตว โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1. 

ภาคปฏิบัติ  2.แบบฟอรมตัวอยางเอกสาร และคาอางอิงมาตรฐาน  3. ภาควิชาการ ซึ่งจุดประสงคของ

แตละสวนมีดังตอไปนี้ 

 

 1. ภาคปฏิบัติ เปนสวนที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในการรับรองมาตรฐานฟารม ซึ่งประกอบดวย 

คณะผูตรวจรับรอง คณะกรรมการรับรอง ผูตัดสินการรับรอง และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของ ใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาเริ่มต้ังแตการขอรับ



ใบรับรองมาตรฐานฟารม การตรวจประเมิน การพิจารณาตัดสินการรับรอง การออกใบรับรอง ตลอดจน

การพักใชและการเพิกถอนใบรับรอง 

 2. แบบฟอรม ตัวอยางเอกสาร และคาอางอิงมาตรฐาน สวนนี้เปนสวนที่รวบรวม แบบฟอรม 

ตัวอยางเอกสาร ที่ใชสําหรับบุคคลที่เกี่ยวของในการรับรองมาตรฐานฟารม ซึ่งมีการปรับปรุงแบบฟอรม

ใหสอดคลองกับมาตรฐานสินคาเกษตรในป พ.ศ.2553 ตลอดจนถึงคาอางอิงมาตรฐานที่ใชและมีการ

อางอิงในขอกําหนดฉบับปรับปรุงใหม เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวของ 

 3. ภาควิชาการ สวนนี้เปนสวนที่เสริมเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาการจํานวน 4 เร่ือง ดังนี้ ขอกําหนด 

ISO/IEC Guide 65:1996 และคุณสมบัติของผูตรวจประเมินอางอิงตาม ISO 19011 มาตรฐานสินคา

เกษตร เร่ือง ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว (มกษ. 9032-2552) และเกณฑปฏิบัติในการจัดการ

และควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร ซึ่งเปนเนื้อหาวิชาการที่สอดคลองในดานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

หรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชนตอไป 

 

 คณะผูเขียนหวังวา คูมือการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว สําหรับคณะผูตรวจรับรอง

ฉบับรวม 16 ฟารมเลี้ยงสัตว จะเปนประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของในงานดานการรับรองมาตรฐานฟารม

เลี้ยงสัตว ไดใชเปนเอกสารอางอิง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน และมีมาตรฐาน

เดียวกันทั่วประเทศ 
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    อมรัช  ต้ังใจพัฒนา 

    สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

    กรมปศุสัตว 

    มกราคม 2554 
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บทนํา 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ืองมาตรฐานฟารมเลี้ยง

สัตวของประเทศไทย ต้ังแตป พ.ศ.2542 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคา

เกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 

ต้ังแตป พ.ศ.2546 ซึ่งไดมอบหมายใหกรมปศุสัตวดําเนินการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม

เลี้ยงสัตวหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวใหเห็นเปนรูปธรรม โดยกรมปศุสัตวมีหนาที่ในการใหการรับรอง

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแกผูประกอบการที่มีความสมัครใจขอการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ดังนั้นกรม

ปศุสัตวจึงประกาศระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เพื่อ

กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคลที่เกี่ยวของและหนาที่ความรับผิดชอบ ต้ังแตป พ.ศ.2542 จนถึง พ.ศ.

2551 กรมปศุสัตวไดประกาศระเบียบกรมปศุสัตว  วาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยง

สัตว จํานวน 6 ฉบับ ทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับปรุงระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรอง

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ที่ไดประกาศและมี

การยกเลิกการใชมีจํานวน 5 ฉบับ ดังนี้ 

 1.ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ.2542 

 2.ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 

 3. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2544 

 4.ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ.2546 

 5.ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ.2548 

 จนถึงป พ.ศ. 2551 กรมปศุสัตวไดมีการปรับปรุงและประกาศระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับ

และออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ.2551 เพื่อใหการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้ง

สัตวสอดคลองกับบางสวนของระบบการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65:1996 (มอก.5065-

2546) และในป  พ.ศ. 2553 กรมปศุสัตวมีการปรับปรุงแบบฟอรมในระบบมาตรฐานฟารม โดยมีการแกไข

แบบฟอรมในระบบมาตรฐานฟารม ไดแก แบบคําขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว หลักเกณฑการให

คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว และทะเบียนมาตรฐานฟารม

เลี้ยงสัตวใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับมาตรฐานสินคาเกษตรของคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 

 เนื้อหาของระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว         

พ.ศ.2551 ประกอบดวย 

 1.ชนิดฟารมเลี้ยงสัตวที่กรมปศุสัตวใหการรับรองตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ           

และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มีดังตอไปนี้ 



1.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเร่ืองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวของประเทศไทย ลงวันที่     

3 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ประกอบดวย 

 1.1.1 มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อ 

 1.1.2 มาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกร 

 1.1.3 มาตรฐานฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบ 

1.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเร่ืองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวของประเทศไทย ลงวันที่   

15 พฤษภาคม 2545 ประกอบดวย 

 1.2.1 มาตรฐานฟารมไกพันธุ 

 1.2.2 มาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปก 

 1.2.3 มาตรฐานฟารมไกไข 

1.3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2546 

ประกอบดวย 

 1.3.1 มาตรฐานฟารมเปดพันธุ 

 1.3.2 มาตรฐานฟารมเปดเนื้อ 

1.4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 

เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผ้ึง 

1.5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548 

เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคเนื้อ 

1.6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548  

เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดไข 

1.7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549  

เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมนกกระทา 

1.8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลงวันที่ 10 กันยายน 2549 

ประกอบดวย 

 1.8.1 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแกะเนื้อ 

 1.8.2 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะเนื้อ 

1.9 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551  

เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมนกเขาชวาเสียง 

1.10 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพันธุ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่

29 กันยายน 2552 



1.11 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร ตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ประกอบดวย 

  1.11.1 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกเนื้อ  

1.11.2 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร  

1.11.3  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม  

1.11.4  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะ 

1.12 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟกไขสัตวปก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 

ลงวันที่ 28 เมษายน 2553 

1.13 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกไข ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่  

30 กันยายน 2553 

 

 2. เนื้อหาขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

หมวด 1  เงื่อนไขและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ขอรับรองมาตรฐาน 

หมวด 2  การขอรับใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ประกอบดวย 

 สวนที่ 1   การยื่นคําขอรับใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

 สวนที่ 2   การตรวจประเมิน 

 สวนที่ 3  การออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

หมวด 3 อายุใบรับรองและการตออายุใบรับรอง ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 อายุใบรับรอง 

 สวนที่ 2 การตออายุใบรับรอง 

หมวด 4 ผูตัดสินการรับรอง การตรวจประเมินการรับรองและยกเลิกการรับรองระหวาง

อายุใบรับรอง ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 ผูตัดสินการรับรอง 

 สวนที่ 2  การตรวจติดตามผลระหวางอายุใบรับรอง 

 สวนที่ 3 การยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวโดยผูตัดสินการรับรอง 

หมวด 5 การพักใชและเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

หมวด 6  การจัดทําและเก็บสมุดทะเบียน 

หมวด 7 บทเฉพาะกาล 

 

 



3. สรุปสาระการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจประเมินฟารม 

3.1  เดิมคณะผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจประเมินฟารม และพิจารณาใหการรับรองฟารมคร้ัง

แรก การคงไวซึ่งการรับรอง และการเพิกถอนใบรับรองเปนอํานาจเบ็ดเสร็จในคณะผูตรวจ

รับรอง สําหรับระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยง

สัตว พ.ศ.2551 คณะผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตว จากนั้นตองสง

ขอมูลการตรวจประเมินพรอมหลักฐานไปยังคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว  

ในกรณีการรับรองครั้งแรก การตออายุการรับรอง การพักใชและการเพิกถอนใบรับรอง สําหรบั

ในกรณีการคงไวซึ่งการรับรอง และการยกเลิกใบรับรอง สงผลการตรวจประเมินและหลักฐาน

ไปยังผูตัดสินการรับรอง  ซึ่งเปนการปรับปรุงใหมีความเปนกลางในการใหการรับรองและ

เปนไปตามหลักวิชาการโดยเฉพาะคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว และ          

ผูตัดสินการรับรอง จะเปนบุคคลคนละกลุมกับคณะผูตรวจรับรอง และตองเปนบุคคลที่ไมมี

สวนไดสวนเสียในการรับรองมาตรฐานฟารมซึ่งสอดคลองกับ ISO Guide 65:1996 ขอ 4.2f 

การแตงตั้งคณะผูตรวจรับรอง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว และผูตัดสิน

การรับรอง ตามคําสั่งกรมปศุสัตวที่ 523/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะผูตรวจรับรองมาตรฐาน

ฟารมเลี้ยงสัตว ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2551 คําสั่งกรมปศุสัตวที่ 524/2551 เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2551 และคําสั่งกรมปศุ

สัตวที่ 525/2551 เ ร่ือง  แตงตั้งผู ตัดสินการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ลงวันที่              

26 มิถุนายน 2551  

  สําหรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผ้ึง เนื่องจากมีบันทึก

ขอตกลงความรวมมือระหวางกรมปศุสัตวและกรมสงเสริมการเกษตร คณะผูตรวจรับรอง

มาตรฐานฟารมผ้ึงจึงประกอบดวยบุคลากรจากกรมสงเสริมการเกษตรและกรมปศุสัตว ดังนั้น

คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึงใหใชคําสั่งกรมปศุสัตวที่ 881/2547 เร่ือง แตงตั้ง    

คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง  ซึ่งประกอบดวยคณะผูตรวจรับรอง  จํานวน               

10 ตําแหนง ทั้งนี้ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ผูอํานวยการ    

สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย และนายสตัวแพทย

สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ใหปฏิบัติหนาที่ใน

ฐานะคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง ซึ่งสอดคลองกับคําสั่งกรมปศุสัตวที่ 524/2551 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว สวนตําแหนงที่เหลือใหปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะคณะผูตรวจรับรองโดยใหคณะผูตรวจรับรองเลือกผูตรวจรับรองคนใดคนหนึ่งที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนหัวหนาคณะผูตรวจรับรอง 

3.2 การปรับปรุงแบบคําขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับ

มาตรฐานสินคาเกษตร ดังนี้ 



- แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้งสัตว 

(แบบ ม.ฐ.ฟ.1) 

- แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานสถานทีฟ่กไขสัตวปก 

     (แบบ ม.ฐ.ฟ.2) 

- แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

(แบบ ม.ฐ.ฟ.3) 

- แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารมนกเขาชวาเสียง 

(แบบ ม.ฐ.ฟ.4) 

3.3 การปรับปรุงหลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม  โดยใชระบบตรวจ

ตามขอกําหนด หากพบวาหัวขอใดไมเปนไปตามขอกําหนด ฟารมจะตองมีการดําเนินการ

แกไขจนแลวเสร็จ หรือมีแนวทางการแกไขที่มีประสิทธิผล จนเปนที่ยอมรับของคณะผูตรวจ

รับรอง และมีการเปลี่ยนลําดับการจัดเรียงหมวดหมูของหลักเกณฑ จากเดิมแบงตามประกาศ

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.2542 โดยเปลี่ยนใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสินคาเกษตร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 

  ดังนั้นในแตละชนิดฟารมปศุสัตวใหใชเอกสารดังตอไปนี้ 

1. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม 

เปดเนื้อ  (มาตรฐานฟารมเปดเนื้อ) รหัส F-MD-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 5 หนา 

2. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
เปดพันธุ (มาตรฐานฟารมเปดพันธุ) รหัส F-PS-MD/LAY-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 5 หนา 

3. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
ผ้ึง (มาตรฐานฟารมผ้ึง) รหัส F-BEE-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 6 หนา 

4. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
โคเนื้อ (มาตรฐานฟารมโคเนื้อ) รหัส F-CA-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 4 หนา 

5. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
เปดไข (มาตรฐานฟารมเปดไข) รหัส F-LD-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 6 หนา 

6. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม 

นกกระทา (มาตรฐานฟารมนกกระทา) รหสั F-QU-AUD-01 



แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 5 หนา 

7. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
แพะเนื้อ (มาตรฐานฟารมแพะเนื้อ) รหัส F-MG-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 5 หนา 

8. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
แกะเนื้อ (มาตรฐานฟารมแกะเนื้อ) รหัส F-SH-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 5 หนา 

 

9. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
นกเขาชวาเสียง (มาตรฐานฟารมนกเขาชวาเสียง) รหัส F-ZD-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 1 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 4 หนา 

10. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
ไกพันธุ (มาตรฐานฟารมไกพนัธุ) รหัส F-PS-BR/LAY-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 5 หนา 

11. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
ไกเนื้อ (มาตรฐานฟารมไกเนื้อ) รหัส F-BR-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 5 หนา 

12. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
สุกร (มาตรฐานฟารมสุกร) รหัส F-PIG-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 6 หนา 

13. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
โคนม (มาตรฐานฟารมโคนม) รหัส F-DA-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 6 หนา 

14. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
แพะนม (มาตรฐานฟารมแพะนม) รหัส F-DG-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 0 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 6 หนา 

15. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
สถานทีฟ่กไขสัตวปก (มาตรฐานสถานทีฟ่กไขสัตวปก) รหัส F-HA-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 6 หนา 

16. หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
ไกไข (มาตรฐานฟารมไกไข) รหัส F-LAY-AUD-01 

แกไขครั้งที่ 2 วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 6 หนา 



3.4 ปรับปรุงแบบฟอรมสําหรับคณะผูตรวจรับรอง โดยใชแบบฟอรมรหัส ดังตอไปนี้ 

1. แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) การตรวจรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับฟารม รหัส F-AUD-01 แกไขคร้ังที่ 1 ใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551 

จํานวน 2 หนา 

2. แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม       

รหัส F-AUD-02 ใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จํานวน 2 หนา 

3. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง  (CAR) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี สําหรับฟารม          

รหัส F-AUD-03 ใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จํานวน 2 หนา 

 



บทนิยาม 
 ความหมายของคําที่ใชในระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารม

เลี้ยงสัตว พ.ศ.2551 มีดังตอไปนี้ 
1. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว (Good Agricultural Practice; GAP) หรือ

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (Livestock Farm Standard) หมายความวา วิธีปฏิบัติวาดวยองคประกอบ

ของฟารมเลี้ยงสัตว การจัดการฟารมเลี้ยงสัตว การจัดการสุขภาพสัตว การจัดการสิ่งแวดลอม 

และการจัดการดานสวัสดิภาพสัตว เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

ตอผูบริโภค ในที่นี้ประกอบดวย มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย มาตรฐานฟารมเลี้ยง

สุกรของประเทศไทย มาตรฐานฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบของประเทศไทย มาตรฐานฟารมไก

พันธุของประเทศไทยมาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปกของประเทศไทย และมาตรฐานฟารมไกไขของ

ประเทศไทย  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเร่ืองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวของประเทศไทย 

และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดเนื้อ ฟารมเปดพันธุ ฟารมผ้ึง ฟารมโคเนื้อ ฟารมเปดไข 

ฟารมนกกระทา ฟารมแพะเนื้อ ฟารมแกะเนื้อ ฟารมนกเขาชวาเสียง ตามประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ฟารมไกพันธุ ฟารมไกเนื้อ ฟารมสุกร ฟารมโคนม ฟารม

แพะนม สถานที่ฟกไขสัตวปก และฟารมไกไข ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนด

มาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสัตวชนิดอื่น ๆ ที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง                                    

2. การรับรอง หมายความวา การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตาม

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตาม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3. สัตว หมายความวา สัตวซึ่งเลี้ยงไวเพื่อการคาและ/หรือเพื่อการบริโภค รวมถึงสัตวที่ใหผลผลิตเพือ่การ

บริโภค ทั้งนี้ไมครอบคลุมถึงสัตวปาและสัตวน้ํา 

4. ผูประกอบการ หมายความวา เจาของหรือผูจัดการฟารมเลี้ยงสัตวที่ขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว

หรือผูไดรับใบรับรองจากกรมปศุสัตว 

5. ผูขอรับรอง หมายความวา  ผูประกอบการหรือผูแทนที่มีความประสงคจะขอรับการรับรอง 

6. ผูไดรับการรับรอง หมายความวา  ผูขอรับรองที่ผานการตรวจประเมินและไดรับการรับรองระบบ   

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณจาก   

กรมปศุสัตว 

7. คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายความวา คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารม

เลี้ยงสัตวที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตวใหทําหนาที่พิจารณาใหการรับรองครั้งแรก การพักใช    

การเพิกถอน และการตออายุใบรับรอง 



8. ผูตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตวให

ทําหนาที่พิจารณาการคงไวซึ่งการรับรองและการยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

9. ผูตรวจรับรอง (Auditor) หมายความวา ผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ซึ่งเปนบุคคลที่ทํา

หนาที่ตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตว 

10. ผูตรวจรับรองฝกหัด (Provisional Auditor) หมายความวา ผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว

ฝกหัดซึ่งเปนบุคคลหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานซึ่งอยูระหวางการฝกหัดการตรวจประเมินมาตรฐาน

ฟารมเลี้ยงสัตวโดยปฏิบัติงานภายใตการควบคุมของหัวหนาคณะผูตรวจรับรอง ที่ไดรับการแตงตั้ง

จากกรมปศุสัตว 

11. คณะผูตรวจรับรอง (Audit team) หมายความวา คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสตัวซึง่เปน

คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตวใหทําหนาที่ตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

12. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Technical Expert) หมายความวา  บุคคลซึ่งเปนบุคลากรจากกรมปศุสัตว 

มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอื่น ที่มีความรู ความชํานาญเฉพาะดานเปนพิเศษ 

13. ผูสังเกตการณ (Observer) หมายความวา บุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะผูตรวจรับรองใหเขารวม

สังเกตการณในการปฏิบัติหนาที่ของคณะผูตรวจรับรอง 

14. สัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว  หมายความวา สัตวแพทยที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.2545 และไดรับ

ใบอนุญาตเปนสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตวจากกรมปศุสัตว 

15. การตรวจประเมิน (Audit)  หมายความวา การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เพื่อประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนด 

16. การใหการรับรอง (Granting Certification) หมายความวา การอนุมัติใหการรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแกผูประกอบการที่ยังไมเคยไดรับการรับรอง โดย

คณะกรรมการ  ภายหลังการตรวจประเมินเพื่อการรับรองของคณะผูตรวจรับรอง 

17. การคงไวซ่ึงการรับรอง (Maintaining Certification) หมายความวา การอนุมัติใหคงการรับรองการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแกผูประกอบการที่ไดรับการรับรองและยังอยู

ระหวางอายุใบรับรอง โดยผูตัดสินการรับรอง ภายหลังการตรวจติดตามผลของคณะผูตรวจรับรอง 

18. การตออายุใบรับรอง (Recertification) หมายความวา การอนุมัติใหการรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแกผูประกอบการที่ยื่นขอตออายุการรับรองโดย

คณะกรรมการ ภายหลังการตรวจตออายุการรับรองของคณะผูตรวจรับรอง 

19. การพักใชการรับรอง (Suspending Certification) หมายความวา การอนุมัติพักใชการรับรองการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว โดยคณะกรรมการแกผูประกอบการที่ไดรับการ

รับรองซึ่งไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการรับรอง และ/หรือระบบที่ไดรับการ

รับรอง และ/หรือไมปรับปรุงแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนด และ/หรือมีการพักการเลี้ยง

สัตวที่ไดการรับรองเปนการชั่วคราวตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 1 ป  



20. การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายความวา  การอนุมัติเพิกถอนการ

รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว โดยคณะกรรมการแกผูประกอบการ

ที่ไดรับการรับรองซึ่งไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการรับรอง และ/หรือไมปฏิบัติ

ตามระบบที่ได รับการรับรองในสาระสําคัญ และ /หรือไมปฏิบัติตามระบบที่ได รับการรับรอง     

ภายหลังจากถูกพักใชการรับรอง 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 3 ป และ/หรือมีขอรองเรียนที่คณะกรรมการ

พิจารณาเห็นวาอาจทําใหเกิดความเสียหายตอการรับรอง 

21. การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความวา การอนุมัติยกเลิกการรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว โดยผูตัดสินการรับรองแกผูประกอบการที่เลิก

ประกอบกิจการ เสียชีวิต โอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว ขอยกเลิกการรับรอง

หรือไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

22. การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายความวา การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

โดยตรวจประเมินอยางละเอียดในทุกขอกําหนดของมาตรฐาน ซึ่งจะดําเนินการในการตรวจประเมิน

เพื่อการรับรองครั้งแรก 

23. การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) หมายความวา การตรวจประเมิน ฟารมเลี้ยงสัตวที่ไดรับ

ใบรับรองจากกรมปศุสัตว เปนระยะตามรอบที่กําหนดไว เพื่อติดตามผลการรักษาระบบ ที่ไดรับการ

รับรองการตรวจประเภทนี้อาจเลือกตรวจในบางขอกําหนดของมาตรฐานเพื่อบงชี้ถึงภาพรวมของการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

24. การตรวจติดตามผลการแกไข (Follow-up Audit) หมายความวา การตรวจประเมินเพื่อติดตามผล

การแกไขขอบกพรอง จากการตรวจประเมินครั้งกอน 

25. การตรวจตออายุใบรับรอง (Recertification Audit) หมายความวา การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยตรวจประเมินอยางละเอียดในทุกขอกําหนดของมาตรฐาน ซึ่งจะดําเนินการในการตรวจประเมิน

กอนใบรับรองสิ้นอายุ 

26. การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายความวา เปนการตรวจฟารมเลี้ยงสัตวที่ไดรับการรับรอง

ซึ่งมีปญหาหรือมีการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน หรือเฉพาะดาน เชน การ

จัดการดานสิ่งแวดลอม เปนตน การตรวจชนิดนี้จะมุงเนนเกี่ยวกับเร่ืองที่เปนปญหาเทานั้น โดยไมแจง

ใหผูประกอบการทราบลวงหนา 

27. ขอบกพรอง หมายความวา กรณีที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรับรองของกรมปศุสัตวยังไมไดจัดทํา

ระบบหรือจัดทําระบบไมสอดคลองตามขอกําหนด หรือจัดทําระบบแลวแตไมไดนําไปปฏิบัติ หรือนําไป

ปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง 



28. ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความวา ส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวในบางสวน และไมมีผลรายแรงตอระบบ      

การผลิต 

29. ขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความวา ส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวและสงผลรายแรงตอระบบการผลิต 

30. ขอสังเกต (Observation) หมายความวา ส่ิงที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยไวหรือละเลยอาจ

นําไปสูขอบกพรองได 

31. คณะกรรมการฝกอบรมผูประกอบการ หมายความวา คณะกรรมการที่จัดการฝกอบรมผูประกอบการ

เพื่อใหผูประกอบการมีความรูเร่ืองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

32. ใบรับรอง หมายความวา ใบรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตาม

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว   

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่กรมปศุสัตวออกใหแกผูประกอบการ 

33. เครื่องหมายรับรอง หมายความวา เครื่องหมายรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวที่กรมปศุสัตว     

ออกใหแกผูไดรับการรับรอง 

34. เครื่องหมายรับรองระบบงาน หมายความวา เครื่องหมายรับรองระบบงานที่หนวยรับรองระบบงาน

ออกใหกับกรมปศุสัตว 

35. ISO/IEC Guide 65:1996 หมายความวา ขอกําหนดทั่วไปสําหรับหนวยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑที่

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดรับมาและประกาศใชเปน มอก.5065-2540 โดยมีสาระ

และรูปแบบเหมือนกับฉบับสากลทุกประการ 

36. ฟารมเปดเนื้อ หมายความวา ฟารมที่เลี้ยงเปดเนื้อ ต้ังแต 1000 ตัว ข้ึนไป  

37. ฟารมเปดพันธุ หมายความวา ฟารมเลี้ยงเปดปู-ยาพันธุ (Grand parent stock) หรือเปดพอ-แมพนัธุ 

(Parent stock) 

38. ฟารมผึ้ง หมายความวา สถานที่ที่มีการทํากิจกรรมการเลี้ยงผึ้ง รวบรวมพันธุผ้ึง เพื่อวัตถุประสงคใน

การผลิตน้ําผึ้งและผลิตภัณฑอ่ืนๆจากผึ้ง 

39. ฟารมโคเนื้อ หมายความวาสถานที่เลี้ยงโคเนื้อ โดยมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการเลี้ยงเพื่อสามารถ

ผลิตโคเนื้อที่มีสุขภาพดี และเหมาะสมกับการนําไปบริโภค 

40. ฟารมเปดไข หมายความวา สถานที่เลี้ยงเปดไขเพื่อการผลิตไขเปดในทางการคา 

41. ฟารมนกกระทา หมายความวา สถานที่เลี้ยงนกกกระทาเพื่อผลิตไข 

42. ฟารมแพะเนื้อ  หมายความวา สถานที่ที่มีโรงเรือนและอุปกรณเหมาะสมสําหรับการผลิตแพะเนื้อที่มี

สุขภาพดี 

43. ฟารมแกะเนื้อ หมายความวา สถานที่ที่มีโรงเรือนและอุปกรณเหมาะสมสําหรับการผลิตแกะเนื้อที่มี

สุขภาพดี 



44. ฟารมนกเขาชวาเสียง หมายความวา สถานที่เลีย้งและเพาะพนัธุนกเขาชวาเสียงทีม่ีจํานวนพอพนัธุ

และแมพันธุไมนอยกวา 10 คู และประกอบไปดวย โรงเรือน กรงผสมพันธุ กรงรวม และกรงเดี่ยว 

45. ฟารมไกเนื้อ หมายความวา สถานประกอบการที่เลีย้งไกเนื้อเพื่อการคา ซึ่งครอบคลุมถึง 

พื้นที่เลี้ยงไก สถานที่เก็บและเตรียมอาหารสัตว บริเวณสําหรับทาํลายซาก จุดรวบรวมขยะ อาคาร

สํานักงานและบานพักอาศัย เปนตน หรือ ฟารมที่มีการเลี้ยงไกเนื้อเพือ่การคา (Broiler) ที่มีจาํนวน

ต้ังแต 3000 ตัวขึ้นไป 

46. ฟารมไกพันธุ หมายความวา ฟารมเลี้ยงไกปู-ยาพันธุ (Grand parent stock) หรือไกพอ-แมพันธุ 

(Parent stock) เพื่อวัตถุประสงคในการผลิตลูกไกพันธุเนื้อหรือลูกไกพันธุไขเพื่อการคา หรือ สถานที่

เลี้ยงไกพันธุเพื่อการคา ซึ่งครอบคลุมถึงโรงเรือน สถานที่เก็บอาหารสัตว คัดไข เก็บไข บริเวณสําหรับ

ทําลายซาก 

47. ฟารมสุกร หมายความวา ฟารมที่ผลิตสุกรขุนเพื่อการคา ฟารมพอ-แมพันธุเพื่อผลิตลูกสุกร และ

ฟารมเลีย้งสุกร หรือ สถานประกอบการที่เลี้ยงสุกรเพื่อการคา ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที ่

เลี้ยงสุกรสถานที่เก็บและเตรียมอาหารสัตว บริเวณสําหรับทําลายซาก และพืน้ที่บําบัดน้ําเสียและ 

ส่ิงปฏิกูล 

48. ฟารมโคนม หมายความวา  ฟารมที่เลีย้งโคนม เพื่อผลิตโคนมและน้ํานมดิบ หรือ สถานประกอบการ

ที่เลี้ยงโคนมทีม่ีวัตถุประสงคหลักในการผลติโคนมและน้ํานมดิบ ซึ่งครอบคลุมถึงพืน้ที่เก็บอาหารสัตว 

เลี้ยงสัตว รีดน้ํานม ทําลายซากสัตว บริเวณรวบรวมขยะและสิ่งปฏิกลู อาคารสํานกังาน และบานพกั

อาศัย เปนตน 

49. ฟารมแพะนม หมายความวา สถานประกอบการที่เลีย้งแพะนม ที่มวีัตถุประสงคหลัก 

ในการผลิตแพะนมและน้ํานมแพะดิบ ซึ่งครอบคลุมถึงพืน้ที่เก็บอาหารสัตว เลี้ยงสัตว รีดน้ํานม เก็บ

รักษาน้ํานม ทาํลายซากสัตว จุดรวบรวมขยะและสิ่งปฏกิูล อาคารสํานักงานและบานพักอาศยั เปนตน 

50. สถานทีฟ่กไขสัตวปก หมายความวา สถานทีฟ่กไขสัตวปก เพื่อวัตถุประสงคในการผลิตลูกสัตวเพื่อ

การคา หรือ สถานทีฟ่กไขสัตวปก เพื่อวัตถุประสงคในการผลิตลูกไกหรือลูกเปดเพื่อการคา 

51. ฟารมไกไข หมายความวา ฟารมเลี้ยงไกรุนไข (อายุ 0-18 อาทิตย) และ/หรือไกไขเพื่อการผลิตเพื่อ

การคา หรือ สถานที่เลี้ยงไกไขเพื่อผลผลิตไขไกทางการคา ซึ่งครอบคลุมถึงโรงเรือน สถานที่เก็บอาหาร

สัตว คัดไข เก็บไข บริเวณสําหรับทําลายซาก 

52. โรงเรือนระบบเปด หมายความวา โรงเรือนมีสภาพแวดลอมตัวสัตวตามธรรมชาติและอุณหภูมิ     

จะแปรไปตามสภาพของอากาศรอบโรงเรือน 

53. โรงเรือนระบบปด หมายความวา โรงเรือนที่สามารถควบคุมส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกบัความเปนอยู

ของสัตว ไดแก อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ และแสงสวาง และสามารถปองกันพาหะนําโรคได  

 

 
 



อักษรยอที่ใชในการจัดทําเอกสารเลมนี้  
P  = Procedure หมายถึง ข้ันตอนที่เปนลําดับมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดในการประกอบ

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจนวาใครทําอะไร เมื่อไร อยางไร 

RE  =   Reglution หมายถึง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการปฏิบัติ 

F = Form หมายถึง แบบฟอรมที่จัดทําขึ้นสําหรับใชในการกรอกขอมูลการปฏิบัติงานให

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานนั้นๆ 

WI = Working Instruction หมายถึง วิธีการปฏิบัติงาน 

DLD  = Department of Livestock Development หมายถึง กรมปศุสัตว 

AUD = Auditor หมายถึง ผูตรวจรับรอง 

CC = Certification Committee หมายถึง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

DP = Decision Person หมายถึง ผูตัดสินการรับรอง 

FAM = Farmer หมายถึง ผูประกอบการ 

GC = Granting Certification หมายถึง การใหการรับรอง 

MC = Maintaining Certification หมายถึง การคงไวซึ่งการรับรอง 

SC = Suspending Certification หมายถึง การพักใชการรับรอง 

WC = Withdrawing Certification หมายถึง การเพิกถอนการรับรอง 

CNC = Cancelling Certification หมายถึง การยกเลิกการรับรอง 

RC = Recertification หมายถึง การตออายุการรับรอง 

C = Certification หมายถึง ใบรับรอง 

MD = Meat Duck หมายถึง เปดเนื้อ 

PS-MD/LAY = Parent stock Meat Duck/Layer หมายถึง เปดพันธุ 

BEE = Bee หมายถึง ผ้ึง 

CA = Cattle หมายถึง โคเนื้อ 

LD = Layer Duck หมายถึง เปดไข 

QU = Quail หมายถึง นกกระทา 

MG = Meat goat หมายถึง แพะเนื้อ 

SH = Sheep หมายถึง แกะเนื้อ 

ZD =  Zebra dove หมายถึง นกเขาชวาเสียง 

PS-BR/LAY = Parent stock Broiler/Layer หมายถึง ไกพันธุ 

BR = Broiler หมายถึง ไกเนื้อ 

PIG = Pig หมายถึง สุกร 

DA = Dairy หมายถึง โคนม 

DG = Dairy goat หมายถึง แพะนม 



HA  = Hatchery หมายถึง สถานที่ฟกไขสัตวปก 

LAY = Layer หมายถึง ไกไข 
 



แผนผังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว     
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูประกอบการ 

สมัครเขารับการฝกอบรม “ มาตรฐานฟารม         
เลี้ยงสัตว  สําหรับผูประกอบการ ” 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 

รวบรวมรายช่ือผูประกอบการ  

ผูผานการฝกอบรม 
มีความประสงคขอการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

ฝกอบรมผูประกอบการ  

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

ยื่นคําขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว   ( ม.ฐ.ฟ. 1)  
หรือสถานที่ฟกไขสัตวปก ( ม.ฐ.ฟ. 2 ) 

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ 

ไมผาน 
ผาน 

แกไขเอกสาร 

ตอหนา 2 



แผนผังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (ตอ)                                           
 
 
 
 

ผาน 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  
คณะผูตรวจรับรอง 

ไมผาน ผาน 

ตรวจประเมินฟารม 

ผูประกอบการ 

แกไขขอบกพรอง 

คณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

มติใหการรับรอง 

พิจารณาตัดสินใหการรับรอง 

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

ผูประกอบการ 

ออกใบรับรอง               
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

รายงานผล                                     
สํานักพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 



แผนผังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูประกอบการ 

สมัครเขารับการฝกอบรม “ มาตรฐานฟารมผึ้ง      
สําหรับผูประกอบการ ” 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 

รวบรวมรายช่ือผูประกอบการ  

ผูผานการฝกอบรม                          
มีความประสงคขอการรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

ฝกอบรมผูประกอบการ  

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

ยื่นคําขอรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง              
( แบบ ม.ฐ.ฟ. 3 ) 

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ 

ไมผาน ผาน 

แกไขเอกสาร 

ตอหนา 2 



แผนผังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผาน 

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ 

คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 
(กรมปศุสัตวและกรมสงเสริมการเกษตร) 

ตรวจประเมินฟารม 

ไมผาน ผาน 

ผูประกอบการ 

แกไขขอบกพรอง 

คณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานฟารมผ้ึง 

มติใหการรับรอง 

พิจารณาตัดสินใหการรับรอง 

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 

ผูประกอบการ 

ออกใบรับรองมาตรฐาน
ฟารมผ้ึง 

รายงานผล                                     
สํานักพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

กรมสงเสริมการเกษตร 



สรุปขั้นตอนการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 
ตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

พ.ศ.2551 
 
 

1. บุคคลที่เกี่ยวของกับการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้งสัตว 
2. ข้ันตอนการใหการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (คร้ังแรก) Granting Certification 

3. ข้ันตอนการคงไวซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) 

4. ข้ันตอนการตออายุการรับรอง (Recertification) 

5. ข้ันตอนการยกเลิกการรับรอง ( Cancelling Certification) 

6. ข้ันตอนการพกัใชและเพิกถอนการรับรอง (Suspending and Withdrawing Certification) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. บุคคลที่เกี่ยวของกับการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 
 

บุคคลที่เกี่ยวของ การดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ผูประกอบการ 

 

 

 

 

 

-    เปนผูสมัครใจเพื่อขอรับการรับรอง

มาตรฐานฟารมเล้ียงสัตว 

-   หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง           

รหัส RE-DLD-01 

-   คูมือขั้นตอนการฝกอบรมผูประกอบการ         

รหัส  P-FAM-01 

-   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหการรับรอง  

Granting Certification รหัส P-GC-01 

2.คณะผูตรวจรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   เปนผูตรวจประเมินมาตรฐานฟารม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง             

รหัส   RE-DLD-01 

-  คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานองคประกอบ และ

หนาที่ความรับผิดชอบของคณะผูตรวจรับรอง  

รหัส  P-AUD-01 

-  คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับคณะผูตรวจ

รับรอง รูปแบบการตรวจและขั้นตอนการตรวจ

ประเมิน รหัส P-AUD-02 

-  คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมิน

เพื่อการรับรอง (Initial Audit)    สําหรับคณะ

ผูตรวจรับรอง รหัส P-AUD-03 

-  คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจติดตามผล 

(Surveillance Audit) สําหรับคณะผูตรวจ

รับรอง รหัส P-AUD-04 

-  คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจตออายุ

การรับรอง (Recertification Audit) สําหรับ

คณะผูตรวจรับรอง  รหัส P-AUD-05 

-  คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหการรับรอง 

(Granting Certification)  รหัส P-GC-01 

-   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการคงไวซึ่งการ   

รับรอง (Maintaining certification) 

รหัส  P-MC-01 

-  คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตออายุ

ใบรับรอง (Recertification )    รหัส  P-RC-01 

-  คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการยกเลิกการ

รับรอง (Cancelling Certification)            

รหัส P-CNC-01 

 

 



บุคคลที่เกี่ยวของ (ตอ) การดําเนินการ (ตอ) เอกสารที่เกี่ยวของ (ตอ) 

  -   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพักใชและการ 

เพิกถอนการรับรอง (Suspending and 

Withdrawing Certification)                           

รหัส P-SC/WC-01 

3. คณะกรรมการ -    เปนผูพิจารณาตัดสิน การรับรองครั้งแรก 

การพักใช  การเพิกถอน และการตออายุ

การรับรองจากผลการตรวจประเมินและ

หลักฐานของคณะผูตรวจรับรอง 

-    หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง             

รหัส   RE-DLD-01 

-    คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานองคประกอบ 

หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับ

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตว  

รหัส  P-CC-01 

-    คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหการรับรอง  

(Granting Certification)    

     รหัส  P-GC-01 

-  คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตออายุ

ใบรับรอง (Recertification )     รหัส  P-RC-01 

-   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพักใชและการ

เพิกถอนการรับรอง (Suspending and 

Withdrawing Certification)                     

รหัส P-SC/WC-01 

4. ผูตัดสินการรับรอง -    เปนผูพิจารณาตัดสินการคงไวและการ

ยกเลิกการรับรอง จากผลการตรวจ

ประเมินและหลักฐานของคณะผูตรวจ

รับรอง 

-    หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง             

รหัส   RE-DLD-01 

-    คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานบทบาท หนาที่ และ

การดําเนินงานสําหรับผูตัดสินการรับรอง    

รหัส  P-DP-01 

-   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการคงไวซึ่งการ

รับรอง (Maintaining Certification)           

รหัส  P-MC-01  

-   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการยกเลิกการ

รับรอง (Cancelling Certification)                     

รหัส  P-CNC-01 

 
 

 
 
 
 



2. ขั้นตอนการใหการรบัรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (ครั้งแรก)Granting Certification 
 

บุคคลที่เกี่ยวของ การดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1.ผูประกอบการ 

 

 

 

2.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

 

3.สํานักสุขศาสตรสัตวและ

สุขอนามัย 

-  สมัครรับการฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน

ฟารมเล้ียงสัตวสําหรับผูประกอบการที่

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่ฟารมมี

ภูมิลําเนาตั้งอยู 

-   รวบรวมรายชื่อผูประกอบการไปยัง

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 

-   ดําเนินการฝกอบรม 

-    คูมือขั้นตอนการฝกอบรบ ผูประกอบการ    

      รหัส  P-FAM-01 

 

 

 

4.ผูประกอบการ 

 

 

 

 

5.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

-    มีความประสงคขอรับการรับรอง

มาตรฐานฟารม และมีคุณสมบัติ

ครบถวน ใหสมัครขอการรับรองที่

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่ฟารมมี

ภูมิลําเนาอยู 

-   รับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ และ

สงรายชื่อผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ

ครบใหคณะผูตรวจรับรอง 

-    คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหการรับรอง  

(Granting Certification)    

     รหัส  P-GC-01 

 

 

 

6.คณะผูตรวจรับรอง -    ดําเนินการตรวจประเมินฟารมและ

สงผลการตรวจประเมินฟารมให

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินใหการ

รับรองภายในระยะเวลา 1 เดือนนับ

จากวันตรวจประเมินแลวเสร็จโดยไม

พบขอบกพรอง หรือวันที่ไดดําเนินการ

ตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรอง

รุนแรงแลวเสร็จ หรือวันที่ยอมรับแนว

ทางการแกไขขอบกพรองไมรุนแรงจาก

ผูขอการรับรอง 

-   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจ

ประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit)    

สําหรับคณะผูตรวจรับรอง รหัส P-AUD-03 

 

7.คณะกรรมการ -    ดําเนินการพิจารณาตัดสินใหการ

รับรอง จากผลการตรวจประเมินของ

คณะผูตรวจรับรองแลวสงผลการ

พิจารณาใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

-    คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานองคประกอบ 

หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับ

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเล้ียง

สัตว  รหัส  P-CC-01 

8.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด -    ดําเนินการจัดทําใบรับรองมอบใหแก

ผูประกอบการ 

-    คูมือขั้นตอนการจัดทําใบรับรอง                   

รหัส P-C-01 

 
 



3.ขั้นตอนการคงไวซ่ึงการรับรอง (Maintaining Certification) 
 

บุคคลที่เกี่ยวของ การดําเนนิการ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1.คณะผูตรวจรับรอง -    ดําเนินการตรวจประเมินฟารมเพื่อคงไว

ซึ่งการรับรอง และสงผลการตรวจ

ประเมินใหผูตัดสินการรับรองพิจารณา

การคงไวซึ่งการรับรอง 

-   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการคงไวซึ่ง

การรับรอง (Maintaining Certification)    

รหัส P-MC-01 

-   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจ

ติดตามผล (Surveillance Audit) สําหรับ

คณะผูตรวจรับรอง รหัส P-AUD-04 

2.ผูตัดสินการรับรอง -   พิจารณาการคงไวซึ่งการรับรองจากผล

การตรวจประเมินของคณะผูตรวจ

รับรองแลวสงผลใหคณะผูตรวจรับรอง 

-    คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานบทบาท 

หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับผูตัดสิน

การรับรอง    รหัส  P-DP-01    

3.คณะผูตรวจรับรอง -    แจงผลการคงไวใหผูประกอบการทราบ -   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการคงไวซึ่ง

การรับรอง (Maintaining Certification)    

รหัส P-MC-01 

-   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจ

ติดตามผล (Surveillance Audit) สําหรับ

คณะผูตรวจรับรอง รหัส P-AUD-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.ขั้นตอนการตออายุการรับรอง (Recertification) 
 

บุคคลที่เกี่ยวของ การดําเนนิการ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

 

 

 

2.ผูประกอบการ 

 

 

 

 

 

3.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

-    ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนผูประกอบการที่

ใบรับรองจะหมดอายุ และทําหนังสือแจง

ผูประกอบการทราบอยางนอย 4 เดือน   

กอนใบรับรองหมดอายุ 

-    ดําเนินการยื่นขอตออายุการรับรองกอน

ใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือน          

ที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่ฟารมมี

ภูมิลําเนาตั้งอยู 

-    หากไมประสงคเขามาตรฐานฟารมใหแจง

ยกเลิกไปยังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

-    กรณีใบรับรองหมดอายุและผูประกอบการ

ไมมายื่นตออายุการรับรอง ใหสํานักงาน  

ปศุสัตวจังหวัด ทําหนังสือแจงผูประกอบการ

ใหตออายุการรับรองอีกครั้งหนึ่งภายในเวลา 

2 เดือนหลังใบรับรองหมดอายุ และแนบ

แบบฟอรมขอยกเลิกมาตรฐานฟารม 

-    ดําเนินการรับสมัครผูประกอบการและ

ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอตออายุใบรับรอง

ของผูประกอบการและสงรายชื่อผูประกอบ 

การที่มีคุณสมบัติครบใหคณะผูตรวจรับรอง 

-  คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการ

ตออายุใบรับรอง 

(Recertification ) รหัส  P-RC-01 
 
 

4.คณะผูตรวจรับรอง -    ดําเนินการตรวจประเมินเพื่อตออายุการ

รับรองของผูประกอบการและสงผลการตรวจ

ประเมินใหคณะกรรมการภายในระยะเวลา 

1 เดือนนับจากวันตรวจประเมินแลวเสร็จ

โดยไมพบขอบกพรอง หรือวันที่ไดดําเนินการ

ตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองรุนแรง

แลวเสร็จ หรือวันที่ยอมรับแนวทางการแกไข

ขอบกพรองไมรุนแรงจากผูขอการรับรอง 

-   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการ

ตรวจตออายุการรับรอง 

(Recertification Audit) สําหรับ

คณะผูตรวจรับรอง                

รหัส P-AUD-05 

5.คณะกรรมการ 

 

 

 

-    ดําเนินการพิจารณาตัดสินใหการตออายุการ

รับรองจากผลการตรวจประเมินของ      

คณะผูตรวจรับรอง และสงผลการพิจารณา

ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

-    คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

องคประกอบ หนาที่ และการ

ดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการ

รับรองมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตว    

รหัส  P-CC-01 

6.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด -    ดําเนินการจัดทําใบรับรอง (ตออายุ)มอบให

ผูประกอบการ 

-    คูมือขั้นตอนการจัดทําใบรับรอง      

รหัส P-C-01 



5.ขั้นตอนการยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) 
 

บุคคลที่เกี่ยวของ การดําเนนิการ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1.ผูประกอบการ 

 

 

2.คณะผูตรวจรับรอง 

-   มีความประสงคจะยกเลิกการรับรอง 

-   มีคุณสมบัติไมครบถวนที่จะไดรับการรับรอง 

 

-   ดําเนินการตรวจประเมินเพื่อหาขอเท็จจริง 

และจัดทําบันทึกสรุปรายละเอียด

ขอเท็จจริง เสนอผูตัดสินการรับรอง 

พิจารณายกเลิกการรับรอง 

-   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการ

ยกเลิกการรับรอง (Cancelling 

Certification)   รหัส  P-CNC-01 

 

3.ผูตัดสินการรับรอง -   พิจารณาตัดสินยกเลิกการรับรองจากผล

รายละเอียดขอเท็จจริงของคณะผูตรวจ

รับรอง แลวสงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ดําเนินการ 

-  คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานบทบาท 

หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับผู

ตัดสินการรับรอง    รหัส  P-DP-01    

4.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด -    ดําเนินการตามมติผูตัดสินการรับรองเพื่อ

แจงผูประกอบการทราบ 

-   คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการ

ยกเลิกการรับรอง (Cancelling 

Certification)                           

รหัส  P-CNC-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.ขั้นตอนการพักใชและเพิกถอนการรับรอง 
 

บุคคลที่เกี่ยวของ การดําเนนิการ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1.คณะผูตรวจรับรอง -    ดําเนินการตรวจประเมินติดตามผล 

และ/หรือ การตรวจตออายุการรับรอง 

และ/หรือตรวจพบเหตุหรือรับทราบวา

ผูประกอบการปฏิบัติไมเปนไปตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองซึ่ง

อาจเปนเหตุใหตองพักใชหรือเพิกถอน

ใบรับรอง 

-     ดําเนินการตรวจประเมินและหา

หลักฐานพรอมสรุปผลเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาพักใช หรือเพิก

ถอนใบรับรอง แลวแตกรณี 

-  คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพักใช

และการเพิกถอนการรับรอง 

(Suspending and Withdrawing 

Certification)   รหัส P-SC/WC-01 

2.คณะกรรมการ -    ดําเนินการพิจารณาตัดสินการพักใช

หรือเพิกถอนการรับรองจากผลการ

ตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรอง

และสงผลการพิจารณาใหสํานักงาน 

     ปศุสัตวจังหวัด 

-    คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

องคประกอบ หนาที่ และการ

ดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการ

รับรองมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตว    

รหัส  P-CC-01 

3.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด -    ดําเนินตามมติของคณะกรรมการ -     คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัก

ใชและการเพิกถอนการรับรอง 

(Suspending and Withdrawing 

Certification)   รหัส P-SC/WC-01 

 
 



 สรุประยะเวลาในการดาํเนินการขอรบัและออกใบรับรอง  
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ในแตละขัน้ตอน 

 

การดําเนินการ ระยะเวลา 

1.ข้ันตอนการตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรอง         

      1.1 คณะผูตรวจรับรองจัดทําแผนการตรวจเพื่อ

การรับรองครั้งแรก ตรวจติดตาม หรือการตรวจตออายุ

การรับรองโดยใชแบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน 

(Audit Plan) รหัส F-AUD-01 สงใหผูประกอบการกอน

การตรวจประเมิน 

 

- อยางนอย 7 วนั 

        1.2 ในระหวางการตรวจประเมิน  กรณีพบ  

ขอบกพรองคณะผูตรวจรับรองแจงใหผูประกอบการ

จัดสงแนวทางในการแกไข โดยใหผูประกอบการระบุ 

        - สาเหตขุองปญหาที่พบ 

        - แนวทางการแกไข 

        - แนวทางการปองกนัการเกิดซ้ํา 

        - ระบุเวลาแลวเสร็จ 

       

 

- ใหผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไข

ภายใน  30 วัน  นับแตวันที่ออกหนังสือ

ราชการ  แจงผูประกอบการอยางเปน

ทางการ 

- กรณีผูประกอบการไมจัดสงแนวทางการ

แกไขตามระยะเวลาที่กําหนดใหแจงเตือน

ผูประกอบการใหจัดสงแนวทางการแกไข

คร้ังที่ 2 ภายใน 30 วัน หากผูประกอบการ

ยังไมสงแนวทางการแกไข  ใหนําเรื่อง

ดังกลาวเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ตรวจประเมินใหมทั้งระบบ 

        1 . 3  ระยะ เวลาการแก ไขข อบกพร องของ

ผูประกอบการ ในการตรวจเพื่อการรับรอง การตรวจ

ติดตาม การตรวจตออายุการรับรอง หากคณะผูตรวจ

รับรองพบขอบกพรองผูตรวจรับรองสามารถให

ผูประกอบการแกไขขอบกพรองได 2 คร้ัง ในเงื่อนไข

เวลา 

- แกไขได 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

หากพนกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหคณะ

ผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจประเมินใหม

ทุกขอกําหนด โดยใหผูประกอบการแจงเมื่อ

มีความพรอม 

 

 

 



สรุประยะเวลาในการดาํเนินการขอรบัและออกใบรับรอง 
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ในแตละขัน้ตอน (ตอ) 

 
การดําเนินการ ระยะเวลา 

        1.4 ภายหลังการตรวจประเมิน การตรวจเพื่อการ  

รับรองครั้งแรก การตรวจติดตาม การตรวจตออายุการ 

รับรอง ณ ฟารม คณะผูตรวจรับรองจัดทําหนังสือ 

ราชการ สรุปผลการตรวจประเมินแจงผูประกอบการทราบ

โดยเอกสารประกอบดวย 

- สําเนาแบบฟอรมรายงานผล (Audit Report)  

- สําเนาแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (CAR) ถามี  

- ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ 

ฟารม 

- กรณีมีการเก็บตัวอยาง ภายใน 15 วัน นับจาก

วันที่ไดรับผลการวิเคราะห 

1.5 ภายหลังการตรวจประเมินแลวเสร็จ คณะผูตรวจ

รับรองเสนอผลการตรวจประเมินและหลักฐานให

คณะกรรมการหรือผูตัดสินการรับรองดังนี้ 

      - กรณีการรับรองคร้ังแรก การตออายุการรับรองสงผล

การตรวจประเมินและหลักฐาน ใหคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาใหการรับรองครั้งแรก หรือตออายุการรับรอง  

      - กรณีคงไวซึ่งการรับรองและยกเลิกการรับรอง 

สงผลการตรวจประเมินและหลักฐานใหผูตัดสินการรับรอง

เพื่อพิจารณาการคงไวหรือยกเลิกการรับรอง 

- ภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่ตรวจประเมินแลว

เส ร็จ โดยไมพบขอบกพรอง  หรือวันที่ ได

ดํ า เ นิ น ก า ร ต ร ว จติ ด ต ามผลก า ร แ ก ไ ข

ขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ หรือวันที่ยอมรับ

แนวทางการแกไขขอบกพรองไมรุนแรง จาก

ผูประกอบการ 

 

 

 

 

        1.6 ภายหลังผูประกอบการไดรับใบรับรอง 

            1.6.1 กรณีตรวจติดตาม 

                    - คณะผูตรวจรับรองจะดําเนินตรวจติดตาม

ผลอยางนอย 2 คร้ัง ในรอบใบรับรอง 

 

 

 

- ตรวจติดตามทุกๆ 11-12 เดือน แตตองไมเกิน 

12 เดือน นับจากวันตรวจประเมิน ณ ฟารมคร้ัง

ลาสุด  

-    ภายในรอบระยะการรับรอง 3 ป จะดําเนินการ

ตรวจติดตามอยางนอย 2 คร้ังกรณีการตรวจ

ติดตามครั้งที่ 3 ใหดําเนินการเปนการตรวจตอ

อายุการรับรอง 



สรุประยะเวลาในการดาํเนินการขอรบัและออกใบรับรอง 
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ในแตละขัน้ตอน (ตอ) 

 
การดําเนินการ ระยะเวลา 

1.6.2 การตรวจตออายุการรบัรอง 

                    - สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ทําหนังสือ

แจงผูประกอบการใหตออายุการรับรอง 

                    - ผูประกอบการยื่นคําขอตออายุการ

รับรองกอนใบรับรองหมดอายุ 

                    - กรณีใบรับรองหมดอายุและ

ผูประกอบการไมมายื่นตออายุการรับรอง ใหสํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัด ทําหนังสือแจงผูประกอบการใหตออายุ

การรับรองอีกครั้งหนึ่งและแนบแบบฟอรมขอยกเลิก

มาตรฐานฟารม 

                    - คณะผูตรวจรับรองตรวจตออายุการ

รับรอง 

 

 

- 4 เดือน กอนใบรับรองหมดอาย ุ

 

- อยางนอย 3 เดือน 

 

- ภายใน 2 เดือน หลังใบรับรองหมดอาย ุ

หากผูประกอบการมีความประสงคจะเปน  

ฟารมมาตรฐานใหยืน่ขอตออาย ุ

หากผูประกอบการไมประสงคเปนฟารม

มาตรฐานใหเซ็นตชื่อยกเลิกในแบบฟอรม 

- ตรวจกอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 

เดือน แตไมเกิน 4 เดือน และตองไมเกิน 12 

เดือน นับจากวันตรวจประเมิน ณ ฟารม 

คร้ังลาสุด 

2. มติคณะกรรมการในการใหการรับรอง การพักใช

และเพิกถอนการรับรอง 

      2.1 การใหการรับรองครั้งแรก การตออายุการ

รับรอง 

      2.2 การพกัใช และการเพิกถอนใบรับรอง 

      2.3 การพกัใชใบรับรองมีระยะเวลา 

 

 

- มีผลต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติ 

 

- มีผลหลังจากวนัที่คณะกรรมการมีมติ 15 วนั 

- มีระยะเวลาครั้งละไมนอยกวา 60 วนั แตไม

เกิน 180 วนั 

3. ผูประกอบการ 

      3.1 ใบรับรองมีอาย ุ

      3.2 ผูประกอบการที่ถูกเพิกถอนใบรับรองจะไมได

รับการรับรองมาตรฐานฟารมล้ียงสัตว 

 

- 3 ป 

- เปนเวลา 3 ป 

 

 
 



 รหัส  RE-DLD-01 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
ในการรับรอง 

หนา                                  1/10      
แกไขครั้งที่                         0 
ประกาศใชวันที่    1 ตุลาคม 2551 

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว

สําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติของผูประกอบการ คณะผูตรวจรับรอง คณะกรรมการและผูตัดสิน        

การรับรองใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
2.1 ขอกําหนดนี้ครอบคลุมคุณสมบัติของผูประกอบการ  เงื่อนไขสําหรับผูประกอบการ การตรวจประเมิน       

เพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผลและการตรวจตออายุการรับรอง  การพักใชการรับรอง การเพิกถอน   

การรับรอง การยกเลิกการรับรอง การรักษาความลับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสตัวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2.2 ขอกําหนดนี้ใชสําหรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3. นิยาม 
3.1 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) หรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

(Livestock Farm Standard) หมายความวา วิธีปฏิบัติวาดวยองคประกอบของฟารมเลี้ยงสัตว         

การจัดการฟารมเลี้ยงสัตว การจัดการสุขภาพสัตว การจัดการสิ่งแวดลอม และการจัดการดานสวัสดิภาพสัตว 

เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยตอผูบริโภค ในที่นี้ประกอบดวย มาตรฐาน

ฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย มาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกรของประเทศไทย มาตรฐานฟารมโคนมและ    

การผลิตน้ํานมดิบของประเทศไทย มาตรฐานฟารมไกพันธุของประเทศไทย มาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปกของ

ประเทศไทย และมาตรฐานฟารมไกไขของประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ และการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดพันธุ ฟารมเปดเนื้อ ฟารมโคเนื้อ ฟารมผ้ึง ฟารมเปดไข ฟารมแพะเนื้อ 

ฟารมแกะเนื้อ และฟารมนกกระทา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และ

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสัตวชนิดอื่น ๆ ที่สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง                                    



 รหัส  RE-DLD-01 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
ในการรับรอง 

หนา                                  2/10      
แกไขครั้งที่                         0 
ประกาศใชวันที่    1 ตุลาคม 2551 

 

 

3.2 การรับรอง หมายความวา การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3.3 ผูตรวจรับรอง (Auditor) หมายความวา ผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ซึ่งเปนบุคคลที่ทําหนาที่

ตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตว 

3.4 คณะผูตรวจรับรอง (Audit team) หมายความวา คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวซึ่งเปนคณะ

บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตวใหทําหนาที่ตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

3.5 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายคามวา คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวที่

ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตวใหทําหนาที่พิจารณาใหการรับรองครั้งแรก การพักใช การเพิกถอน และการ

ตออายุใบรับรอง 

3.6 ผูตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตวใหทํา

หนาที่พิจารณาการคงไวซึ่งการรับรองและการยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

3.7 สัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว  หมายความวา สัตวแพทยที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ

สัตวแพทยชั้นหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.2545 และไดรับใบอนุญาตเปนสัตวแพทยผู

ควบคุมฟารมเลี้ยงสัตวจากกรมปศุสัตว 

3.8 ผูไดรับการรับรอง หมายความวา ผูขอรับรองที่ผานการตรวจประเมิน และไดรับการรับรอง ระบบการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณจากกรมปศุสัตว 

3.9 ผูประกอบการ หมายความวา เจาของหรือผูจัดการฟารมเลี้ยงสัตวที่ขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว

หรือผูไดรับใบรับรองจากกรมปศุสัตว 

3.10 การตรวจประเมิน (Audit)  หมายความวา การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน

ฟารมเลี้ยงสัตว เพื่อประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนด 

3.11 การใหการรับรอง (Granting Certification) หมายความวา การอนุมัติใหการรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแกผูประกอบการที่ยังไมเคยไดรับการรับรอง โดยคณะกรรมการ  

ภายหลังการตรวจประเมินเพื่อการรับรองของคณะผูตรวจรับรอง 
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3.12 การตออายุใบรับรอง (Recertification) หมายความวา การอนุมัติใหการรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแกผูประกอบการที่ยื่นขอตออายุการรับรอง โดยคณะกรรมการ 

ภายหลังการตรวจตออายุการรับรองของคณะผูตรวจรับรอง  

3.13 การคงไวซ่ึงการรับรอง (Maintaining Certification) หมายความวา การอนุมัติใหคงการรับรองการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแกผูประกอบการที่ไดรับการรับรองและยังอยูระหวาง

อายุใบรับรอง โดยผูตัดสินการรับรอง ภายหลังการตรวจติดตามผลของคณะผูตรวจรับรอง 

3.14 การพักใชการรับรอง (Suspending Certification) หมายความวา การอนุมัติพักใชการรับรองการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว โดยคณะกรรมการแกผูประกอบการที่ไดรับการรับรองซึ่งไม

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการรับรอง และ/หรือระบบที่ไดรับการรับรอง และ/หรือไม

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนด และหรือมีการพักการเลี้ยงสัตวที่ไดการรับรองเปนการ

ชั่วคราวตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 1 ป  

3.15 การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายความวา  การอนุมัติเพิกถอนการรับรอง

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว โดยคณะกรรมการแกผูประกอบการที่ไดรับการ

รับรองซึ่งไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการรับรอง และ/หรือไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับ

การรับรองในสาระสําคัญ และ/หรือไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองภายหลังจากถูกพักใชการรับรอง    

2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 3 ป และ/หรือมีขอรองเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาอาจทําใหเกิดความ

เสียหายตอการรับรอง 

3.16 การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความวา การอนุมัติยกเลิกการรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว โดยผูตัดสินการรับรองแกผูประกอบการที่เลิก

ประกอบกิจการ เสียชีวิต โอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว ขอยกเลิกการรับรองหรือไม

สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

3.17 ใบรับรอง หมายความวา ใบรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตาม

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตาม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่กรมปศุสัตวออกใหแกผูประกอบการ 
 

4. คุณสมบัติของผูประกอบการ 
4.1 ตองเปนเจาของหรือผูจัดการฟารมที่มีสิทธิในการครอบครองพื้นที่โดยถูกตองตามกฎหมาย 
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4.2 เปนผูที่สมัครใจขอรับการรับรองและยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

4.3 ไมเปนผูถูกเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวในชนิดสัตวนั้นๆ 

เวนแตพนระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแลว 

4.4 กอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผูประกอบการตองมีการนําระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวไปปฏิบัติแลว 

4.5 ตองยื่นหลักฐานการผานการฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวสําหรับผูประกอบการในชนิดสัตวที่

เกี่ยวของจากกรมปศุสัตว 

4.6 ตองมีสัตวแพทยผูควบคุมฟารมซึ่งมีคุณสมบัติและความรูความชํานาญตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
รับรองที่กรมปศุสัตวกําหนด โดยตองยื่นใบอนุญาตสัตวแพทยผูควบคุมฟารมในชนิดสัตวที่เกี่ยวของ ซึ่งออก

โดยกรมปศุสัตว 
 

5.การรับรอง 
5.1 กรมปศุสัตวดําเนินการใหการรับรองตามขอบขายที่กรมปศุสัตวประกาศเทานั้น 

5.2 กอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผูประกอบการตองมีการนําระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ไปปฏิบัติแลว รวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรมในทุกขอกําหนด 

5.3 การขอรับรอง ใหยื่นคําขอรับรองตอเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่ที่ฟารมต้ังอยูพรอมหลักฐาน
และเอกสารตางๆ ที่เปนปจจุบัน ตามรายการในแบบคําขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (ม.ฐ.ฟ.1) แบบ

คําขอรับรองมาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปก (ม.ฐ.ฟ.2)  หรือ แบบคําขอรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง(ม.ฐ.ฟ.3) 

ตามแตกรณี 

5.4 เมื่อผูประกอบการดําเนินการตามขอ 5.3 แลว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะดําเนินการดังนี้ 

(1) พิจารณาคําขอรับรองและรายละเอียดตางๆ ของผูประกอบการ หากมีรายละเอียดที่จําเปนตองแกไข

ปรับปรุงจะสงคืนคําขอรับรองและเอกสารประกอบคําขอรับรองใหผูประกอบการดําเนินการแกไข

เอกสารและยื่นคําขอรับรองใหม 

(2) ตรวจประเมินตามขั้นตอนที่กําหนดในหลักเกณฑและเงื่อนไขในการตรวจประเมิน โดยคณะผูตรวจ

รับรอง 

(3) คณะผูตรวจรับรองสรุปผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินใหการรับรอง 
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5.5 เมื่อคณะกรรมการมีมติใหการรับรองแลว กรมปศุสัตวจะออกใบรับรองให โดยมีผลต้ังแตวันที่คณะกรรมการ

มีมติอนุมัติใหการรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ป  และไมสามารถโอนใบรับรองใหแกผูอ่ืนได ทั้งนี้การ

ออกใบรับรอง กรมปศุสัตวจะดําเนินการออกใหในนามฟารมผูประกอบการที่ผานการตรวจประเมินเทานั้น 
 

6. เงื่อนไขสําหรับผูไดรับการรับรอง 
ผูไดรับการรับรอง ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

6.1 ตองรักษาไวซึ่งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง 
6.2 อางถึงการรับรองเฉพาะในกิจกรรมและขอบขายที่ไดรับการรับรองเทานั้น 

6.3 ตองไมนําใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงาน ไปใชในทางที่ทําให

เกิดความเสื่อมเสียตอกรมปศุสัตว ซึ่งอาจพิจารณาไดวาทําใหเกิดความเขาใจผิด 

6.4 ยุติการใชส่ิงพิมพ ส่ือโฆษณาที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใช เพิกถอน หรือ

ยกเลิกการรับรองไมวาดวยสาเหตุใด 

6.5 ผูไดรับการรับรองตองใหความรวมมือแกผูตรวจรับรองกรมปศุสัตว ในการตรวจประเมินทุกครั้ง โดยผูไดรับ
การรับรอง จะตองยินยอมใหผูตรวจรับรองเขาตรวจสอบในพื้นที่ฟารมทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพื้นที่ของตนเอง 

พื้นที่เชา และพื้นที่ใหเชา ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปจจัยการผลิต และยินยอมใหมีการสุม

ตัวอยาง เชน อาหารสัตว น้ําผึ้ง เปนตน ไปทดสอบแลวแตกรณี 

6.6 ผูไดรับการรับรองตองจัดทําบันทึกตามที่กําหนดไวในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยง
สัตวอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูตรวจรับรองสามารถตรวจสอบความเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน  

6.7 ผูไดรับการรับรองตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองที่เปนปจจุบันใหแกกรมปศุสัตว

เมื่อไดรับการรองขอ 

6.8 หากผูไดรับการรับรองประสงคจะยกเลิกการรับรอง ใหแจงเปนลายลักษณอักษรพรอมแนบใบรับรองคืนให 
กรมปศุสัตวภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่ผูไดรับการรับรองเลิกประกอบกิจการหรือภายใน 15 วันทําการ

นับจากวันที่แจงความประสงคจะยกเลิกการรับรอง และหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายตองสงสําเนา

หลักฐานการแจงความเอกสารสูญหายพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองมายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่

ออกใบรับรองให 

6.9 หากผูไดรับการรับรองประสงคจะตออายุการรับรอง ใหยื่นขอตออายุการรับรองตอกรมปศุสัตว ลวงหนาไม
นอยกวา 3 เดือนกอนวันที่ใบรับรองหมดอายุ 
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6.10 หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ  เชน เพิ่มหรือลดจํานวนโรงเรือน เพิ่มหรือลด

พื้นที่เลี้ยง  การปรับปรุงฟารม เปลี่ยนสัตวแพทยผูควบคุมฟารม เปลี่ยนผูจัดการฟารม เปนตน  ใหแจงกรม

ปศุสัตวทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ กรมปศุสัตวอาจพิจารณารับรองตอเนื่อง หรืออาจ

กําหนดใหมีการตรวจประเมินเพิ่มเติม  

6.11 การโอนกิจการใหสมาชิกในครอบครัวดําเนินการแทน ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตวทราบเปนลาย

ลักษณอักษรและใหผูรับโอนกิจการยื่นคําขอรับรองใหม พรอมยืนยันวายังคงรักษาไวซึ่งการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตามที่ไดรับการรับรองไว โดยคณะผูตรวจ

รับรองอาจดําเนินการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหการรับรองใหม และยกเลิกใบรับรอง

ฉบับเดิม ซึ่งผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับใบรับรอง

ฉบับใหมมายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่ออกใบรับรองให โดยใบรับรองฉบับใหมจะมีอายุเทาใบรับรองฉบับ

เดิมที่เหลืออยู 

6.12 การโอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัวดําเนินการแทน  ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตว

ทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง  

6.13 การยายสถานที่ต้ังฟารม ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตวทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่อยกเลิกการ

รับรอง  

6.14 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฟารม  แตยังคงสถานที่ต้ังฟารมเดิม ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตว

ทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง กรมปศุสัตวจะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม

โดยมีอายุเทากับฉบับเดิมที่เหลืออยู ทั้งนี้ผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันทําการ

นับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับใหมมายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่ออกใบรับรองให 

6.15 กรณีที่ขอยกเลิกการรับรอง หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลในใบรับรอง ซึ่งกําหนดใหผูไดรับการรับรองตองสงคืน
ใบรับรองฉบับเดิม หากผูไดรับการรับรองไมสามารถสงคืนใบรับรองฉบับเดิมไดเนื่องจากสูญหาย ใหสง

สําเนาหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหายพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองมายังสํานักงานปศุสัตว

จังหวัดที่ออกใบรับรองให 

6.16 กรณีใบรับรองสูญหาย ผูไดรับการรับรองตองแจงความเอกสารสูญหายพรอมยื่นคําขอใบแทนใบรับรอง

และแนบสําเนาหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหายพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองมายังสํานักงานปศุสัตว

จังหวัดเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม โดยใบรับรองฉบับใหมจะมีอายุเทาใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู  
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7. การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) และการตรวจตออายุการรับรอง (Recertification Audit) 
7.1 กรมปศุสัตวจะตรวจติดตามผลเพื่อติดตามการรักษาระบบที่ไดรับการรับรองอยางนอยปละ 1 คร้ัง ทั้งนี้ใน

รอบการรับรองอายุคราวละ 3 ป จะมีการตรวจติดตามผลอยางนอย 2 คร้ัง โดยจะดําเนินการทุก    11-12 

เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟารมคร้ังลาสุด โดยการตรวจติดตามผลจะตองไมเกิน 12 เดือนนับ

จากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟารมคร้ังลาสุด และการตรวจติดตามผลจะดําเนินการตามขั้นตอนการตรวจ

ติดตามสําหรับคณะผูตรวจรับรอง 

การตรวจติดตามผลเปนการตรวจประเมินแบบยอซึ่งอาจไมครบทุกขอกําหนดของมาตรฐาน ทั้งนี้การตรวจ

ติดตามผลทุกครั้งรวมกันในรอบการรับรอง 3 ป จะตองตรวจประเมินใหครบทุกขอกําหนดของมาตรฐาน 

7.2 การตรวจตออายุการรับรองจะดําเนินการทุก 3 ป โดยกรมปศุสัตวจะแจงผูประกอบการยื่นคําขอตออายุ

การรับรอง กอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 4 เดือน และผูประกอบการตองยื่นคําขอตออายุการรับรอง 

กอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือน 

7.3 กรณีที่ผูประกอบการไมยื่นคําขอตออายุการรับรอง ภายในระยะเวลาที่กําหนดและกรมปศุสัตวไมสามารถ

ตรวจตออายุการรับรองไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ หรือผูประกอบการไมสามารถแกไขขอบกพรอง

ที่พบไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ใบรับรองฉบับใหมที่ผูประกอบการไดรับจะมีอายุไมตอเนื่องจาก

ใบรับรองฉบับเดิม  โดยชวงที่ใบรับรองขาดอายุ ผูประกอบการไมสามารถอางอิงการรับรองของกรมปศุสัตวได 

และใหงดใชใบรับรอง เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานในชวงเวลาดังกลาว 

7.4 กรณีที่ผูประกอบการยื่นคําขอตออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตกรมปศุสัตวไมสามารถ

ตรวจตออายุการรับรองไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ กรมปศุสัตวจะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม

โดยมีอายุตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม   

7.5 การตรวจตออายุการรับรองจะดําเนินการตรวจประเมินระบบทั้งหมด กรณีที่จําเปนตองดําเนินการตรวจ

ติดตามผลครั้งที่ 3 ใหดําเนินการเปนการตรวจตออายุการรับรอง โดยตรวจประเมินครบทุกขอกําหนดและ

ดําเนินการตรวจประเมินกอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือนและตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่

ตรวจประเมิน ณ ฟารมคร้ังลาสุด โดยการตรวจตออายุการรับรองจะดําเนินการตามขั้นตอนการตรวจตอ

อายุการรับรองสําหรับคณะผูตรวจรับรอง  

7.6 การตรวจตออายุการรับรองสามารถดําเนินการไดกอนใบรับรองสิ้นอายุไมเกิน 4 เดือน 
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7.7 คณะผูตรวจรับรองสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยอาจไมแจงใหทราบ

ลวงหนา ในกรณีตอไปนี้ 

(1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวมี
ประสิทธิภาพลดลง เชน พบสารตกคางในผลผลิต มีเหตุสงสัยวาเกิดโรคระบาด หรือไมปฏิบัติตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน 

(2) เมื่อมีการวิเคราะหขอรองเรียนหรือขอมูลแลวพบวาผูประกอบการไมปฏิบัติตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวและ/หรือหลักเกณฑและเงื่อนไขของกรมปศุสัตว 

(3) มีมติของคณะกรรมการหรือผูตัดสินการรับรองใหมีการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว 
 

8. การพักใชและการเพิกถอนการรับรอง 

8.1 การพักใชการรับรอง 

    กรณีที่ผูไดรับการรับรองเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้  

(1) ผูไดรับการรับรองไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรอง ตัวอยางเชน ผูไดรับการรับรองนํา

เครื่องหมายรับรองของกรมปศุสัตวไปติดที่ผลิตภัณฑ เปนตน 

(2) ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรอง ตัวอยางเชน พบสารตกคางในผลผลิตเกินเกณฑที่กําหนด 

หรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติหนาที่ของสัตวแพทยผูควบคุมฟารมและทําใหมีผลกระทบตอระบบการ

ผลิต เปนตน 

(3) ไมแกไขปรับปรุงขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนด ตัวอยางเชน ในระหวางตรวจติดตามผลพบวา

ผูประกอบการไมสามารถแกไขปญหาเรื่องน้ําเสียจากฟารมสุกรได เปนตน 

(4) มีการพักเลี้ยงสัตวที่ไดรับการรับรองเปนการชั่วคราวตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 1 ป 

คณะผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจประเมินเพื่อหาหลักฐานหลังพบเหตุดังกลาวเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาพักใชการรับรอง โดยกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 2 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน และกําหนดวันที่พักใช

การรับรองใหมีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน เมื่อผูประกอบการถูกพักใชการรับรอง ตองหยุดการ

อางถึงการรับรอง หรือการใชเครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน (ถามี) 

8.2 การเพิกถอนการรับรอง 

กรณีที่ผูไดรับการรับรองเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี  ดังนี้ 
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(1) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองและสงผลกระทบรายแรงตอการรับรอง ตัวอยางเชน 

ผูไดรับการรับรองปลอมแปลงใบรับรองใหผูอ่ืนนําไปใช หรือนําผลผลิตจากฟารมอ่ืนมาอางอิงการ

รับรองในชื่อของฟารมที่ไดรับการรับรอง 

(2) ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองในสาระสําคัญ ตัวอยางเชน มีหลักฐานที่พิสูจนไดวามีการใชสาร

ตองหามในฟารมหรือตรวจพบในผลผลิต 

(3)  ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองหลังจากถูกพักใชการรับรองแลว 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 3 ป 

(4) มีขอรองเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาอาจทําใหเกิดความเสียหายตอการรับรอง

ตัวอยางเชน มีหลักฐานที่พิสูจนไดวาผูไดรับการรับรองนําซากสัตวไปทิ้งในแหลงน้ําสาธารณะ หรือมี

การปลอยน้ําเสียที่มีคาไมไดมาตรฐานลงสูแหลงน้ําสาธารณะและสงผลกระทบรุนแรงตอ

สภาพแวดลอม 

 คณะผูตรวจรับรองจะดําเนินการตรวจประเมินเพื่อหาหลักฐาน หลังพบเหตุดังกลาวเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทั้งนี้ผูไดรับการรับรองที่ถูกเพิกถอนตองสงคืนใบรับรอง

ใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูไดรับการรับรองไดรับหนังสือแจงเพิกถอน  

  ทั้งนี้สิทธิในการใชใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงานจะสิ้นสุดลง

ทันทีนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติใหเพิกถอน ซึ่งผูถูกเพิกถอนการรับรองตองงดใชหรืออางถงึการใช

ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน บนเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ เชน แผนพับ 

ใบปลิว เปนตน 

  ฟารมเลี้ยงสัตวที่อยูในทะเบียนประวัติฟารมเลี้ยงสัตวที่ไมไดมาตรฐาน หรือถูกเพิกถอน

ใบรับรองจะไมไดรับการพิจารณารับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวเปนเวลา 3 ป 

9. การยกเลิกการรับรอง 
การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณดัีงตอไปนี้ 

(1) ผูไดรับการรับรอง เลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง 
(2) ผูไดรับการรับรอง เปนบุคคลลมละลาย กรณีนิติบุคคล  
(3) ผูไดรับการรับรอง เสียชีวิต  
(4) ผูไดรับการรับรองโอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว 
(5) ผูไดรับการรับรอง แจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษร 
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(6) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง และผูไดรับการรับรองไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด

ใหมได 
10. การรักษาความลับ 

 กรมปศุสัตวจะเก็บรักษาขอมูลและเอกสารตางๆ ที่ไดรับจากผูประกอบการไวเปนความลับ แตจะไม

รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผูประกอบการ อันเนื่องมาจากการเปดเผยความลับโดยบุคคลอื่น 

เวนแตจะเกิดขึ้นจากการกระทําของกรมปศุสัตว  

  การเปดเผยขอมูลจะสามารถดําเนินการไดในกรณีที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเปนขอมูลที่

สามารถเปดเผยไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

11. อ่ืนๆ 
11.1 กรณีที่มีการแกไขหลักเกณฑและเงื่อนไขใดๆ  ที่ เกี่ยวของกับการรับรองนี้ กรมปศุสัตวจะแจงให

ผูประกอบการทราบ 

11.2 ผูไดรับการรับรองตองปรับปรุงแกไขตามหลักเกณฑและเงื่อนไขใหมตามขอ 11.1 ใหถูกตองภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด จากนั้นกรมปศุสัตวจะทําการตรวจสอบการปรับปรุงแกไขของผูไดรับการรับรอง 

11.3 กรมปศุสัตวไมรับผิดชอบในการกระทําใดๆ ของผูไดรับการรับรองที่ไดกระทําไปโดยไมสุจริต หรือไมปฏิบัติ

ตาม หรือฝาฝนหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด 

11.4 กรมปศุสัตวจะทําการเผยแพรรายชื่อผูไดรับการรับรอง ผูถูกพักใช เพิกถอนและยกเลิกการรับรอง ใหแก

สาธารณชนทราบ 
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1. วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ใน

การดําเนินการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวสําหรับผูประกอบการ” ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน

และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมต้ังแตการรับสมัครผูประกอบการ การจัดการฝกอบรมจนถึงการออกใบประกาศนียบัตรผาน

การฝกอบรมใหแกผูประกอบการ 

3. นิยาม 

1.)  ผูประกอบการ หมายความวา เจาของหรือผูจัดการฟารมที่ขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวหรือผู

ไดรับใบรับรองจากกรมปศุสัตว 

2.) ความหมายของคําอื่นๆ ที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

4.1.1 ดําเนินการเปดรับสมัครผูประกอบการที่มีความประสงคจะอบรมหลักสูตร “มาตรฐานฟารมเลี้ยง
สัตว สําหรับผูประกอบการ” 

4.1.2 รวบรวมรายชื่อผูประกอบการสงไปยังสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 

4.2 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ดําเนินการจัดฝกอบรม 

4.2.1 ใหคณะกรรมการฝกอบรมผูประกอบการแจง วัน เวลา สถานที่ที่ฝกอบรมใหผูประกอบการที่เขารับ

การฝกอบรมทราบ 

4.2.2 ในการฝกอบรมผูประกอบการตองลงทะเบียนและเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่กรมปศุสัตว
กําหนดไมนอยกวารอยละ 80 จึงผานการฝกอบรม 
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4.2.3 คณะกรรมการฝกอบรมผูประกอบการจัดทําใบประกาศนียบัตรใหแกผูประกอบการที่ผานการ
ฝกอบรมเสนอผู อํ านวยการสํานักสุขศาสตร สัตวและสุขอนามัยลงนาม  และมอบใบ

ประกาศนียบัตรใหผูประกอบการ 

4.2.4 สงรายชื่อผูประกอบการที่ผานการฝกอบรมใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับคณะผูตรวจรับรอง  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบ

เดียวกัน และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมองคประกอบ หนาที่ ความรับผิดชอบ จนถึงคุณสมบัติและประสบการณของคณะ

ผูตรวจรับรอง  

3. นิยาม 

1.) คณะผูตรวจรับรอง  (Audit team) หมายความวา คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวซึ่ง

เปนคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตวใหทําหนาที่ตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

2.) ผูตรวจรับรอง (Auditor) หมายความวา ผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวซึ่งเปนบุคคลที่ทํา

หนาที่ตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตว 

3.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. คณะผูตรวจรับรอง 

4.1 องคประกอบของคณะผูตรวจรับรอง ตามคําสั่งกรมปศุสัตวที่ 523/2551 เร่ืองแตงตั้งคณะผูตรวจรับรอง

มาตรฐานฟารม ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2551  ประกอบดวย 

1. ปศุสัตวจังหวัดหรือผูแทน  หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง 

2. เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว 7 ผูตรวจรับรอง 

 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือผูแทน 

3. หัวหนากลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว ผูตรวจรับรอง 

 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือผูแทน 

4.หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ผูตรวจรับรองและเลขานุการ 

    สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือผูแทน    
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4.2 คุณสมบัติของคณะผูตรวจรับรอง 

1. ตองเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณทางวิชาการในสาขาที่ตองการ หรือมีตําแหนงทาง    

วิชาชีพที่เหมาะสม 

2. ตองมีวุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน ผานการฝกอบรมและตองมีความรูความเขาใจในงานดาน

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

4.3  หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. วางแผน และเตรียมการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

2. กําหนดนัดหมายผูประกอบการเพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน
ฟารมเลี้ยงสัตว 

3. ดําเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวใหเปนไป
ตามระเบียบและคูมือการปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตวกําหนด 

ในกรณีที่หัวหนาคณะผูตรวจรับรองไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน

คณะผูตรวจรับรอง เปนหัวหนาคณะผูตรวจรับรองแทน ทั้งนี้ ในการตรวจรับรองจะตองมี

ผูตรวจรับรองอยางนอย 3 คน และอาจมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือผูสังเกตการณรวมดวยก็ได  

4. ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนฟารมเลี้ยงสัตว  ในกรณีที่ผูประกอบการไมปฏิบัติตามการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ที่กรมปศุสัตวกําหนด หรือกรณีพบสาร

ตกคางในสินคาปศุสัตว 

5. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 
หรือผลสอบสวนฟารมเลี้ยงสัตวโดยละเอียด 

6. ชี้แจงผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตอ
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เพื่อพิจารณาตัดสินใหการรับรองครั้งแรก การ

ตออายุใบรับรอง การพักใช และการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว แลวแตกรณี 
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7. ตรวจติดตามฟารมเลี้ยงสัตวที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตามระยะเวลาที่กําหนด
และสงผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ใหผู

ตัดสินการรับรอง พิจารณาเพื่อการคงไวซึ่งการรับรอง 

8. ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนสัตวแพทยผูไดรับใบอนุญาตควบคุมฟารมเลี้ยงสัตวในกรณี
ที่ไมปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ดานการจัดการ

สุขภาพสัตวพรอมเสนอความเห็นการสั่งพักใช และเพิกถอนใบอนุญาตเปนสัตวแพทยผู

ควบคุมฟารมใหกรมปศุสัตวพิจารณา 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานของคณะผูตรวจรับรอง  ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบขาย 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมรูปแบบการตรวจ  ข้ันตอนการตรวจประเมิน แบบฟอรมที่ใชในการตรวจประเมินจนถึง

ข้ันตอนการสงผลการตรวจประเมินใหคณะกรรมการและ/หรือผูตัดสินการรับรอง 

3. นิยาม 

1.) คณะผูตรวจรับรอง  (Audit team) หมายความวา คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวซึ่งเปน

คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตวใหทําหนาที่ตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

2.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 
 

4. รูปแบบการตรวจประเมินสําหรับคณะผูตรวจรับรอง 

รูปแบบการตรวจประเมิน มี 5 แบบ ดังตอไปนี้ 

(1) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit)  เปนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยตรวจประเมิน

อยางละเอียดในทุกขอกําหนดของมาตรฐาน ซึ่งจะดําเนินการในการตรวจประเมินเพื่อการ

รับรองครั้งแรก  

(2) การตรวจติดตามผลการแกไข (Follow-up Audit) เปนการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการแกไข

ขอบกพรอง จากการตรวจประเมินครั้งกอน 

(3) การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) เปนการตรวจประเมิน ฟารมเลี้ยงสัตวที่ไดรับ

ใบรับรองจากกรมปศุสัตว  เปนระยะตามรอบที่กําหนดไว เพื่อติดตามผลการรักษาระบบ ที่

ไดรับการรับรอง การตรวจประเภทนี้อาจเลือกตรวจในบางขอกําหนดของมาตรฐานเพื่อบงชี้ถึงภาพรวม

ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 



 รหัส  P-AUD-02 คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับ              
คณะผูตรวจรับรอง 

รูปแบบการตรวจ และข้ันตอนการตรวจประเมิน 

หนา                                  2/10         
แกไขครั้งที่                         1 
ประกาศใชวันที่    1 กุมภาพันธ 2554 

 

 

(4) การตรวจตออายุใบรับรอง (Recertification Audit)  เปนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยตรวจ

ประเมินอยางละเอียดในทุกขอกําหนดของมาตรฐาน ซึ่งจะดําเนินการในการตรวจประเมินกอน

ใบรับรองสิ้นอายุ 

(5) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit)  เปนการตรวจฟารมเลี้ยงสัตว ที่ไดรับการรับรองซ่ึงมีปญหาหรือ

มีการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน หรือเฉพาะดาน เชน การจัดการดาน

ส่ิงแวดลอม เปนตน การตรวจชนิดนี้จะมุงเนนเกี่ยวกับเร่ืองที่เปนปญหาเทานั้น โดยไมแจงให

ผูประกอบการทราบลวงหนา 

เหตุที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษ มีไดดังตอไปนี้ 

(ก)  มีเหตุอันควรสงสัยวาการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวมี
ประสิทธิภาพลดลง เชน พบสารตกคางในผลผลิต มีเหตุสงสัยวาเกิดโรคระบาด หรือไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(ข)  เมื่อมีการวิเคราะหขอรองเรียนหรือขอมูลแลวพบวาผูประกอบการไมปฏิบัติตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว หรือหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กรมปศุสัตวกําหนด 

(ค)  มีมติของคณะกรรมการหรือผูตัดสินการรับรองใหมีการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว 
 

5. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
 

5.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 
 5.1.1 คณะผูตรวจรับรองจัดทําหนังสือ โทรสาร โทรศัพท หรือ e-mail กําหนดการตรวจประเมิน โดยใช

แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan)  รหัส F-AUD-01 และจัดสงใหผูประกอบการ

ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการตรวจประเมิน 

 5.1.2   จัดเตรียมหลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม (Checklist) ตามชนิดสัตวที่จะ

ดําเนินการตรวจประเมิน และแบบฟอรมที่ใชในการตรวจประเมิน ดังนี้ 
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หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม (Checklist) ใชเอกสารดังตอไปนี้ 

 

การตรวจประเมินทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

หรือมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตว 

หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเล้ียงสัตว

(มาตรฐานฟารมเล้ียงสัตว) 

รหัส 

1. ฟารมเปดเนื้อ 

2. ฟารมเปดพันธุ 
3. ฟารมผ้ึง 
4. ฟารมโคเนื้อ 

5. ฟารมเปดไข 
6. ฟารมนกกระทา 

7. ฟารมแพะเนื้อ 

8. ฟารมแกะเนื้อ 

9. ฟารมนกเขาชวาเสียง 
10. ฟารมไกพันธุ 
11. ฟารมไกเนื้อ 

12. ฟารมสุกร 
13. ฟารมโคนม 

14. ฟารมแพะนม 

15. สถานที่ฟกไขสัตวปก 

16. ฟารมไกไข 

1. ฟารมเปดเนื้อ 

2. ฟารมเปดพันธุ 
3. ฟารมผ้ึง 
4. ฟารมโคเนื้อ 

5. ฟารมเปดไข 
6. ฟารมนกกระทา 

7. ฟารมแพะเนื้อ 

8. ฟารมแกะเนื้อ 

9. ฟารมนกเขาชวาเสียง 
10. ฟารมไกพันธุ 
11. ฟารมไกเนื้อ 

12. ฟารมสุกร 
13. ฟารมโคนม 

14. ฟารมแพะนม 

15. สถานที่ฟกไขสัตวปก 

16. ฟารมไกไข 

F-MD-AUD-01 

F-PS-MD/LAY-AUD-01 

F-BEE-AUD-01 

F-CA-AUD-01 

F-LD-AUD-01 

F-QU-AUD-01 

F-MG-AUD-01 

F-SH-AUD-01 

F-ZD-AUD-01 

F-PS-BR/LAY-AUD-01 

F-BR-AUD-01 

F-PIG-AUD-01 

F-DA-AUD-01 

F-DG-AUD-01 

F-HA-AUD-01 

F-LAY-AUD-01 

 

 

แบบฟอรมที่ใชในการตรวจประเมิน ประกอบดวย 

1. แบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม (Audit Report) 

รหัส F-AUD-02 

2. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request)  รหัส F-AUD-03  
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5.2 ขั้นตอนการตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรอง 
 

ข้ันตอนการตรวจประเมิน ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

5.2.1 การประชุมเปดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 

คณะผูตรวจรับรองประชุมเปดการตรวจประเมินรวมกับผูประกอบการ หรือผูแทน และผูที่

เกี่ยวของ วัตถุประสงคของการประชุมเปดการตรวจประเมิน คือ 

(1) เปนการแนะนําคณะผูตรวจรับรองตอผูประกอบการ หรือผูแทน และผูที่เกี่ยวของ  

(2) เพื่อเปนการทบทวนขอบขายและวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 

(3) เพื่อชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใชในการตรวจประเมิน 

(4) เพื่อสรางความสัมพันธในการสื่อสารระหวางผูตรวจรับรองและผูประกอบการ 
(5) เพื่อเปนการยืนยันความพรอมของทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จําเปน

สําหรับคณะผูตรวจรับรอง และความเปนปจจุบันของเอกสารที่ไดรับ 

(6) เพื่อยืนยันวันและเวลาในการประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 

(7) เพื่อทําความเขาใจและแกไขขอของใจจุดที่ยังไมชัดเจนในกําหนดการตรวจประเมิน 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 

5.2.2 การตรวจประเมิน 

 การตรวจประเมินประกอบดวย 

(1) การสัมภาษณ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะตองยืนยันจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ เชน 

โดยการสังเกต การวัด และการบันทึก เปนตน 

(2) การตรวจเอกสารและบันทึก 

(3) การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพื้นที่ที่ตรวจ  

ในการตรวจประเมินใหบันทึกสิ่งที่อาจเปนเหตุนําไปสูความไมเปนไปตามขอกําหนด การ

ตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียดที่ไมไดเขียนไวในหลักเกณฑการใหคะแนน
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การตรวจประเมินมาตรฐานฟารม (Checklist) ก็ได  และอาจดําเนินการเก็บตัวอยาง

อาหารสัตว หรือน้ําผึ้ง แลวแตกรณีและบันทึกการเก็บตัวอยางในบันทึกการเก็บตัวอยาง 

ในระหวางการตรวจประเมิน หัวหนาคณะผูตรวจรับรองอาจเปลี่ยนแปลงกําหนดการ

ตรวจประเมินไดตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผูประกอบการ เพื่อใหการ

ตรวจประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 
 
 

5.2.3 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน 

 ส่ิงที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดตองบันทึกไว และหลังจากเสร็จส้ินการตรวจประเมิน คณะ

ผูตรวจรับรองตองประชุมรวมกันเพื่อสรุปวาสิ่งที่ตรวจพบรายการใดถือเปนขอบกพรอง การเขียน

รายงานขอบกพรองตองกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนที่เปนรูปธรรม และใหอางถึงขอกําหนดใน

มาตรฐานใหชัดเจน โดยเขียนรายงานขอบกพรองในแบบฟอรมรายงานขอบกพรอง (CAR) 
  

5.2.4 การประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 

หลังจากการตรวจประเมินแลวเสร็จ คณะผูตรวจรับรองดําเนินการประชุมปดการตรวจ

ประเมิน เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือ

ขอบกพรองที่พบจากการตรวจประเมิน (ถามี) ตอผูประกอบการ เพื่อทําความเขาใจผลของ

การตรวจประเมินใหถูกตองตรงกัน และผูประกอบการหรือผูแทนลงชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจ

พบหรือขอบกพรอง (ถามี) จากนั้นคณะผูตรวจรับรองมอบสําเนารายงานผลการตรวจ

รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม และสําเนาบันทึกขอบกพรอง (ถามี)  

    กรณีที่พบขอบกพรอง คณะผูตรวจรับรองจะแจงผูประกอบการใหจัดสงแนว

ทางการแกไขและปองกันการเกิดซ้ําของขอบกพรองใหคณะผูตรวจรับรองพิจารณาภายใน     

30 วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงอยางเปนทางการ หากผูประกอบการไมจัดสงแนวทางการ

แกไขในระยะเวลาที่กําหนด คณะผูตรวจรับรองจะแจงเตือนใหจัดสงแนวทางการแกไขใน

ระยะเวลา 30 วัน (คร้ังที่2) รวมเปน 60 วัน นับแตวันที่ออกหนังสือราชการแจงอยางเปน

ทางการ หากผูประกอบการยังไมจัดสงแนวทางการแกไขตามระยะเวลาที่กําหนด ผูตรวจรับรอง

จะดําเนินการตรวจประเมินใหมทุกขอกําหนด ทั้งนี้ใหผูประกอบการแจงความประสงคการ

ขอรับรองที่ สํานักงานปศุ สัตวจังหวัดเมื่อมีความพรอม กรณีระยะเวลาไม เกิน 1 ป 

ผูประกอบการไมตองยื่นคําขอรับรองใหม 
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    ระหวางการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหากพบขอบกพรองรุนแรงจํานวนมากที่

แสดงใหเห็นวาผูประกอบการยังมิไดดําเนินการตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวอยางมีประสิทธิผลเพียงพอ และผูประกอบการมีความประสงคที่จะขอ

ยุติการตรวจประเมิน เพื่อใหมีการตรวจประเมินทั้งระบบใหม ใหผูประกอบการแจงตอหัวหนา

คณะผูตรวจรับรองทราบ และเมื่อมีความพรอมที่จะรับการตรวจประเมินใหมทั้งระบบ  ใหแจง

คณะผูตรวจรับรอง ทั้งนี้การตรวจประเมินครั้งใหมตองไมเกิน 1 ป นับจากวันที่ดําเนินการตรวจ

ประเมินครั้งแรก หากไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ใหผูประกอบการยื่นคําขอใหม 
 

5.2.5 การเขียนรายงานการตรวจประเมิน 

หลังจากตรวจประเมินแลวเสร็จ หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง/ ผูตรวจรับรองจัดทํารายงานผล

การตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเพื่อแจงผลการตรวจประเมินให

ผูประกอบการทราบภายใน 15 วัน หลังการตรวจประเมินหรือหลังจากทราบผลการ

วิเคราะหตัวอยางในกรณีที่มีการเก็บตัวอยาง 

 ทั้งนี้การแจงผลนี้เปนการแจงผลการตรวจประเมินเทานั้น ยังไมมีการตัดสินวา

ผูประกอบการไดรับการรับรองหรือไม  โดยเอกสารที่สงใหผูประกอบการ ประกอบดวย 

1. หนังสือราชการแจงรายงานผลการตรวจประเมิน 

2. สําเนารายงานผลการตรวจประเมิน   

3. สําเนารายงานขอบกพรอง (ถามี) 
4. สําเนาผลทดสอบตัวอยาง (ถามี) 
  จากนั้นคณะผูตรวจรับรองพิจารณาผลการตรวจประเมิน  เพื่อ เสนอ

คณะกรรมการหรือผูตัดสินการรับรอง พิจารณาตัดสินใหการรับรองแลวแตกรณี 
 

5.2.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 

(1) กรณีไมพบขอบกพรอง แตอาจมีขอสังเกตหรือขอเสนอแนะใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวม
รายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหการรับรอง 

(2) กรณีพบเฉพาะขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) ใหคณะผูตรวจรับรอง

พิจารณาแนวทางการแกไขและปองกันขอบกพรองที่เกิดขึ้นตามที่ผูประกอบการเสนอ หาก
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เห็นวาเปนแนวทางปรับปรุงแกไขที่ยอมรับได ใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการ

ตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหการรับรอง 

(3) กรณีพบขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจ

ติดตามผลการแกไข (Follow up Audit) ขอบกพรองทั้งหมดแลวพบวาผูประกอบการได

ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว คณะผูตรวจรับรอง

รวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหการรับรอง 

ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได  2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 

6 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก หากพนระยะเวลาดังกลาวใหดําเนินการตรวจ

ประเมินใหมทุกขอกําหนดโดยไมตองยื่นคําขอรับการรับรองใหมกรณีผูประกอบการมีความ

พรอมในการขอรับรองใหมภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

(4) กรณีพบขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) และขอบกพรองไมรุนแรง (Minor 

Nonconformity)  และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจติดตามผลการแกไข (Follow up 

Audit) ขอบกพรองทั้งหมดแลวพบวาผูประกอบการไดดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

ทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว ใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหการรับรอง 

ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา    

6 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก หากพนระยะเวลาดังกลาวใหดําเนินการตรวจ

ประเมินใหมทุกขอกําหนดโดยไมตองยื่นคําขอรับการรับรองใหม กรณีผูประกอบการมีคาม

พรอมในการขอรับรองใหมภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 
 

5.3  ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินการรับรอง 
5.3.1 กรณีการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก หรือตรวจตออายุการรับรอง 

วิธีดําเนินการ 

1.คณะผูตรวจรับรองทําการตรวจประเมินฟารม จนไดขอสรุปผลในดังกรณีดังตอไปนี้ 

1.1 ไมพบขอบกพรอง แตอาจมีขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ 
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1.2 พบเฉพาะขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) และผูประกอบการไดเสนอ

แนวทาง ปรับปรุงแกไขใหคณะผูตรวจรับรองพิจารณาแลวยอมรับได 

1.3 พบขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจ

ติดตามผลการแกไข (Follow up Audit) ขอบกพรองทั้งหมดแลวพบวาผูประกอบการได

ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว 

1.4 พบขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) และขอบกพรองไมรุนแรง (Minor 

Nonconformity)  และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจติดตามผลการแกไข (Follow 

up Audit) ขอบกพรองทั้งหมดแลวพบวาผูประกอบการไดดําเนินการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว 

2. คณะผูตรวจรับรองดําเนินการรวบรวมผลการตรวจประเมินและเอกสารทั้งหมด เชน ม.ฐ.ฟ., 

แผนผังฟารม รายงานผลการตรวจประเมิน ผลวิเคราะห(ถามี) รายงานขอบกพรอง(ถามี) 

แนวทางการแกไขของผูประกอบการในกรณีขอบกพรองไมรุนแรง หรือภาพถายแสดงสภาพ

ภายในฟารมในจุดที่สําคัญ เชน ระบบฆาเชื้อโรค สถานที่เก็บอาหาร สถานที่ทําลายซาก 

สถานที่บําบัดน้ําเสีย เปนตน เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหการรับรองครั้งแรกหรือตอ

อายุการรับรอง โดยจะตองนําเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจาก

วันที่ตรวจประเมินแลวเสร็จโดยไมพบขอบกพรอง หรือวันที่ไดดําเนินการตรวจติดตามผล

การแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ หรือวันที่ยอมรับแนวทางการแกไขขอบกพรองไม

รุนแรงจากผูขอรับรอง 

ในการรับรองครั้งแรก และการตออายุการรับรอง ใหมีการสุมตัวอยางเพื่อ

ประกอบการพิจารณาผล กรณีที่มีการสุมตัวอยางใหคณะผูตรวจรับรองรอผลการวิเคราะห

กอนการรายงานผลการตรวจประเมินใหคณะกรรมการพิจารณา 

กรณีที่การตรวจประเมินเพื่อการรับรองหรือตออายุการรับรองไมสามารถเก็บ

ตัวอยางอาหารสัตวไดเนื่องจากดําเนินการตรวจประเมินฟารมในระยะที่สัตวไมใหผลผลิต

หรือกอนระยะจําหนาย ใหคณะผูตรวจรับรองวางแผนเก็บตัวอยางอาหารสัตวในระหวาง

การตรวจติดตามผล 
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กรณีที่มีการสุมตัวอยางอาหารสัตว น้ําผึ้ง ใหผูตรวจรับรองบันทึกรายละเอียดของ

ตัวอยาง โดยดําเนินการตามคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เร่ือง การเก็บตัวอยางอาหารสัตว และ/
หรือคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เร่ืองการเก็บตัวอยางน้ําผึ้ง แลวแตกรณี  

3. คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรอง เพื่อใหการรับรอง

ฟารมคร้ังแรก หรือตออายุการรับรอง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการปฏิบัติตาม คูมือ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบ หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการ

รับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว  

4. คณะกรรมการสงมติพิจารณาผลใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดทําใบรับรอง การจัดทํา

ใบรับรองปฏิบัติตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรอง ทั้งนี้ในการรับรองครั้ง

แรก วันที่มีผลบังคับใชใหมีผลต้ังแตคณะกรรมการมีมติใหการรับรอง 
 

5.3.2 กรณีการตรวจประเมินเพื่อคงไวซ่ึงการรับรอง 
วิธีดําเนินการ 

1. คณะผูตรวจรับรองจัดทําแผนการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) ทั้งนี้ในรอบ

การรับรองมาตรฐานฟารมมีอายุคราวละ 3 ป คณะผูตรวจรับรองจะตองทําการตรวจ

ติดตามผลอยางนอย 2 คร้ัง โดยจะดําเนินการทุก 11-12 เดือน นับจากวันตรวจ

ประเมินฟารมคร้ังลาสุด โดยการตรวจติดตามผลจะตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่

ตรวจประเมินฟารมคร้ังลาสุด 

  กรณีที่จําเปนตองดําเนินการตรวจติดตามผลครั้งที่ 3 ใหดําเนินการเปนการ

ตรวจตออายุการรับรอง โดยตรวจประเมินทุกขอกําหนด และดําเนินการตรวจ

ประเมินกอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือนแตไมเกิน 4 เดือน และตองไมเกิน 

12 เดือน นับจากวันตรวจประเมิน ณ ฟารมคร้ังลาสุด 

2. คณะผูตรวจรับรองรวบรวมผลการตรวจติดตามผลเสนอผูตัดสินการรับรองในกรณีที่ 
- วันที่ตรวจติดตามผลแลวเสร็จ โดยไมพบขอบกพรอง  

- หรือวันที่ไดดําเนินการตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ  

- หรือวันที่ยอมรับแนวทางการแกไขขอบกพรองไมรุนแรงจากผูประกอบการ 
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3. ผูตัดสินการรับรองพิจารณาผลการตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรองเพื่อใหการ
คงไวของฟารมมาตรฐาน  การปฏิบัติงานของผูตัดสินการรับรองใหดําเนินการตามคูมือ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน บทบาท หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับผูตัดสินการรับรอง  

4. ผูตัดสินการรับรองสงการพิจารณาคงไวซึ่งการรับรองใหคณะผูตรวจรับรองดําเนินการ
แจงผูประกอบการตอไป 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้งสัตว เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปในรูปแบบเดียวกนัและมีประสิทธภิาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมองคประกอบ หนาที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณจนถึงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

3. นิยาม 

1.) คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายความวา คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว

ที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตว ใหทําหนาที่พิจารณาใหการรับรองคร้ังแรก การพักใช การเพิกถอน และ

การตออายุใบรับรอง 

2.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. คณะกรรมการ 

4.1.   องคประกอบของคณะกรรมการตามคาํสัง่กรมปศุสัตวที ่524/2551 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน

ฟารมเลี้ยงสัตว ลงวนัที่  26  มิถนุายน 2551 ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานกัสุขศาสตรสัตวและสุขอนามยั   ประธานกรรมการ 

 2. ผูอํานวยการสวนการรับรองคุณภาพสนิคาปศุสัตว  รองประธานและกรรมการ 

     สํานกัสุขศาสตรสัตวและสุขอนามยั 

 3. นายสัตวแพทยสวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว    กรรมการ 

     สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามยั  จาํนวน 2 คน 

ใหประธานกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทาํหนาที่เปนเลขานกุาร 
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4.2.   เกณฑคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(1) ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณทางวิชาการในสาขาที่ตองการ  หรือมีตําแหนง

ทางวิชาชีพที่เหมาะสม 

(2) ตองมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน ผานการฝกอบรม และตองมีความรูความเขาใจในงาน

ดานการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

4.3.   หนาที่ของคณะกรรมการ 
1. พิจารณาใหคําตัดสินการรับรองครั้งแรก การพักใช การเพิกถอน และการตออายุใบรับรอง 

2. ทบทวนความถูกตองของผลการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตวของคณะผูตรวจรับรอง  

3. ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางในการแกไขปญหาของผูประกอบการ 

4. เชิญผูตรวจรับรอง มาชี้แจงเรื่องการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตวในการประชุมคณะกรรมการ 

5. สรุปผลการพิจารณาตัดสินการรับรองครั้งแรก การพักใช การเพิกถอน และการตออายุใบรับรอง เพื่อให

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการตามผลการพิจารณานั้น 

6. รายงานผลการพิจารณาตัดสินการรับรองครั้งแรก การพักใช การเพิกถอน และการตออายุใบรับรองให

กรมปศุสัตวทราบ 

7. ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใหการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตามที่อธิบดีกรม

ปศุสัตวมอบหมาย 

4.4.   การรักษาความลับและการแสดงความไมมีสวนไดสวนเสีย 

คณะกรรมการ ตองรักษาความลับและไมมีสวนไดสวนเสียในการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตวที่

พิจารณาตัดสิน 
 

5. รายละเอียดการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
คณะผูตรวจรับรองสงรายงานผลการตรวจประเมินฟารม การรับรองมาตรฐานฟารมคร้ังแรก การพักใช การเพิก

ถอน และการตออายุการรับรอง แลวแตกรณีมายงัคณะกรรมการ 

5.1 การวางแผนและการดําเนินการกอนการประชุม 
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เลขานุการคณะกรรมการ 

5.1.1   วางแผนการประชุมคณะกรรมการ  โดยดําเนินการประชุมอยางนอย  เดือนละ 1 คร้ัง หรือตามความ

เหมาะสม และแจงใหคณะกรรมการทราบ 

5.1.2 จัดทําหนังสือเชิญประชุม กําหนดวัน เวลา สถานที่การประชุม และวาระการประชุม รวมทั้งรวบรวม

เอกสารประกอบการประชุม ประกอบดวย 

- รายงานผลการตรวจประเมิน  การตรวจเพื่อการรับรองครั้งแรก การตออายุ หรือการตรวจพบ

สาเหตุและหลักฐาน ซึ่งจะนําไปถึงการพักใชและการเพิกถอนใบรับรอง แลวแตกรณี 

- แนวทางการแกไขของผูประกอบการ 

- แฟมประวัติผูประกอบการ 

- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ 

5.1.3   สงหนังสือเชิญคณะกรรมการ และผูตรวจรับรองที่เกี่ยวของ ประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และ

เอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ (กรณีมีเหตุเรงดวน เลขานุการคณะกรรมการ อาจใหมี

การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนได)  และจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการลวงหนา 

5.2 การประชุมคณะกรรมการ 
5.2.1 องคประชุมของคณะกรรมการตองไมนอยกวาสองในสาม 

กรณีที่คณะกรรมการมาประชุมไมถึงสองในสามขององคประกอบคณะกรรมการ ใหเลขานุการ

คณะกรรมการ ดําเนินการนัดประชุมใหมหรือพิจารณาเรื่องที่ตองพิจารณาโดยวิธีอ่ืน  เชน เวียน

หนังสือ หรือประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

5.2.2 คณะกรรมการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ และลงนามในรายชื่อผู

เขาประชุมคณะกรรมการ 

5.2.3 การลงมติใหถือเสียงขางมาก คณะกรรมการหนึ่งคน ใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานคณะกรรมการ ออกเสียงชี้ขาด และหากเรื่องใดไมมีผูคัดคานถือวาที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ  
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5.2.4 ในกรณีที่มีการพิจารณาใหการรับรองครั้งแรก การพักใช การเพิกถอน การตออายุการรับรอง แก

ผูประกอบการ คณะกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียกับผูประกอบการนั้นตองงดออกเสียงและไมแสดง

ความคิดเห็นใดๆ 

5.2.5 เลขานุการคณะกรรมการ บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ ตามมติ

คณะกรรมการ 

5.2.6 เลขานุการคณะกรรมการ จัดทําสรุปผลการพิจารณาการรับรองครั้งแรก การพักใช การเพิกถอน หรือ

การตออายุการรับรองแลวแตกรณี ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการตามมติของที่ประชุม

คณะกรรมการ 

5.2.7 เลขานุการคณะกรรมการ จัดทําสรุปผลการพิจารณา การรับรองมาตรฐานฟารมใหกรมปศุสัตวทราบ 

5.2.8 เอกสารที่เกี่ยวของการประชุม 

1. แผนการประชุมคณะกรรมการ 
2. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 
3. ระเบียบวาระการประชุม 

4. เอกสารประกอบการประชุม 

5. รายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการ  F-CC-01 

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
7. แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผูตัดสินการรับรอง  F-CC/DP-01 

5.3 มติคณะกรรมการในการใหการรับรอง 

  การรับรองครั้งแรก วันที่มีผลบังคับใชในใบรับรองนับต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติ 
 การพักใชการรับรอง 
   การพักใชการรับรองแตละครั้งมีระยะเวลาไมนอยกวา 60 วัน แตไมเกิน 180 วัน และกําหนดวันที่พัก

ใชการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน 
 การเพิกถอนการรับรอง 
   การเพิกถอนการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน และฟารมที่อยูในทะเบียน

ประวัติเปนฟารมเลี้ยงสัตวที่ไมไดมาตรฐานหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง จะไมไดรับการพิจารณารับรองมาตรฐานฟารม

เลี้ยงสัตวเปนเวลา 3 ป 
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 การตออายุใบรับรอง 
   กรณีการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรอง และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการรับรองแลวเสร็จ

กอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุใหดําเนินการออกใบรับรองฉบับใหม วันที่ตออายุการรับรองจะมีผลตอเนื่องจาก

ใบรับรองฉบับเดิม 

 กรณีการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองดําเนินการไมแลวเสร็จและใบรับรองหมดอายุกอน

ตรวจประเมินแลวเสร็จใหพิจารณา ดังนี้ 

• หากปญหาการตรวจประเมินเกิดจากผูประกอบการ วันที่ตออายุการรับรองจะมีผลไมตอเนื่องจาก

ใบรับรองฉบับเดิม โดยวันที่ใหการตออายุการรับรองเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 

• หากปญหาการตรวจประเมินเกิดจากคณะผูตรวจรับรอง  วันที่ตออายุการรับรองจะมีผลตอเนื่องจาก

ใบรับรองฉบับเดิม 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการคัดคาน หรือไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา หรือมีความเห็นคัดคานกับผลการตัดสินของ

คณะกรรมการ หรือส่ังใหคณะกรรมการ เปลี่ยนแปลงมติโดยมีเหตุผลอันไมสมควร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมเปนกลางใน

การใหการรับรอง การพักใช การเพิกถอน และการตออายุการรับรอง ใหคณะกรรมการ แจงกรมปศุสัตวเพื่อแสดงความ

โปรงใส และเปนกลางในการรับรอง 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับผูตัดสินการรับรอง  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบ

เดียวกัน และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณจนถึงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของผูตัดสินการรับรอง   

3. นิยาม 

1.) ผูตัดสินการรับรอง  (Decision Person) หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตว ให

ทําหนาที่พิจารณาการคงไวซึ่งการรับรอง และยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

2.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. ผูตัดสินการรับรอง   

4.1 ตามคําสั่งกรมปศุสัตว ที่ 525/2551 เรื่องแตงตั้งผูตัดสินการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ลงวันที่ 26     

มิถุนายน 2551 แตงตั้งให ผูอํานวยการสวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและ

สุขอนามัย เปนผูตัดสินการรับรอง 

4.2 ในกรณีที่ผูอํานวยการสวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ไมอาจ     

ปฏิบัติหนาที่ได ใหนายสัตวแพทย สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตวทําหนาที่เปนผูตัดสินการรับรอง

แทน 

4.3  เกณฑคุณสมบัติของผูตัดสินการรับรอง 

(1) ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณทางวิชาการในสาขาที่ตองการ  หรือ         

มีตําแหนงทางวิชาชีพที่เหมาะสม 

(2) ตองมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน ผานการฝกอบรม และตองมีความรูความเขาใจใน

งานดานการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 
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4.4  หนาที่ของผูตัดสินการรับรอง 

(1)  พิจารณาตัดสินการคงไวซึ่งการรับรอง และการยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

(2)  สรุปผลการพิจารณาตามขอ (1) เพื่อใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการตามผลการพิจารณานั้น 

(3)  รายงานผลใหกรมปศุสัตวทราบ  

(4)  ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสิน ใหการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตามที่อธิบดี

กรมปศุสัตวมอบหมาย 

4.5  การรักษาความลับและการแสดงความไมมีสวนไดสวนเสีย 

ผูตัดสินการรับรอง ตองรักษาความลับและไมมีสวนไดสวนเสียในการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตวที่

พิจารณาตัดสิน 

 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานผูตัดสินการรับรอง 
5.1  กรณีคงไวซึ่งการรับรอง 

ผูตรวจรับรองสงรายงานผลการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) ซึ่งจะดําเนินการทุก 11-12 

เดือน หลังผูประกอบการไดรับใบรับรอง 

1. ผูตัดสินการรับรองพิจารณาผลตามรายงานผลการตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรอง 
2. กรณีตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถเชิญผูตรวจรับรองมาใหขอมูลได 
3. ผูตัดสินการรับรอง พิจารณาผลและจัดทําสรุปผลการพิจารณาตามแบบสรุปผลการตัดสินของ

คณะกรรมการ/ผูตัดสินการรับรอง ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการตามผลการพิจารณา 

4. ผูตัดสินการรับรอง จัดทําสรุปผลการพิจารณา ใหกรมปศุสัตวทราบ 
 

5.2  กรณียกเลิกการรับรอง 

  เมื่อคณะผูตรวจรับรอง ตรวจพบเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเสนอผูตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณา

ยกเลิกการรับรอง 

1. ผูประกอบการ ยกเลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง 
2. ผูประกอบการ เสียชีวิต 

3. ผูประกอบการ โอนกิจการใหบุคคลอื่น ที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว 
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4. ผูประกอบการ แจงขอยกเลิกเปนลายลักษณอักษร 
5. มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง และผูประกอบการไมสามารถปฏิบัติตาม

ขอกําหนดที่เปลี่ยนแปลงใหมได 
ผูตัดสินการรับรองดําเนินการ 

1. พิจารณาตรวจสอบหลักฐาน และพิจารณายกเลิกการรับรอง และรายงานใหสํานักงานปศุสัตว

จังหวัดดําเนินงานตามผลดังกลาว 

2. รายงานผลการพิจารณาใหกรมปศุสัตวทราบ 
 

6. เอกสารที่เกี่ยวของ 
แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ / ผูตัดสินการรับรอง 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการคัดคาน หรือไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา หรือมีความเห็นคัดคานกับผลการตัดสินของผู

ตัดสินการรับรองหรือส่ังใหผูตัดสินการรับรอง เปลี่ยนแปลงมติโดยมีเหตุผลอันไมสมควร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไม

เปนกลางในการคงไวซึ่งการรับรอง ใหผูตัดสินการรับรองแจงกรมปศุสัตวเพื่อแสดงความโปรงใส และเปนกลางในการ

รับรอง 
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1. วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการใหการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวคร้ังแรกใหเปนไปในรูปแบบ

เดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการใหการรับรองตั้งแตการรับสมัครผูประกอบการ คุณสมบัติผูประกอบการ 

การตรวจประเมินการพิจารณาตัดสินใหการรับรอง  จนถึงการจัดทําใบรับรอง 

3. นิยาม 

1.) การใหการรับรอง (Granting Certification) หมายความวา การอนุมัติใหการรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแกผูประกอบการที่ยังไมเคยไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการ 

ภายหลังการตรวจประเมินเพื่อการรับรองของคณะผูตรวจรับรอง 

2.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรับสมัครผูประกอบการที่มีความประสงคจะขอรับใบรับรอง 

4.2 ผูประกอบการยื่นเรื่องขอใบรับรองที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ณ ทองที่ที่ฟารมเลี้ยงสัตวต้ังอยู 

4.3 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผูประกอบการ  

 เอกสารการสมัครของผูประกอบการ 

1. แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารม 

ม.ฐ.ฟ.1 สําหรับการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวดังตอไปนี้ โคนม 

สุกร ไกเนื้อ   ไกพันธุ ไกไข เปดพันธุ เปดเนื้อ เปดไข โคเนื้อ แพะเนื้อ แกะเนื้อ นกกระทา 

 ม.ฐ.ฟ.2  สําหรับคําขอรับรองมาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปก 
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 ม.ฐ.ฟ.3  สําหรับคําขอรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

2.   หลักฐานประกอบการขอรับรอง 

  2.1  สําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นคําขอ 1 ฉบับ 

 2.2  สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 

 2.3  แผนที่ที่ต้ังฟารมเลี้ยงสัตว 1 ฉบับ 

 2.4  แผนผังแสดงที่ต้ังของโรงเรือนและสิ่งกอสราง 1 ฉบับ 

2.5 รูปถายแสดงสภาพภายในฟารมเลี้ยงสัตว รวมทั้งสิ่งกอสราง เชน โรงพนน้ํายาฆาเชื้อ บอน้ํายาฆา                     

เชื้อ สถานที่เก็บอาหารสัตว ยาสัตว คอกสัตว สํานักงาน ที่พักอาศัย และระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

 2.6 ในกรณีขอตออายุใบรับรองตองแนบใบรับรองฉบับที่หมดอายุ 

 คุณสมบัติผูประกอบการ 

1. ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวสําหรับผูประกอบการจากกรมปศุสัตว 

2. เปนเจาของหรือผูจัดการฟารมเลี้ยงสัตวที่ขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวหรือผูไดรับใบรับรองจาก
กรมปศุสัตว 

3. ไมเปนผูถูกเพิกถอนใบรับรอง หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับรองมาแลวยังไมเกิน 3 ป 

4. มีสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว ซึ่งมีคุณสมบัติและความรูความชํานาญตามที่กรมปศุสัตวกําหนด 

5. ไดปรับปรุงฟารมเลี้ยงสัตวใหเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารม
เลี้ยงสัตว 

4.4 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สงรายชื่อผูประกอบการที่มีหลักฐาน และคุณสมบัติครบใหคณะผูตรวจ

รับรองดําเนินการตรวจประเมิน 
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4.5 คณะผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตว การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามคูมือข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) สําหรับคณะผูตรวจรับรอง 

4.6 คณะผูตรวจรับรอง สงรายงานผลการตรวจประเมินฟารมโดยละเอียด พรอมหลักฐานไปยังคณะกรรมการ 

4.7 คณะกรรมการ พิจารณาใหคําตัดสินเพื่อใหการรับรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานตามคูมือข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน องคประกอบ หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว  

4.8 คณะกรรมการสรุปผลการพิจารณาสงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการตามมติคณะกรรมการ 

4.9 ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการออกใบรับรองใหแกผูประกอบการโดยวันที่มีผลบังคับใชนับต้ังแตวันที่

คณะกรรมการมีมติ  การจัดทําใบรับรองดําเนินการตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรอง  

4.10 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดสงใบรับรองใหแกผูประกอบการ 

4.11 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดทํารายชื่อผูไดรับการรับรองและรายงานผลใหกรมปศุสัตวทราบทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 



 รหัส  P-AUD-03 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมิน 
เพื่อการรบัรอง (Initial Audit)สําหรับคณะผูตรวจรับรอง 

หนา                                  1/6         
แกไขครั้งที่                         1 
ประกาศใชวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานของคณะผูตรวจรับรอง ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial 

Audit)  ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรองเพื่อใหการรับรองครั้งแรก 

(Granting Certification) ต้ังแต การจัดแผนการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การพิจารณาใหการรับรอง 

จนถึงการจัดทําใบรับรอง 

3. นิยาม 

1.) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายความวา  การตรวจประเมินเพื่อการรับรองการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยตรวจ

ประเมินอยางละเอียดในทุกขอกําหนดของมาตรฐาน ซึ่งจะดําเนินการในการตรวจประเมินเพื่อการ

รับรองครั้งแรก 

2.) คณะผูตรวจรับรอง (Audit team) หมายความวา คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวซึ่งเปน

คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตวใหทําหนาที่ตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

3.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 คณะผูตรวจรับรองจัดทําแผนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit)  ตามรายชื่อผูสมัครของ

ผูประกอบการที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถวน และศึกษาขอมูลจากแฟมประวัติผูประกอบการ พรอม

จัดเตรียมหลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมตามชนิดปศุสัตวที่จะดําเนินการตรวจ

ประเมิน แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง แบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สําหรับฟารม 
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4.2 คณะผูตรวจรับรอง จัดทําหนังสือ โทรสาร โทรศัพท หรือ e-mail แจงกําหนดการตรวจรับรองตามแบบฟอรม

กําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) ใหแกผูประกอบการทราบกอนการตรวจประเมินอยางนอย 7 วัน 

4.3 คณะผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจประเมิน ณ ฟารม 

4.4 เมื่อเดินทางถึงฟารม หัวหนาคณะผูตรวจรับรองดําเนินการเปดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการตรวจ

ประเมิน 

4.5 คณะผูตรวจรับรอง ดําเนินการตรวจประเมินฟารมตามกําหนดการตรวจประเมินที่ไดกําหนดไว โดยตรวจ
ประเมินระบบเอกสารของฟารมและตรวจประเมินเพื่อหาขอมูลหลักฐานใหสอดคลองกับหลักเกณฑการให

คะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (ตามชนิดสัตว)และสุมตัวอยางอาหารสัตว น้ําผึ้ง 

(แลวแตกรณ)ี 

การตรวจประเมินประกอบดวยการสัมภาษณ การตรวจเอกสาร ตรวจพินิจ การสังเกตกิจกรรม และ

สภาวะของพื้นที่ที่ตรวจ และตรวจพื้นที่โดยรอบฟารมทั้งภายในและภายนอก จากนั้นบันทึกสิ่งที่พบจากการ

ตรวจประเมินในหลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม 

เมื่อการตรวจประเมินแลวเสร็จคณะผูตรวจรับรองประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อหา 

จุดแข็ง จุดออน ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและระบุระดับของขอบกพรองที่พบ 

กรณีที่มีการสุมตัวอยางอาหารสัตว น้ําผึ้ง ใหผูตรวจรับรองบันทึกรายละเอียดของตัวอยาง โดย

ดําเนินการตามคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เร่ือง การเก็บตัวอยางอาหารสัตว และ/หรือคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เร่ือง

การเก็บตัวอยางน้ําผึ้ง แลวแตกรณี โดยกรณีที่ตรวจประเมินฟารมในระยะที่สัตวไมใหผลผลิตหรือกอนระยะ

จําหนาย ใหดําเนินการเก็บตัวอยางอาหารสัตวในระหวางการตรวจติดตามผล 

4.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรองของคณะผูตรวจรับรอง 

(1)  กรณีไมพบขอบกพรอง แตอาจมีขอสังเกตหรือขอเสนอแนะใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวม

รายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหการรับรอง 

(2) กรณีพบเฉพาะขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) ใหคณะผูตรวจรับรองพิจารณา

แนวทางการแกไขและปองกันขอบกพรองที่เกิดขึ้นตามที่ผูประกอบการเสนอ หากเห็นวาเปน
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แนวทางปรับปรุงแกไขที่ยอมรับได ใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมิน

เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหการรับรอง 

(3) กรณีพบขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจ

ติดตามผลการแกไข (Follow up Audit) ขอบกพรองทั้งหมดแลวพบวาผูประกอบการไดดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว คณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผล

การตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหการรับรอง 

 ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 6 

เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก หากพนระยะเวลาดังกลาวใหดําเนินการตรวจประเมิน

ใหมทุกขอกําหนดโดยไมยื่นคําขอรับรองใหม กรณีผูประกอบการมีความพรอมในการขอรับรอง

ใหมภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

(4) กรณีพบขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) และขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity)  

และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจติดตามผลการแกไข (Follow up Audit) ขอบกพรอง

ทั้งหมดแลวพบวาผูประกอบการไดดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองทั้งหมดเรียบรอย

ครบถวนแลว ใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาใหการรับรอง 

ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับ

จากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก หากพนระยะเวลาดังกลาวใหดําเนินตรวจประเมินใหมทุก

ขอกําหนดโดยไมตองยื่นคําขอรับรองใหม กรณีผูประกอบการมีความพรอมในการขอรับรองใหม

ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

4.7 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองสรุปผลการตรวจประเมิน และบันทึกผลการประเมินในหลักเกณฑการใหคะแนน

การตรวจประเมินมาตรฐานฟารม  และจัดทํารายงานผลการตรวจรับรองในแบบฟอรมรายงานผลการตรวจ

รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม (Audit Report)   พรอมสําเนา และบันทึกขอบกพรองใน

แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (CAR)  (ถามี) พรอมสําเนา ณ ฟารม 

4.8 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองรายงานผลการตรวจประเมินใหผูประกอบการหรือผูแทนรับทราบในการปดประชุม 

(Closing Meeting) รวมทั้งแจงสิ่งที่กรมปศุสัตวจะดําเนินการตอไปและสิ่งที่ผูประกอบการตองดําเนินการ 
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พรอมทั้งมอบสําเนารายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม และสําเนาบันทึก

ขอบกพรอง (ถามี) 

4.9 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองจัดทําหนังสือราชการแจงผลการตรวจรับรองใหผูประกอบการภายใน 15 วันทํา

การนับจากวันที่ตรวจประเมิน โดยแนบสําเนาแบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับฟารม (Audit Report) และสําเนาแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (CAR) (ถามี) 

  กรณีพบขอบกพรอง  คณะผูตรวจรับรองแจงใหผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไขภายใน 30 วัน นับ

แตวันที่ออกหนังสือราชการแจงอยางเปนทางการ โดยใหผูประกอบการระบุสาเหตุของปญหาที่พบ แนว

ทางแกไข และแนวทางปองกันการเกิดซ้ํา พรอมระบุระยะเวลาแลวเสร็จ เพื่อนําไปสูการทวนสอบความมี

ประสิทธิผลตอไป   

กรณีที่มีการเก็บตัวอยางและผลวิเคราะหมีผลตอการรับรองใหหัวหนาคณะผูตรวจรับรองพิจารณาผล

วิเคราะหเทียบกับเกณฑที่กําหนด จากนั้นจัดทําหนังสือราชการแจงผลการตรวจรับรองใหผูประกอบการ

ภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่ไดรับผลวิเคราะห ซึ่งหากพบวาผลวิเคราะหไมสอดคลองตามเกณฑที่

กําหนดไวใหแจงผูประกอบการแกไข และแจงกลับคณะผูตรวจรับรองเมื่อมีความพรอมใหเก็บตัวอยางอีกครั้ง 

กรณีที่ไมสามารถเก็บตัวอยางไดในระหวางการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง เนื่องจากเปนระยะที่สัตว

ไมใหผลผลิตหรือกอนระยะจําหนาย ใหระบุในรายงานผลการตรวจประเมิน เพื่อวางแผนเก็บตัวอยางในการ

ตรวจติดตามผลครั้งตอไป ทั้งนี้หัวหนาคณะผูตรวจรับรองสามารถสรุปผลการตรวจประเมินเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาใหการรับรองโดยไมตองรอผลวิเคราะห 

4.10 กรณีที่พบขอบกพรอง เมื่อไดรับแนวทางการแกไขจากผูประกอบการ หัวหนาคณะผูตรวจรับรองทวนสอบ

แนวทางการแกไขขอบกพรองที่ผูประกอบการเสนอมา เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิผลของแนวทางการ

แกไข และ/หรือคณะผูตรวจรับรองตรวจติดตามผลการแกไข ณ ฟารมของผูประกอบการ (กรณีจําเปน) โดย

แนวทางการทวนสอบนั้นขึ้นอยูกับความรุนแรงของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 

กรณีที่แนวทางการแกไขไมเหมาะสมใหแจงผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไขขอบกพรองใหม 

ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากพน

ระยะเวลาดังกลาวใหคณะผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจประเมินใหมทุกขอกําหนดโดยผูประกอบการไมตอง

ยื่นขอรับรองใหม กรณีผูประกอบการมีความพรอมในการขอรับรองใหมภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 
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4.11 คณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหการรับรอง โดยจะตองนําเรื่องเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินแลวเสร็จโดยไมพบขอบกพรอง  หรือวันที่

ไดดําเนินการตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ หรือวันที่ยอมรับแนวทางการแกไข

ขอบกพรองไมรุนแรงจากผูขอรับรอง ทั้งนี้การพิจารณาใหการรับรองของคณะกรรมการใหดําเนินการตาม

รายละเอียดในคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง องคประกอบ หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับ

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว  

4.12 คณะกรรมการสงมติการพิจารณาใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดทําใบรับรอง 

4.13 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการจัดทําใบรับรอง ใหแกผูประกอบการ ทั้งนี้วันที่มีผลบังคับใชในใบรับรอง

นับต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติ การจัดทําใบรับรอง ดําเนินการตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดทํา

ใบรับรอง  

5. เอกสารที่เกี่ยวของ 
-  แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) การตรวจรับรอง                                                                   

การปฏิบัติทางการเกษตรทีดี่สําหรับฟารม รหัส F-AUD-01 

-  แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

สําหรับฟารมรหัส F-AUD-02 

-  แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) 

การตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม   รหัส F-AUD-03 

-   หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว แลวแตกรณีดังนี ้

    -    หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดเนื้อ     

   (มาตรฐานฟารมเปดเนื้อ) รหัส F-MD-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปด 

พันธุ (มาตรฐานฟารมเปดพันธุ) รหัส F-PS-MD/LAY-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผ้ึง 

(มาตรฐานฟารมผ้ึง) รหัส F-BEE-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคเนื้อ 

(มาตรฐานฟารมโคเนื้อ) รหสั F-CA-AUD-01 
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- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดไข 

(มาตรฐานฟารมเปดไข) รหัส F-LD-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม 

นกกระทา (มาตรฐานฟารมนกกระทา) รหสั F-QU-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะเนื้อ 

(มาตรฐานฟารมแพะเนื้อ) รหัส F-MG-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแกะเนื้อ 

(มาตรฐานฟารมแกะเนื้อ) รหัส F-SH-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมนกเขา 

ชวาเสยีง (มาตรฐานฟารมนกเขาชวาเสียง) รหัส F-ZD-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพันธุ 

(มาตรฐานฟารมไกพันธุ) รหสั F-PS-BR/LAY-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกเนื้อ 

(มาตรฐานฟารมไกเนื้อ) รหสั F-BR-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร 

(มาตรฐานฟารมสุกร) รหัส F-PIG-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม 

(มาตรฐานฟารมโคนม) รหัส F-DA-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะนม 

(มาตรฐานฟารมแพะนม) รหัส F-DG-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟกไข 

สัตวปก (มาตรฐานสถานทีฟ่กไขสัตวปก) รหัส F-HA-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกไข 

(มาตรฐานฟารมไกไข) รหัส F-LAY-AUD-01 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการคงไวซึ่งการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวใหเปนไปในรูปแบบ

เดียวกัน และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการคงไวซึ่งการรับรองตั้งแต การตรวจติดตามผลระหวางอายุใบรับรอง

จนถึงการพิจารณาการคงไวซึ่งการรับรอง 

3. นิยาม 

1.) การคงไวซ่ึงการรับรอง (Maintaining Certification) หมายความวา การอนุมัติใหคงการรับรองการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแกผูประกอบการที่ไดรับการรับรองและยังอยู

ระหวางอายุใบรับรอง โดยผูตัดสินการรับรอง ภายหลังการตรวจติดตามผลของคณะผูตรวจรับรอง 

2.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 ผูประกอบการผูไดรับใบรับรองจะมีอายุในการรับรองคราวละ 3 ป คณะผูตรวจรับรองจะดําเนินการ

ตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) อยางนอย 2 คร้ัง โดยจะดําเนินการทุก 11-12 เดือน และ

ตองไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟารม คร้ังลาสุด 

4.2 คณะผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจติดตามผล ณ ฟารม การปฏิบัติงานปฏิบัติตามคูมือข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) สําหรับคณะผูตรวจรับรอง 

4.3 คณะผูตรวจรับรองสงรายงานผลการตรวจติดตามผล และหลักฐานไปยังผูตัดสินการรับรอง 

4.4 ผูตัดสินการรับรองพิจารณาใหคําตัดสิน เพื่อการคงไวซึ่งการรับรอง การปฏิบัติงานปฏิบัติตาม

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานบทบาทหนาที่ และการดําเนินงานสําหรับผูตัดสินการรับรองและ

สงผลการพิจารณาใหคณะผูตรวจรับรองดําเนินการ 
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4.5 คณะผูตรวจรับรองดําเนินการแจงผลการคงไวซึ่งการรับรองใหผูประกอบการทราบ 

4.6 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด รายงานผลการคงไวซึ่งการรับรองของผูประกอบการใหกรมปศุสัตว

ทราบทุกเดือน 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับคณะผูตรวจรับรอง ในการตรวจติดตามผล (Surveillance 

Audit)  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมต้ังแตการจัดแผนการตรวจติดตามผล การตรวจประเมิน การพิจารณาผลการตรวจ

ประเมิน จนถึงการตัดสินการคงไวซึ่งการรับรองของผูตัดสินการรับรอง 

3. นิยาม 

1.) การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) หมายความวา  การตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตวที่ไดรับ

ใบรับรองจากกรมปศุสัตว เปนระยะตามรอบที่กําหนดไว เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ไดรับการ

รับรอง การตรวจประเภทนี้อาจเลือกตรวจในบางขอกําหนดของมาตรฐานเพื่อบงชี้ถึงภาพรวมของการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

2.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 คณะผูตรวจรับรอง จัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจติดตามมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวประจําเดือน  

  ในรอบการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวอายุการรับรองคราวละ 3 ป ดังนั้นคณะผูตรวจรับรองจะมี

การตรวจติดตามผลอยางนอย 2 คร้ัง โดยจะดําเนินการทุก 11-12 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ 

ฟารมคร้ังลาสุด โดยการตรวจติดตามผลจะตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟารมคร้ัง

ลาสุด  

  กรณีที่จําเปนตองดําเนินการตรวจติดตามผลครั้งที่ 3 ใหดําเนินการเปนการตรวจตออายุการรับรอง 

โดยตรวจประเมินครบทุกขอกําหนดและดําเนินการตรวจประเมินกอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือน

แตไมเกิน 4 เดือนและตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟารมคร้ังลาสุด 
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4.2 ผูประกอบการตองรักษาและปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว และ

หลักเกณฑและเงื่อนไขวาดวยการรับรอง หากผูประกอบการไมสามารถปฏิบัติได อาจมีผลใหตองพักใชหรือ

เพิกถอนการรับรอง 

4.3 แผนการตรวจติดตามผลอาจปรับใหมีความถี่มากขึ้นและใหมีการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยไม

แจงใหทราบลวงหนาในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวมี
ประสิทธิภาพลดลง เชน พบสารตกคางในผลผลิต มีเหตุสงสัยวาเกิดโรคระบาด หรือไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(2) เมื่อมีการวิเคราะหขอรองเรียนหรือขอมูลแลวพบวาผูประกอบการไมปฏิบัติตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว และ/หรือหลักเกณฑและเงื่อนไขของกรมปศุสัตว 

(3) มีมติของคณะกรรมการหรือผูตัดสินการรับรองใหมีการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว 
4.4 คณะผูตรวจรับรอง เตรียมการตรวจติดตามผล โดยทําการศึกษาขอมูลตาง ๆ จากแฟมประวัติผูประกอบการ 

และผลวิเคราะหจากการสุมตัวอยางในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหรือการตรวจตออายุการรับรองหรือ

ผลวิเคราะหจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (แลวแตกรณี) จากนั้นจัดทํากําหนดการตรวจประเมิน และจัดเตรียม

หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม (Checklist) แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง 

แบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม  

  กรณีที่การตรวจประเมินเพื่อการรับรองหรือตออายุการรับรองไมสามารถเก็บตัวอยางอาหารสัตวได

เนื่องจากดําเนินการตรวจประเมินฟารมในระยะที่สัตวไมใหผลผลิตหรือกอนระยะจําหนาย ใหวางแผนเก็บ

ตัวอยางอาหารสัตวในระหวางการตรวจติดตามผล 

  กรณีที่มีการสุมตัวอยางอาหารสัตว น้ําผึ้ง ใหผูตรวจรับรองบันทึกรายละเอียดของตัวอยาง โดย

ดําเนินการตามคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เร่ือง การเก็บตัวอยางอาหารสัตว และ/หรือคูมือวิธีการปฏิบัติงาน 

เร่ืองการเก็บตัวอยางน้ําผึ้ง แลวแตกรณี  
4.5 คณะผูตรวจรับรอง จัดทําหนังสือ โทรสาร โทรศัพท หรือ e-mail แจงกําหนดการตรวจติดตามผลตาม

แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) ใหแกผูประกอบการทราบกอนการตรวจประเมินอยาง

นอย 7 วัน  

4.6 เมื่อเดินทางถึงฟารม หัวหนาคณะผูตรวจรับรองเปดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการตรวจประเมิน 
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4.7 คณะผูตรวจรับรอง ดําเนินการตรวจประเมินฟารมตามกําหนดการตรวจประเมินที่ไดกําหนดไว โดยตรวจ

ประเมินระบบเอกสารของฟารมและตรวจประเมินเพื่อหาขอมูลหลักฐานใหสอดคลองกับหลักเกณฑการให

คะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม โดยการตรวจประเมินประกอบดวยการสัมภาษณ การตรวจ

เอกสาร ตรวจพินิจ การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพื้นที่ที่ตรวจ และตรวจพื้นที่โดยรอบฟารมทั้งภายใน

และภายนอก จากนั้นใหบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินในหลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมิน

มาตรฐานฟารม 
  เมื่อการตรวจติดตามผลแลวเสร็จคณะผูตรวจรับรองประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจติดตามผล

เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและระบุระดับของขอบกพรองที่พบ 
  ทั้งนี้การตรวจติดตามผลเปนการตรวจประเมินแบบยอซึ่งอาจไมครบทุกขอกําหนดของมาตรฐาน 
โดยการตรวจติดตามผลทุกครั้งรวมกันในรอบการรับรอง 3 ป จะตองตรวจประเมินใหครบทุกขอกําหนดของ

มาตรฐาน 

4.8 การพิจารณาผลการตรวจติดตามผลของคณะผูตรวจรับรอง 

(1)  กรณีไมพบขอบกพรอง แตอาจมีขอสังเกตหรือขอเสนอแนะใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวม

รายงานผลการตรวจประเมินเสนอผูตัดสินการรับรองเพื่อพิจารณาคงไวซึ่งการรับรอง 

(2) กรณีพบเฉพาะขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) ใหคณะผูตรวจรับรองพิจารณา

แนวทางการแกไขและปองกันขอบกพรองที่เกิดขึ้นตามที่ผูประกอบการเสนอ หากเห็นวาเปน

แนวทางปรับปรุงแกไขที่ยอมรับได ใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมิน

เสนอผูตัดสินการรับรองเพื่อพิจารณาคงไวการรับรอง 

(3) กรณีพบขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจ

ติดตามผลการแกไข (Follow up Audit) ขอบกพรองทั้งหมดแลวพบวาผูประกอบการได

ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว คณะผูตรวจรับรองรวบรวม

รายงานผลการตรวจประเมินเสนอผูตัดสินการรับรองเพื่อพิจารณาคงไวซึ่งการรับรอง 

 ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 6 

เดือน  นับจากวันที่ตรวจติดตามผล  หากพนระยะเวลาดังกลาวให ดําเนินการเสนอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาพักใช หรือเพิกถอนการรับรองแลวแตกรณี 



 รหัส  P-AUD-04 คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) 

สําหรับคณะผูตรวจรับรอง 

หนา                                  4/7         
แกไขครั้งที่                         1 
ประกาศใชวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 

 

 

(4) กรณีพบขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) และขอบกพรองไมรุนแรง (Minor 

Nonconformity)  และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจติดตามผลการแกไข (Follow up 

Audit) ขอบกพรองทั้งหมดแลวพบวาผูประกอบการไดดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

ทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว ใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอ

ผูตัดสินการรับรองเพื่อพิจารณาคงไวซึ่งการรับรอง 

ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 6 

เดือน นับจากวันที่ตรวจติดตามผล หากพนระยะเวลาดังกลาวใหดําเนินเสนอคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาพักใช หรือเพิกถอนการรับรองแลวแตกรณี 

4.9 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองสรุปผลการตรวจประเมิน และบันทึกผลการตรวจประเมินในหลักเกณฑการให

คะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม และจัดทํารายงานผลการตรวจติดตามผลในแบบฟอรมรายงาน

ผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม (Audit Report) พรอมสําเนา รวมทั้งบันทึก

ขอบกพรองในแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (CAR) พรอมสําเนา ณ ฟารม 

4.10 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองรายงานผลการตรวจติดตามผลใหผูประกอบการหรือผูแทนรับทราบในการปด

ประชุม (Closing Meeting) รวมทั้งแจงสิ่งที่กรมปศุสัตวจะดําเนินการตอไปและสิ่งที่ผูประกอบการตอง

ดําเนินการพรอมทั้งมอบสําเนาแบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ

ฟารมและสําเนาแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (ถามี)  และแจงใหผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไข

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงอยางเปนทางการ โดยใหผูประกอบการระบุสาเหตุของปญหาที่

พบ แนวทางแกไข และแนวทางปองกันการเกิดซ้ํา และระยะเวลาแลวเสร็จ  เพื่อนําไปสูการทวนสอบความมี

ประสิทธิผลตอไป   

4.11 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองจัดทํารางหนังสือราชการเพื่อแจงผลการตรวจติดตามผลใหผูไดรับการรับรอง

ภายใน 15 วันทําการหลังจากวันที่ตรวจติดตามผลโดยแนบสําเนาแบบฟอรมรายงานผลการตรวจรบัรองการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม (Audit Report) และสําเนาแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (CAR) (ถามี)  

  กรณีที่มีการเก็บตัวอยางในการตรวจติดตามผล เนื่องจากในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหรือ

การตรวจตออายุการรับรองอยูในระยะที่สัตวไมใหผลผลิตหรือกอนระยะจําหนาย และผลวิเคราะหมีผลตอ

การรับรองใหหัวหนาคณะผูตรวจรับรองพิจารณาผลวิเคราะหเทียบกับเกณฑที่กําหนด จากนั้นจัดทํา

หนังสือราชการแจงผลการตรวจรับรองใหผูประกอบการภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่ไดรับผลวิเคราะห 
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ซึ่งหากพบวาผลวิเคราะหไมสอดคลองตามเกณฑที่กําหนดไวใหแจงผูประกอบการแกไข และแจงกลับคณะ

ผูตรวจรับรองเมื่อมีความพรอมใหเก็บตัวอยางอีกครั้ง หรือเสนอพักใช หรือเพิกถอนการรับรองแลวแตกรณี 

4.12 หลังจากที่ไดรับแนวทางการแกไขจากผูประกอบการ หัวหนาคณะผูตรวจรับรองทวนสอบแนวทางการแกไข

ขอบกพรองที่ผูประกอบการเสนอมา เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิผลของแนวทางการแกไข และ/หรือคณะ

ผูตรวจรับรองติดตามผลการแกไข ณ ฟารมของผูประกอบการ (ถาจําเปน) โดยแนวทางการทวนสอบนั้น

ข้ึนอยูกับความรุนแรงของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดตามหลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมิน

มาตรฐานฟารม  

  กรณีที่แนวทางการแกไขขอบกพรองไมเหมาะสมใหแจงผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไข

ขอบกพรองใหม 

  การตรวจติดตามผลการแกไข ณ ฟารม (ถาจําเปน) คณะผูตรวจรับรองอาจพิจารณาตรวจติดตาม

ผลการแกไข ในระหวางการตรวจติดตามผลหรือการตรวจตออายุการรับรองครั้งตอไป ยกเวนกรณีพบ

ขอบกพรองรุนแรง คณะผูตรวจรับรองจะตองตรวจติดตามผลการแกไข ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่พบ

ขอบกพรอง 

  ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 6 เดือน หาก

พนระยะเวลาดังกลาวใหผูตรวจรับรองรวบรวมผลการตรวจติดตามผลเสนอคณะกรรมการพิจารณาพักใช

การรับรอง 

4.13 คณะผูตรวจรับรองรวบรวมผลการตรวจติดตามผลเสนอผูตัดสินการรับรองพิจารณาดําเนินการคงไวซึ่งการ

รับรอง โดยจะตองนําเรื่องเสนอผูตัดสินการรับรองพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจแลวเสร็จโดย

ไมพบขอบกพรอง  หรือวันที่ไดดําเนินการตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ หรือวันที่

ยอมรับแนวทางการแกไขขอบกพรองไมรุนแรงจากผูประกอบการ ทั้งนี้การพิจารณาใหการคงไวซึ่งการ

รับรองของผูตัดสินการรับรองใหดําเนินการตามรายละเอียดในคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง บทบาท 

หนาที่ และการดําเนินงานสาํหรับผูตัดสินการรับรอง 

4.14 ผูตัดสินการรับรอง แจงผลการพิจารณาการคงไวซึ่งการรับรองใหคณะผูตรวจรับรองดําเนินการแจง

ผูประกอบการทราบ 
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5. เอกสารที่เกี่ยวของ 
-  แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) การตรวจรับรอง                                                                   

การปฏิบัติทางการเกษตรทีดี่สําหรับฟารม รหัส F-AUD-01 

-  แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

สําหรับฟารมรหัส F-AUD-02 

-  แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) 

การตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม   รหัส F-AUD-03 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว แลวแตกรณีดังนี ้

-    หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดเนื้อ     

   (มาตรฐานฟารมเปดเนื้อ) รหัส F-MD-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปด 

พันธุ (มาตรฐานฟารมเปดพันธุ) รหัส F-PS-MD/LAY-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผ้ึง 

(มาตรฐานฟารมผ้ึง) รหัส F-BEE-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคเนื้อ 

(มาตรฐานฟารมโคเนื้อ) รหสั F-CA-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดไข 

(มาตรฐานฟารมเปดไข) รหัส F-LD-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม 

นกกระทา (มาตรฐานฟารมนกกระทา) รหสั F-QU-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะเนื้อ 

(มาตรฐานฟารมแพะเนื้อ) รหัส F-MG-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแกะเนื้อ 

(มาตรฐานฟารมแกะเนื้อ) รหัส F-SH-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมนกเขา 

ชวาเสยีง (มาตรฐานฟารมนกเขาชวาเสียง) รหัส F-ZD-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพันธุ 
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(มาตรฐานฟารมไกพันธุ) รหสั F-PS-BR/LAY-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกเนื้อ 

(มาตรฐานฟารมไกเนื้อ) รหสั F-BR-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร 

(มาตรฐานฟารมสุกร) รหัส F-PIG-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม 

(มาตรฐานฟารมโคนม) รหัส F-DA-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะนม 

(มาตรฐานฟารมแพะนม) รหัส F-DG-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟกไข 

สัตวปก (มาตรฐานสถานทีฟ่กไขสัตวปก) รหัส F-HA-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกไข 

(มาตรฐานฟารมไกไข) รหัส F-LAY-AUD-01 

                                                                      
 

 



รหัส  P-RC-01 
คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตออายุใบรับรอง 

(Recertification) 
หนา                               1 / 3 
แกไขครั้งที่                      1 
ประกาศใชวันที่     1 กุมภาพันธ 2554   

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการตออายุใบรับรอง ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการตออายุใบรับรอง ต้ังแตการทําหนังสือแจงเตือนผูประกอบการ  การยื่นขอตออายุ การ

ตรวจประเมิน การพิจารณาตัดสินการตออายุใบรับรอง จนถึงการจัดทําใบรับรอง 

3. นิยาม 

1.) การตออายุใบรับรอง (Recertification) หมายความวา การอนุมัติใหการรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแก ผูประกอบการที่ยื่นขอตออายุการรับรอง   โดย

คณะกรรมการ ภายหลังการตรวจตออายุการรับรองของคณะผูตรวจรับรอง 

2.) ใบรับรอง หมายความวา ใบรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติและมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณที่กรมปศุสัตวออกใหแกผูประกอบการ 

3.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

4.1.1 ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อผูประกอบการที่ใบรับรองจะหมดอายุ 

4.1.2 ทําหนังสือแจงผูประกอบการ (ตามแบบตัวอยางหนังสือแจงการตออายุใบรับรอง) หรือติดตอโดย
วิธีการใดวิธีหนึ่งอยางนอย 4 เดือน กอนใบรับรองหมดอายุ เพื่อใหผูประกอบการดาํเนนิการยืน่คาํขอ

ตออายุการรับรอง ทั้งนี้ผูประกอบการตองยื่นคําขอตออายุการรับรองกอนใบรับรองหมดอายุอยาง

นอย 3 เดือน 

4.1.3 กรณีใบรับรองหมดอายุและผูประกอบการไมมายืน่ตออายุการรับรอง ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

ทําหนงัสือแจงผูประกอบการใหตออายุการรับรองอีกครั้งหนึง่และแนบแบบฟอรมขอยกเลิก

มาตรฐานฟารมภายใน 2 เดือน หลังใบรับรองหมดอาย ุหากผูประกอบการมีความประสงคจะเปน  



รหัส  P-RC-01 
คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตออายุใบรับรอง 

(Recertification) 
หนา                               2 / 3 
แกไขครั้งที่                      1 
ประกาศใชวันที่     1 กุมภาพันธ 2554   

 

 

ฟารมมาตรฐานใหยืน่ขอตออายุ  หากผูประกอบการไมประสงคเปนฟารมมาตรฐานใหเซน็ตชื่อ

ยกเลิกในแบบฟอรมขอยกเลกิการรับรองมาตรฐานฟารม 

4.1.4 รับสมัครและตรวจสอบเอกสารการยื่นขอตออายุใบรับรองของผูประกอบการ 

4.1.5 สงรายชื่อผูประกอบการที่ยื่นขอตออายุใบรับรองและมีคุณสมบัติครบใหคณะผูตรวจรับรอง 

4.2 คณะผูตรวจรับรอง 

4.2.1 ดําเนินการตรวจประเมินฟารมเพื่อการตออายุใบรับรอง การตรวจตออายุการรับรองสามารถตรวจ
กอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน และตองไมเกิน 12 เดือน นับจากวัน

ตรวจประเมิน ณ ฟารมคร้ังลาสุด การปฏิบัติงานปฏิบัติตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการตรวจตอ

อายุการรับรอง (Recertification Audit) สําหรับคณะผูตรวจรับรอง 

4.2.2 รายงานผลการตรวจประเมินฟารม และหลักฐานไปยังคณะกรรมการ 

4.3 คณะกรรมการ 

4.3.1 จัดประชุมเพื่อพิจารณาใหคําตัดสินการตออายุใบรับรอง การปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
องคประกอบ หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว  

4.3.2 สรุปผลมติการพิจารณาคําตัดสินการตออายุใบรับรองใหสํานักปศุสัตวจังหวัด ดําเนินการตามมติ 

4.4 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ดําเนินการจัดทําใบรับรองรายละเอียดการจัดทําใบรับรองปฏิบัติตาม

คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรอง 

  ทั้งนี้การตรวจตออายุการรับรองใหยึดแนวทางการดําเนินการดังตอไปนี้ 

  กรณีการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองและคณะกรรมการพิจารณาตัดสินตออายุการรับรอง

ดําเนินการแลวเสร็จกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุใหดําเนินการออกใบรับรองใหม  วันที่ตออายุการ

รับรองจะมีผลตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 

   การตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองดําเนินการไมแลวเสร็จและใบรับรองหมดอายุกอนการตรวจ

ประเมินแลวเสร็จ ใหพิจารณาดังนี้ 

- หากปญหาการตรวจประเมินเกิดจากผูประกอบการ วันที่ตออายุการรับรองจะมีผลไมตอเนื่องจาก

ใบรับรองฉบับเดิม โดยวันที่ใหการตออายุการรับรองเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
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- หากปญหาการตรวจประเมินเกิดจากคณะผูตรวจรับรอง วันที่ตออายุการรับรองจะมีผลตอเนื่องจากใบรับรองฉบับ

เดิม 

- หากผูประกอบการไมสามารถแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังการตรวจตออายุการ

รับรองแลวเสร็จ คณะผูตรวจรับรองแจงผูประกอบการดําเนินการแกไขและใหผูประกอบการแจงการ

ขอรับรองตออายุการรับรองใหมเมื่อมีความพรอม 

4.5 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดทําทะเบียนรายชื่อผูผานการตออายุใบรับรอง  และรายงานให            

กรมปศุสัตวทราบทุกเดือน  
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับคณะผูตรวจรับรอง ในการตรวจตออายุการรับรอง (Recertification 

Audit)  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการตรวจตออายุการรับรองสําหรับคณะผูตรวจรับรอง ต้ังแตการทําหนังสือแจง

เตือนผูประกอบการ  การยื่นขอตออายุ การตรวจประเมิน  การพิจารณาตัดสินการตออายุใบรับรองจนถึงการจัดทํา

ใบรับรอง 

3. นิยาม 

1.) การตรวจตออายุการรับรอง (Recertification Audit) หมายความวา  การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดย

ตรวจประเมินอยางละเอียดในทุกขอกําหนดของมาตรฐานซึ่งจะดําเนินการในการตรวจประเมินกอน

ใบรับรองสิ้นอายุ  

2.) ใบรับรอง หมายความวา  ใบรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตาม

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติและมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณที่กรมปศุสัตวออกใหแกผูประกอบการ 

3.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การตรวจตออายุการรับรอง (Recertification Audit) 

  เมื่อผูประกอบการไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมครบ 3 ป คณะผูตรวจรับรองจะตรวจประเมินตามขอกําหนด

ทั้งหมดเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม โดยจะแจงใหผูประกอบการทราบลวงหนาอยางนอย 4 เดือน กอนใบรับรองหมดอายุ 

โดยผูประกอบการตองแจงยืนยันการตออายุการรับรอง พรอมยื่นคําขอการรับรอง ภายใน 3 เดือนกอนใบรับรองหมดอายุ 
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จากนั้นคณะผูตรวจรับรองจะดําเนินการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ไมเกิน 4 

เดือน 

4.1 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบทะเบียนรายชื่อผูประกอบการ และทํา
หนังสือแจงผูประกอบการ(ตามตัวอยางหนังสือแจงการตออายุใบรับรอง) หรือติดตอโดยวิธีการใดวิธีหนึ่งอยาง

นอย 4 เดือนกอนใบรับรองหมดอายุ เพื่อใหผูประกอบการดําเนินการยื่นคําขอตออายุการรับรอง 

ทั้งนี้ผูประกอบการตองยื่นคําขอตออายุการรับรองกอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือน 

4.2 แจงรายชื่อประกอบการที่ยื่นขอตออายุการรับรองใหคณะผูตรวจรับรอง  คณะผูตรวจรับรองจัดทําแผนการ
ตรวจประเมินและจัดทําหนังสือ โทรสาร โทรศัพท หรือ e-mail แจงกําหนดการตรวจตออายุการรับรองตาม

แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan)ใหผูประกอบการทราบกอนการตรวจประเมินอยางนอย 7 วัน 
 การตรวจตออายุการรับรองจะตองดําเนินการตรวจประเมินไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ตรวจ

ประเมิน ณ ฟารมคร้ังลาสุด โดยหากจําเปนตองมีการตรวจติดตามผลครั้งที่ 3 สามารถดําเนินการเปนการ

ตรวจตออายุการรับรองได โดยตรวจประเมินครบทุกขอกําหนดและดําเนินการตรวจประเมินกอนใบรับรอง

หมดอายุอยางนอย 3 เดือนแตไมเกิน 4 เดือนและตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟารม

คร้ังลาสุด  

4.3 คณะผูตรวจรับรอง เตรียมการกอนการตรวจประเมิน โดยทําการศึกษาขอมูลตาง ๆ จากแฟมประวัติ

ผูประกอบการ รวมทั้งทบทวนหลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม และดําเนินการประเมิน

เอกสารตาง ๆ ของผูประกอบการเพื่อประเมินความสอดคลองตามขอกําหนดพรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่

ใชในการตรวจประเมิน ไดแก แบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ

ฟารม และแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง 

 กรณีที่พบวาเอกสารไมสอดคลองตามขอกําหนด คณะผูตรวจรับรองจะดําเนินการแจงใหผูประกอบการ

ทราบและรองขอใหมีการแกไขกอนที่จะดําเนินการตรวจตออายุการรับรองตอไป 

4.4 เมื่อเดินทางถึงฟารม หัวหนาคณะผูตรวจรับรองดําเนินการเปดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการตรวจ

ประเมิน 
4.5 คณะผูตรวจรับรอง ดําเนินการตรวจประเมินฟารมตามกําหนดการตรวจประเมินที่ไดกําหนดไว โดยตรวจ

ประเมินระบบเอกสารของฟารมและตรวจประเมินเพื่อหาขอมูลหลักฐานใหสอดคลองกับหลักเกณฑการให

คะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมและสุมตัวอยางอาหารสัตว น้ําผึ้ง (แลวแตกรณี) โดยการตรวจ
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ประเมินประกอบดวยการสัมภาษณ การตรวจเอกสาร ตรวจพินิจ การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพื้นที่

ที่ตรวจ และตรวจพื้นที่โดยรอบฟารมทั้งภายในและภายนอก จากนั้นบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน

ในหลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม  

เมื่อการตรวจประเมินแลวเสร็จคณะผูตรวจรับรองประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อหา

จุดแข็ง จุดออน ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและระบุระดับของขอบกพรองที่พบ 

กรณีที่มีการสุมตัวอยางอาหารสัตว น้ําผึ้ง ใหผูตรวจรับรองบันทึกรายละเอียดของตัวอยาง โดย

ดําเนินการตามคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เร่ือง การเก็บตัวอยางอาหารสัตว หรือคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เร่ือง

การเก็บตัวอยางน้ําผึ้ง แลวแตกรณี ในกรณีที่ตรวจประเมินฟารมในระยะที่สัตวไมใหผลผลิตหรือกอนระยะ

จําหนาย ใหเก็บตัวอยางอาหารสัตวในระหวางการตรวจติดตามผล ทั้งนี้หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง

สามารถสรุปผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหการรับรองโดยไมตองรอผลวิเคราะห 

4.6 การพิจารณาผลการตรวจตออายุการรับรอง 
1. กรณีไมพบขอบกพรอง แตอาจมีขอสังเกตหรือขอเสนอแนะใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการ
ตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตออายุการรับรอง 

2. กรณีพบเฉพาะขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) ใหคณะผูตรวจประเมินพิจารณาแนว

ทางการแกไขและปองกันขอบกพรองที่เกิดขึ้นตามที่ผูประกอบการเสนอ หากเห็นวาเปนแนวทางปรับปรุง

แกไขที่ยอมรับได ใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาตออายุการรับรอง 

3. กรณีพบขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจติดตามผล

การแกไข (Follow up Audit) ขอบกพรองทั้งหมดแลวพบวาผูประกอบการไดดําเนินการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว คณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตออายุการรับรอง 

 ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับ

จากวันที่ตรวจตออายุ หากพนระยะเวลาดังกลาวใหดําเนินการตรวจประเมินใหมทุกขอกําหนดโดยไมยื่น

คําขอรับรองใหม กรณีผูประกอบการมีความพรอมในการขอตออายุการรับรองภายในระยะเวลา 1 ป 

4. กรณีพบขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) และขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity)  

และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจติดตามผลการแกไข (Follow up Audit) ขอบกพรองทั้งหมดแลว
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พบวาผูประกอบการไดดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว ใหคณะ

ผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตออายุการรับรอง 

ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับ

จากวันที่ตรวจตออายุ หากพนระยะเวลาดังกลาวใหดําเนินตรวจประเมินใหมทุกขอกําหนดโดยไมตองยื่นคํา

ขอใหม กรณีผูประกอบการมีความพรอมในการขอตออายุการรับรองภายใน 1 ป 

4.7 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองสรุปผลการตรวจประเมิน และบันทึกผลการประเมินในหลักเกณฑการใหคะแนนการ

ตรวจประเมินมาตรฐานฟารม และจัดทํารายงานผลการตรวจรับรองในแบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรอง

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม (Audit Report) พรอมสําเนา และบันทึกขอบกพรองในแบบฟอรม

บันทึกขอบกพรอง (CAR) (ถามี) พรอมสําเนา ณ ฟารม 

4.8 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองรายงานผลการตรวจประเมินใหผูประกอบการหรือผูแทนรับทราบในการปด

ประชุม (Closing Meeting) รวมทั้งแจงสิ่งที่กรมปศุสัตวจะดําเนินการตอไปและสิ่งที่ผูประกอบการตอง

ดําเนินการ พรอมทั้งมอบสําเนาแบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ

ฟารม และสําเนาแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (ถามี) จากนั้นคณะผูตรวจรับรองแจงใหผูประกอบการ

จัดสงแนวทางการแกไขภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือราชการแจงอยางเปนทางการ โดยให

ผูประกอบการระบุสาเหตุของปญหาที่พบ แนวทางแกไข และแนวทางปองกันการเกิดซ้ํา พรอมระบุ

ระยะเวลาแลวเสร็จ เพื่อนําไปสูการทวนสอบความมีประสิทธิผลตอไป   
4.9 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองจัดทําหนังสือราชการแจงผลการตรวจรับรองใหผูประกอบการภายใน 15 วันทํา

การนับจากวันที่ตรวจประเมิน โดยแนบสําเนาแบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับฟารม (Audit Report) และสําเนาแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (CAR) (ถามี)  

กรณีที่มีการเก็บตัวอยางและผลวิเคราะหมีผลตอการรับรองใหหัวหนาคณะผูตรวจรับรองพิจารณา

ผลวิเคราะหเทียบกับเกณฑที่กําหนด  จากนั้นจัดทําหนังสือราชการแจงผลการตรวจรับรองให

ผูประกอบการภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่ไดรับผลวิเคราะห ซึ่งหากพบวาผลวิเคราะหไมสอดคลอง

ตามเกณฑที่กําหนดไวใหแจงผูประกอบการแกไข และแจงกลับคณะผูตรวจรับรองเมื่อมีความพรอมใหเก็บ

ตัวอยางอีกครั้ง 

กรณีที่ไมสามารถเก็บตัวอยางไดในระหวางการตรวจตออายุการรับรอง เนื่องจากเปนระยะที่สัตว

ไมใหผลผลิตหรือกอนระยะจําหนาย ใหระบุในรายงานผลการตรวจประเมิน เพื่อวางแผนเก็บตัวอยางใน
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การตรวจติดตามผลครั้งตอไป ทั้งนี้หัวหนาคณะผูตรวจรับรองสามารถสรุปผลการตรวจประเมินเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาตออายุการรับรองโดยไมตองรอผลวิเคราะห 

4.10 หลังจากที่ไดรับแนวทางการแกไขจากผูประกอบการ หัวหนาคณะผูตรวจรับรองทวนสอบแนวทางการ

แกไขขอบกพรองที่ผูประกอบการเสนอมา เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิผลของแนวทางการแกไข     

และ/หรือคณะผูตรวจรับรองตรวจติดตามผลการแกไข ณ ฟารมของผูขอรับรอง (กรณีจําเปน) โดย

แนวทางการทวนสอบนั้นขึ้นอยูกับความรุนแรงของขอบกพรองที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 

กรณีที่แนวทางการแกไขไมเหมาะสมใหแจงผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไขขอบกพรองใหม 

ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากพน

ระยะเวลาดังกลาวใหคณะผูตรวจรับรองแจงผูประกอบการดําเนินการแกไขและแจงคณะผูตรวจรับรอง

ตรวจตออายุการรับรองใหมเมื่อมีความพรอม 
4.11 คณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตออายุการรับรอง โดยจะตองนํา

เร่ืองเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินแลวเสร็จโดยไมพบ

ขอบกพรอง  หรือวันที่ไดดําเนินการตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ หรือวันที่

ยอมรับแนวทางการแกไขขอบกพรองไมรุนแรงจากผูประกอบการ ทั้งนี้การพิจารณาใหการรับรองของ

คณะกรรมการใหดําเนินการตามรายละเอียดในคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง องคประกอบ หนาที่ 

และการดําเนินการสําหรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว  

4.12 คณะกรรมการสงมติการพิจารณาการตออายุการรับรองใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการจัดทํา

ใบรับรอง รายละเอียดการจัดทําใบรับรอง ดําเนินการตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรอง 

ทั้งนี้การตรวจตออายุการรับรองใหยึดแนวทางการดําเนินการดังตอไปนี้ 

กรณีการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองดําเนินแลวเสร็จและคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน

ตออายุการรับรองกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ใหดําเนินการออกใบรับรองฉบับใหม วันที่ตออายุการ

รับรองจะมีผลตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 

กรณีการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองดําเนินการไมแลวเสร็จและใบรับรองหมดอายุกอน

ตรวจประเมินแลวเสร็จใหพิจารณา ดังนี้ 

• หากปญหาการตรวจประเมินเกิดจากผูประกอบการ วันที่ตออายุการรับรองจะมีผลไมตอเนื่อง

จากใบรับรองฉบับเดิม โดยวันที่ใหการตออายุการรับรองเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
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• หากปญหาการตรวจประเมินเกิดจากคณะผูตรวจรับรอง  วันที่ตออายุการรับรองจะมีผลตอเนื่องจาก

ใบรับรองฉบับเดิม 

• หากผูประกอบการไมสามารถแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังการตรวจตอ

อายุการรับรองแลวเสร็จ คณะผูตรวจรับรองแจงผูประกอบการดําเนินการแกไขและให

ผูประกอบการแจงการขอรับรองตออายุการรับรองใหมเมื่อมีความพรอม 
 

5. เอกสารที่เกี่ยวของ 
-  แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) การตรวจรับรอง                                                                   

การปฏิบัติทางการเกษตรทีดี่สําหรับฟารม รหัส F-AUD-01 

-  แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

สําหรับฟารมรหัส F-AUD-02 

-  แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) 

การตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม   รหัส F-AUD-03 

-   หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว แลวแตกรณีดังนี ้

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดเนื้อ     

   (มาตรฐานฟารมเปดเนื้อ) รหัส F-MD-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปด 

พันธุ (มาตรฐานฟารมเปดพันธุ) รหัส F-PS-MD/LAY-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผ้ึง 

(มาตรฐานฟารมผ้ึง) รหัส F-BEE-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคเนื้อ 

(มาตรฐานฟารมโคเนื้อ) รหสั F-CA-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดไข 

(มาตรฐานฟารมเปดไข) รหัส F-LD-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม 

นกกระทา (มาตรฐานฟารมนกกระทา) รหสั F-QU-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะเนื้อ 
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(มาตรฐานฟารมแพะเนื้อ) รหัส F-MG-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแกะเนื้อ 

(มาตรฐานฟารมแกะเนื้อ) รหัส F-SH-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมนกเขา 

ชวาเสยีง (มาตรฐานฟารมนกเขาชวาเสียง) รหัส F-ZD-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพันธุ 

(มาตรฐานฟารมไกพันธุ) รหสั F-PS-BR/LAY-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกเนื้อ 

(มาตรฐานฟารมไกเนื้อ) รหสั F-BR-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร 

(มาตรฐานฟารมสุกร) รหัส F-PIG-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม 

(มาตรฐานฟารมโคนม) รหัส F-DA-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะนม 

(มาตรฐานฟารมแพะนม) รหัส F-DG-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟกไข 

สัตวปก (มาตรฐานสถานทีฟ่กไขสัตวปก) รหัส F-HA-AUD-01 

- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกไข 

(มาตรฐานฟารมไกไข) รหัส F-LAY-AUD-01 

      - ตัวอยางหนังสอืแจงการตออายุใบรับรอง                                                               
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการยกเลิกการรับรอง ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการยกเลิกการรับรอง ต้ังแตสาเหตุการยกเลิกการรับรอง การดําเนินงาน

การพิจารณายกเลิกการรับรอง จนถึงแจงใหผูประกอบการทราบ 

3. นิยาม 

1.) การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความวา การอนุมัติยกเลิกการรับรองการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว โดยผูตัดสินการรับรองแกผูประกอบการที่เลิก

ประกอบกิจการ เสียชีวิต โอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว ขอยกเลิกการรับรองหรือไม

สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

2.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 การยกเลิกการรับรอง 

4.1.1 การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
1.) ผูไดรับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง 
2.) ผูไดรับการรับรอง เปนบุคคลลมละลาย กรณีนิติบุคคล  
3.) ผูไดรับการรับรองเสียชีวิต  
4.) ผูไดรับการรับรองโอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว 
5.) ผูไดรับการรับรอง แจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษร 
6.) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง และผูไดรับการรับรองไมสามารถปฏิบัติตาม

ขอกําหนดใหมได 
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การดําเนินการสําหรับกรณีที่ (1) - (4) 
เมื่อคณะผูตรวจรับรองไดรับทราบจากหนวยงานราชการ หรือขอมูลขาวสาร และการโฆษณา

ประชาสัมพันธจากสื่อตาง ๆ วาผูไดรับการรับรองไดเลิกกิจการที่ไดรับการรับรองแลว หรือเปน

บุคคลลมละลาย หรือเสียชีวิต หรือโอนกิจการใหบุคคลอ่ืนที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว ใหสืบหา

ขอเท็จจริงและจัดหาหลักฐานประกอบอยางเปนทางการ เปนลายลักษณอักษร เมื่อไดหลักฐาน

ชัดเจนวาผูไดรับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง หรือเปนบุคคลลมละลาย หรือ

เสียชีวิต หรือโอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัวใหจัดทําบันทึกสรุปรายละเอียด

ขอเท็จจริงและสรุปรายงานเสนอผูตัดสินการรับรองพิจารณาตามขอ 4.1.2 

การดําเนินการสําหรับกรณีที่ (5) 

เมื่อคณะผูตรวจรับรองไดรับคําขอยกเลิกการรับรองจากผูไดรับการรับรองตามแบบคํา

ขอยกเลิกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว กรมปศุสัตว (แบบคําขอยกเลิก ม.ฐ.ฟ.) ที่แจงความ

ประสงคขอยกเลิกการรับรอง ใหจัดทําบันทึกสรุปรายละเอียดขอเท็จจริงและสรุปรายงานเสนอผู

ตัดสินการรับรองพิจารณาตามขอ 4.1.2 
การดําเนินการสําหรับกรณีที่ (6) 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง คณะผูตรวจรับรองตองแจงใหผู

ไดรับการรับรองทุกรายทราบลวงหนา เพื่อปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับขอกําหนดใหม  ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด และเมื่อครบกําหนดเวลาคณะผูตรวจรับรองจะดําเนินการตรวจประเมินตาม

ขอกําหนดใหม ตามคูมือข้ันตอนปฏิบัติงาน เร่ือง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง หรือคูมือ

ข้ันตอนปฏิบัติงานเรื่องการตรวจติดตามผล หากพบวาผูไดรับการรับรองสามารถแกไขปรับปรุงได

อยางมีประสิทธิผล  ใหดําเนินการตามขั้นตอนใหการรับรอง แตหากพบวาผูไดรับการรับรองไม

ปรับปรุงแกไขใดๆ  ใหคณะผูตรวจรับรองสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผูตัดสินการรับรอง

พิจารณายกเลิกการรับรองตามขอ 4.1.2 

4.1.2 ผูตัดสินการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรองและจัดทํารายงานการตัดสินของผูตัดสินการรับรอง

จากนั้นจัดสงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการ 

4.1.3 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ดําเนินการตามคําตัดสินของผูตัดสินการรับรอง หากผูตัดสนิการ

รับรองมีมติใหยกเลิกการรับรอง ใหจัดทําหนังสือลงทะเบียนแจงผูไดรับการรับรองทราบ เพื่อขอ
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ใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกหนังสือ แลวปรับปรุงขอมูลในทะเบียนรายชื่อผู

ไดรับการรับรองใหเปนปจจุบันและจัดสงใหกรมปศุสัตวเพื่อทราบ 

  กรณีที่ผูไดรับการรับรองทําใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ใหจัดสงสําเนาใบแจงความมายัง

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพื่อเปนหลักฐาน 

 

 
 



รหัส  P-SC/WC-01 คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การพักใชและเพกิถอนการรับรอง 

(Suspending and Withdrawing Certification) 

หนา                               1 / 5 
แกไขครั้งที่                       0 
ประกาศใชวันที่      1 ตุลาคม 2551 
 

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการพักใช และการเพิกถอนใบรับรองใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมี

ประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  การพักใช  การเพิกถอนใบรับรอง ต้ังแตการตรวจพบสาเหตุและหลักฐาน

ซึ่งจะนําไปสูการพักใช หรือเพิกถอนใบรับรอง การตรวจประเมินของผูตรวจรับรอง จนถึงการพิจารณาตัดสินการ

พักใช และเพิกถอนใบรับรองของคณะกรรมการ 

3. นิยาม 

1.) การพักใชการรับรอง (Suspending Certification) หมายความวา การอนุมัติพักใชการรับรองการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว โดยคณะกรรมการแกผูประกอบการที่ไดรับการ

รับรอง ซึ่งไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการรับรอง และ/หรือระบบที่ไดรับการ

รับรอง และ/หรือไมปรับปรุงแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนด และ/หรือมีการพักการเลี้ยงสัตว

ที่ไดรับการรับรองชั่วคราวตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 1 ป 

2.) การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification)  หมายความวา การอนุมัติเพิกถอนการรับรอง

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว โดยคณะกรรมการแกผูประกอบการที่ไดรับ

การรับรองซึ่งไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการรับรอง และ/หรือไมปฏิบัติตามระบบ

ที่ไดรับการรับรองในสาระสําคัญ และ/หรือไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองภายหลังการถูกพักใช

การรับรอง 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 3 ป และ/หรือมีขอรองเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาอาจทํา

ใหเกิดความเสียหายตอการรับรอง 

3.) ใบรับรอง หมายความวา ใบรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติและมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณที่กรมปศุสัตวออกใหแกผูประกอบการ 

4.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 
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4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 การพักใชการรับรอง 

4.1.1 คณะผูตรวจรับรองหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจพบหรือรับทราบวาผูประกอบการเปนไปตาม
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของการรับรองมาตรฐานฟารม ตัวอยางเชน 

ผูประกอบการนําเครื่องหมายรับรองของกรมปศุสัตวไปติดที่ผลิตภัณฑ เปนตน 

(2) ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรอง ตัวอยาง เชน พบสารตกคางในผลผลิตเกินเกณฑที่

กําหนด หรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติหนาที่ของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม และทําใหมี

ผลกระทบตอระบบการผลิต เปนตน 

(3) ไมแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนด ตัวอยางเชน ในระหวางการตรวจติดตามผล 

พบวาผูประกอบการไมสามารถแกไขปญหาเรื่องน้ําเสียจากฟารมสุกรได เปนตน 

(4) มีการพักเลี้ยงสัตวที่ไดรับการรับรองเปนการชั่วคราวตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 1 ป 

4.1.2 คณะผูตรวจรับรองทําหนังสือแจงผูประกอบการใหแกไขปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับ

จากวันที่ไดรับหนังสือแจง 

4.1.3 คณะผูตรวจรับรองทําการตรวจติดตามผลการแกไขปรับปรุงอีกครั้งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่
ผูประกอบการเสนอไวหรือครบ 90 วัน 

- กรณีพบวาผูประกอบการสามารถแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผล ใหคงไวซึ่งการรับรอง

ตอไป 

- กรณีพบวาผูประกอบการไมปรับปรุงแกไขใดๆหรือแกไขปรับปรุงแลวยังไมมีประสิทธิผล ให

คณะผูตรวจรับรองนําผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาพักใชใบรับรอง 

4.1.4 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผลการดําเนินการปฏิบัติตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

องคประกอบ หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว  
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4.1.5 กรณีคณะกรรมการมีมติใหพักใชใบรับรอง ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดดําเนินการ  

 ทั้งนี้การพักใชการรับรองแตละคร้ัง มีระยะเวลาไมนอยกวา 60 วันแตไมเกิน 180 วัน และ

กําหนดวันที่พักใชการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน 

4.1.6 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตว จัดทําหนังสือแจงผูประกอบการทราบวาถูกพักใชการรับรอง และให
หยุดการแสดงเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานในวันที่ถูกพักใช 

4.1.7 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรายงานผลการพักใชใหกรมปศุสัตวทราบ 

4.1.8 คณะผูตรวจรับรอง ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองอีกครั้ง กอนครบ
ระยะเวลาพักใชการรับรองอยางนอย 15 วัน 

- กรณีผูประกอบการสามารถแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผลใหคงไวซึ่งการรับรอง

ตอไป (กรณีที่ยังอยูในชวงอายุใบรับรอง) แตถาใบรับรองหมดอายุ ใหยื่นขอตออายุ

ใบรับรองใหม 

- กรณีผูประกอบการยังไมสามารถแกไขปรับปรุงระบบที่ไดรับการรับรองไดอีก ใหดําเนิน

ตามขอ 4.1.2-4.1.5 อีกครั้งหนึ่ง และหากผลการดําเนินการในรอบที่ 2 นี้พบวา

คณะกรรมการมีมติใหพักใชการรับรองอีก ถือวามีการพักใชใบรับรอง 2 คร้ัง  ภายใน

ระยะเวลา 3 ป ใหดําเนินการในกรณีเพิกถอนใบรับรองตอไป (ดําเนินการตามขอ 4.2.2-

4.2.7) 

- ใหผูถูกพักใชใบรับรองหยุดการแสดงเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงาน

ในชวงระยะเวลาถูกพักใช 

4.1.9 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปรับปรุงขอมูลในทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรองวาถูกพักใช 

และแจงใหกรมปศุสัตวทราบ 

4.2 การเพิกถอนการรับรอง 

4.2.1 คณะผูตรวจรับรองหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจพบหรือรับทราบวาผูประกอบการเปนไปตาม
กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีดังตอไปนี้ 
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(1) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของการรับรองมาตรฐานฟารมและสงผลกระทบรายแรง

ตอการรับรอง ตัวอยางเชน ผูประกอบการปลอมแปลงใบรับรองใหผูอ่ืนนําไปใชหรือนําผลผลิต

จากฟารมอ่ืนมาอางอิงการรับรองในชื่อของฟารมที่ไดรับการรับรอง 

(2) ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองในสาระสําคัญ ตัวอยางเชน  มีหลักฐานที่พิสูจนไดวา

มีการใชสารตองหามในฟารมหรือตรวจพบในผลผลิต 

(3) ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองหลังจากถูกพักใชการรับรอง 2 คร้ัง ในระยะเวลา 3 ป 

(4) มีขอรองเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาอาจทําใหเกิดความเสียหายตอการรับรอง 

ตังอยางเชน มีหลักฐานที่พิสูจนไดวาผูประกอบการนําซากสัตวไปทิ้งในแหลงน้ําสาธารณะ 

หรือมีการปลอยน้ําเสียที่มีคาไมไดมาตรฐานลงสูแหลงน้าํสาธารณะ และสงผลกระทบรนุแรง

ตอสภาพแวดลอม 

4.2.2 คณะผูตรวจรับรอง ทําหนังสือแจงผูประกอบการใหแกไขปรับปรุง ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับ

จากวันที่ไดรับหนังสือแจง 

4.2.3 คณะผูตรวจรับรอง ทําการตรวจติดตามผลการแกไขปรับปรุงอีกครั้งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่
ผูประกอบการเสนอไว 

- กรณีพบวาผูประกอบการ สามารถแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผล ใหคงไวซึ่งการรับรอง

ตอไป 

- กรณีพบวาผูประกอบการไมปรับปรุงแกไขใดๆ หรือแกไขระบบแลวยังไมมีประสิทธิผล ใหคณะ

ผูตรวจรับรองนําผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเพิกถอนใบรับรอง 

4.2.4 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผล ตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานองคประกอบ หนาที่ และ

การดําเนินงาน สําหรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว  

4.2.5 กรณีคณะกรรมการมีมติใหเพิกถอนใบรับรอง ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดดําเนินการ 

ทั้งนี้วันเพิกถอนการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน 
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4.2.6 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดทําหนังสือแจงผูประกอบการทราบวาถูกเพิกถอนและขอ
ใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือ 

4.2.7 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปรับปรุงขอมูลในทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรองใหเปน
ปจจุบันและแจงใหกรมปศุสัตวทราบ 

   กรณีถูกเพิกถอนใบรับรอง ใหผูถูกเพิกถอนใบรับรอง หยุดการใชหรืออางถึงใบรับรอง 

เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน 

   ฟารมเลี้ยงสัตวที่อยูในทะเบียนประวัติเปนฟารมเลี้ยงสัตวที่ไมไดมาตรฐาน หรือถูกเพิก

ถอนใบรับรอง จะไมไดรับการพิจารณารับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวเปนเวลา 3 ป 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อใหการปฏิบัติงานการเก็บตัวอยางอาหารสัตวสําหรับคณะผูตรวจรับรองใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน และมีประสิทธิภาพ   

2. ผูปฏิบัติงาน 
หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง ผูตรวจรับรอง ผูตรวจรับรองฝกหัด หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

3. คํานิยาม 
ความหมายของคําที่ใชในเอกสารนี้ ใหเปนไปตามบทนิยาม 

4. เอกสารที่เกีย่วของ 
4.1 แบบการสงตัวอยางอาหารสัตว (LMSI 04_Form02/1)  

4.2 บันทึกการเก็บตัวอยางอาหารสัตว (แบบ 2)  

4.3 บันทึกขอความ เร่ืองสงตัวอยางอาหารสัตวเพื่อตรวจวิเคราะห (LMSI 04_Form09/1) 

5. วัสดุอุปกรณ 
5.1 ถุงพลาสติกสาํหรับบรรจุตัวอยางอาหารสตัว จํานวน 3 ซอง 

5.2 ซองกระดาษสนี้ําตาลของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคาปศุสัตว จํานวน 3 ซอง 

5.3 อุปกรณการเกบ็ตัวอยาง 

6. วิธีการปฏิบัติงาน 

6.1  ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเก็บตัวอยางอาหารสัตวระยะใหผลผลิตจากฟารมไกเนื้อ ไกไข เปด

เนื้อ เปดไข นกกระทา โคนม สุกร โคเนื้อ แพะเนื้อ แกะเนื้อ ที่ขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวหรือตอ

อายุการรับรอง จํานวนฟารมละ 1 ตัวอยาง โดยเก็บตัวอยางอาหารสัตวในระยะสุดทายกอนจําหนาย 

ทั้งนี้เปดไข ไกไข นกกระทาใหเก็บตัวอยางอาหารสัตวในระยะไข และกรณีที่ดําเนินการตรวจประเมิน

ฟารมในระยะที่สัตวไมใหผลผลิต ใหเก็บตัวอยางอาหารสัตวในระหวางการตรวจติดตามผล 
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6.2 วิธีการเก็บตัวอยาง  

6.2.1 ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเก็บตัวอยางอาหารสัตวที่แหงไมเปยกน้ํา จากรางอาหารหรือ

จากถุงอาหารสัตวที่จะเทใหสัตวกินถุงเดียวกัน แลวแยกเปน 3 สวนๆ ละ 500 กรัมโดยประมาณ 

บรรจุในถุงพลาสติกและใสในซองกระดาษสีน้ําตาลอีกชั้นหนึ่ง พรอมกรอกรายละเอียดบนซอง

และลงนามใหครบถวน  

การกรอกรหัสตัวอยางบนซองกระดาษสีน้ําตาลให สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ระบุรหัสจังหวัดของ

หนวยงานและหมายเลขตัวอยางที่สงตรวจ โดยเรียงลําดับหมายเลขตามจํานวนตัวอยางที่สง

ตรวจในปงบประมาณนั้น  เชน  จังหวัดลพบุ รี  สงตัวอยางอาหารสัตว ตัวอยางแรกของ

ปงบประมาณ ใหระบุรหัสตัวอยาง ดังนี้ ลบ. 00001 เปนตน 

6.2.2 ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายสงตัวอยางอาหารสัตวถุงที่หนึ่งและถุงที่สองใหกับศูนยวิจัย

และพัฒนาการสัตวแพทย (ศ.ว.พ.) พรอมแบบสงตัวอยางอาหารสัตว (LMSI 04_Form02/1) โดย

กรอกแบบฟอรมในชองขอมูลเพิ่มเติมใหระบุชื่อฟารมที่เก็บตัวอยาง สวนชองรายการวิเคราะหไม

ตองกรอก เนื่องจากมีการกําหนดไวแลว โดยการ Screening test ตรวจวิเคราะหยาในกลุมไนโตร

ฟูแรนสและกลุมเตตราไซคลิน   

กรณีที่ Screening test ใหผลบวก ศ.ว.พ. จะดําเนินการสงตัวอยางอาหารสัตวถุงที่สองให

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว (ส.ต.ส.) เพื่อตรวจยืนยันผลการทดสอบ 

กรณีที่เปนการเก็บตัวอยางอาหารสัตวจากจังหวัดในพื้นที่ สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามยั

ที่ 1 ใหผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายสงตัวอยางอาหารสัตวถุงที่หนึ่งและถุงที่สองใหกับ 

ส.ต.ส. 

6.2.3 ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายบันทึกการเก็บตัวอยางอาหารสัตว (แบบ 2) ฉบับจริงและมอบ

สําเนาบันทึกการเก็บตัวอยางอาหารสัตว (แบบ 2) พรอมอาหารสัตวถุงที่ 3 ใหผูประกอบการ 
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6.3 ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจัดทําบันทึกขอความ เร่ืองสงตัวอยางอาหารสัตวเพื่อตรวจวิเคราะห 

(LMSI 04_Form09/1) พรอมสงตัวอยางอาหารสัตวเพื่อตรวจวิเคราะห 

6.4 รายการวิเคราะหตัวอยางอาหารสัตวและวิธีวิเคราะห 

รายการวิเคราะห วิธีวิเคราะห 
ชนิดตัวอยาง 

ส.ต.ส ศ.ว.พ.   

ฟารมโคนม       

ฟารมโคเนื้อ      

ฟารมแพะ      

ฟารมแกะ      

     อาหารขน  - Aflatoxin  ชนิด  B1  -   Vicam 

   - เนื้อ  กระดูกปน  -   กลองจุลทรรศน / ชุดตรวจสอบ 

       

   - Nitrofuran  group  - Nitrofuran  group 
 
        Screening  test 

   - Oxytetracycline  - Oxytetracycline        (ผล + ve  สง confirm ส.ต.ส.) 

   - Chlortetracycline  - Chlortetracycline   

        

ฟารมสุกร       

        

     อาหารสุกร  - Nitrofuran  group  - Nitrofuran  group 
 
        Screening  test 

   - Oxytetracycline  - Oxytetracycline        (ผล + ve  สง confirm ส.ต.ส.) 

   - Chlortetracycline  - Chlortetracycline   

   - Beta  - Agonist *  - Beta  - Agonist *   
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รายการวิเคราะห 
ชนิดตัวอยาง 

ส.ต.ส ศ.ว.พ. 
วิธีวิเคราะห 

ฟารมสัตวปก       

     อาหารไกเนื้อ  - Nitrofuran   group  - Nitrofuran   group 
 
        Screening  test 

     อาหารไกไข  - Oxytetracycline  - Oxytetracycline        (ผล + ve  สง confirm ส.ต.ส.) 

     อาหารไกพันธุ  - Chlortetracycline  - Chlortetracycline   

     อาหารเปดเนื้อ  - Chloramphenicol  -       Charm - 2 

     อาหารเปดไข       

     อาหารเปดพันธุ       

     อาหารนกกระทา       

หมายเหตุ   *   Beta  - Agonist  ใชผลของโครงการ แกไขปญหาสารเรงเนื้อแดง 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อใหการปฏิบัติงานการเก็บตัวอยางน้ําผึ้งสําหรับคณะผูตรวจรับรองใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

และมีประสิทธิภาพ 

2. ผูปฏิบัติงาน 
หัวหนาผูตรวจรับรอง ผูตรวจรับรอง ผูตรวจรับรองฝกหัด หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

3. คํานิยาม 
ความหมายของคําที่ใชในเอกสารนี้ ใหเปนไปตามนิยาม 

4. เอกสารที่เกีย่วของ 
แบบสงตัวอยางเนื้อและผลิตภัณฑ BQCLP_FORM 064 ออกวันที่ 24/10/50 

5. วัสดุอุปกรณ 
ขวดที่แหงสะอาดพรอมปายรายละเอยีด จํานวน 2 ขวด 

6. วิธีการปฏิบัติงาน 

6.1 ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเก็บตัวอยางน้ําผึ้งจากฟารม จํานวน 1 ตัวอยาง 2 ขวด ขวดละ

ประมาณ 250 ซี.ซี.  โดยเก็บกอนที่จะมีการบรรจุลงถังรวมน้ําผึ้ง และระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่ขวด

ตัวอยาง ดังตอไปนี้  

• ระบุชื่อที่อยูฟารม และที่ต้ังรังผึ้ง (แหลงทีไ่ดตัวอยางน้ําผึ้ง) 

• วัน เดือน ปที่เก็บตัวอยางน้าํผึ้ง 

กรณีที่การตรวจประเมินฟารมไมตรงกับชวงที่มีการสลัดน้ําผึ้งใหเก็บตัวอยางน้ําผึ้งที่บรรจุขวดแลวจาก

ฟารมนั้นสงตรวจที่กลุมตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว โดยใชแบบ

สงตัวอยางเนื้อและผลิตภัณฑ BQCCP_FORM 064 ออกวันที่ 24/10/50  โดยการตรวจวิเคราะห        

ยาคลอแรมเฟนิคอล กลุมเตตราไซคลินและยาฆาแมลง  



 รหัส  WI-AUD-02 

คูมือวิธีการปฏิบัติงาน 
วิธีการเก็บตัวอยางน้ําผึ้ง 

หนา                                  2/2        
แกไขครั้งที่                         0 
ประกาศใชวันที่    1 ตุลาคม 2551 

 

 

6.2 ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายสงแบบสงตัวอยางเนื้อและผลิตภัณฑ BQCCP_FORM 064 ออก

วันที่ 24/10/50   พรอมตัวอยางน้ําผึ้งเพื่อตรวจวิเคราะห 

6.3 รายการวิเคราะหตัวอยางน้ําผึ้งและวิธีวิเคราะห 

ชนิดตัวอยาง รายการวเิคราะห วิธวีิเคราะห 

     น้ําผึ้ง    - Chloramphenicol      LC - MS 

  - Oxytetracycline   

   - Chlortetracycline   

   - Sulphonamides   

   - Tylrosin   

   - Organochlorine  pesticides ( OCPs)      GC - MS - MS 

            Aldrin  + Dieldrin   

            Heptachlor + heptachlor  epoxide   

           Chlordane   

           DDT   

   - Organophosphorus pesticides ( OPPs)       GC - MS - MS 

           Coumaphos   

           Malathion   
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1. วัตถุประสงค 
เพื่อกําหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดทําใบรับรอง ใหแกผูไดรับการรับรอง และกําหนดผูรับผิดชอบในแตละ

สวนของการดําเนินการ  

2. ขอบเขต 
คูมือข้ันตอนการปฏิบัติการออกใบรับรองฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการจัดทําใบรับรองใหแกผูไดรับการ

รับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยง

สัตวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3. นิยาม 

1.) ใบรับรอง หมายความวา ใบรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตาม

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติและมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตาม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณที่กรมปศุสัตวออกใหแกผูประกอบการ 

2.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบมติใหการรับรองในรายงานการประชุม
คณะกรรมการหรือแบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผูตัดสินการรับรอง เพื่อรวบรวมรายชื่อ

ผูประกอบการที่ผานการรับรอง ตามมติของคณะกรรมการ 
4.2 การจัดทําใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวดําเนินการดังนี้ 

4.2.1 ใบรับรองตามแบบที่กําหนด 

4.2.2 จัดพิมพรายละเอียดดังนี้  (ดังตัวอยาง) 

บรรทัดที่ 1:    กรมปศุสัตว 

บรรทัดที่ 2:    กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

บรรทัดที่ 3:  ใหใบรับรองฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

บรรทัดที่ 4:   ชื่อฟารมที่ไดรับการรับรอง 
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บรรทัดที่ 5:   ที่อยูฟารม 

 บรรทัดที่ 6:   ไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม.... 

 บรรทัดที่ 7:   หมายเลขรับรอง จํานวน 20 หลัก  

บรรทัดที่ 8:   ออกให ณ วันที่ / เดือน / พ.ศ.  (มีผลต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหการรบัรอง)            

กรณีตออายุใหเดิมคําวา ตออายุ 

 บรรทัดที่ 9:    ถึง วันที่ / เดือน / พ.ศ. (เปนวันที่ครบกาํหนด 3 ป หลังจากวันที่ออกใบรับรอง) 

 บรรทัดที่ 10:  ลงนามโดยปศุสัตวจังหวัด 

 บรรทัดที่ 11:  ชื่อ-นามสกุล ปศุสัตวจังหวัด 

 บรรทัดที่ 12:  ตําแหนงปศุสัตวจังหวัด.... 

4.2.3 หมายเลขรับรอง 20 หลัก คือ กษ XX   XX   XXXXX   XXXXXXXX   XXX 
 
 

      กษ       XX       XX    XXXXX   XXXXXXXX      XXX 

      รหัสที่          1          2          3                4       5 

 
การออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

รหัสที่  1 XX   (2  หลัก)  หนวยงานรับรอง คือ กรมปศุสัตว  =  02 

รหัสที่  2 XX   (2  หลัก)  ประเภทการรับรอง  มาตรฐานฟารมใชระบบ  GAP ในการรับรอง 

  ระบบการจัดการดานความปลอดภัยของอาหาร = 22 

รหัสที่  3 XXXXX (5  หลัก)  มาตรฐานฟารมที่ใหการรับรอง (ตามบัญชีรหัสมาตรฐานของ สํานักงาน    

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ)  เปนดังนี้ 

  มาตรฐานฟารมโคเนื้อ     =  06400 

  (  ฟารมโคเนื้อ  =  beef  cattle  farm )     

  มาตรฐานฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบ  =  06402 

  ( ฟารมโคนม  = dairy  cattle  farm )     

  มาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกร     =  06403 
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  (  ฟารมสุกร  = swine  farm )   

  มาตรฐานฟารมเปดพันธุและเปดเนื้อ   =  06900 

  ( ฟารมเปดพันธุ  =  breeder  duck  farm )   

  ( ฟารมเปดเนื้อ   =   meat - type  duck  farm )   

  มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อ    =  06901 

  (  ฟารมไกเนื้อ  = broiler  farm )   

  มาตรฐานฟารมไกไข     =  06902 

  (  ฟารมไกไข  =  layer  chicken  farm )   

  มาตรฐานฟารมไกพันธุ     =  06903   

  ( ฟารมไกพันธุไข  =   layer  breeder  chicken  farm )   

  ( ฟารมไกพันธุเนื้อ  =   broiler  breeder  chicken  farm )   

มาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปก    =  06904 

  (  สถานที่ฟกไขสัตวปก =  hatchery  )   

  มาตรฐานฟารมผ้ึง     =  08200 

  (  ฟารมผ้ึง  =  bee  farm  ) 

  มาตรฐานฟารมเปดไข     =  06905 

  ( ฟารมเปดไข  =  layer  duck  farm ) 

  มาตรฐานฟารมนกกระทา    =  06906 

  ( ฟารมนกกระทา  = quail   farm   )   

  มาตรฐานฟารมแพะเนื้อ     =  06404 

  (ฟารมแพะเนื้อ  =  meat  goat  farm ) 

  มาตรฐานฟารมแกะเนื้อ        =  06405 

  (ฟารมแกะเนื้อ  = sheep  farm  ) 

      

รหัสที่  4 XXXXXXXX (  8 หลัก)  บริษัท/ผูประกอบการ/ฟารม 

  4  หลักแรก  เปนรหัสพื้นที่ของกรมการปกครอง  4  ตัวแรก  ซึ่งเปนรหัสของจังหวัด  และ 
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                        อําเภอ  ปกติรหัสพื้นที่ของกรมการปกครองมี  6  หลัก  บงชี้ถึงจังหวัด  อําเภอ  และตําบล  

                        แตเนื่องจากรหัสที่  4  ของ  มกอช. บังคับใหมีแค  8  หลัก  และ  4  หลักหลังกรมปศุสัตว 

                        ตองใชบงชี้ลําดับที่ของฟารมที่ไดรับการรับรองของแตละชนิดสัตวของจังหวัด  เหลือเพียง        

                        4 หลักแรกเทานั้นที่จะใชบงชี้ถึงพื้นที่ที่ฟารมต้ังอยู  จึงบงชี้ไดแคจังหวัด  และอําเภอ  ไม                          

                        สามารถบงชี้ถึงตําบลได  รหัสพื้นที่ของกรมการปกครองสามารถดูไดจาก 
                        www.http//.dld.go.th/ict/   

ฟารมเกาที่ไดรับการรับรองไปแลว  เมื่อตออายุใหมใหออกใบรับรองโดยเติมคําวา (ตออายุ ) 

ฉบับภาษาไทย  และ (Recertification)   สําหรับฉบับภาษาอังกฤษ  ทายวันที่ออกใบรับรอง        

 รหัสที่  5 ชื่อ/ชนิด/ประเภทสินคา   ใบรับรองมาตรฐานฟารมไมจําเปนตองใช   เนื่องจากได  

  กําหนดมาตรฐานแตละชนิดสัตว  ในรหัสที่  3 แลว  จึงใช  000  ในรหัสที่  5   

ตัวอยาง  การออกหมายเลขรับรองในใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อ   ซึ่งตั้งอยูที่อําเภอหนองแซง                  

               จังหวัดสระบุรี  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ฉบับภาษาไทย      <—   กษ            02       22         06901       19050217    000 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ    ฉบับภาษาอังกฤษ  <—   AC                                                                                                   

กรมปศุสัตว 
ระบบ  GAP 

มาตรฐานฟารมไกเนื้อ 
รหัสพื้นที่ของกรมการปกครอง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 

ฟารมไกเนื้อลําดับที่ 217 ที่ไดรับการรับรองของจังหวัดสระบุรี 

รหัสที่  5 

 

จากตัวอยางใบรับรองมาตรฐานฟารมมีตัวแปรที่ตองเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการออกใบรับรองมาตรฐาน

ฟารม ไดแก 

  1. รหัสที่  3   = รหัสชนิดสัตว จากตัวอยาง คือ 06901 (มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อ) 

  2. รหัสที่  4   =  4 หลักแรก เปนรหัสพื้นที่ของกรมการปกครองจากตัวอยาง 

                                              คือ  1905  (  อ. หนองแซง จ. สระบุรี ) 
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          =  4  หลักหลัง  ลําดับที่ของฟารม จากตัวอยางคือ  0217 

  3. ชื่อฟารม   = จากตัวอยางคือ  ทองออนฟารม 

  4. ที่ต้ังฟารม = จากตัวอยาง  คือ  เลขที่  33  ม.3  ต.หนองกบ  อ.หนองแซง  จ. สระบุรี  

  5. ชนิดของฟารมที่ออกใบรับรอง  =  จากตัวอยางคือ ฟารมเลี้ยงไกเนื้อ  

  6. วันที่ออกใบรับรอง  =  จากตัวอยางคือ    วันที่   12 กันยายน  2549 

  7. วันหมดอายุใบรับรอง = จากตัวอยางคือ  วันที่   11 กันยายน  2552 

  8. ปศุสัตวจังหวัด  =  จากตัวอยางคือ  ปศุสัตวจังหวัดสระบุรี  

การกําหนดวันที่มีผลใหการรับรอง  จะดําเนินการเปนกรณีดังนี้ คือ 

• กรณีใหการรับรองครั้งแรกวันที่มีผลใหการรับรอง มีผลตามวันที่คณะกรรมการมีมติ 

• กรณีขยายหรือลดขอบขายการรับรอง 

ใบรับรองที่ออกใหมมีอายุเทากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู 

• กรณีตออายุการรับรอง 

กรณีที่ 1 ผูประกอบการแจงตออายุการรับรองกอนใบรับรองหมดอายุไมนอยกวา 3 เดือน และการ

ตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรอง และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการรับรองแลว

เสร็จกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุใหดําเนินการออกใบรับรองฉบับใหม วันที่ตออายุ

การรับรองจะมีผลตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม  

กรณีที่ 2 ผูประกอบการแจงตออายุการรับรองกอนใบรับรองหมดอายุไมนอยกวา 3 เดือน และการ

ตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองดําเนินการหลังจากใบรับรองหมดอายุ  โดยมีสาเหตุ

จาก 

1) กรมปศุสัตวไมไดตรวจประเมินภายในวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม โดยมีการ

ตรวจประเมินภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม และไมเกิน 12 

เดือนจากการตรวจติดตามผลครั้งกอน ใหกําหนดวันที่มีผลใหการรับรองตอเนื่องจาก

ใบรับรองฉบับเดิม  โดยถือวาเปนการตออายุการรับรอง  

2) ผูประกอบการไมมีความพรอมในการรับการตรวจประเมินภายในวันสิ้นอายุของ

ใบรับรองฉบับเดิม โดยมีเหตุผลความจําเปนหรือเหตุฉุกเฉินที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

และมีการตรวจประเมินภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม และ
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ไมเกิน 12 เดือนจากการตรวจติดตามผลครั้งกอน ใหกําหนดวันที่มีผลใหการรับรอง

ตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม โดยถือวาเปนการตออายุการรับรอง 

3) หากไมเปนไปตามเกณฑดังกลาวใหถือวาเปนการขอรับการรับรองครั้งใหม ใหกําหนด

วันที่มีผลใหการรับรองเปนไปตามมติคณะกรรมการใหการรับรอง 

กรณีที่ 3 ผูประกอบการไมไดแจงตออายุการรับรองกอนใบรับรองหมดอายุไมนอยกวา 3 เดือน และ

มีการตรวจประเมินหลังใบรับรองหมดอายุ หรือกรณีที่ผูประกอบการไมไดแจงตออายุการ

รับรอง ใหถือเปนการขอรับการรับรองครั้งใหม (ไมไดรับการตออายุการรับรอง)ใหกําหนด

วันที่มีผลใหการรับรองเปนไปตามมติคณะกรรมการใหการรับรอง 

กรณีที่ 4 กรมปศุสัตวจะดําเนินการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองกอนใบรับรองฉบับเดิม

หมดอายุ ไมเกิน 4 เดือน และวันที่มีผลการรับรองใหนับตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม  

กรณีที่ 5    การเปลี่ยนแปลงขอบขายการรับรองใหดําเนินการแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจารณา 

หากไมมีผลกระทบตอ ระบบบริหารงานคุณภาพจะนําเสนอผูตัดสินการรับรองพิจารณา 

เมื่อผูตัดสินการรับรองอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบขายแลว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะ

ออกใบรับรองฉบับใหมแทนฉบับเดิม โดยมีอายุเทากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู ทั้งนี้

ผูประกอบการตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

กรณีที่ 6    การโอนกิจการ ใหผูประกอบการแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษร 

เพื่อดําเนินการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณาใหการรับรองใหม และ

พิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ใบรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับใบรับรองฉบับเดิมที่

เหลืออยู ทั้งนี้ผูประกอบการตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

กรณีที่ 7    การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอระบบที่ใหการรับรอง เชน การเปลี่ยนระบบการผลิต การ

เปลี่ยนนโยบายการบริหาร เปนตน ใหผูไดรับการรับรองแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ

เปนลายลักษณอักษร หากพิจารณาแลวมีผลกระทบตอระบบที่ใหการรับรอง ใหดําเนินการ

ตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหการรับรองใหม และพิจารณายกเลิก

ใบรับรองฉบับเดิม ใบรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู ทั้งนี้

ผูประกอบการตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
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กรณีที่ 8     กรณีการเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ หากพิจารณาแลวไมมีผลกระทบตอระบบที่ใหการ

รับรอง ใหแจงผูประกอบการสงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอคณะกรรมการ 

พิจารณาใหการรับรองใหม และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม โดยไมตองมีการตรวจ

ประเมิน  โดยใบรับรองฉบับใหมมีอายุ เทากับใบรับรองฉบับเดิมที่ เหลืออยู  ทั้งนี้

ผูประกอบการตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

กรณีที่ 9   กรณียายสถานที่ประกอบการ ใหผูประกอบการแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลาย

ลักษณอักษร เพื่อพิจารณายกเลิกใบรับรองเดิม และแจงใหผูประกอบการยื่นคําขอใหม 

เพื่อดําเนินการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหการรับรอง ใบรับรองฉบับ

ใหมจะมีผลต้ังแตวันที่คณะกรรมการ มีมติใหการรับรอง ทั้งนี้ผูไดรับการรับรองตองสงคืน

ใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

4.3 ปศุสัตวจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามในใบรับรอง 

4.4 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายทําสําเนาจากตนฉบับใบรับรอง และสงตนฉบับ

ใบรับรองใหผูประกอบการ 

4.5 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจัดเก็บสําเนาใบรับรอง เขาแฟมประวัติผูยื่นคําขอ 
จากนั้นจัดทําทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรอง โดยปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขทะเบียนรายชื่อผูไดรับการ

รับรองใหเปนปจจุบัน และจัดสงทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรองที่เปนปจจุบันใหกรมปศุสัตว ทุกสิ้นเดือน
เพื่อทําการเผยแพรผานเว็บไซต 

 

 

 

   



                        

  ขอรับรอง 
  ขอต่ออายุ 
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    ชนิดการเลี้ยง   ปู่ – ย่าพันธ์ุ...............   พ่อ – แม่พันธ์ุ...............  รุ่นทดแทน  สุกรอนุบาล  สุกรขุน 
    รูปแบบฟาร์ม   ฟาร์มบริษัท       ฟาร์มประกัน    ฟาร์มอิสระ ระบุ............................................................... 
4. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์แห่งนี้    (   )  ไม่เคยขอรับรอง  (   ) เคยได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม เลขที่................................................  
5. แหล่งที่มาของสัตว์ 

 (   ) ผลิตเอง                              (   )  ซื้อจากบริษัท…………………………………………….…จังหวัด.…………….… 
 (   ) ซื้อจากตลาดนัด                    (   )  อ่ืนๆ…………………………………..……………………………………..…………….  

6. จํานวนสัตว์ทั้งหมด ……………………. ตัว แบ่งเป็น พ่อพันธ์ุ.............ตัว แม่พันธ์ุ...........ตัว อ่ืนๆ ระบุ................................ 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   กําลังการผลติผลผลิต  ไข่..................................... ฟอง/เดือน    

                    น้ํานม.................................หน่วย ลิตร/ปี   กิโลกรัม/ปี  
7. ชนิดพันธ์ุสัตว์………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ที่ต้ังของฟาร์ม  อยู่ห่างจากสิ่งต่อไปนี้    
8.1  ถนนสายหลัก……………....…………….ก.ม.  8.4  แหล่งชุมชน………………………….…………ก.ม.  

 8.2  ตลาดนัดค้าสัตว์….…………......……….ก.ม.  8.5  แหล่งน้ําสาธารณะ……….......................ก.ม. 
           8.3  โรงฆ่าสัตว์….……………….......…….…..ก.ม. 8.6  อ่ืนๆ……………………………............................ 

9. พ้ืนที่ของฟาร์ม…………………….. ......ไร่…………………………...งาน………..……………………ตารางวา 

       แบบ ม.ฐ.ฟ. 1  
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10. รั้ว  
       (   )  ไมม่ี       (   )  มี ระบุลักษณะรัว้........................................................................................................................  
11. จํานวนอาคารสํานักงาน……………………...........หลัง  บ้านพัก……………………......หลัง 
12. จํานวนโรงเรือน………………………..……… .......หลัง 
      ขนาดของโรงเรือนแต่ละหลัง (กว้าง x ยาว x สูง) ………………………………………..……….........................................เมตร 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. ลักษณะของโรงเรือน     

13.1 ระบบโรงเรือน      เปิด       ปิด          
13.2 หลังคา……………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
13.3 โรงเรือน   บนพื้นดิน   ยกพ้ืนคอก  ลักษณะพื้นโรงเรือน..........……………………………..…….................. 

14.  คอกกักสัตว์ก่อนนําเข้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
       (   )  ไมม่ี       (   )  ม ี ขนาด ( กว้าง / ยาว / สูง )……………………………… เมตร จํานวน………………..…….........หลัง 
15. คอกหรือบริเวณสําหรับกักสัตว์ที่ป่วยในระหว่างการกักหรือการเลี้ยง 
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17. ซองบังคับสัตว์   (   ) ไมม่ี        (   )  มี    จํานวน……………………………………. ซอง 
18. แหล่งน้ําสาํหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําอ้างอิงในฟาร์ม) 
      (   ) น้ําประปา                    (   ) น้ําบาดาล                     (   ) น้ําบ่อ    
      (   ) น้ําคลอง/แม่น้ํา             (   ) อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………..…………………… 
19. อาหารสัตว์      (   ) สําเร็จรูปของบริษัท…………............................................................................................................       

    (   ) ผสมเอง       
              (   ) อ่ืน ๆ(ระบ)ุ….............................................................................................................................….. 

20. คนงานภายในฟาร์ม  มีจาํนวน………………คน 
      (   )  มีบ้านพักอาศัยภายในฟาร์ม                 (   )   เช้าไป-เย็นกลับ 
21. ช่ือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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     โทรศัพท…์………………………………….โทรศัพท์มือถือ.............................................โทรสาร………………….………………........ 
      (   )  ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มประเภท...................... เลขที่……………........…… วันหมดอายุ....................... 
22. ช่ือสัตวบาลประจําฟาร์ม…. ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 
     เลขที…่………….….หมู่……..…....ตําบล…………..……..........อําเภอ………….………….........จังหวัด…………………….………….....             
     โทรศัพท์........................................ โทรศัพท์มือถือ............................................ โทรสาร................................................ 
23. ระบบการฆ่าเชื้อโรคและควบคุมการเข้า – ออก  บุคคล                  ยานพาหนะ            วัสดุอุปกรณ์ 
      23.1 เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคแรงดันสูง             มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี
      23.2 บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทางเข้าฟาร์ม                มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี     ระบุการจัดการ..... 
      23.3 โรงพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ   มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี     ............................. 
      23.4 การบันทึกช่ือบุคคล ยานพาหนะ เข้า- ออก    มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี     ……………………….. 
24.  การทําวัคซีน ( ระบุช่ือวัคซีนป้องกันโรค ) .................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................................... 
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25. สภาวะของโรคระบาดสัตว์ในรัศมี  10  กิโลเมตร รอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  25.1 ระยะ 6 เดือนที่แล้ว    พบโรค…………………………………………………………………………..    
      25.2 ระยะ 1 ปีที่แล้ว       พบโรค………………………………………………………………………….. 
     25.3 ระยะ 3 ปีที่แล้ว      พบโรค………………………………………………………………………….. 
      25.4 ระยะ 5 ปีที่แล้ว      พบโรค………………………………………………………………………….. 
26. ระบบการกําจัดของเสีย 
      (    )  26.1  มีบ่อพักน้ําเสีย 
      (    )  26.2  มีบ่อบําบัดน้ําเสียจํานวน……..บ่อ  ขนาดกว้าง………เมตร ยาว……...เมตร  ลึก……....เมตร 
      (    )  26.3  มรีะบบระบายของเสีย   และสิง่ปฏิกูลจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
      (    )  26.4  การกําจัดซาก          เตาเผาซาก       ที่ฝังซาก    อ่ืนๆ ..............................    
           (    )  26.5  มีการจัดการของเสีย มูลสัตว์ หรือสิ่งปูรอง 
      (    )  26.6  มีการทําความสะอาดโรงเรือนสม่ําเสมอทุก………........วัน 
27. ระบบการทําทะเบียนประวัติสัตว์       (   )  มี                     (   )  ไม่มี 
28. การทําเครือ่งหมายที่ตัวสัตว์             (   )  มี                     (   )  ไม่มี 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้คณะผู้ตรวจรับรองเข้ามาดําเนินการ
ตรวจรับรองฟาร์มตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่กําหนดทุกประการ รวมทั้งสนับสนนุ
ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะผู้ตรวจรับรองร้องขอ  
                                                       

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

             ผู้ย่ืนคําขอ 
                                                                                              ………….../………………./……….… 
                  
                                                                                         ลงชื่อ……………………………….…...........                       
                                                                                              (……..…………….……………..……..) 
                      ผู้รบัคําขอ   
                      ………….../………………./…………             
 
 
  หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
1. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนคําขอ 1 ฉบับ 
3. แผนที่ที่ต้ังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 1 ฉบับ 
4. แผนผังแสดงที่ต้ังของโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู-รั้ว การฆ่าเชื้อบุคคลและยานพาหนะ โรงเรือน 

ที่เก็บอาหาร ที่เก็บอุปกรณ์ ที่ทําลายซาก ระบบบําบัดน้ําเสีย เป็นต้น 
6. ได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
7. ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มฉบับจริงที่หมดอายุ                                                                  



                        

  ขอรับรอง 
  ขอต่ออายุ        

              

แบบฟอร์มคาํขอรับรองการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไขส่ัตวป์ีก  
(มาตรฐานสถานที่ฟักไขส่ัตวป์ีก) 

1.  ช่ือผู้ย่ืนคําขอ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………...          
    เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด........................................... 
    โทรศัพท์……………………..………….โทรศัพท์มือถือ...........................................โทรสาร…………………..……………....... 
    ผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรม วันที่..................................................................................................................... 
    สถานทีฝ่ึกอบรม...................................................................................................................................................... 

2. ช่ือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก.......……………………………………………………………………………………………………..…………….. 
    เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด...........................................

โทรศัพท…์…………………..………….โทรศัพท์มอืถือ...........................................โทรสาร…………………..……………....... 

3.  ที่ต้ังของสถานที่ฟักไข่สตัว์ปีก   อยู่ห่างจากสิ่งต่อไปนี้    
3.1  ถนนสายหลัก……………....……………….ก.ม.  3.4  แหล่งชุมชน……………………….……………ก.ม. 
3.2  ตลาดนัดค้าสัตว์ปีก.......……......……….ก.ม.  3.5  แหล่งน้ําสาธารณะ……….......................ก.ม. 
3.3 โรงฆ่าสัตว์ปีก...…………….......……..….. ก.ม.  3.6  อ่ืนๆ……………………………..…....................... 

4. สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกแห่งนี้    (   )  ไม่เคยขอรับรอง  (   ) เคยได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม เลขที่............................. 

5. แหล่งที่มาของไข่สัตว์ปีก 
(   )  ฟาร์มไก่ พ่อ-แม่พันธ์ุ        ระบุช่ือฟาร์ม............................................................................................................       
(   )  ฟาร์มไก่ ปู่-ย่าพันธ์ุ          ระบุช่ือฟาร์ม............................................................................................................ 
(   )  ฟาร์มเป็ด พ่อ-แม่พันธ์ุ      ระบุช่ือฟาร์ม……………………………………………………………………………..……………..... 
(   )  ฟาร์มเป็ด ปู่-ย่าพันธ์ุ        ระบุช่ือฟาร์ม............................................................................................................            

6. ชนิดพันธ์ุสัตว์ปีก…………………………………………………………………………………………………………………….…………….... 

7. จํานวนไข่เข้าฟักต่อเดือน.........................................................................................................................................             

8. พ้ืนที่ของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก……………….…………….. .ไร่…………….…………………งาน………..…..……………ตารางวา 

9. จํานวนอาคารสํานักงาน……………………...........หลัง   บ้านพัก……………………......หลัง 

10. จํานวนตู้ฟัก………………………..………...ตู้        จํานวนตู้เกิด...............................ตู้ 

11. แหล่งน้ําสาํหรับใช้ในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําอ้างอิงในฟาร์ม) 
      (   ) น้ําประปา                            (   ) น้ําบาดาล                               (   ) น้ําบ่อ    
      (   ) น้ําคลอง/แม่น้ํา                     (   ) อ่ืนๆ……………………………………………………………………………..……... 
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12. ผู้ปฏิบัติงานภายในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก  มีจํานวน………….…………...คน 
      (   )  มีบ้านพักอาศัยภายในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก  จํานวน.......................คน  
      (   )  เช้าไป - เย็นกลับ  จํานวน.............................คน 

13. ช่ือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก....………………………………………….……….…………………………………….. 
     เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด..........................................    
     โทรศัพท…์…………………..………….โทรศัพท์มือถือ..............................................โทรสาร…………………..……………... 
     (   ) ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก เลขที่…........……….....……… วันหมดอายุ.................................. 

14. ช่ือสัตวบาลประจําสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก.....………………………………………………………………………………….…………… 
      เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด........................................       
      โทรศัพท…์…………………..………….โทรศัพท์มือถือ..............................................โทรสาร………………..…………....... 

15.ระบบการฆ่าเชื้อโรคและควบคุมการเข้า – ออก  บุคคล                ยานพาหนะ         วัสดุอุปกรณ์ 
      15.1 เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคแรงดันสูง             มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี    มี     ไม่ม ี
      15.2 บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทางเข้าฟาร์ม                มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี   ระบุการจัดการ..... 
      15.3 โรงพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ   มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี   ............................. 
      15.4 การบันทึกช่ือบุคคล ยานพาหนะ เข้า- ออก    มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี   ……………………….. 

16. การทําวัคซีนป้องกันโรค ( กรณีมีการทาํวัคซีนให้ลูกสตัว์ปีก ) ……………………………………………………………….… 
     ............................................................................................................................................................................  

17. ระบบการกําจัดของเสีย 
      (   )   17.1  มีบ่อพักน้ําเสีย 
      (    )  17.2  มีบ่อบําบัดน้ําเสียจํานวน……..บ่อ  ขนาดกว้าง………เมตร ยาว……...เมตร  ลึก……....เมตร 
      (    )  17.3  มีระบบระบายของเสีย   และสิง่ปฏิกูลจากโรงฟักไข่สัตว์ปีก  

   ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้คณะผูต้รวจรับรองเข้ามา
ดําเนินการตรวจรับรองฟาร์มตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่กําหนดทุกประการ รวมทั้ง
สนับสนุนข้อมลูเพิ่มเติมตามที่คณะผู้ตรวจรับรองร้องขอ  

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

             ผู้ย่ืนคําขอ 
                                                                                               ………….../………………./………… 
                                       

     ลงชื่อ…………………………………........... 
                                                                                               (……………………..………………..) 
             ผู้รับคําขอ 
                    ………….../………………./…………  

หลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 
1. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนคําขอ 1 ฉบับ 
3. แผนที่ที่ต้ังสถานที่ฟักไข่สตัว์ปีก 1 ฉบับ 
4. แผนผังแสดงที่ต้ังของเครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฟักไข่ 
5. รูปถ่ายแสดงสภาพภายในสถานที่ฟักไข่สตัว์ปีก  
6. ได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
7. ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองมาตรฐานของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกฉบับที่หมดอายุ  



  ขอรับรอง 
  ขอต่ออายุ 

 

 
              

แบบฟอร์มคาํขอรับรองการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มผึ้ง (มาตรฐานฟารม์ผึ้ง) 
                          
1.  ช่ือผู้ย่ืนคําขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………….……………………………………………. 

     เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด..............................................    

     โทรศัพท…์…………………..………….โทรศัพท์มือถือ..............................................โทรสาร………………….…..……………... 

     ผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรมฟาร์มผึง้จากกรมปศุสตัว์ วันที่.................................................................................. 

     สถานที่ฝึกอบรม ........................................................................................................................................................ 

2.  ช่ือฟาร์ม .....................................................................................................................................................................  

     เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด..............................................    

     โทรศัพท…์…………………..………….โทรศัพท์มือถือ..............................................โทรสาร………………….…..……………... 

3.  ผึ้งที่เลี้ยงในปัจจุบันจํานวน......................รัง 

     เป้าหมายที่จะเลี้ยง ในป ีพ.ศ. .........................................  จํานวน  ..............รัง 

          ในปี พ.ศ. .........................................  จํานวน  ..............รัง 

4.  ประเภทผลิตภัณฑ์ผึ้งที่ผลิต  

              4.1    น้ําผึ้ง 

              4.2    รอยัลเยลลี ่

              4.3    ไขผึ้ง  

              4.4    อ่ืน ๆ  ระบุ.......................................................................... ..........    

5. ฟาร์มเลี้ยงผึ้งแห่งนี้      (   )  ไม่เคยขอรับรอง  (   ) เคยได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม เลขที่........................................... 

6.แหล่งทีม่าของพันธ์ุผึ้ง 

 (   )  ผลิตเอง ............................................................. 

 (   )  ซื้อจาก  ………………..………................................                             

 (   )  อ่ืนๆ………………………………………………………….. 
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7. ช่ือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มผึ้ง......................................................................................................................... ..........    

    เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด................................................    

    โทรศัพท…์…………………..………….โทรศัพท์มือถือ..............................................โทรสาร………………….…..……………..... 

            (   ) ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มผึ้งเลขที่………………………..… วันหมดอายุ ........................................ 

8. รายละเอียดสถานที่ต้ังรังผึ้ง ในรอบปี (การเคลื่อนย้ายรังผึ้ง) ตามแนบ 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้คณะผู้ตรวจรับรองเข้ามา

ดําเนินการตรวจรับรองฟาร์มตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่กําหนดทุกประการ รวมทั้ง
สนับสนุนข้อมลูเพิ่มเติมตามที่คณะผู้ตรวจรับรองร้องขอ  

 
  ลงชื่อ……………………………….……………...... 

                                                                                         (……………………..……………………………..) 
           ผู้ย่ืนคําขอ 
                                                                                             …..…….../………………./………… 
 

  ลงชื่อ…………………………………………........... 
                                                                                         (…………………………………..………………..) 
          ผู้รับคําขอ 
                ………….../………………./…………                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 
1. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนคําขอ 1 ฉบับ 
3. แผนที่ที่ต้ังฟาร์มเลี้ยงผึ้ง1 ฉบับ 
4. แผนผังแสดงที่ต้ังของโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มผึ้งและสถานที่ปฏิบัติการในฟาร์มผึ้ง 
6. ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มฉบับที่หมดอายุ  



 

 

   ขอรับรอง 
  ขอต่ออายุ 

 
 
 

แบบฟอร์มคาํขอรับรองการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง  
(มาตรฐานฟาร์มนกเขาชวาเสียง) 

 
1. ช่ือผู้ย่ืนคําขอ  (นาย/นาง/ นางสาว).................................................................................................................... 

เลขที่.....................หมู่........ตําบล............................อําเภอ............................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ............................................โทรสาร......................................... 
ผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง 
                (    )   ผ่านการฝึกอบรม วันที่..................................     (    )   ไม่ผ่านการฝึกอบรม 

2. ช่ือฟาร์ม............................................................................................................................................................... 
เลขที่.....................หมู่........ตําบล............................อําเภอ............................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ............................................โทรสาร......................................... 

3. ฟาร์มแห่งนี้  (    )  ไม่เคยขอรับรอง  (    ) เคยได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม เลขที่................................................. 

4. แหล่งที่มาของนกเขาชวาเสียง 
     (    )   ผลติเอง    (    )  ซื้อมาจากสนามแข่งนก 
     (    )   ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน  (    )  อ่ืนๆ ระบุ................................................. 

5. ที่ต้ังของฟาร์ม อยู่ห่างจากสิ่งต่อไปนี้ 
5.1  ถนนสายหลัก..............................................กม.       5.4   อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก...........................กม. 
5.2  อยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม..................กม.       5.5   อยู่ห่างจากฟาร์มสัตว์อ่ืน............................กม. 
5.3  อยู่ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์ปีก....................กม. 

     6.   พ้ืนทีข่องฟาร์ม.....................................ไร่.............................................งาน..........................................ตารางวา 

     7    รั้วรอบฟาร์ม       (     )   มี  (ระบุลักษณะ)........................................................... 
              (     )   ไมม่ ี

      ประตูเข้า – ออกฟาร์ม………………………………………………………………………………….ประตู 

8. จํานวนอาคารสํานักงาน..........................หลัง  บ้านพัก................................................หลัง 

9. ฟาร์มแห่งนี้ 
มีโรงเรือน.......................โรง เก็บนกกรงเดี่ยวได้.......................................................................กรง/โรง 
กรงผสมพันธ์ุ......................................................กรง (จํานวนนกพ่อแม่พันธ์ุ.....................................คู่) 
กรงรวม..............................................................กรง (จํานวนนก....................................................ตัว)  
 

       แบบ ม.ฐ.ฟ. 4  
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-ขนาดโรงเรือนแต่ละหลัง  (กว้าง x  ยาว x สูง)..................................................................เซนติเมตร 
-ขนาดกรงผสมพันธ์ุ  (กว้าง x  ยาว x สูง)...........................................................................เซนติเมตร 
-ขนาดกรงรวม  (กว้าง x  ยาว x สูง)...................................................................................เซนติเมตร 
-ขนาดกรงเดี่ยว  (กว้าง x  ยาว x สูง)..................................................................................เซนติเมตร 

     10.1  บริเวณหรือกรงสําหรับกักนกเขาก่อนที่จะนําเข้าฟาร์ม 
    (    )  ไม่ม ี (    )  ม ี ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)......................เซนติเมตร จํานวน.......................กรง 

     10.2  บริเวณหรือกรงสําหรับกักนกที่ป่วยแยกเป็นสัดส่วนจากนกปกติ เพื่อทําการรักษา 
    (    )  ไม่ม ี (    )  ม ี ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)......................เซนติเมตร จํานวน.......................กรง 

11.  แหล่งน้ําสําหรับใช้ในฟาร์ม 
   (    )   น้ําประปา   (    )   น้ําบาดาล    (    )   น้ําบ่อ 
   (    )   น้ําคลอง/แม่น้ํา   (    )   อ่ืนๆ ระบุ………………………………………. 

12.  แหล่งทีม่าของอาหารนกเขาชวาเสียง 
   (    )   อาหารสําเร็จรูปของบริษัท........................................................................จังหวัด................................ 
   (    )   ซื้อจากร้านค้า............................................................................................จังหวัด................................ 
   (    )   อ่ืนๆ  ระบุ............................................................................................................................................. 

13. ระบบการควบคุมเข้า – ออกของบุคคลและยานพาหนะ 
13.1  บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทางเข้า-ออกฟาร์ม                        ไม่ม ี         มี  (ขนาด กว้าง x ยาว.............) 
13.2  เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค/โรคพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค          ไม่มี          ม ี
13.3  การบันทึกช่ือบุคคลและยานพาหนะ                          ไม่ม ี         ม ี
13.4  วิธีอ่ืน ๆ            โดยให้จอดรถภายนอกฟาร์ม            วิธีอ่ืน ๆ ระบุ .................................................. 

     14.  การทําวัคซีน  (ระบุช่ือวัคซีนป้องกันโรค)............................................................................................................ 
           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     15.  การจัดการด้านสุขภาพนกโดยความดูแลของสัตวแพทย์ที่มีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ์
           (    )  ไม่มี   (    )  มี    ช่ือ - สกุล...................................................................................................................... 
                                        ใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์เลขที่........................................................................ 

16. สภาวะของโรคระบาดสัตว์ปีกในรัศม ี 10  กิโลเมตร  รอบฟาร์ม 
16.1  ระยะ  6  เดือนทีแ่ล้ว       พบโรค.......................................................................................................... 
16.2  ระยะ  1  ปีทีแ่ล้ว            พบโรค.......................................................................................................... 

           16.3  ระยะ  3  ปีที่แล้ว            พบโรค.......................................................................................................... 
 16.4  ระยะ  5  ปีทีแ่ล้ว            พบโรค.......................................................................................................... 
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17. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
  17.1  ขยะมูลฝอย  รวบรวมในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด           ไม่มี            ม ี

 17.2  การทําลายซาก        ไม่มี      มี   (    )  เตาเผาซาก  (    )  ฝังซาก   (    )  อ่ืนๆ ระบุ........................ 
 17.3  มีการทาํความสะอาดโรงเรือนสม่ําเสมอทุก......................วัน   
         กรงผสมพันธ์ุทุก.....................วัน     กรงรวมทุก.........................วัน   กรงเดี่ยวทกุ............................วัน 

18. ระบบทําทะเบียนประวัติในฟาร์ม             มี               ไม่ม ี

19. การทําเครื่องหมายที่ตัวสัตว์                   มี               ไม่ม ี

20. เหตุผลของการยื่นคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง 
       (     )  เพื่อการส่งออก 
       (     )  เพื่อยกระดับฟาร์ม 
       (     )  เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ 
       (     )  อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................. 

                                                      
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้คณะผู้ตรวจรับรองเข้า

มาดําเนินการตรวจรับรองฟาร์มตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่กําหนดทุกประการ 
รวมทั้งสนับสนนุข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะผูต้รวจรับรองร้องขอ  

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

                ผูย่ื้นคําขอ 
................../....................../................ 
 

                                                               ลงชือ่.......................................................................... 
                                                                (                                                               ) 
                                                                                         ผู้รับคําขอ 
                                                                         ................../....................../................ 
 
 
 
 
หลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 
1. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนคําขอ 1 ฉบับ 
3. แผนที่ที่ต้ังฟาร์มนกเขาชวาเสียง 1 ฉบับ 
4. แผนผังแสดงที่ต้ังของกรง โรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายแสดงสภาพทั่วไปภายในฟาร์มนกเขาชวาเสียง 
6. ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มฉบับที่หมดอายุ  



แบบคําขอยกเลกิใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสตัว กรมปศสุตัว 
     เขียนที่………………………… 

       วันที…่……….เดือน……………..พ.ศ……………… 
1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล................................................................. 

ที่อยู  บานเลขที่...........................ชื่อหมูบาน ........................................หมูที่...............................................  

ถนน...................................................................ตรอก/ซอย....................................................................... 

แขวง/ตําบล...................................... เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด..................................... 

รหัสไปรษณีย    โทรศัพท...................................... โทรศัพทมือถือ.................................. 

2. นิติบุคคล หรือกลุมระบุชื่อ............. ................................................................................................... 

ที่อยูของนิติบุคคล บานเลขที่...........................ชื่อหมูบาน ........................................หมูที่........................... 

ถนน.................................................................ตรอก/ซอย......................................................................... 

แขวง /ตํ าบล .....................................................................เ ขต /อํ า เภอ ................................................... 

จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท.......................................โทรศัพทมือถือ................................โทรสาร............................................ 

3. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ/ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล……………………………….. 

4. กรณีผูขอยกเลิกเปนผูแทนของผูประกอบการ/นิติบุคคลใหระบุชื่อ-นามสกุล …………………………………

และเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน…………………………………………………………….……….. 

5. มีความประสงคขอยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตว……………………………………………………. 

6. เหตุผลในการยกเลิกการรับรองโปรดระบุ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

 

ทั้งนี้ไดแนบใบรับรองฉบับเดิมหรือสําเนาใบแจงความกรณีใบรับรองฉบับเดิมสูญหายมาพรอมคํารอง 

 

ลงชื่อ...............................................ผูประกอบการ/นิติบุคคล/หรือผูรับมอบอํานาจ 

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

วันที่………../………./………… 
 

 

 

 

หมายเหตุ กรณียื่นคํารองขอยกเลิกใบรับรองโดยผูแทนใหยื่นหนังสือมอบอํานาจพรอมคํารองฉบับนี้  

แบบคําขอยกเลิก 

ม.ฐ.ฟ. 



 

 

                                                                                                                

แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน  (Audit  Plan) 
การตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม..................................... 

 

ขอมูลผูประกอบการ 

ชื่อผูประกอบการ.................................................................ชื่อฟารม.................................................... 

ที่อยูเลขที.่.....................หมูที่..................ตําบล.....................................อําเภอ...................................... 

จังหวัด...................................................โทรศัพท................................................................................. 

เลขทะเบียนฟารมมาตรฐานฟารม (ถามี)................................................................................................ 

 
 

ขอมูลการตรวจรับรอง 

จุดประสงคของการตรวจ                  ขอการรับรอง (ฟารมใหม)               ตออายุใบรับรอง 

                                                      ตรวจติดตามผล  คร้ังที…่…             อ่ืนๆ........................... 

หลักเกณฑการตรวจมาตรฐานฟารม..........................................................ตามหลกัเกณฑการปฏิบัติทาง 

                                                                                                               การเกษตรที่ดีของกรมปศุสัตว 

กําหนดวนัที่ตรวจรับรอง...........................................................................เวลา..................................... 

 
 

รายชื่อคณะผูตรวจรับรอง (Audit Team) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2551 



 

 

 

กําหนดการตรวจประเมิน 
 

วันที ่
ตรวจประเมนิ 

เวลา ขอกําหนด/สถานที ่ ผูตรวจรับรอง 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

หมายเหต ุ:   
1. กําหนดการนี้เปนกําหนดการที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามสภาวะการณที่พบระหวางการตรวจ

ประเมิน  

2.  กรณีที่ผูประกอบการมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกําหนดการตรวจประเมิน 

หรือมีขอขัดของเกี่ยวกับรายชื่อคณะผูตรวจรับรอง โปรดติดตอหัวหนาคณะผูตรวจรับรอง 

ชื่อ…………………………………………………….. หมายเลขติดตอ……………………………   
 

 

 

  ลงชื่อ.............................................หวัหนาคณะผูตรวจรับรองหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

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

 วนัที.่.................................. 
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แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) 
การตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม..................................... 

 

ขอมูลผูประกอบการ 

ชื่อผูประกอบการ.................................................................ชื่อฟารม.................................................... 

ที่อยูเลขที.่.....................หมูที่..................ตําบล.....................................อําเภอ...................................... 

จังหวัด...................................................โทรศัพท................................................................................. 

เลขทะเบียนฟารมมาตรฐานฟารม (ถามี)................................................................................................ 
 

 

รายชื่อคณะผูตรวจรับรอง (Audit Team) 
.................................................................................................................................... ...................... 

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

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

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

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

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

 

รายชื่อผูใหขอมูล 

         1...............................................................ตําแหนง................................................................. 

           2...............................................................ตําแหนง................................................................. 

           3...............................................................ตําแหนง................................................................. 
      

                                                                                                                

ขอมูลการตรวจรับรอง 

จุดประสงคของการตรวจ                  ขอการรับรอง (ฟารมใหม)               ตออายุใบรับรอง 

                                                       ตรวจติดตามผล คร้ังที…่….            อ่ืนๆ........................... 

หลักเกณฑการตรวจมาตรฐานฟารม..........................................................ตามหลกัเกณฑการปฏิบัติทาง 

                                                                                                               การเกษตรที่ดีของกรมปศุสัตว 

กําหนดวนัที่ตรวจรับรอง...........................................................................เวลา..................................... 
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การเก็บตัวอยาง 

 อาหารสัตว      จาํนวน....................ตัวอยาง                        ยาสัตว  จํานวน....................ตัวอยาง 

 น้าํใชในฟารม  จาํนวน....................ตัวอยาง                        น้าํเสีย   จาํนวน....................ตัวอยาง 

 ปสสาวะ         จาํนวน....................ตัวอยาง                         อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 
                    

 

สรุปผลการตรวจ 

สรุปภาพรวม (Overview) 
............................................................................................................................................................................ 

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

.......................................................................................................................................................................... 
ผลการตรวจประเมิน 

 ไมพบขอบกพรอง 

 พบขอบกพรอง  ตามแบบฟอรมบันทกึขอบกพรอง  จํานวน..............................ฉบับ   จําแนกเปน  

                 ขอบกพรองรุนแรง                  จํานวน ..............................ฉบับ    และ 

                 ขอบกพรองไมรุนแรง              จํานวน ..............................ฉบับ 

 รอผลการวิเคราะหตัวอยาง  (...........................................) 

 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี ้

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

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

. ....................................................................................................................................................... 
ความเห็นของคณะผูตรวจรับรอง 

 เห็นควรเสนอคณะกรรมการใหการรับรองเพื่อพจิารณาใหการรับรอง/ตออายุการรับรอง                   

เมื่อไดรับแนวทางการปรับปรุงแกไขและปองกันขอบกพรอง (ถามี) จากผูประกอบการ 

 เห็นควรเสนอคณะกรรมการใหการรับรองเพื่อพจิารณาพักใชการรบัรอง        

 เห็นควรเสนอคณะกรรมการใหการรับรองเพื่อพจิารณาเพิกถอนการรับรอง    

 เห็นควรเสนอผูตัดสินการรับรองเพื่อพจิารณายกเลิกการรับรอง    

 เห็นควรเสนอผูตัดสินการรับรองเพื่อพจิารณาคงไวซึง่การรับรอง เมื่อไดรับแนวทางการปรับปรุงแกไข

และปองกนัขอบกพรอง (ถามี) จากผูไดรับการรับรอง 

ลงชื่อ.......................................ผูประกอบการ      ลงชือ่...................................หวัหนาคณะผูตรวจรับรอง    

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

   วันที.่......................................                             วนัที่.....................................                                                         
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แบบฟอรมบนัทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request)    CAR No………… 

การตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม................................. 

ชื่อฟารม...................................................................วนัที่ตรวจประเมิน............................................ 

สถานที/่หนวยงานทีพ่บขอบกพรอง................ ............................................................................... 

จุดประสงคของการตรวจ             ขอการรับรอง (ฟารมใหม)               ตออายุใบรับรอง 

                                                       ตรวจติดตามผล คร้ังที…่….           อ่ืนๆ.......................... 

อธิบายลักษณะหรือรายละเอียดขอบกพรองที่ตรวจพบ 
............................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

ไมเปนไปตามขอกําหนดวาดวย 
................................................... 

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

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

……………………………………. 

…………………………………….         
ระดับขอบกพรอง 

 ขอบกพรองรุนแรง (Major NC) 

ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor NC) 

ความเห็นผูประกอบการ 

 เห็นดวยกบัขอบกพรอง                                ระยะเวลาแกไข............................................................. 

สาเหต.ุ................................................................................................................................................ 

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

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

แนวทางแกไข............................................................ .......................................................................... 

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

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

ลงชื่อ.................................ผูประกอบการ    ลงชื่อ..........................................หวัหนาคณะผูตรวจรับรอง

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

วันที่.......................................                          วนัที่.......................................... 
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ผลการตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง 

 ยอมรับ       ไมยอมรับ โดยไดออกบนัทกึขอบกพรอง เลขที ่CAR No…………………. 
ผลการตรวจตดิตามการแกไข................................................................................................................ 

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

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

 

                                                               ลงชื่อ..............................................หวัหนาคณะผูตรวจรับรอง 

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

                                                                    วันที่.......................................... 
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ช่ือฟาร์ม..........................................................................                                                 

ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                               

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  ครั้งท่ี 1....................................... ครั้งท่ี 2........................................

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก  โรงฆ่าสัตว์ปีก  REC

           อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

           หรือมีมาตรการอื่นๆ ที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง REC

    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี

           มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน

    1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มต้องเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม  REC

    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี  มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน  แยกจากบา้นพักอาศัย MAJOR

           และสํานักงาน

    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์  หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์  เป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.6 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์  ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MAJOR

    1.2.7 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม MINOR
           สะดวกในการขนส่ง

    1.3.1 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่มีส่วนที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวเป็ดเนื้อ MAJOR

    1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงเป็ดเนื้อให้ถูกสุขลักษณะ ตามกําหนดในคู่มือ MAJOR

           การจัดการประจําฟาร์ม

    1.3.3 มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างและแสงสว่างต้องเหมาะสม ตามกําหนดในคู่มือ MINOR

           การจัดการประจําฟาร์ม

    1.3.4 การหมุนเวียนอากาศต้องเหมาะสม  ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.5 ฝุ่นละออง  ต้องไม่เกิน  ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.6 อุณหภูมิ   ต้องเหมาะสม  ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.7 ความช้ืนสัมพัทธ์ต้องเหมาะสม  ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.8 ปริมาณแก๊ส   ต้องไม่เกิน  ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

   1.1 สถานที่ต้ัง

   1.2  ผังและลักษณะฟาร์ม

   1.3  โรงเรือน

วันท่ี  ตรวจประเมิน ........................ วันท่ี ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งท่ี 1..........................  ครั้งท่ี 2..........................

ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบของฟาร์ม

หัวข้อ

        หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดเน้ือ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดเน้ือ)
รหัส  F-MD-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า  1/5



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1 อาหารสัตว์มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR

    2.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ MAJOR

         ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง 

         ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
    2.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพือป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล MAJOR
         รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์

         ทัวไปและมีป้ายบ่งชี

    2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น MAJOR

         อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ

         สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 

    2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม MAJOR

          -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 

          -สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์

          -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน

    2.6 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR

    2.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ  และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือ MINOR

         การจัดการประจําฟาร์ม

    2.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR

         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    3.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงเป็ดเนื้อต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้ MAJOR

    3.2 น้ําที่ให้เป็ดเนื้อกินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ MINOR

         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

         น้ําบาดาลที่บริโภคได้  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    3.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ให้เป็ดเนื้อกินด้าน กายภาพ เคมี MINOR

         ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม  และมีการส่งตรวจวิเคราะห์

         คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

    3.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    3.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR

         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

ผลการตรวจ

2.  อาหารสําหรับเป็ดเน้ือ

3. นํ้า

หัวข้อ

        หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดเน้ือ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดเน้ือ)

รหัส  F-MD-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า  2/5



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    4.1.1 การเตรียมโรงเรือน MINOR

    4.1.2 การกกลูกเป็ด MINOR

    4.1.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา MINOR

    4.1.4 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MINOR

    4.1.5 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์                     MINOR

    4.1.6 การจัดการเรื่องสุขาภิบาล  และสิ่งแวดล้อม MINOR

    4.1.7 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยงและการขนส่ง MINOR

    4.2.1 จํานวนบุคลากรต้องเหมาะสม (ผู้เลี้ยงเป็ด สัตวบาล สัตวแพทย์) MINOR

    4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม REC

    4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนญุาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแลด้าน MAJOR

           สุขภาพเป็ดเนื้อ

    4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี REC

    4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี MAJOR

    4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบียบสามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึง MINOR

           และสะดวกในการปฏิบัติงาน

    4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ และมี MAJOR

           อ่างน้ํายาฆ่าเช้ือโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคลก่อนเข้า - ออกโรงเรือน

    4.3.3 มีการจัดการโรงเรือน  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนําเป็ดเนื้อเข้าเลี้ยง MAJOR

    4.3.4 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร MINOR

    4.3.5 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนให้ปลอดภัยต่อเป็ดเนื้อ  และผู้ปฏิบัติงาน MINOR

    4.3.6 มีการตรวจสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทุกวัน MINOR

    4.3.7 มีระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแก้ไข กรณีระบบการผลิตขัดข้อง MAJOR

    4.3.8 มีอุปกรณ์สํารองเมื่อเกิดชํารุดเสียหาย MINOR
    4.3.9 มีการทําความสะอาดและฆ่าเชือโรค โรงเรือน อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบ MAJOR

           รวมทั้งปิดพักโรงเรือนไม่น้อยกว่า 14 วัน  เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นอย่างอื่น

        หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดเน้ือ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดเน้ือ)

4. การจัดการฟาร์ม

   4.2  บุคลากร

ผลการตรวจ
หัวข้อ

   4.3  การทําความสะอาดและบํารุงรักษา

   4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม

รหัส  F-MD-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า  3/5



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    5.1.1 เป็ดเนื้อที่นําเข้าเลี้ยงต้องสามารถระบุแหล่งที่มาได้ MAJOR

    5.1.2 การทําลายเช้ือโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม

             - การทําลายเช้ือโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การทําลายเช้ือโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การทําลายเช้ือโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR

    5.1.3 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม

             - เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเช้ือโรคเคลื่อนที่ MAJOR

    5.1.4 กรณีที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภายในฟาร์ม

             - มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม MINOR

             - ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง MAJOR

             - มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค  REC

    5.1.5 การควบคุมโรค

             - มีการตรวจสอบสุขภาพเป็ดเนื้อ และการจัดการเป็ดเนื้อป่วย MAJOR

             - การจัดการเป็ดเนื้อตาย MAJOR

             - การทําลายซากเป็ดเนื้อ MAJOR

             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MAJOR

             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR

               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มีบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก

    5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

           เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

             - มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง 

             - มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา

             - มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ 

             - มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ

             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

        หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดเน้ือ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดเน้ือ)

   5.2  การบําบัดโรค

ผลการตรวจ

5. สุขภาพสัตว์

   5.1  การป้องกันและควบคุมโรค

หัวข้อ

รหัส  F-MD-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า  4/5



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

   6.1 จํานวนเป็ดเนื้อต่อโรงเรือนไม่หนาแน่นเกินไป  อยู่สบาย และไม่ทําให้เครียด MAJOR

        สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้

   6.2 เป็ดเนื้อได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตามลักษณะสายพันธุ์ MAJOR

   6.3 มีการจัดการดูแลเป็ดเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ  ป่วย  หรือพิการ ตามความเหมาะสม MAJOR

   6.4 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ MAJOR

        สัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

   6.5 การลงเป็ดเนื้อ การจับเป็ดเนื้อ การขนย้ายปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย MAJOR

        การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

   7.1 การเก็บซากเป็ดเนื้อ และการทําลายซากเป็ดเนื้อที่เหมาะสม MAJOR

   7.2 การกําจัดขยะและของเสียที่เหมาะสม เช่น มูลเป็ดเนื้อ MAJOR

   7.3 การจัดการวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม  สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้ MAJOR

   7.4 น้ําที่ใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ  กรณีปล่อยน้ํา MAJOR

         จากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน

   8.1 มีระบบการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยให้ครอบคลุม ตามบันทึกการเลี้ยงเป็ดเนื้อ MAJOR

         (แบบ 1) และการตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงเรือน

         เป็ดเนื้อ (แบบ 2) ของกรมปศุสัตว์

   8.2 มีการบันทึกข้อมูลการบริหารฟาร์มและการจัดการด้านการผลิตที่ถูกต้อง REC

   8.3 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย  3 ปี MINOR

ต่อระบบการผลิต

และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

        หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดเน้ือ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดเน้ือ)

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

6. สวัสดิภาพสัตว์

ผลการตรวจ
หัวข้อ

MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง

MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน

7. การจัดการส่ิงแวดล้อม

8. ระบบการบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ

รหัส  F-MD-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า  5/5



ช่ือฟาร์ม.......................................................                                                
ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                               

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  คร้ังที่ 1.......................................คร้ังที่ 2........................................

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก  โรงฆ่าสัตว์ปีก  REC

           อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

           หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.2 ต้ังบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง REC

    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี

           มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน

    1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มต้องมีเนื้อที่เหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน  REC

    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย MAJOR

           และสํานักงาน

    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์  หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์  เป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.6 มีบริเวณคัดไข่และเก็บไข่ MAJOR

    1.2.7 มีร้ัวรอบบริเวณฟาร์ม  ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MAJOR

    1.2.8 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม MINOR
           สะดวกในการขนส่ง

    1.3.1 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่มีส่วนที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวเป็ดพันธุ์ MAJOR

    1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ให้ถูกสุขลักษณะตามคู่มือการจัดการ MAJOR

           ประจําฟาร์ม

    1.3.3 มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างและแสงสว่างต้องเหมาะสม ตามคู่มือการจัดการ MINOR

           ประจําฟาร์ม

    1.3.4 การหมุนเวียนอากาศต้องเหมาะสม ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.5 ฝุ่นละออง  ต้องไม่เกิน  ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.6 อุณหภูมิ   ต้องเหมาะสม  ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.7 ความชื้นสัมพัทธ์ต้องเหมาะสม  ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.8 ปริมาณแก๊ส   ต้องไม่เกิน  ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

วันที่  ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข   คร้ังที่ 1..........................  คร้ังที่ 2..........................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบของฟาร์ม

   1.1 สถานที่ตั้ง

   1.2  ผังและลักษณะฟาร์ม

   1.3  โรงเรือน

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดพันธุ์)
รหัส F-PS-MD/LAY-AUD-01
แก้ไขคร้ังที่  2 
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 1/5



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1 อาหารสัตว์มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR

    2.2 กรณีซ้ืออาหารสัตว์ต้องซ้ือจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ MAJOR

         ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง 

         ห้ามใช้สารต้องห้ามตามพกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
    2.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพือป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล MAJOR
         รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์ทัวไป

         และมีป้ายบ่งชี

    2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น MAJOR

         อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ

         สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 

    2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม MAJOR

          -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 

          -สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์

          -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน

    2.6 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR

    2.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือการจัดการ MINOR

         ประจําฟาร์ม

    2.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอตามกําหนด MINOR

         ในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    3.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงเป็ดพันธุ์ต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้ MAJOR

    3.2 น้ําที่ให้เป็ดพันธุ์กินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ MINOR

         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

         น้ําบาดาลที่บริโภคได้  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    3.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ให้เป็ดพันธุ์กินด้าน กายภาพ เคมี MINOR

         ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม  และมีการส่งตรวจวิเคราะห์

         คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

    3.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    3.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR

         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    4.1.1 การเตรียมโรงเรือน MINOR

    4.1.2 การกกลูกเป็ด MINOR

    4.1.3 การดูแลเป็ดพันธุ์ระยะเป็ดรุ่น MINOR

    4.1.4 การดูแลเป็ดพันธุ์ระยะให้ผลผลิต MINOR

   4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

2.  อาหารสําหรับเป็ดพันธุ์

4. การจัดการฟาร์ม

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดพันธุ์)

3. นํ้า
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    4.1.5 การจัดการไข่ฟักและไข่ที่ไม่ได้มาตรฐาน MINOR

    4.1.6 การจัดการด้านอาหารและน้ํา                MINOR

    4.1.7 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา MINOR

    4.1.8 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์   MINOR

    4.1.9 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MINOR

    4.1.10 การจัดการด้านสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม  MINOR

    4.1.11 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก  ณ สถานที่เลี้ยง MINOR

    4.2.1 จํานวนบุคลากรต้องเหมาะสม (ผู้เลี้ยงเป็ด สัตวบาล สัตวแพทย์) MINOR

    4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม MINOR

    4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแลด้าน MAJOR

           สุขภาพเป็ดพันธุ์

    4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี MINOR

    4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี MAJOR

           และต้องมีผลการตรวจเชื้อแซลโมเนลลา

    4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบียบสามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึง MINOR

           และสะดวกในการปฏิบัติงาน

    4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ และมี MAJOR

           อ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคลก่อนเข้า - ออกโรงเรือน

    4.3.3 มีการจัดการโรงเรือน  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนําเป็ดพันธุ์เข้าเลี้ยง MAJOR

    4.3.4 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร MINOR

    4.3.5 วัสดุรองรังต้องแห้ง สะอาด และอยู่ในสภาพดี MAJOR

    4.3.6 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนให้ปลอดภัยต่อเป็ดพันธุ์  และผู้ปฏิบัติงาน MINOR

    4.3.7 มีการตรวจสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทุกวัน MINOR

    4.3.8 มีระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแก้ไข กรณีระบบการผลิตขัดข้อง MAJOR

    4.3.9 มีอุปกรณ์สํารองเมื่อเกดิชํารุดเสียหาย MINOR

    4.3.10 มีการทําความสะอาดโรงเรือน  และอุปกรณ์ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคและพัก MAJOR

             โรงเรือนไม่น้อยกว่า 14 วัน  เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นอย่างอื่น

    4.4.1 มีวิธีการเก็บไข่ ทําความสะอาดไข่ อย่างถูกสุขลักษณะ MAJOR

    4.4.2 มีการเก็บรักษาไข่ในสภาพที่เหมาะสม MAJOR

   4.4 การจัดการไข่

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   4.2  บุคลากร

   4.3  การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
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    5.1.1 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม

             - การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลท่ีเข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR

    5.1.2 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม

             - เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเคลื่อนที่ MAJOR

    5.1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค

             - มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม MINOR

             - ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง MAJOR

             - มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค  REC

    5.1.4 การควบคุมโรค

             - การตรวจสอบเชื้อแซลโมเนลลา MAJOR

             - มีการตรวจสอบสุขภาพเป็ดพันธุ์ และการจัดการเป็ดป่วย MAJOR

             - การจัดการเป็ดพันธุ์ตาย MAJOR

             - การทําลายซากเป็ดพันธุ์ MAJOR

             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MAJOR

             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR

               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มีบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก

    5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

              เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

             - มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง 

             - มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา

             - มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ 

             - มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ

             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

5. สุขภาพสัตว์

   5.1  การป้องกันและควบคุมโรค

   5.2  การบําบัดโรค

หัวข้อ
ผลการตรวจ
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พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

   6.1 ต้องมีการตรวจสอบฝูงเป็ดพันธุ์อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง ในช่วงระยะห่างเหมาะสม MAJOR

   6.2 เป็ดได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโต ตามลักษณะสายพันธุ์ MAJOR

   6.3 ควรมีการจัดการภายในโรงเรือน  เพื่อให้เป็ดมีพฤติกรรมตามธรรมชาติ MAJOR

        และมีความเป็นอยู่ที่สบาย

   6.4 มีการจัดการดูแลเป็ดที่ได้รับบาดเจ็บ  ป่วย  หรือพิการตามความเหมาะสม MAJOR

   6.5 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก MAJOR

        ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

   6.6 การจับเป็ดพันธุ์ และการขนย้ายเป็ดพันธุ์ ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย MAJOR

        การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

   7.1 การเก็บซากเป็ดพันธุ์ และการทําลายซากเป็ดพันธุ์ที่เหมาะสม MAJOR

   7.2 การกําจัดขยะและของเสียที่เหมาะสม เช่น มูลเป็ดพันธุ์ MAJOR

   7.3 การทําลายวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม  สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้ MAJOR

   7.4 น้ําที่ใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ กรณีปล่อยน้ําจากฟาร์มลงสู่ MAJOR

        แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน

    8.1 มีบันทึกข้อมูลการจัดการฟาร์มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการควบคุมโรค   MAJOR

             - บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารฟาร์ม

             - บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิต

             - บันทึกข้อมูลการควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรค

   8.2 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย  3 ปี MINOR

ต่อระบบการผลิต

และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

6. สวัสดิภาพสัตว์

8. ระบบการบันทึกข้อมูล

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

7. การจัดการสิ่งแวดล้อม

MAJOR หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง

MINOR หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดพันธุ์)

รหัส F-PS-MD/LAY-AUD-01
แก้ไขคร้ังที่  2 
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 5/5



ชื่อฟารม..........................................................................                                                 

ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม    ตออายุ     ตรวจติดตาม                                               

วันที่  ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแกไข   ครั้งที่ 1..........................  ครั้งที่ 2..........................

ผูบันทึกขอมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแกไข  ครั้งที่ 1.....................................ครั้งที่ 2....................................

เกณฑการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR

    1.1.1 ผูเลี้ยงสามารถเดินทางไปดูแลไดโดยสะดวก REC

    1.1.2 อยูหางชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปลอยน้ําเสีย MINOR

           (วิธีตรวจประเมิน ในกรณีรังผึ้งตองไมรบกวนชุมชนเมือง หรือไดรับ

           อิทธิพลจากโรงงาน)

    1.2.1 เปนที่รมรื่น MINOR

    1.2.2 ตองไมมีการใชวัตถุมีพิษในขณะนั้น หรือถามีการใชกอนหนาที่ MAJOR

           จะนํารังผึ้งไปตั้ง ตองเวนระยะเวลาอยางนอย 2 สัปดาห ในรัศมี

           รอบที่ตั้งรังผึ้ง อยางนอย 1 กิโลเมตร

    1.2.3 อยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ หรือจัดแหลงน้ําสําหรับผึ้งอยางเพียงพอ MINOR

    2.1.1 มีความสะดวกตอการปฏิบัติงาน MINOR

    2.1.2 มีการทําความสะอาดโรงเรือน MINOR

    2.1.3 มีการเก็บอุปกรณพื้นฐานที่จําเปนในการเลี้ยงผึ้งอยางเปนระเบียบ MINOR

    2.1.4 มีตูเก็บยาและสารเคมีแยกเปนสัดสวน MINOR

    2.2.1 มีการจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงอยางชัดเจน MINOR

    2.2.2 มีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องอยางนอย REC

           ปละ 1 ครั้ง

   เปนการจัดเลี้ยงผึ้งชวงระยะเวลากอนที่จะมีการนําผึ้งเขาเก็บผลผลิต

          - การแยกขยายรังผึ้ง MINOR

          - การสํารวจและเลือกแหลงที่ตั้งรังผึ้ง MINOR

  หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง (มาตรฐานฟารมผึ้ง)

หัวขอ

2. การจัดการภายในโรงเรือน

3. การจัดการเลี้ยงผึ้งชวงกอนฤดูดอกไมบาน 

 1.ทําเลที่ตั้งของฟารมผึ้ง

   1.1 สถานที่ตั้งของฟารมผึ้ง

   1.2 ที่ตั้งรังผึ้ง

ผลการตรวจ

    3.1 การวางแผน

   2.2 การจัดการดานบุคลากร

   2.1 โรงเรือน

รหัส  F-BEE-AUD-01 
แกไขครั้งท่ี  2 
วันท่ีใช  1 กุมภาพันธ 2554 
หนาท่ี 1/6 



เกณฑการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR

           - ควบคุม ดูแลความสมดุลในรังผึ้งทุกรังในการเพิ่มจํานวน MINOR

             ประชากรผึ้ง

           - ผลิตผึ้งนางพญาและขยายจํานวนรังผึ้ง MINOR

           - ปองกัน ควบคุมและกําจัดโรคและศัตรูผึ้ง MINOR

           - กอนนําผึ้งเขาเก็บน้ําผึ้งเปนระยะเวลา 8 สัปดาห หามใชยา MAJOR

             และสารเคมีทุกชนิดกับรังผึ้ง

           - ตรวจสุขภาพผึ้งทุกรังเปนประจําทุก 7 วัน MINOR

           - เมื่อขนยายรังผึ้งไปตั้งไวในแหลงพืชอาหารที่กําลังออกดอกตาม MAJOR

             แผนที่ที่ไดกําหนดไว ใหทําการสลัดน้ําผึ้งหัวคอนออกใหหมด 
             กอนที่จะมีการสลัดน้ําผึ้งจากพืชอาหารหลักครั้งแรก และหามใช

             อาหารเสริมยาและสารเคมีกับรังผึ้งทุกรัง

           - ทําการตรวจสอบการเก็บน้ําผึ้งของผึ้งทุกครั้ง และทําการ MINOR

             คัดเลือกคอนน้ําผึ้งที่ปดหลอดรวงแลว รอยละ 30-70 ตามชนิด

             ของพืชอาหาร

           - สลัดเก็บน้ําผึ้งจากคอนน้ําผึ้งที่คัดไว โดยใชถังสลัดสเตนเลส MINOR

              ที่สะอาด

           - กรองน้ําผึ้ง โดยใชอุปกรณการกรองที่สะอาด น้ําผึ้งที่ไดจะตอง MINOR

             ปราศจากไขผึ้ง และเก็บในถังพักที่ใชสําหรับอาหาร

  หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง (มาตรฐานฟารมผึ้ง)

 4. การจัดการเลี้ยงผึ้งชวงฤดูดอกไมบาน 

    4.1 น้ําผึ้ง

     เปนการจัดการเลี้ยงผึ้งระหวางการเก็บผลผลิตน้ําผึ้ง รอยัลเยลลี่และไขผึ้ง

    3.2 การเพิ่มขยายจํานวนรังผึ้ง

หัวขอ
ผลการตรวจ

    3.3 การเตรียมความพรอมของผึ้งและอุปกรณ 

รหัส  F-BEE-AUD-01 
แกไขครั้งท่ี  2 
วันท่ีใช  1 กุมภาพันธ 2554 
หนาท่ี 2/6 



เกณฑการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR

           - ระหวางทําการผลิตรอยัลเยลลี่ หามใชยาและสารเคมี   MAJOR

           - อุปกรณที่ใชในการผลิตรอยัลเยลลี่ ตองสะอาด และพรอม MINOR

              ใชงานได

           - รอยัลเยลลี่ ที่ผลิตไดตองผานการกรองอยางนอย 1 ครั้ง MINOR

             รอยัลเยลลี่ ที่ผลิตได ณ จุดที่ผลิต

           - ตองบรรจุในภาชนะที่สะอาด และทําจากวัสดุที่อนุญาตใหใชกับ MAJOR

             อาหารได

           - เก็บไวในถังน้ําแข็งตลอดเวลา ไมเกิน 12 ชั่วโมง จากนั้นนําเก็บ MAJOR

             ไวในตูแชแข็งอุณหภูมิตองไมสูงกวา -4 องศาเซลเซียส ทันที

           - คอนผึ้งเกาที่จะนํามาหลอมเปนไขผึ้ง กรณีใชความรอน ใหนํา MINOR

             ออกจากกรอบคอนผึ้งทั้งสวนที่เปน ไม และลวดใหเรียบรอย

           - ตองปดฉลากที่ภาชนะบรรจุ แสดงรายละเอียด ชื่อผูผลิต ชนิด MAJOR

             ของน้ําผึ้ง ปริมาณการบรรจุ แหลงที่เก็บผลผลิต และวันเดือนป

             ที่ผลิต

           - ภาชนะบรรจุตองสะอาด ทําจากวัสดุที่อนุญาตใหใชสําหรับทํา MAJOR

             เปนภาชนะสําหรับบรรจุอาหารเทานั้นไมมีการปนเปอนของวัตถุ

             มีพิษ หรือวัสดุอื่นใดที่เปนอันตรายตอผูบริโภค ถาภาชนะบรรจุ

             ที่มีผิวภายในทําดวยโลหะตองไมมี สนิม และตองไมเปนอันตราย

             ตอผูบริโภค

          - เก็บที่อุณหภูมิหอง MINOR

          - หองตองสะอาด แหง อากาศถายเทไดสะดวก MINOR

          - น้ําผึ้งตองไมสัมผัสกับแสงอาทิตยโดยตรง MAJOR

  หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง (มาตรฐานฟารมผึ้ง)

5. การจัดการผลผลิต 

    4.2 รอยัลเยลลี่

หัวขอ

    5.1 น้ําผึ้ง

            สถานที่เก็บน้ําผึ้ง

    4.3 ไขผึ้ง 

ผลการตรวจ

รหัส  F-BEE-AUD-01 
แกไขครั้งท่ี  2 
วันท่ีใช  1 กุมภาพันธ 2554 
หนาท่ี 3/6 



เกณฑการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR

           - ตองปดฉลากที่ภาชนะบรรจุแสดงรายละเอียด  ชื่อผูผลิต MAJOR

             ปริมาณการบรรจุ  แหลงที่เก็บผลผลิต และวัน เดือน ปที่ผลิต

           - ภาชนะบรรจุตองสะอาด ทําจากวัสดุที่อนุญาตใหใชสําหรับทํา MINOR

             เปนภาชนะสําหรับบรรจุอาหารเทานั้น ไมมีการปนเปอนของวัตถุ

             มีพิษ หรือวัสดุอื่นใดที่เปนอันตรายตอผูบริโภค ถาภาชนะบรรจุ

             ที่มีผิวภายในทําดวยโลหะตองไมเปนสนิม และตองไมเปน        

             อันตรายตอผูบริโภค  

           - สถานที่เก็บสะอาด และแยกเก็บในตูแชแข็งโดย เฉพาะที่ MAJOR

             อุณหภูมิไม สูงกวา -4 องศาเซลเซียส

           - ตองหอหุมดวยพลาสติก MINOR

           - ระบุขนาดน้ําหนัก และวันเดือนปที่ผลิต MAJOR

           - เก็บที่อุณหภูมิหอง MINOR

           - หองสะอาด และแหง MINOR

           - ไขผึ้งตองไมสัมผัสกับแสงอาทิตยโดยตรง MAJOR

    หลังจากที่ไดทําการเก็บผลผลิตน้ําผึ้งเรียบรอยแลว ตองดําเนินการจัดการตอไปใหเสร็จภายใน 2 สัปดาห

    6.1 ทําการลดจํานวนคอนรวงผึ้ง รวมรัง และใหอาหารเสริม MINOR

    6.2 ควบคุมและดูแลความสมดุลในรังผึ้ง MINOR

    6.3 ปองกัน ควบคุมและกําจัดและศัตรูผึ้ง MINOR

  หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง (มาตรฐานฟารมผึ้ง)

6. การจัดการเลี้ยงผึ้งชวงหลังฤดูดอกไมบาน 

    5.3 ไขผึ้ง

             สถานที่เก็บไขผึ้ง

             ไขผึ้งที่หลอมแลว

หัวขอ
ผลการตรวจ

    5.2 รอยัลเยลลี่

รหัส  F-BEE-AUD-01 
แกไขครั้งท่ี  2 
วันท่ีใช  1 กุมภาพันธ 2554 
หนาท่ี 4/6 



เกณฑการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR

    7.1.1 มีการปองกัน ควบคุม กําจัดและการเฝาระวังโรคและศัตรูผึ้ง MAJOR

           อยางมีประสิทธิภาพมีการทําลายเชื้อโรค การปองกันการสะสม

           ของเชื้อโรคในฟารมผึ้ง และสามารถควบคุมโรคใหสงบโดยเร็ว

    7.1.2 หากมีโรคระบาดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 21(พ.ศ.2528) ออก MAJOR

           ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 โดยเฉพาะโรค American 

           foulbrood  ใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรหรือ

           เจาหนาที่ของกรมปศุสัตวโดยเร็ว

           - การบําบัดโรคและควบคุมศัตรูผึ้ง (กรณีไมใชยา) ตองปฏิบัติตาม MINOR

             คําแนะนําของกรมสงเสริมการเกษตรหรือกรมปศุสัตว

    8.1 มีสัตวแพทยผูควบคุมฟารมผึ้งควบคุมการใชยา MAJOR

    8.2 การใชยาภายในฟารมปฏิบัติตาม มกษ. 9032 MAJOR

         มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง  ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว

     9.1 ขอมูลการบริหารฟารมผึ้ง ไดแก บุคลากร  แรงงานและปริมาณ REC

          ผลผลิต

           - ขอมูลสภาพรังผึ้งและนางพญา การทําเครื่องหมายและ MINOR

             จดบันทึกในการจัดการรังผึ้ง

           - ขอมูลการใชยาและสารเคมีกับผึ้ง MAJOR

           - ขอมูลสุขภาพ โรคและศัตรูผึ้ง การปองกัน กําจัดควบคุมและรักษา MINOR

  หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง (มาตรฐานฟารมผึ้ง)

          เปนขอมูลโดยรวมเพื่อตรวจสุขภาพผึ้ง แตละรังที่เลี้ยงในฟารมประกอบดวย

8. การใชยาและสารเคมีกับผึ้งภายในฟารม (กรณีที่ม)ี

หัวขอ
ผลการตรวจ

     9.2 ขอมูลประวัติฟารมผึ้ง 

 9. การบันทึกขอมูล

7. การจัดการดานสุขภาพผึ้ง

   7.1 การปองกัน ควบคุมโรค

   7.2 การบําบัด

รหัส  F-BEE-AUD-01 
แกไขครั้งท่ี  2 
วันท่ีใช  1 กุมภาพันธ 2554 
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เกณฑการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR

      10.1 สภาพแวดลอมภายในฟารมสะอาดเปนระเบียบ เชน การเก็บ MINOR

            แผนฐานรวงผึ้งเกา

      10.2 มีการกําจัดขยะและของเสียอยางเหมาะสม MINOR

      11.1 กลองผึ้ง ประกอบดวยสวนตางๆดังนี้ ตัวกลอง ฝาปดรังผึ้ง MINOR

            ฐานรังผึ้ง แผนกั้นนางพญา ฝาปดดานในรัง (อาจมีหรือไมม)ี 

            ตะแกรงปดฝารังเวลาขนยายรังผึ้ง (อาจมีหรือไมม)ี

      11.2 คอนผึ้ง MINOR

      11.3 แผนฐานรวงผึ้ง MINOR

      11.4 ขาตั้งรังผึ้ง (ความสูงไมนอยกวา 6 นิ้ว) MINOR

      11.5 เครื่องพนควัน REC

      11.6 เหล็กงัดรัง REC

      11.7 หมวกตาขาย REC

      11.8 ถุงมือ REC

      11.9 ชุดปฏิบัติการ REC

      11.10 อุปกรณสลัดน้ําผึ้งออกจากรวง ประกอบดวยแปรงปดผึ้ง MINOR

              ถังสลัดน้ําผึ้ง มีดไฟฟา (อาจใชมีดธรรมดา) ตะแกรงกรองน้ําผึ้ง 

              และถังเก็บน้ําผึ้ง

และสงผลรายแรงตอการผลิต

บางสวน และไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิต

ละเลยอาจนําไปสูขอบกพรองได

  หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง (มาตรฐานฟารมผึ้ง)

หมายเหตุ

MAJOR  หมายถึง  สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

MINOR หมาบถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวใน

หัวขอ
ผลการตรวจ

RECOMMENDATION/OBSERVATION  หมายถึง  สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยละทิ้งไวหรือ

10. การจัดการดานสิ่งแวดลอม

11. อุปกรณสําหรับการเลี้ยงผึ้ง

รหัส  F-BEE-AUD-01 
แกไขครั้งท่ี  2 
วันท่ีใช  1 กุมภาพันธ 2554 
หนาท่ี 6/6 



ชื่อฟาร์ม..........................................................................                                                 
ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                               

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  คร้ังท่ี 1....................................... คร้ังท่ี 2.....................................

เกณฑ์การ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร  REC

           เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกัน

           การแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีนํ้าท่วมขัง REC

    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี

           มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน

    1.2.1 เน้ือที่ของฟาร์มเล้ียงโคเน้ือ ควรมีพื้นที่เพียงพอให้โคทุกตัวได้พักผ่อน MINOR

           และมีร่มเงากันความร้อน

    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี  มีพื้นที่เล้ียงสัตว์เป็นสัดส่วน  แยกจาก REC

           บ้านพักอาศัยและสํานักงาน

    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์  โรงผสมอาหาร หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์  และสารเคมีแยกเป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.5 มีร้ัวรอบบริเวณพื้นที่การเล้ียง  ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MINOR

    1.2.6 แหล่งนํ้าภายในฟาร์มต้องสะอาดเหมาะสมแก่การบริโภคและมี MAJOR

           เพียงพอสําหรับใช้อปุโภคบริโภคตลอดปี

    1.3.1 โรงเรือนควรสร้างให้สามารถควบคุม สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม MINOR

           แก่โคแต่ละช่วงอายุ โดยก้ันเป็นสัดส่วน

    1.3.2 โรงเรือนควรสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่คงทนถาวร  และไม่ก่อให้เกิดอันตราย MINOR

           ต่อคนและตัวสัตว์ มีลักษณะเป็นหลังคายกสูงโปร่งไม่ต่ํากว่า 2.5 เมตร 

           อากาศถ่ายเทได้ดี มีวัสดุบังลมและวัสดุกันร้อน

    1.3.3 พื้นที่ปฏิบัติงานมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนโคที่เล้ียง และสะดวก MINOR

           ในการปฏิบัติงาน ไม่มีส่ิงล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

    1.3.4 พื้นโรงเรือนควรเป็นพื้นเรียบ กรณีเป็นพื้นดินต้องเป็นพื้นดินอัดแน่น MINOR

           ไม่ล่ืน นํ้าไม่ขัง ทําความสะอาดง่าย  และมีระบบระบายนํ้าที่ดี ไม่เป็น

           ที่สะสมของส่ิงปฏิกูลที่เกิดขึ้นภายในโรงเรือน         

    1.3.5 มีรางอาหารทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย  ไม่ก่อให้เกิดอันตราย MINOR

           ต่อตัวสัตว์ มีปริมาณเพียงพอกับขนาดและจํานวนของโคที่เล้ียง

           ในแต่ละโรงเรือน ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    1.3.6 มีภาชนะบรรจุนํ้ากินที่ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่ายมีปริมาณ MINOR

           เพียงพอ ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

           หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ)

หัวข้อ
ผลการตรวจ

วันท่ี  ตรวจประเมิน ........................ วันท่ี ตรวจติดตามผลการแก้ไข   คร้ังท่ี 1..........................  คร้ังท่ี 2..........................

1. องค์ประกอบของฟาร์ม

   1.1  ทําเลท่ีต้ังของฟาร์ม

   1.3  ลักษณะโรงเรือน

   1.2  ลักษณะฟาร์ม

รหัส  F-CA-AUD-01
แก้ไขคร้ังท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 1/4



เกณฑ์การ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1.1 มีคอกพักสัตว์สําหรับโคที่นําเข้ามาใหม่หรือสัตว์ป่วย MAJOR

    2.1.2 มีคอกสําหรับขุนโค REC

    2.1.3 มีคอกคัดสัตว์ สําหรับคัดแยกโค REC

    2.1.4 ซองบังคับสัตว์ สําหรับรักษาสัตว์ป่วย ให้ยาสัตว์ และตรวจการตั้งท้อง MINOR

    2.1.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม MAJOR

             -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 

             -สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์

             -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน

    2.1.6 มีสถานที่เก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วน MINOR

    2.1.7 รางอาหารสะอาด และเพียงพอต่อจํานวนโค MINOR

    2.1.8 ภาชนะบรรจุนํ้าสะอาด และเพียงพอกับจํานวนโค MINOR

    2.1.9 พื้นคอกมีการทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ ไม่มีมูลสัตว์สะสมข้างคอก MINOR

         ต้องทําความสะอาดรอบโรงเรือน 3 เมตร เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค MINOR

         และแมลงต่าง ๆ ที่เป็นพาหะนําโรค

    2.3.1 มีการเก็บโคเน้ือเพศเมียไว้ทดแทนภายในฝูง MINOR

    2.3.2 มีการเปล่ียนพ่อพันธุ์ (ถ้ามี) ไว้ทดแทนภายในฝูง MINOR

    2.3.3 คัดโคเน้ือสาวที่มีลักษณะผิดปกติออกจากฝูง MINOR

    2.4.1 จัดให้มีอาหารหยาบและอาหารข้นที่มีคุณภาพดีเพียงพอกับความ MAJOR

           ต้องการของสัตว์ โดยเฉพาะอาหารข้นที่ซ้ือมา ต้องมาจากแหล่งผลิต

           ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

    2.4.2 การขนส่งอาหารสัตว์จากผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้นําเข้ามาสู่ฟาร์ม ต้องรักษา MINOR

           สภาพของอาหารสัตว์ตลอดการขนส่ง

    2.4.3 กรณีอาหารสัตว์ผสมเอง ให้คํานึงถึงคุณภาพอาหารสัตว์ตามช่วงวัย MAJOR

           ของสัตว์ และต้องไม่ใส่สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

           คุณภาพอาหารสัตว์

    2.4.4 ควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์อย่างสมํ่าเสมอ หรือติดตามจาก MINOR

           การสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่

    2.4.5 อาหารสัตว์ควรบรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด กันความช้ืนได้ ควรเก็บ MINOR

           อาหารข้นไว้ในโรงเรือนสูงโปร่งสะอาด มีการระบายอากาศอย่างดี

           ปราศจากนก หนู อันจะทําให้เกิดความเสียหายแก่อาหารน้ัน

   2.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์เล้ียงโค 

   2.2  การจัดการรอบโรงเรือน

2.  การจัดการฟาร์ม                                   

           หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ)

   2.3  การจัดการฝูงโคเนื้อตามวัตถุประสงค์

   2.4  การจัดการด้านอาหารสัตว์

ผลการตรวจ
หัวข้อ

รหัส  F-CA-AUD-01
แก้ไขคร้ังท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 2/4



เกณฑ์การ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.5.1 ข้อมูลเครื่องหมายตัวสัตว์ MAJOR

    2.5.2 ข้อมูลประวัติ พันธุ์ และการผสมพันธุ์ MINOR

    2.5.3 ข้อมูลผลผลิตโดยบันทึกเป็นนํ้าหนักหรือวัดรอบอกส่วนสูงของโค REC

           ในช่วงอายุต่างๆ

    2.5.4 ข้อมูลสุขภาพสัตว์ การรักษาโรค การป้องกัน และการควบคุมโรค MAJOR

    2.5.5 ข้อมูลการจัดการอาหารสัตว์ MINOR

    2.6.1 มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ดูแลด้านการรักษา และการใช้ยาสําหรับสัตว์ MAJOR

    2.6.2 บุคลากรผู้ดูแลฝูงโค ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนปรับปรุง MINOR

           พันธุ์ การจัดการฟาร์ม และการจัดการด้านอาหารสัตว์

    2.6.3 มีจํานวนแรงงานพอเพียงกับจํานวนโคที่เล้ียง MINOR

    2.6.4 บุคลากรที่ทํางานในฟาร์มควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี MAJOR

           อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และได้รับการรับรองว่าไม่เป็นโรควัณโรค

    2.7.1 การจัดการโรงเรือน อาหาร และนํ้า MINOR

    2.7.2 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ MINOR

    2.7.3 การจัดการด้านสุขาภิบาล และด้านส่ิงแวดล้อม MINOR

    3.1.1 ระบุแหล่งที่มาของโคเนื้อ โคเน้ือที่ซ้ือเข้าฟาร์มจะต้องได้รับการกักโรค MAJOR

           และตรวจรับรองสุขภาพจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

    3.1.2 การป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกฟาร์ม

             - มีระบบการทําลายเช้ือโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR

    3.1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค

             - มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยหรือวัคซีนอื่นๆตาม MAJOR

                ความเหมาะสม

             - มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิภายใน และกําจัดพยาธิภายนอก MAJOR

    3.1.4 การควบคุมโรค

             - มีการพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค ทําความสะอาดในคอก MINOR

             - มีการตรวจสอบสุขภาพโคเน้ือประจําวัน และการจัดการโคเน้ือป่วย MAJOR

             - การจัดการโคเน้ือตาย และการทําลายซากโคเน้ืออย่างเหมาะสม MAJOR

             - มีการตรวจโรควัณโรค และโรคแท้งติดต่อ อย่างน้อยปีละครั้ง MAJOR

             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MINOR

           หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ)

   3.1  การป้องกันและการควบคุมโรค

   2.5  การบันทึกข้อมูล

   2.6  บุคลากร

3.  การจัดการด้านสุขภาพสัตว์

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   2.7  คู่มือการจัดการฟาร์ม

รหัส  F-CA-AUD-01
แก้ไขคร้ังท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 3/4



เกณฑ์การ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR

               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    3.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    3.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

    3.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

           เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

   4.1 การจัดการขยะมูลฝอย ต้องมีการรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับขยะมูลฝอย MINOR

        ซ่ึงมีฝาปิดมิดชิด และนําไปทิ้งในบริเวณที่เหมาะสม

   4.2 การจัดการซากสัตว์ ปฏิบัติตามสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

   4.3 มูลสัตว์ เก็บกวาดไม่ให้หมักหมมภายในโรงเรือน หรือนําไปทําปุ๋ยหรือ MINOR

        ก๊าซชีวภาพ เพื่อไม่ให้เกิดกล่ินที่ทําให้เกิดความรําคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง

   4.4 นํ้าใช้ภายในฟาร์ม ต้องไม่ปล่อยลงแหล่งนํ้าสาธารณะ หรือต้องมีการ MINOR

        บาํบัดก่อนปล่อยสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ

ต่อระบบการผลิต

และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

ข้อบกพร่องได้

           หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ)

4.  การจัดการสิ่งแวดล้อม

   3.2  การรักษาโรค

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

MAJOR หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์และส่งผลร้ายแรง

MINOR หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ในบางส่วน

RECOMMENCATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่
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ชื่อฟาร์ม.......................................................                                                

ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                               

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2........................................

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

1. สภาพทั่วไปของฟาร์ม

    1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก  โรงฆ่าสัตว์ปีก  REC

           อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

           หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.2 ต้ังบนทําเลท่ีไม่มีน้ําท่วมขัง REC

    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี

           มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน

    1.2.1 เนื้อท่ีของฟาร์มต้องมีเนื้อท่ีเหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน REC

    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มท่ีดี มีพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย MAJOR

           และสํานักงาน

    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพื้นท่ีเก็บอาหารเป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.4 มีพื้นท่ีเก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.5 มีพื้นท่ีทําลายซากสัตว์ เป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.6 มีสถานที่รวบรวม และเก็บรักษาไข่เป็ดเป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.7 มีรั้วรอบบริเวณฟาร์ม  ป้องกันบคุคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MAJOR

    1.2.8 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม MINOR
           สะดวกในการขนส่ง

    1.3.1 มีพื้นท่ีเพียงพอในการเลี้ยงเป็ดไข่ให้ถูกสุขลักษณะ ตามคําแนะนําการปฏิบัติ MAJOR

           ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดไข่  พื้นท่ีสําหรับเลี้ยงเป็ดไข่ในระยะ

           ให้ผลผลิต มีเป็ดไข่ไม่มากกว่า 10 ตัว ต่อตารางเมตร

    1.3.2 โรงเรือนมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง ไม่มีส่วนท่ีทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อเป็ดไข่ MAJOR

    1.3.3 วัสดุรองพื้นคอกบริเวณวางไข่ ต้องแห้งและสะอาด MINOR

    1.3.4 มีโรงเรือน และ/หรือ อุปกรณ์รองรับไข่ท่ีเอื้อต่อการวางไข่และเก็บไข่ MINOR

    1.3.5 ภาชนะเก็บไข่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ MAJOR

    1.3.6 โรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่มีระยะห่างกันเพียงพอ สามารถป้องกัน MINOR

           การปนเปื้อนข้าม 

    1.3.7 มีระบบป้องกันสัตว์ปีกอื่น หรือสัตว์พาหะนําโรคเข้ามาใน MAJOR

           บริเวณโรงเรือน เช่น การใช้ตาข่าย

วันที่  ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งที่ 1..........................  ครั้งที่ 2..........................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   1.1 ทําเลที่ตั้ง

   1.2 ลักษณะฟาร์ม

   1.3 ลักษณะโรงเรือน

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่)
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    2.1.1 มีการจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ให้เพียงพอ ถูกสุขลักษณะและสะดวก MAJOR

           ต่อผู้ปฏิบัติงาน

    2.1.2 มีการดูแล ซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์ MINOR

    2.1.3 มีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มเท้าบุคคลเวลาเข้า-ออกจากโรงเรือน MAJOR
    2.1.4 มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โรงเรือน อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบ MAJOR

    รวมท้ังปิดพักโรงเรือนไม่น้อยกว่า 14 วัน  เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นอย่างอื่น

        จัดการบริเวณโดยรอบโรงเรือนให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค MINOR

    2.3.1 มีการคัดเลือกเป็ดท่ีมีลักษณะแข็งแรงสมบูรณ์ มีอายุขนาดเดียวกันให้อยู่ MINOR

           ในฝูงเดียวกัน และคัดเป็ดท่ีอ่อนแอออก

    2.3.2 มีการเตรียมความพร้อมของโรงเรือนก่อนนําเป็ดเข้าเลี้ยง  ถ้าเป็นโรงเรือน MAJOR

           ลูกเป็ดต้องป้องกันลม และฝนได้

    2.4.1 มีการบันทึกข้อมูลการจัดการฟาร์ม การบริหารฟาร์ม การรับสัตว์เข้าฟาร์ม MAJOR

           การให้อาหารสัตว์ การใช้วัคซีน การใช้ยาและสารเคมีในฟาร์ม 

    2.4.2 เก็บบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี หลังจากวันปลดเป็ด MINOR

          มีคู่มือการจัดการฟาร์มเป็ดไข่ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

         - การเตรียมโรงเรือน MINOR

         - การกกลูกเป็ด MINOR

         - การจัดการด้านการเลี้ยงเป็ดไข่ MINOR

         - การปลดระวางเป็ด MINOR

         - การเก็บผลผลิต MINOR

         - การจัดการเกี่ยวกับการให้อาหารและน้ํา MINOR

         - การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ MINOR

         - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MINOR

         - การจัดการเรื่องสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม MINOR

         - การคุ้มครอง และดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปกี ณ สถานที่เลี้ยง MINOR

2. การจัดการฟาร์ม                                                  

   2.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์เป็ดไข่ 

   2.2 การจัดการรอบโรงเรือน

   2.3 การจัดการเป็ดไข่แต่ละรุ่น 

   2.4 การบันทึกข้อมูล 

   2.5 คู่มือการจัดการฟาร์ม 

หัวข้อ
ผลการตรวจ

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่)
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    3.1.1 อาหารสัตว์ มีคุณภาพตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR

    3.1.2 กรณีซ้ืออาหารสัตว์ต้องซ้ือจากผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย MAJOR

           ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ในกรณีท่ีผสมอาหารสัตว์เอง 

           ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
    3.1.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล MAJOR

           รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์ท่ัวไป

           และมีป้ายบ่งชี้

    3.1.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น MAJOR

           อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ

           สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 

           มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสม MAJOR

          -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 

          -สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์

          -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน

    3.3.1 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR

    3.3.2 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ  และพันธ์ุตามกําหนดในคู่มือ MINOR

           การจัดการประจําฟาร์ม

    3.3.3 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR

           ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    4.1 มีบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม  (ผู้เลี้ยงเป็ด สัตวบาล สัตวแพทย์) MINOR

    4.2 บุคลากรในฟาร์มได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี MAJOR

    4.3 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกการฝึกอบรม MINOR

    4.4 มีสัตวแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแลด้าน MAJOR

         สุขภาพเป็ดไข่

หัวข้อ
ผลการตรวจ

3. การจัดการด้านอาหารสัตว์

   3.1 คุณภาพอาหารสัตว์

4. การจัดการด้านบุคลากร 

   3.2 การเก็บรักษาอาหารสัตว์

   3.3 การให้อาหารสัตว์

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่)
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พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    5.1.1 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม

             - การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลท่ีเข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดท่ีตรวจสอบได้ MAJOR

    5.1.3 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม

             - เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเคลื่อนที่ MAJOR

    5.1.4 การสร้างภูมิคุ้มกัน

             - มีการทําวัคซีนตามโปรแกรม เช่น วัคซีนอหิวาต์เป็ด และวัคซีนดั๊กเพลก MINOR

             - ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนท่ีฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง MAJOR

             - มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค  REC

    5.1.5 การควบคุมโรค

             - มีการตรวจสอบสุขภาพเป็ด และการจัดการเป็ดป่วย MAJOR

             - การจัดการเป็ดตาย MAJOR

             - การทําลายซากเป็ดและไข่คัดท้ิง MAJOR

             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MAJOR

             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR

               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

           หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

              - มีบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก

    5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

           เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

             - มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง 

             - มีรายการยาสัตว์ท่ีสัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา

             - มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ 

             - มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ

             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

   5.2  การบําบัดโรค

5. การจัดการสุขภาพสัตว์

หัวข้อ

   5.1  การป้องกันและควบคุมโรค

ผลการตรวจ

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่)

รหัส  F-LD-AUD-01 
แก้ไขครั้งที่  2    
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

        มีระบบป้องกันและกําจัดสัตว์พาหะนําโรคอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ MAJOR

   6.1 มีการตรวจสอบฝูงเป็ดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง MAJOR

   6.2 มีการดูแลเป็ดให้ได้รับอาหารอย่างท่ัวถึงมีการเจริญเติบโตตามลักษณะสายพันธ์ุ MAJOR

   6.3 มีการจัดการภายในโรงเรือน เพื่อให้เป็ดมีพฤติกรรมตามธรรมชาติ MAJOR

   6.4 มีการจัดการดูแลเป็ดท่ีได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ ตามความเหมาะสม MAJOR

   6.5 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก MAJOR

        ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

   6.6 การลงเป็ด การจับเป็ด การขนย้ายเป็ดปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย MAJOR

        การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

    7.1 แหล่งน้ําท่ีใช้เลี้ยงเป็ดไข่ต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้ MAJOR

    7.2 น้ําท่ีให้เป็ดไข่กินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ MINOR

         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

         น้ําบาดาลท่ีบริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    7.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําท่ีให้เป็ดไข่กินด้านกายภาพ เคมี MINOR

         ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม  และมีการส่งตรวจวิเคราะห์

         คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นท่ีอาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

    7.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    7.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR

         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจาํฟาร์ม

   8.1 การเก็บซากเไข่ และการทําลายซากเป็ดไข่ท่ีเหมาะสม MAJOR

   8.2 การกําจัดขยะและของเสียท่ีเหมาะสม เช่น มูลเป็ดไข่ MAJOR

   8.3 การจัดการวัสดุรองพื้นท่ีเหมาะสม  สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้ MAJOR

   8.4 น้ําท่ีใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ  MAJOR

        กรณีปล่อยน้ําจากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน

   8.5 กรณีท่ีมีกล่ินและฝุ่นละอองจากฟาร์มเป็ดไข่รบกวนชุมชน  ควรมีวิธีการ MAJOR

        ในการควบคุมท่ีเหมาะสม

   5.3 การควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค

ผลการตรวจ

7. การจัดการทรัพยากรนํ้า

6. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก

หัวข้อ

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่)

8. การจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัส  F-LD-AUD-01 
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พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

   9.1 รวบรวมผลิตผลท่ีได้จากฟาร์มเป็ดไข่ ได้แก่ ไข่เป็ด ไว้ในภาชนะที่สะอาด MAJOR

        สามารถป้องกันความเสียหายกับผลิตผล
   9.2 เก็บผลิตผลไว้ในสถานที่ท่ีถูกสุขลักษณะ  แยกออกเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเท MAJOR
        ได้สะดวกสามารถป้องกันพาหะนําโรคเข้ามาในบริเวณจัดเก็บ

ต่อระบบการผลิต

MINOR หมายถึง สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรง

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

หัวข้อ
ผลการตรวจ

9. การจัดการผลิตผล

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่)

รหัส  F-LD-AUD-01 
แก้ไขครั้งที่  2    
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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ชื่อฟาร์ม.......................................................                                                

ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                               

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2........................................

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

1. สภาพทั่วไปของฟาร์ม

    1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก  โรงฆ่าสัตว์ปีก  REC

           อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

           หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.2 ต้ังบนทําเลท่ีไม่มีน้ําท่วมขัง REC

    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี

           มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน

    1.2.1 เนื้อท่ีของฟาร์มต้องมีเนื้อท่ีเหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน REC

    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มท่ีดี มีพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย MAJOR

           และสํานักงาน

    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพื้นท่ีเก็บอาหารเป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.4 มีพื้นท่ีเก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.5 มีพื้นท่ีทําลายซากสัตว์ เป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.6 มีสถานที่รวบรวม และเก็บรักษาไข่นกกระทาเป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.7 มีรั้วรอบบริเวณพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์  ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MAJOR

    1.2.8 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม MINOR
           สะดวกในการขนส่ง

    1.3.1 มีพื้นท่ีเพียงพอในการเลี้ยงนกกระทาให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ MAJOR
           กรงเลี้ยงนกกระทาไข่ต่อตัว ควรมีขนาด กว้างXยาวXสูง =

           10.5 ซม. X10.5 ซม. X15ซม. หรือ 10.5 ซม. X10.5 ซม. X20 ซม.

           กรงเลี้ยงนกกระทาพันธ์ุต่อตัว ควรมีขนาด กว้างXยาวXสูง = 

           11ซม. X11.5ซม. X15ซม. หรือ11ซม. X11.5ซม. X20ซม.

    1.3.2 โรงเรือนมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง ไม่มีส่วนท่ีทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อนกกระทา MAJOR

    1.3.3 ภาชนะเก็บไข่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ MAJOR

    1.3.4 มีระยะห่างระหว่างโรงเรือนไม่น้อยกว่า 20 เมตร REC

    1.3.5 มีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มเท้าบุคคล เวลาเข้า-ออก จากโรงเรือน MAJOR

    1.3.6 มีระบบป้องกันสัตว์ปีกอื่น หรือสัตว์พาหะนําโรคเข้ามาในโรงเรือน MAJOR

    1.3.7 โรงเรือนที่มีการเลี้ยงแบบกรงซ้อนหลาย ๆ ชั้น ต้องมีความสูงของ MINOR

           เพดานพอสมควร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

   1.2 ลักษณะฟาร์ม

   1.3 ลักษณะโรงเรือน

วันที่  ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งที่ 1..........................  ครั้งที่ 2..........................

หัวข้อ

   1.1 ที่ตั้งฟาร์ม

ผลการตรวจ

              หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกกระทา (มาตรฐานฟาร์มนกกระทา)
รหัส  F-QU-AUD-01    
แก้ไขครั้งที่  2    
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

          มีคู่มือการจัดการฟาร์มนกกระทาประกอบด้วยหัวข้อ

    2,1,1 การเตรียมโรงเรือน MINOR

    2.1.2 การจัดการด้านการเลี้ยงนกกระทา MINOR

    2.1.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา MINOR

    2.1.4 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ MINOR

    2.1.5 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MINOR

    2.1.6 การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม MINOR

    2.1.7 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง MINOR

    2.2.1 มีการจัดฝูงนกกระทา ตามอายุและขนาดให้เหมาะสมกับขนาดกรง MINOR

    2.2.2 มีการคัดแยกนกกระทาที่พิการ ป่วย ตาย ออกจากกรงทันที MAJOR

    2.2.3 ภาชนะสําหรับเก็บไข่ ต้องแห้งและสะอาดรวมไว้ ณ สถานที่เก็บไข่ MAJOR

           ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 15๐C ถึง 18๐C และความชื้นสัมพัทธ์

           ระหว่างร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 80

    2.3.1 อาหารสัตว์ มีคุณภาพตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR

    2.3.2 กรณีซ้ืออาหารสัตว์ต้องซ้ือจากผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย MAJOR

           ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ในกรณีท่ีผสมอาหารสัตว์เอง 

           ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
    2.3.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล MAJOR

           รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์ท่ัวไป

           และมีป้ายบ่งชี้

    2.3.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น MAJOR

           อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์

           และสารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 

    2.3.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสม MAJOR

            -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 

            -สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์

            -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน

    2.3.6 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR

   2.3 การจัดการอาหาร

2. การจัดการฟาร์ม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   2.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม

   2.2 การจัดการการเลี้ยงนกกระทา

              หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกกระทา (มาตรฐานฟาร์มนกกระทา)
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    2.3.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ  และพันธ์ุตามกําหนดในคู่มือ MINOR

           การจัดการประจําฟาร์ม

    2.3.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR

           ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    2.4.1 มีการบันทึกข้อมูลประวัตินกกระทา การเลี้ยงและผลผลิตในแต่ละฝูง MAJOR

           บันทึกข้อมูลการให้อาหาร บันทึกการใช้ยาและสารเคมี วัคซีน และ

           การรักษาโรค และบันทึกบุคคล เข้า - ออกฟาร์ม

    2.4.2 มีการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี MINOR

    3.1 จํานวนบุคลากรต้องเหมาะสม (ผู้เลี้ยงนกกระทา   สัตวบาล  สัตวแพทย์) MINOR

    3.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม MINOR

    3.3 มีสัตวแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกกํากับดูแลด้าน MAJOR

         สุขภาพนกกระทา

    3.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี REC

    3.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี MAJOR

             - การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลท่ีเข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดท่ีตรวจสอบได้ MAJOR

             - เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเคลื่อนที่ MAJOR

             - มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม MINOR

             - ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนท่ีฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง MAJOR

             - มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค  REC

ผลการตรวจ
หัวข้อ

4. การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์

   4.1  การป้องกันโรคและการควบคุมโรค

3. การจัดการบุคลากร

   2.4 การบันทึกข้อมูล

    4.1.1 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม

    4.1.3 กรณีท่ีมีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภายในฟาร์ม

    4.1.2 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม

              หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกกระทา (มาตรฐานฟาร์มนกกระทา)
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             - มีการตรวจสอบสุขภาพนกกระทา และการจัดการนกกระทาป่วย MAJOR

             - การจัดการนกกระทาตาย MAJOR

             - การทําลายซากนกกระทาและไข่คัดท้ิง MAJOR

             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MAJOR

             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR

               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    4.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    4.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

           หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มีบันทึกการรักษาสตัว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก

           การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

           เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

             - มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง 

             - มีรายการยาสัตว์ท่ีสัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา

             - มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ 

             - มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ

             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

   5.1 จํานวนนกกระทาต่อโรงเรือนไม่หนาแน่นเกินไป  อยู่สบาย มีการระบายอากาศที่ดี MAJOR

   5.2 นกกระทาได้รับอาหารและน้ําอย่างท่ัวถึง มีการเจริญเติบโตตามลักษณะสายพันธ์ุ MAJOR

   5.3 ปฏิบัติต่อนกกระทา โดยทําให้เกิดอาการตื่นกลัวและมีความเครียดน้อยท่ีสุด MAJOR

   5.4 มีการจัดการดูแลนกกระทาที่ได้รับบาดเจ็บ  ป่วย  หรือพิการ ตามความเหมาะสม MAJOR

   5.5 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ MAJOR

        สัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
   5.6 การลงลูกนกกระทา การจับนกกระทา การขนย้าย ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ MAJOR

        ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

   4.3  การใช้ยา

หัวข้อ
ผลการตรวจ

    4.1.4 การควบคุมโรค

5. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก

   4.2  การรักษาโรค
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    6.1 แหล่งน้ําท่ีใช้เลี้ยงนกกระทาต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้ MAJOR

    6.2 น้ําท่ีให้นกกระทากินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ MINOR

         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

         น้ําบาดาลท่ีบริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    6.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําท่ีให้ไก่ไข่กินด้านกายภาพ เคมี ความเป็นพิษ MINOR

         และจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม  และมีการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา

         ทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นท่ีอาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

    6.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    6.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR

         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

   7.1 การเก็บซากนกกระทา และการทําลายซากนกกระทาที่เหมาะสม MAJOR

   7.2 การกําจัดขยะ และของเสีย เช่น มูลนกกระทาที่เหมาะสม MAJOR

   7.3 การจัดการวัสดุรองพื้นท่ีเหมาะสม  สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้ MAJOR

   7.4 น้ําท่ีใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ  MAJOR

        กรณีปล่อยน้ําจากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน

   7.5 กรณีท่ีมีกล่ินและฝุ่นละอองจากฟาร์มนกกระทารบกวนชุมชน  ควรมีวิธีการ MAJOR

        ในการควบคุมท่ีเหมาะสม

ต่อระบบการผลิต

ไม่มี ผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

ข้อบกพร่องได้

MAJOR หมายถึง สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง

MINOR หมายถึง สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน และ

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งท่ีไม่ถือเป็นขอ้บกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่

หมายเหตุ

ผลการตรวจ

7. การจัดการสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ

6. การจัดการระบบน้ํา

              หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกกระทา (มาตรฐานฟาร์มนกกระทา)
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พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร  REC
           เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
    1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีนํ้าท่วมขัง REC
    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR
           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเส่ียง ต้องมี
           มาตรการในการป้องกันการปนเป้ือน

    1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดี เน้ือที่เหมาะสมกับขนาดฟาร์ม MINOR
    1.2.2 มีการจัดพื้นที่ของฟาร์มเป็นสัดส่วนชัดเจน แยกออกจากที่พักอาศัย MAJOR
    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์  หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MINOR
    1.2.4 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเล้ียง ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MAJOR
    1.2.5 มีโรงเรือนเล้ียงแพะเนื้อ หากมีแปลงหญ้าควรมีร่มเงากันความร้อน MINOR

    1.3.1 โรงเรือนแพะมีโครงสร้างแข็งแรง มีหลังคากันแดด กันฝน และกัน MINOR
           แรงลมได้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลังคาสูงอย่างน้อย 2.5 เมตร 
           และภายในโรงเรือนกั้นแบ่งเป็นคอก
    1.3.2 ผนังคอกโปร่ง มีความสูงไม่ต่ํากว่า 1.5 เมตร REC
    1.3.3 พื้นโรงเรือนและพื้นคอก ต้องแห้งและสะอาด MINOR
    1.3.4 พื้นใต้โรงเรือนเป็นพื้นซีเมนต์หรือพื้นดินอัดแน่น ทางขึ้นโรงเรือน MINOR
           ยกระดับลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา ใต้ถุนโรงเรือนมีลวดตาข่ายก้ัน
    1.3.5 มีอ่างนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคล เวลาเข้าและออกโรงเรือน MAJOR
    1.3.6 อุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงเรือนต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อแพะเนื้อ MINOR
           และผู้เล้ียง

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   1.2 ลักษณะฟาร์ม  

วันที่  ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งที่ 1..........................  ครั้งที่ 2..........................

   1.1 ทําเลที่ต้ังของฟาร์ม  
1. องค์ประกอบของฟาร์ม                           

   1.3 ลักษณะโรงเรือน  

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
รหัส  F-MG-AUD-01  
แก้ไขครั้งที่  2 
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 1/5



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1.1 มีคอกเล้ียงแพะเนื้อ ตามขนาด อายุ และเพศ MINOR
    2.1.2 มีคอกคัดสําหรับคัดแยกแพะเนื้อ MINOR
    2.1.3 สถานที่เก็บอาหารเล้ียงสัตว์ ต้องแยกเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทได้ดี MAJOR
           และสามารถป้องกันสัตว์พาหะนําโรคได้
    2.1.4 สถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน สะดวกในการปฏิบัติงาน MINOR
    2.1.5 อุปกรณ์ให้นํ้าและที่ให้อาหารต้องแห้ง สะอาดและมีจํานวนเพียงพอ MINOR
    2.1.6 โรงเรือนและบริเวณโดยรอบให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสม หรือเพาะ MINOR
           เชื้อโรค แมลงและสัตวพ์าหะนําโรค

    2.2.1 มีการคัดเลือกและจัดฝูงแพะเนื้อตามขนาด อายุ เพศ พ่อแม่พันธุ์ทดแทน MAJOR
    2.2.2 มีการคัดแพะเนื้อที่พิการหรือไม่สมบูรณ์ออกจากฝูง MAJOR

    2.3.1 อาหารหยาบ เช่น หญ้าและพืชอาหารสัตว์ต้องมีคุณภาพดี MAJOR
    2.3.2 อาหารข้นมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR
    2.3.3 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย MAJOR
           การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง 
           ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์
    2.3.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบ้ืองต้น MAJOR
           อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารข้น
           และสารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 
    2.3.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม MAJOR
             -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 
             -สามารถป้องกันการปนเป้ือนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
             -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
    2.3.6 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR
    2.3.7 มีปริมาณอาหารหยาบและอาหารข้นเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการ MINOR
           ของสัตว์ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟารม์
    2.3.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR
           ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

   2.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์

หัวข้อ

2. การจัดการฟาร์ม                                      

ผลการตรวจ

   2.3  การจัดการอาหารสัตว์

   2.2 การจัดการฝูงแพะ

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
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       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.4.1 มีบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและทําหมายเลขประจําตัวสัตว์ MINOR
    2.4.2 กรณีเป็นฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ มีบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต และข้อมูล MINOR
           การสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์
    2.4.3 มีบันทึกข้อมูลการใช้อาหารเลี้ยงแพะเนื้อ MINOR
    2.4.4 มีบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ เช่น การรักษาโรคและการใช้ยา MAJOR
    2.4.4 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี MINOR

        มีคู่มือการจัดการฟาร์ม ประกอบด้วยหัวข้อ ดังน้ี
    2.5.1 การเตรียมโรงเรือน MINOR
    2.5.2 การจัดการด้านการเลี้ยงแพะเนื้อ MINOR
    2.5.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา MINOR
    2.5.4 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ MINOR
    2.5.5 การควบคุมและการกําจัดสัตว์พาหะ MINOR
    2.5.6 การจัดการสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม MINOR
    2.5.7 การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ MINOR

    3.1 มีบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม MINOR
    3.2 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี MAJOR
    3.3 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม MINOR

    4.1.1 การป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกฟาร์ม
             - มีระบบการทําลายเช้ือโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม MAJOR
             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR

    4.1.2 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
             - มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย หรือวัคซีนอื่นๆ MAJOR
               ตามความเหมาะสม
             - มีโปรแกรมการกําจัดพยาธิภายในและภายนอกเป็นประจํา MAJOR

   4.1 การป้องกัน และควบคุมโรค

หัวข้อ
ผลการตรวจ

4. การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์               

   2.4 การบันทึกข้อมูล

3 การจัดการด้านบุคลากร

   2.5 คู่มือการจัดการฟาร์ม
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       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    4.1.3 การควบคุมโรค
             - มีการพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค ทําความสะอาดในคอก MINOR
             - การจัดการแพะเนื้อตาย และการทําลายซากแพะเน้ืออย่างเหมาะสม MAJOR
             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MAJOR
             - มีโปรแกรมการตรวจโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง MAJOR
               เช่น โรคแท้งติดต่อ
             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR
               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    4.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR
    4.2.2 การรกัษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR
           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

           การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR
           เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

   5.1 มีการตรวจสอบฝูงแพะเนื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง MINOR
   5.2 ภายในโรงเรือนต้องสะอาด มีการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจํานวนแพะเนื้อ MINOR
   5.3 ดูแลแพะเนื้อให้ได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตาม MINOR
        ลักษณะของสายพันธุ์
   5.4 มีการดูแลแพะเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วยหรือพิการ ตามความเหมาะสม MINOR

    6.1 แหล่งนํ้าที่ใช้เล้ียงแพะเนื้อต้องสะอาด และป้องกันการปนเป้ือนได้ MAJOR
    6.2 นํ้าที่ให้แพะเนื้อกินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ MINOR
         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้นํ้าบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
         นํ้าบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    6.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําโคนมด้าน กายภาพ เคมี MINOR
         ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม  และมีการส่งตรวจ
         วิเคราะห์คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเส่ียงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    6.4 มีปริมาณนํ้าเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

หัวข้อ
ผลการตรวจ

6. การจัดการระบบน้ํา

   4.3  การใช้ยา

5. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์                 

   4.2  การป้องกันและรักษาโรค
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       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    6.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้นํ้า ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR
         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

   7.1 มีการจัดการซากแพะเนื้อที่เหมาะสม MAJOR
   7.2 ขยะมูลฝอยต้องรวบรวมในภาชนะรองรับที่ปิดมิดชิด และนําไปกําจัด MINOR
        โดยวิธีที่เหมาะสม
   7.3 มูลสัตว์ ส่ิงปฏิกูล นํ้าทิ้ง ต้องผ่านการบําบัดโดยวิธีที่เหมาะสม ไม่ก่อ MINOR
        ให้เกิดกล่ินหรือก่อให้เกิดความรําคาญต่อผู้ที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง
หมายเหตุ
MAJOR หมายถงึ ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่
ข้อบกพร่องได้

7. การจัดการสิ่งแวดล้อม                      

หัวข้อ
ผลการตรวจ

รหัส  F-MG-AUD-01  
แก้ไขครั้งที่  2 
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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ช่ือฟาร์ม.......................................................                                   

ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                               

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2....................................

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร  REC
           เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
    1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีนํ้าท่วมขัง REC
    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR
           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเส่ียง ต้องมี
           มาตรการในการป้องกันการปนเป้ือน

    1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดี เน้ือที่เหมาะสมกับขนาดฟาร์ม MINOR
    1.2.2 มีการจัดพื้นที่ของฟาร์มเป็นสัดส่วนชัดเจน แยกออกจากที่พักอาศัย MAJOR
    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์  หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MINOR
    1.2.4 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเล้ียง ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MAJOR
    1.2.5 มีโรงเรือนเล้ียงแกะเนื้อ หากมีแปลงหญ้าควรมีร่มเงากันความร้อน MINOR

    1.3.1 โรงเรือนแกะมีโครงสร้างแข็งแรง มีหลังคากันแดด กันฝน และกัน MINOR
           แรงลมได้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลังคาสูงอย่างน้อย 2.5 เมตร 
           และภายในโรงเรือนกั้นแบ่งเป็นคอก
    1.3.2 ผนังคอกโปร่ง มีความสูงไม่ต่ํากว่า 1.5 เมตร REC
    1.3.3 พื้นโรงเรือนและพื้นคอก ต้องแห้งและสะอาด MINOR
    1.3.4 พื้นใต้โรงเรือนเป็นพื้นซีเมนต์หรือพื้นดินอัดแน่น ทางขึ้นโรงเรือน MINOR
           ยกระดับลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา ใต้ถุนโรงเรือนมีลวดตาข่ายก้ัน
    1.3.5 มีอ่างนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคล เวลาเข้าและออกโรงเรือน MAJOR
    1.3.6 อุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงเรือนต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อแกะเน้ือ MINOR
           และผู้เล้ียง

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   1.2 ลักษณะฟาร์ม  

วันที่  ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งที่ 1..........................  ครั้งที่ 2..........................

   1.1 ทําเลที่ต้ังของฟาร์ม  
1. องค์ประกอบของฟาร์ม                           

   1.3 ลักษณะโรงเรือน  

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)
รหัส  F-SH-AUD-01 
แก้ไขครั้งที่  2   
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า 1/5



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1.1 มีคอกเล้ียงแกะเนื้อ ตามขนาด อายุ และเพศ MINOR
    2.1.2 มีคอกคัดสําหรับคัดแยกแกะเนื้อ MINOR
    2.1.3 สถานที่เก็บอาหารเล้ียงสัตว์ ต้องแยกเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทได้ดี MAJOR
           และสามารถป้องกันสัตว์พาหะนําโรคได้
    2.1.4 สถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน สะดวกในการปฏิบัติงาน MINOR
    2.1.5 อุปกรณ์ให้นํ้าและที่ให้อาหารต้องแห้ง สะอาดและมีจํานวนเพียงพอ MINOR
    2.1.6 โรงเรือนและบริเวณโดยรอบให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสม หรือเพาะ MINOR
           เชื้อโรค แมลงและสัตวพ์าหะนําโรค

    2.2.1 มีการคัดเลือกและจัดฝูงแกะเน้ือตามขนาด อายุ เพศ พ่อแม่พันธุ์ทดแทน MAJOR
    2.2.2 มีการคัดแกะเนื้อที่พิการหรือไม่สมบูรณ์ออกจากฝูง MAJOR

    2.3.1 อาหารหยาบ เช่น หญ้าและพืชอาหารสัตว์ต้องมีคุณภาพดี MAJOR
    2.3.2 อาหารข้นมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR
    2.3.3 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย MAJOR
           การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง 
           ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์
    2.3.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบ้ืองต้น MAJOR
           อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารข้น
           และสารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 
    2.3.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม MAJOR
             -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 
             -สามารถป้องกันการปนเป้ือนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
             -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
    2.3.6 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR
    2.3.7 มีปริมาณอาหารหยาบและอาหารข้นเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการ MINOR
           ของสัตว์ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟารม์
    2.3.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR
           ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

   2.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์
2. การจัดการฟาร์ม                                      

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   2.3  การจัดการอาหารสัตว์

   2.2 การจัดการฝูงแกะ

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)

รหัส  F-SH-AUD-01 
แก้ไขครั้งที่  2   
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.4.1 มีบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและทําหมายเลขประจําตัวสัตว์ MINOR
    2.4.2 กรณีเป็นฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ มีบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต และข้อมูล MINOR
           การสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์
    2.4.3 มีบันทึกข้อมูลการใช้อาหารเลี้ยงแกะเนื้อ MINOR
    2.4.4 มีบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ เช่น การรักษาโรคและการใช้ยา MAJOR
    2.4.4 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี MINOR

        มีคู่มือการจัดการฟาร์ม ประกอบด้วยหัวข้อ ดังน้ี
    2.5.1 การเตรียมโรงเรือน MINOR
    2.5.2 การจัดการด้านการเลี้ยงแกะเนื้อ MINOR
    2.5.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา MINOR
    2.5.4 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ MINOR
    2.5.5 การควบคุมและการกําจัดสัตว์พาหะ MINOR
    2.5.6 การจัดการสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม MINOR
    2.5.7 การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ MINOR

    3.1 มีบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม MINOR
    3.2 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี MAJOR
    3.3 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม MINOR

    4.1.1 การป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกฟาร์ม
             - มีระบบการทําลายเช้ือโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม MAJOR
             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR

    4.1.2 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
             - มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย หรือวัคซีนอื่นๆ MAJOR
               ตามความเหมาะสม
             - มีโปรแกรมการกําจัดพยาธิภายในและภายนอกเป็นประจํา MAJOR

หัวข้อ
ผลการตรวจ

4. การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์               

   2.4 การบันทึกข้อมูล

   4.1 การป้องกัน และควบคุมโรค

3 การจัดการด้านบุคลากร

   2.5 คู่มือการจัดการฟาร์ม

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)

รหัส  F-SH-AUD-01 
แก้ไขครั้งที่  2   
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    4.1.3 การควบคุมโรค
             - มีการพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค ทําความสะอาดในคอก MINOR
             - การจัดการแกะเนื้อตาย และการทําลายซากแกะเน้ืออย่างเหมาะสม MAJOR
             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MAJOR
             - มีโปรแกรมการตรวจโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง MAJOR
               เช่น โรคแท้งติดต่อ
             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR
               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    4.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR
    4.2.2 การรกัษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR
           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

           การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR
           เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

   5.1 มีการตรวจสอบฝูงแกะเน้ืออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง MINOR
   5.2 ภายในโรงเรือนต้องสะอาด มีการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจํานวนแกะเนื้อ MINOR
   5.3 ดูแลแกะเนื้อให้ได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตาม MINOR
        ลักษณะของสายพันธุ์
   5.4 มีการดูแลแกะเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วยหรือพิการ ตามความเหมาะสม MINOR

    6.1 แหล่งนํ้าที่ใช้เล้ียงแกะเนื้อต้องสะอาด และป้องกันการปนเป้ือนได้ MAJOR
    6.2 นํ้าที่ให้แกะเนื้อกินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ MINOR
         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้นํ้าบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
         นํ้าบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    6.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําโคนมด้าน กายภาพ เคมี MINOR
         ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม  และมีการส่งตรวจ
         วิเคราะห์คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเส่ียงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    6.4 มีปริมาณนํ้าเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

5. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์                 

หัวข้อ
ผลการตรวจ

6. การจัดการระบบน้ํา

   4.2  การป้องกันและรักษาโรค

   4.3  การใช้ยา

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)

รหัส  F-SH-AUD-01 
แก้ไขครั้งที่  2   
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า 4/5



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    6.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้นํ้า ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR
         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

   7.1 มีการจัดการซากแกะเน้ือที่เหมาะสม MAJOR
   7.2 ขยะมูลฝอยต้องรวบรวมในภาชนะรองรับที่ปิดมิดชิด และนําไปกําจัด MINOR
        โดยวิธีที่เหมาะสม
   7.3 มูลสัตว์ ส่ิงปฏิกูล นํ้าทิ้ง ต้องผ่านการบําบัดโดยวิธีที่เหมาะสม ไม่ก่อ MINOR
        ให้เกิดกล่ินหรือก่อให้เกิดความรําคาญต่อผู้ที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง
หมายเหตุ
MAJOR หมายถงึ ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่
ข้อบกพร่องได้

7. การจัดการสิ่งแวดล้อม                      

หัวข้อ
ผลการตรวจ

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)

รหัส  F-SH-AUD-01 
แก้ไขครั้งที่  2   
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
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ช่ือฟาร์ม.......................................................             (มาตรฐานฟาร์มนกเขาชวาเสียง)                                                                    

ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                                  

                                     

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2..................................

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

        ต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเส่ียงจากการปนเปื้อนทางกายภาพ REC

        เคมี และชีวภาพ

    1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดี กําหนดตําแหน่งและพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน REC

           โดยให้มีพื้นที่เล้ียงนก สถานที่เก็บอาหารนก  สถานที่เก็บอุปกรณ์

           พื้นที่สําหรับนกป่วย พื้นที่ทําลายซาก  สถานที่ฟักไข่ (ถ้ามี)

    1.2.2 มีพื้นที่พักอาศัย แยกออกจากฟาร์มนก REC

    1.2.3 ฟาร์มต้องมีพื้นที่เหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน  กรงรวม กรงผสมพันธุ์ MINOR

           และกรงเดี่ยว

    1.2.4 มีมาตรการเพื่อป้องกันโรคจากภายนอกเข้าสู่ฟาร์ม โดยมีรั้วล้อม MAJOR

           รอบฟาร์ม มีประตูเข้าออกทางเดียว

    1.3.1 โรงเรือน กรงรวมและกรงผสมพันธุ์ที่ใช้เล้ียงนกต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง MAJOR

         วัสดุทนทานง่ายต่อการบํารุงรักษาและทําความสะอาด โดยมีลักษณะที่ลด

         การสะสมการปนเป้ือนและป้องกันสัตว์ปีกชนิดอ่ืนหรือสัตว์พาหะนําโรคได้

    1.3.2 พื้นโรงเรือน กรงรวม และกรงผสมพันธุ์ต้องเป็นพื้นที่เรียบ  MAJOR

           และทําความสะอาดง่าย 

    2.1.1 ต้องจัดโรงเรือน กรงรวม กรงผสมพันธุ์ กรงเดี่ยว ภาชนะใส่อาหาร MAJOR

           และน้ํา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ถูกสุขลักษณะ และทําความ

           สะอาดอย่างสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ

วันที่  ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งที่ 1..........................  ครั้งที่ 2..........................

    2.1 การจัดการโรงเรือน กรงรวม กรงผสมพันธุ์ กรงเด่ียว และอุปกรณ์

1. สภาพทั่วไปของฟาร์ม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   1.1 สถานที่ต้ังฟาร์ม

   1.2 ลักษณะฟาร์ม

   1.3 ลักษณะของโรงเรือน กรงรวม และกรงผสมพันธ์ุ

2. การจัดการฟาร์ม 

               หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง 
รหัส  F-ZD-AUD-01
แก้ไขครั้งที่  2   
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 1/4



                                                                  ( มาตรฐานฟาร์มนกเขาชวาเสียง)

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1.2 กรณีที่ย้ายนก ให้ทําความสะอาด ฆ่าเช้ือกรงรวม กรงผสมพันธุ์ MAJOR

           กรงเดี่ยว และอุปกรณ์ และปิดพักการใช้ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามระยะ

           เวลาที่กรมปศุสัตว์กําหนดก่อนนํามาใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการ

           ปนเป้ือนต่อนกที่จะเล้ียงในรุ่นต่อไป (ตรวจบันทึกข้อมูลการปิดพักกรง)

    2.1.3 ซ่อมแซมบํารุงรักษาโรงเรือน กรงรวม กรงผสมพันธุ์ กรงเดี่ยว MINOR

           และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี

    2.1.4 ต้องป้องกันศัตรูและควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค ไม่ให้เป็นแหล่ง MAJOR

           ของเชื้อโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และสุขลักษณะของนกอย่าง

           ต่อเนื่อง รวมถึงบันทึกข้อมูลการควบคุมสัตว์พาหะนําโรค

    2.1.5 ต้องกําจัดมูลนกอย่างสม่ําเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของ MAJOR

           เชื้อโรคและลดการปนเปื้อน 

    2.2.1 ต้องมีนกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไม่น้อยกว่า 10 คู่ หรือมีการเล้ียงนกเพื่อ MAJOR

           การค้า และไม่เล้ียงสัตว์ปีกชนิดอ่ืนปะปนในฟาร์ม

    2.2.2 จํานวนนกต่อกรงไม่มากเกินไปเพื่อง่ายต่อการจัดการด้านสุขลักษณะ MINOR

           และการให้อาหารและน้ํา

    2.2.3 มีนํ้าที่สะอาดและเพียงพอ สําหรับใช้ทําความสะอาดภายในฟาร์ม MAJOR

    2.2.4 นํ้าสําหรับนกกินต้องสะอาด MAJOR

    2.2.5 อาหารที่ใช้เล้ียงต้องไม่มีส่ิงปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อนก MAJOR

    2.2.6 ต้องเก็บรักษาอาหารให้อยู่ในสภาพที่สามารถ ปราศจากแมลงและ MAJOR

           สัตว์ต่างๆ ระบายอากาศดี และสามารถป้องกันการปนเป้ือน

           และเส่ือมคุณภาพ

           ให้มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงาน MINOR

           ที่สําคัญที่มีผลกระทบกับสุขภาพและการควบคุมโรคภายในฟาร์ม 

           ได้แก่ วิธีเล้ียง วิธีทําความสะอาด  วิธีป้องกันและควบคุมโรค 

           วิธีกําจัดซากและส่ิงปฏิกูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ผลการตรวจ

   2.2 การจัดการเลี้ยงนก

   2.3 คู่มือการจัดการฟาร์ม

หัวข้อ

   หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง 
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                                                                  ( มาตรฐานฟาร์มนกเขาชวาเสียง)

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.4.1 มีบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สําคัญ ในการจัดการฟาร์ม MAJOR

           ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมโรค ดังน้ี 

             -ข้อมูลบันทึกการเล้ียงประจําฟาร์ม

             -ข้อมูลบันทึกการเข้าออกยานพาหนะและบุคคล

             -บันทึกข้อมูลการปิดพักกรง

             -บันทึกข้อมูลการผสมพันธุ์

             -บันทึกการดูแลสุขภาพ  

             -บันทึกข้อมูลการรักษา  

             -บันทึกข้อมูลการควบคุมสัตว์พาหะนําโรค

    2.4.2 ให้เก็บบันทึกข้อมูล เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี MAJOR

    3.1 ให้มีการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้สามารถจัดการฟาร์มได้ตาม MINOR

         วัตถุประสงค์ 

    3.2 มีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเป้ือน MAJOR

         หรือติดเช้ือจากผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในขั้นตอนการเลี้ยงที่สําคัญ

    4.1.1 มีการป้องกันและการทําลายเช้ือโรคก่อนเข้าฟาร์มสําหรับบุคคล MAJOR

           และยานพาหนะทุกชนิดที่เข้าและออกพื้นที่เล้ียง 

             - ยานพาหนะมีระบบป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม หรือให้จอดรถบริเวณ

               นอกฟาร์ม

             - บุคคล มีระบบป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม โดยมีมาตรการ เช่น

               เปล่ียนรองเท้า  สวมเสื้อคลุม ผ้าปิดปากจมูก  และล้างมือฆ่าเช้ือโรค

   2.4 การบันทึกข้อมูล

4. การจัดการสุขภาพนก

หัวข้อ
ผลการตรวจ

3. การจัดการบุคลากร

   หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง 

   4.1 การป้องกัน และควบคุมโรค
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    4.1.2 มีแผนการเฝ้าระวังโรค เพื่อการควบคุม และกําจัดโรคได้อย่างมี MAJOR

           ประสิทธิภาพ เช่น แยกนกป่วยเพื่อรักษา มีการชันสูตรโรคนกป่วย

           และนกที่ตาย

    4.1.3 ให้มีวิธีระบุนกแต่ละตัวเพื่อให้สามารถติดตามสถานะด้านสุขภาพได้ MAJOR

    4.1.4 ต้องมีการกักโรคสําหรับนกป่วย หรือนกที่นําเข้ามาใหม่ เพื่อป้องกัน MAJOR

            โรคระบาดในฟาร์ม

    4.1.5 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้แจ้งและปฏิบัติ MAJOR

           ตามคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

          ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

          หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

         ดูแลให้มีพฤติกรรมตามธรรมชาติและหากได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ MAJOR

         ให้รักษาอย่างรีบด่วน เพื่อไม่ให้เป็นการทรมานสัตว์

         ให้กําจัดของเสียอย่างสม่ําเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งของกลิ่นและเช้ือโรค MAJOR

หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิงทีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลียงสัตว์และส่งผลร้ายแรง

ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิงทีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลียงสัตว์ในบางส่วน และไม่มี

ผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิงทีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิงไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่

ข้อบกพร่องได้

   4.2 การรักษานกป่วย

5. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง 

รหัส  F-ZD-AUD-01
แก้ไขครั้งที่  2   
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 4/4



ชื่อฟาร์ม.......................................................                                                     

ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                                  

      

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  คร้ังที่ 1.......................................คร้ังที่ 2........................................

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยูห่า่งจากแหล่งรวมสัตวป์กี เช่น ตลาดค้าสัตวป์กี  โรงฆา่สัตวป์กี  REC

           อยา่งน้อย 5 กโิลเมตร เพือ่ปอูงกนัการแพร่ระบาดของโรค

           หรือมีมาตรการอืน่ๆที่สามารถปอูงกนัการแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.2 ต้ังบนท้าเลที่ไม่มีน้้าท่วมขงั REC

    1.1.3 อยูห่า่งจากแหล่งปนเปือ้นของอนัตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอตุสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยูใ่นสภาพเส่ียง ต้องมี

           มาตรการในการปอูงกนัการปนเปือ้น

    1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มต้องมีเนื้อที่เหมาะสมกบัจา้นวนโรงเรือน  REC

    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพืน้ที่เล้ียงสัตวเ์ปน็สัดส่วน แยกจากบา้นพกัอาศัย MAJOR

           และส้านักงาน

    1.2.3 มีโรงเกบ็อาหารสัตว ์ หรือพืน้ที่เกบ็อาหารเปน็สัดส่วน MAJOR

    1.2.4 มีพืน้ที่เกบ็อปุกรณ์ อปุกรณ์ส้ารองและสารเคมีเปน็สัดส่วน MINOR

    1.2.5 มีพืน้ที่ท้าลายซากสัตว ์ เปน็สัดส่วน MAJOR

    1.2.6 มีบริเวณคัดไขแ่ละเกบ็ไข่ MAJOR

    1.2.7 มีร้ัวรอบบริเวณฟาร์ม  ปอูงกนับคุคลและสัตวพ์าหะเขา้ - ออกได้ MAJOR

    1.2.8 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วสัดุคงทน มีสภาพและความกวา้งเหมาะสม MINOR

           สะดวกในการขนส่ง

    1.3.1 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แขง็แรง ไม่มีส่วนที่ท้าใหเ้กดิการบาดเจบ็ต่อตัวไกพ่นัธุ์ MAJOR

    1.3.2 มีพืน้ที่เพยีงพอในการเล้ียงไกพ่นัธุใ์หถ้กูสุขลักษณะ ดังนี้ MAJOR

    ระบบเปดิ พืน้ที่การเล้ียงระยะไกรุ่่น ไม่มากกวา่ 10 ตัว ต่อพืน้ที่ 1 ตารางเมตร

                 พืน้ที่การเล้ียงระยะใหผ้ลผลิต ไม่มากกวา่ 5 ตัว ต่อพืน้ที่ 1 ตารางเมตร

    ระบบปดิ  พืน้ที่การเล้ียงระยะไกรุ่่น ไม่มากกวา่ 10 ตัว ต่อพืน้ที่ 1 ตารางเมตร

                 พืน้ที่การเล้ียงระยะใหผ้ลผลิต ไม่มากกวา่ 7 ตัว ต่อพืน้ที่ 1 ตารางเมตร

    1.3.3 มีอปุกรณ์ใหแ้สงสวา่งและแสงสวา่งต้องเหมาะสม โดยมีความเขม้ของ MINOR

           แสงสวา่งค่าเฉล่ียไม่น้อยกวา่ 10 ลักซ์ ที่ระดับตัวไกพ่นัธุ ์และมีระยะมืดให้

           ไกพ่นัธุไ์ด้พกัผ่อนอยา่งน้อยวนัละ 1 ชั่วโมง

    1.3.4 การหมุนเวยีนอากาศเหมาะสมกบัขนาดอายขุองไกพ่นัธุ ์และอณุหภมูิของ MINOR

           อากาศภายนอก ตามกา้หนดในคู่มือการจดัการประจา้ฟาร์ม

    1.3.5 ฝุุนละออง ไม่เกนิ 15 มิลลิกรัม ต่อปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเ์มตร MINOR

    1.3.6 อณุหภมูิ   ระยะกก 28 °C ถงึ 35 °C MINOR

                         ระยะไกรุ่่นและระยะใหผ้ลผลิต 20 °C ถงึ 32 °C

           หรือตามกา้หนดในคู่มือการจดัการประจา้ฟาร์ม

    1.3.7 ความชื้นสัมพทัธ ์ อยูใ่นช่วงร้อยละ 50 ถงึร้อยละ 80 MINOR

    1.3.8 ปริมาณแกส๊   แอมโมเนีย ไม่เกนิ 20 พพีเีอม็ MINOR

                              คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกนิ 5,000 พพีเีอม็

   1.2  ผังและลักษณะฟาร์ม

   1.3  โรงเรือน

1. องค์ประกอบของฟาร์ม

   1.1 สถานทีต่ัง้

วนัที่  ตรวจประเมิน ........................วนัที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข   คร้ังที่ 1..........................  คร้ังที่ 2..........................

หัวข้อ ผลการตรวจ

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบตัิทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์ (มาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์)
รหัส F-PS-BR/LAY-AUD-01 
แก้ไขครั้งที่  2   
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า 1/5    



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1 อาหารสัตวม์ีคุณภาพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR
    2.2 กรณีซ้ืออาหารสัตวต้์องซ้ือจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วยการ MAJOR
         ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์   ในกรณีที่ผสมอาหารสัตวเ์อง 
         หา้มใช้สารต้องหา้มตามพกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
    2.3 การใช้อาหารสัตวผ์สมยาเพือ่ปอูงกนัและรักษาโรคต้องอยูภ่ายใต้การดูแล MAJOR

         รับผิดชอบของสัตวแพทยผู้์ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเกบ็จากอาหารสัตวท์ั่วไป

         และมีปาูยบง่ชี้
    2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว ์และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวเ์บือ้งต้น MAJOR
         อยา่งสม่้าเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตวแ์ละ
         สารตกค้างทางหอ้งปฏบิติัการ 
    2.5 มีสถานที่เกบ็รักษาอาหารสัตวท์ี่เหมาะสม MAJOR
          -สะอาด แหง้ ปลอดจากสัตวพ์าหะ 
          -สามารถปอูงกนัการปนเปือ้นและการเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์
          -มีการระบายอากาศได้ จดัวางอาหารสัตวเ์หมาะสมและสะดวกในการปฏบิติังาน
    2.6 มีภาชนะบรรจ ุ และการขนส่งอาหารสัตวเ์หมาะสม MINOR
    2.7 มีปริมาณอาหารเพยีงพอเหมาะสมกบัอาย ุ และพนัธุต์ามกา้หนดในคู่มือ MINOR
         การจดัการประจา้ฟาร์ม
    2.8 ภาชนะหรืออปุกรณ์ใหอ้าหาร ควรสะอาด และมีจา้นวนเพยีงพอ MINOR
         ตามกา้หนดในคู่มือการจดัการประจา้ฟาร์ม

    3.1 แหล่งน้้าที่ใช้เล้ียงไกพ่นัธุต้์องสะอาด และปอูงกนัการปนเปือ้นได้ MAJOR
    3.2 น้้าที่ใหไ้กพ่นัธุก์นิต้องมีคุณภาพตาม มอก .257 มาตรฐานน้้าบริโภคของ MINOR
         มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม หากใช้น้้าบาดาลใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
         น้้าบาดาลที่บริโภคได้  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.3 มีผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้้าที่ใหไ้กพ่นัธุก์นิด้าน กายภาพ เคมี MINOR
         ความเปน็พษิและจลิุนทรียอ์า้งองิภายในฟาร์ม  และมีการส่งตรวจวเิคราะห์
         คุณภาพน้้าทางจลิุนทรียแ์ละความเส่ียงด้านอืน่ที่อาจมีในฟาร์มอยา่งน้อยปลีะ 1 คร้ัง
    3.4 มีปริมาณน้้าเพยีงพอตามกา้หนดในคู่มือการจดัการประจา้ฟาร์ม MINOR
    3.5 ภาชนะหรืออปุกรณ์ใหน้้้า ควรสะอาด และมีจา้นวนเพยีงพอ MINOR
         ตามกา้หนดในคู่มือการจดัการประจา้ฟาร์ม

    4.1.1 การเตรียมโรงเรือน MINOR

    4.1.2 การกกลูกไก่ MINOR

    4.1.3 การดูแลไกพ่นัธุร์ะยะไกรุ่่น MINOR

    4.1.4 การดูแลไกพ่นัธุร์ะยะใหผ้ลผลิต MINOR

หัวข้อ
ผลการตรวจ

2.  อาหารส าหรับไก่พันธุ์

3. น้ า

4. การจัดการฟาร์ม

   4.1 คู่มอืการจัดการฟาร์ม

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบตัิทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์ (มาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์)

รหัส F-PS-BR/LAY-AUD-01 
แก้ไขคร้ังที่  2   
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า 2/5    



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    4.1.5 การจดัการไขฟ่กัและไขท่ี่ไม่ได้มาตรฐาน MINOR

    4.1.6 การจดัการด้านอาหารและน้้า                MINOR

    4.1.7 การท้าความสะอาดและบา้รุงรักษา MINOR

    4.1.8 การจดัการด้านสุขภาพสัตว ์  MINOR

    4.1.9 การควบคุมและกา้จดัสัตวพ์าหะ MINOR

    4.1.10 การจดัการด้านสุขาภบิาลและส่ิงแวดล้อม  MINOR

    4.1.11 การคุ้มครองและดูแลสวสัดิภาพสัตวป์กี  ณ สถานที่เล้ียง MINOR

    4.2.1 จา้นวนบคุลากรต้องเหมาะสม ดังนี้ MINOR

             - ผู้เล้ียงไกพ่นัธุ ์1 คน ระบบเปดิ  ดูแลไกพ่นัธุไ์ม่เกนิ 10,000 ตัว 

                                      ระบบปดิ   ดูแลไกพ่นัธุไ์ม่เกนิ 20,000 ตัว 

             - สัตวบาล 1 คน ดูแลไกพ่นัธุไ์ม่เกนิ 200,000 ตัว 

             - สัตวแพทย ์1 คน ดูแลไกพ่นัธุไ์ม่เกนิ 1,500,000 ตัว 

    4.2.2 มีการฝึกอบรมบคุลากรอยา่งต่อเนื่อง และมีบนัทึกขอ้มูลการฝึกอบรม MINOR

    4.2.3 มีสัตวแพทยท์ี่มีใบอนุญาตเปน็ผู้ควบคุมฟาร์มสัตวป์กี กา้กบัดูแลด้าน MAJOR

           สุขภาพไกพ่นัธุ์

    4.2.4 บคุลากรมีสุขลักษณะส่วนบคุคลที่ดี MINOR

    4.2.5 บคุลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจา้ป ี MAJOR

           และต้องมีผลการตรวจเชื้อแซลโมเนลลา

    4.3.1 โรงเรือนและอปุกรณ์ควรเปน็ระเบยีบสามารถท้าความสะอาดได้อยา่งทั่วถงึ MINOR

           และสะดวกในการปฏบิติังาน

    4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอปุกรณ์ใหถ้กูสุขลักษณะ และมีอา่งน้้ายาฆา่เชื้อโรค MAJOR

           ส้าหรับจุม่เท้าบคุคลกอ่นเขา้ - ออกโรงเรือน

    4.3.3 มีการจดัการโรงเรือน  เพือ่เตรียมความพร้อมกอ่นน้าไกพ่นัธุเ์ขา้เล้ียง MAJOR

    4.3.4 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอยา่งน้อย 3 เมตร MINOR

    4.3.5 วสัดุรองพืน้ที่ใช้ในโรงเรือน วสัดุรองรังต้องแหง้ สะอาด และอยูใ่นสภาพดี MAJOR

           วสัดุรองพืน้ควรมีความหนาจากพืน้ไม่น้อยกวา่ 3 เซนติเมตร

    4.3.6 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนใหป้ลอดภยัต่อไกพ่นัธุ ์ และผู้ปฏบิติังาน MINOR

    4.3.7 มีการตรวจสภาพการท้างานของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ต่างๆทุกวนั MINOR

    4.3.8 มีระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแกไ้ข กรณีระบบการผลิตขดัขอ้ง MAJOR

    4.3.9 มีอปุกรณ์ส้ารองเมื่อเกดิช้ารุดเสียหาย MINOR

    4.3.10 มีการท้าความสะอาดโรงเรือน  และอปุกรณ์ด้วยน้้ายาฆา่เชื้อโรคและพกั MAJOR

             โรงเรือนไม่น้อยกวา่ 14 วนั  เวน้แต่กรมปศุสัตวป์ระกาศเปน็อยา่งอืน่

    4.3.11 มีการตรวจสอบประสิทธภิาพการท้าความสะอาดโรงเรือนหลังปลด MAJOR

             ไกพ่นัธุ ์โดยการปาูยเชื้อ (swab) บริเวณที่ไกพ่นัธุเ์คยอยูเ่พือ่เพาะหาเชื้อ

    4.4.1 มีวธิกีารเกบ็ไขแ่ละการท้าความสะอาดไข ่อยา่งถกูสุขลักษณะ MAJOR

    4.4.2 มีการเกบ็รักษาไขใ่นสภาพที่เหมาะสม MAJOR

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   4.2  บคุลากร

   4.3  การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา

   4.4 การจัดการไข่

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบตัิทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์ (มาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์)

รหัส F-PS-BR/LAY-AUD-01 
แก้ไขคร้ังที่  2   
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า 3/5    



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    5.1.1 ไกพ่นัธุใ์นแต่ละโรงเรือนควรเปน็ชนิดและสายพนัธุเ์ดียวกนั และมี MAJOR

           ระบบการเล้ียงแบบเขา้และออกพร้อมกนัหมด (all in all out)

    5.1.2 การท้าลายเชื้อโรคจากภายนอกกอ่นเขา้ -ออกเขตฟาร์ม

             - การท้าลายเชื้อโรคยานพาหนะกอ่นเขา้ -ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การท้าลายเชื้อโรคบคุคลกอ่นเขา้ -ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การท้าลายเชื้อโรควสัดุอปุกรณ์กอ่นเขา้ - ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบนัทึกยานพาหนะและบคุคลที่เขา้ -ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR

    5.1.3 การปอูงกนัการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม

             - เคร่ืองพน่น้้ายาฆา่เชื้อโรคเคล่ือนที่ MAJOR

    5.1.4 การสร้างภมูิคุ้มกนัโรค

             - มีการท้าวคัซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม MINOR

             - ถา้มีการเกบ็รักษาวคัซีนที่ฟาร์ม ต้องเกบ็รักษาอยา่งถกูต้อง MAJOR

             - มีการสุ่มตรวจระดับภมูิคุ้มกนัโรค  REC

    5.1.5 การควบคุมโรค

             - การตรวจสอบเชื้อแซลโมเนลลา MAJOR

             - มีการตรวจสอบสุขภาพไกพ่นัธุ ์และการจดัการไกป่วุย MAJOR

             - การจดัการไกพ่นัธุต์าย MAJOR

             - การท้าลายซากไกพ่นัธุ์ MAJOR

             - การควบคุมและกา้จดัสัตวพ์าหะ MAJOR

             - กรณีเกดิโรคระบาดหรือสงสัยวา่เกดิโรคระบาดใหป้ฏบิติัตามกฎหมาย MAJOR

               วา่ด้วยโรคระบาดสัตวแ์ละค้าแนะน้าของกรมปศุสัตว์

    5.2.1 สัตวแพทยผู้์ควบคุมฟาร์มปฏบิติัตามกฎหมายวา่ด้วยวชิาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    5.2.2 การรักษาโรคต้องอยูภ่ายใต้ความดูแลของสัตวแพทยผู้์ควบคุมฟาร์ม MAJOR

           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทยผู้์ควบคุมฟาร์ม

             - มีบนัทึกการรักษาสัตวป์วุย หรือบนัทึกการตรวจวนิิจฉยัผ่าซาก

    5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏบิติัตาม มกษ . 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

              เร่ือง ขอ้ปฏบิติัการควบคุมการใช้ยาสัตว์

             - มีใบส่ังยาจากสัตวแพทยผู้์ควบคุมฟาร์มถกูต้อง 

             - มีรายการยาสัตวท์ี่สัตวแพทยจ์า้แนกวา่ยาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบส่ังยา

             - มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทยผู้์ควบคุมฟาร์ม

             - มีบนัทึกขอ้มูลการใช้ยาสัตว ์

             - มีบนัทึกขอ้มูลการรับยา เบกิจา่ยยา และปริมาณยาคงเหลือ

             - มีการเกบ็รักษายาสัตวเ์หมาะสม

   5.2  การบ าบดัโรค

5. สุขภาพสัตว์

   5.1  การปอ้งกันและควบคุมโรค

หัวข้อ
ผลการตรวจ

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบตัิทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์ (มาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์)

รหัส F-PS-BR/LAY-AUD-01 
แก้ไขครั้งที่  2   
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า 4/5    



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

   6.1 ต้องมีการตรวจสอบฝูงไกพ่นัธุอ์ยา่งน้อยวนัละ 2 คร้ัง ในช่วงระยะหา่งเหมาะสม MAJOR

   6.2 ไกไ่ด้รับอาหารและน้้าอยา่งทั่วถงึ มีการเจริญเติบโต ตามลักษณะสายพนัธุ์ MAJOR

   6.3 กรณีจา้เปน็ การตัดปากตัดออกได้ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของปาก ที่อายไุม่เกนิ 10 วนั MAJOR

   6.4 ควรมีการจดัการภายในโรงเรือน  เพือ่ใหไ้กม่ีพฤติกรรมตามธรรมชาติ MAJOR

        และมีความเปน็อยูท่ี่สบาย

   6.5 มีการจดัการดูแลไกท่ี่ได้รับบาดเจบ็  ปวุย  หรือพกิารตามความเหมาะสม MAJOR
   6.6 ปฏบิติัตามระเบยีบกรมปศุสัตวว์า่ด้วยการคุ้มครองและดูแลสวสัดิภาพ MAJOR
        สัตวป์กี ณ สถานที่เล้ียง พ .ศ.2542 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม
   6.7 การจบัไกพ่นัธุ ์และการขนยา้ยไกพ่นัธุ ์ปฏบิติัตามระเบยีบกรมปศุสัตวว์า่ด้วย MAJOR
        การคุ้มครองและดูแลสวสัดิภาพสัตวป์กีระหวา่งการขนส่ง พ .ศ.2542 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม

   7.1 การเกบ็ซากไกพ่นัธุ ์และการท้าลายซากไกพ่นัธุท์ี่เหมาะสม MAJOR

   7.2 การกา้จดัขยะและของเสียที่เหมาะสม เช่น มูลไกพ่นัธุ์ MAJOR

   7.3 การท้าลายวสัดุรองพืน้ที่เหมาะสม  สามารถปอูงกนัการฟุงูกระจายได้ MAJOR

   7.4 น้้าที่ใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้้าสาธารณะ  กรณีปล่อยน้้าจากฟาร์ม MAJOR

        ลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะต้องมีการบา้บดักอ่น

    8.1 มีบนัทึกขอ้มูลการจดัการฟาร์มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการควบคุมโรค   MAJOR

             - บนัทึกขอ้มูลเกีย่วกบัการบริหารฟาร์ม

             - บนัทึกขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัการด้านการผลิต

             - บนัทึกขอ้มูลการควบคุม ปอูงกนั และบา้บดัโรค

    8.2 เกบ็รักษาขอ้มูลไวอ้ยา่งน้อย  3 ปี MINOR

ต่อระบบการผลิต

และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

MAJOR หมายถงึ ส่ิงที่ไม่เปน็ไปตามขอ้กา้หนดการปฏบิติัทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตวแ์ละส่งผลร้ายแรง

MINOR หมายถงึ ส่ิงที่ไม่เปน็ไปตามขอ้กา้หนดการปฏบิติัทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตวใ์นบางส่วน

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถงึ ส่ิงที่ไม่ถอืเปน็ขอ้บกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไวห้รือละเลย อาจน้าไปสู่ขอ้บกพร่องได้

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

6. สวัสดภิาพสัตว์

7. การจัดการสิ่งแวดล้อม

8. ระบบการบนัทกึขอ้มลู

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบตัิทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์ (มาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์)

รหัส F-PS-BR/LAY-AUD-01 
แก้ไขคร้ังที่  2   
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า 5/5    



ช่ือฟาร์ม..........................................................................                                                 

ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                               

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  ครั้งท่ี 1....................................... ครั้งท่ี 2........................................

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก  โรงฆ่าสัตว์ปีก REC

           อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

           หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง REC

    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี

           มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน

    1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มต้องเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม  REC

    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี  มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน  แยกจากบ้านพักอาศัย MAJOR

           และสํานักงาน

    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์  หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์  เป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.6 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์  ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MAJOR

    1.2.7 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม MINOR

           สะดวกในการขนส่ง

    1.3.1 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่มีส่วนที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวไก่เนื้อ MAJOR

    1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงไก่เนื้อให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ MAJOR

           โรงเรือนระบบเปิด น้ําหนักไก่เนื้อรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร

           โรงเรือนระบบปิด น้ําหนักไก่เนื้อรวมไม่เกิน 33 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร

    1.3.3 มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างและมีความเข้มของแสงสวา่งค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า MINOR

           20 ลักซ์ ที่ระดับตาไก่เนื้อ ส่องสว่างอย่างน้อยใน 80% ของพื้นที่การเลี้ยง  

           รวมทั้งมีระยะมืดที่เหมาะสมโดย อายุไก่เนื้อตั้งแต่ 7 วันหลังลงไก่จนถึง 3 วัน

           ก่อนจับส่งโรงฆ่าต้องมีช่วงมืดอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงต่อวัน โดยควรมี 4 ช่ัวโมงที่ต่อเนื่องกัน

    1.3.4 การหมุนเวียนอากาศต้องเหมาะสมตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.5 ฝุ่นละออง  ต้องไม่เกินตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.6 อุณหภูมิ   ต้องเหมาะสม  ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.7 ความช้ืนสัมพัทธ์ต้องเหมาะสม  ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.8 ปริมาณแก๊ส ตรวจวัดที่ระดับหัวไก่  แอมโมเนีย ไม่เกิน 20 พีพีเอ็ม   MINOR

           คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 3000 พีพีเอ็ม

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ)

   1.1 สถานที่ต้ัง

   1.2  ผังและลักษณะฟาร์ม

   1.3  โรงเรือน

วันท่ี  ตรวจประเมิน ........................ วันท่ี ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งท่ี 1..........................  ครั้งท่ี 2..........................

ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบของฟาร์ม

หัวข้อ

รหัส  F-BR-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า  1/5



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1 อาหารสัตว์มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR
    2.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ MAJOR
         ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง 
         ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
    2.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล MAJOR
         รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์
         ทั่วไปและมีป้ายบ่งช้ี
    2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องตน้ MAJOR
         อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
         สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 
    2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม MAJOR
          -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 
          -สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
          -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
    2.6 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR
    2.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ  และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือ MINOR
         การจัดการประจําฟาร์ม
    2.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจาํนวนเพียงพอ MINOR
         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    3.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้ MAJOR
    3.2 น้ําที่ให้ไก่เนื้อกินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ MINOR
         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
         น้ําบาดาลที่บริโภคได้  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    3.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ให้ไก่เนื้อกินด้าน กายภาพ เคมี MINOR
         ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม  และมีการส่งตรวจวิเคราะห์
         คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    3.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR
    3.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR
         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

ผลการตรวจ
หัวข้อ

2.  อาหารสําหรับไก่เน้ือ

3. นํ้า

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ)

รหัส  F-BR-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า  2/5



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    4.1.1 การเตรียมโรงเรือน MINOR

    4.1.2 การกกลูกไก่ MINOR

    4.1.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา MINOR

    4.1.4 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MINOR

    4.1.5 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์                     MINOR

    4.1.6 การจัดการเรื่องสุขาภิบาล  และสิ่งแวดล้อม MINOR

    4.1.7 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยงและการขนส่ง MINOR

    4.2.1 จํานวนบุคลากรต้องเหมาะสม ดังนี้ MINOR

             - ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ 1 คน ระบบเปิด  ดูแลไก่เนื้อไม่เกิน 10,000 ตัว 

                                     ระบบปิด   ดูแลไก่เนื้อไม่เกนิ 100,000 ตัว 

             - ผู้ควบคุมดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ หรือสัตวบาล 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน1,000,000 ตัว 

             - สัตวแพทย์ 1 คน ดูแลไก่เนื้อไม่เกิน 5,000,000 ตัว 

    4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม REC

    4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแลด้าน MAJOR

           สุขภาพไก่เนื้อ

    4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี REC

    4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี MAJOR

    4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบียบสามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึง MINOR

           และสะดวกในการปฏิบัติงาน

    4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ และมีอ่างน้ํายาฆ่าเช้ือโรค MAJOR

           สําหรับจุ่มเท้าบุคคลก่อนเข้า - ออกโรงเรือน

    4.3.3 มีการจัดการโรงเรือน  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนําไก่เนื้อเข้าเลี้ยง MAJOR

    4.3.4 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร MINOR

    4.3.5 วัสดุรองพื้นที่ใช้ในโรงเรือน ต้องแห้ง สะอาด และอยู่ในสภาพเหมาะสม MINOR

    4.3.6 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนให้ปลอดภัยต่อไก่เนื้อ  และผู้ปฏิบัติงาน MINOR

    4.3.7 มีการตรวจสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทุกวัน MINOR

    4.3.8 มีระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแก้ไข กรณีระบบการผลิตขัดข้อง MAJOR

    4.3.9 มีอุปกรณ์สํารองเมื่อเกิดชํารุดเสียหาย MINOR

    4.3.10 มีการทําความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค โรงเรือน อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบ MAJOR

            รวมทั้งปิดพักโรงเรือนไม่น้อยกว่า 14 วัน  เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นอย่างอื่น

4. การจัดการฟาร์ม

   4.2  บุคลากร

ผลการตรวจ

   4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม

หัวข้อ

   4.3  การทําความสะอาดและบํารุงรักษา

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ)

รหัส  F-BR-AUD-01
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    5.1.1 ไก่เนื้อที่นําเข้าเลี้ยงต้องสามารถระบุแหล่งที่มาได้ MAJOR

    5.1.2 การทําลายเช้ือโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม

             - การทําลายเช้ือโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การทําลายเช้ือโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การทําลายเช้ือโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR

    5.1.3 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม

             - เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเช้ือโรคเคลื่อนที่ MAJOR

    5.1.4 กรณีที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภายในฟาร์ม

             - มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม MINOR

             - ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง MAJOR

             - มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค  REC

    5.1.5 การควบคุมโรค

             - มีการตรวจสอบสุขภาพไก่เนื้อ และการจัดการไก่เนื้อป่วย MAJOR

             - การจัดการไก่เนื้อตาย MAJOR

             - การทําลายซากไก่เนื้อ MAJOR

             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MAJOR

             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR

               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มีบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก

    5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

           เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

             - มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง 

             - มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา

             - มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ 

             - มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ

             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

ผลการตรวจ
หัวข้อ

5. สุขภาพสัตว์

   5.1  การป้องกันและควบคุมโรค

   5.2  การบําบัดโรค

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ)

รหัส  F-BR-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

   6.1 จํานวนไก่เนื้อต่อโรงเรือนไม่หนาแน่นเกินไป  อยู่สบาย และไม่ทําให้เครียด MAJOR

        สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้

   6.2 ไก่เนื้อได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตามลักษณะสายพันธุ์ MAJOR

   6.3 มีการจัดการดูแลไก่เนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ  ป่วย  หรือพิการ ตามความเหมาะสม MAJOR

   6.4 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ MAJOR
        สัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
   6.5 การลงไก่เนื้อ การจับไก่เนื้อ การขนย้ายไก่เนื้อ ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย MAJOR
        การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

   7.1 การเก็บซากไก่เนื้อ และการทําลายซากไก่เนื้อที่เหมาะสม MAJOR

   7.2 การกําจัดขยะและของเสียที่เหมาะสม เช่น มูลไก่เนื้อ MAJOR

   7.3 การจัดการวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม  สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้ MAJOR

   7.4 น้ําที่ใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ  กรณีปล่อยน้ํา MAJOR

        จากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน

   8.1 มีระบบการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยให้ครอบคลุม ตามบันทึกการเลี้ยงไก่เนื้อ MAJOR

        (แบบ 1) และการตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงเรือน

        ไก่เนื้อ (แบบ 2) ของกรมปศุสัตว์

   8.2 มีการบันทึกข้อมูลการบริหารฟาร์มและการจัดการด้านการผลิตที่ถูกต้อง REC

   8.3 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย  3 ปี MINOR

                     และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

6. สวัสดิภาพสัตว์

ผลการตรวจ

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหตุ

หัวข้อ

MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน

7. การจัดการส่ิงแวดล้อม

8. ระบบการบันทึกข้อมูล

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ)

รหัส  F-BR-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า  5/5



ชื่อฟาร์ม..........................................................................                                                 

ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออาย ุ    ตรวจติดตาม                                               

ผู้บนัทึกขอ้มูล  การตรวจประเมิน ....................................... ตรวจติดตามผลการแกไ้ข  คร้ังที่ 1.......................................คร้ังที่ 2........................................

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมนิ แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยูห่า่งจากโรงฆา่สัตว์และตลาดนดัค้าสัตว์ อย่างนอ้ย 5 กโิลเมตร  REC

           เพื่อปอูงกนัการแพร่ระบาดของโรค หรือมมีาตรการอืน่ๆท่ีสามารถปอูงกนั

           การแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.2 ต้ังบนท้าเลท่ีไมม่นี้้าท่วมขัง REC

    1.1.3 อยูห่า่งจากแหล่งปนเปือ้นของอนัตรายทางกายภาพ เคมแีละชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอตุสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยูใ่นสภาพเส่ียง ต้องมี

           มาตรการในการปอูงกนัการปนเปือ้น

    1.2.1 มเีนือ้ท่ีเหมาะสมกบัขนาดของฟาร์ม    REC

    1.2.2 มกีารวางผังฟาร์มท่ีดี  มพีื้นท่ีเล้ียงสัตว์เปน็สัดส่วน  แยกจากบา้นพักอาศัย MAJOR

           และส้านกังาน

    1.2.3 มโีรงเกบ็อาหารสัตว์  โรงผสมอาหาร หรือพื้นท่ีเกบ็อาหารเปน็สัดส่วน MAJOR

    1.2.4 มพีื้นท่ีเกบ็อปุกรณ์ อปุกรณ์ส้ารองและสารเคมเีปน็สัดส่วน MINOR

    1.2.5 มพีื้นท่ีท้าลายซากสัตว์  เปน็สัดส่วน MAJOR

    1.2.6 มร้ัีวรอบบริเวณพื้นท่ีเล้ียงสัตว์  ปอูงกนับคุคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MAJOR

    1.2.7 หากมถีนนภายในฟาร์มต้องจัดการตามค้าแนะน้าการปฏบิติัทางการเกษตรท่ีดี MINOR

           ส้าหรับฟาร์มสุกร

    1.2.8 มพีื้นท่ีบ้าบดัน้้าเสียและส่ิงปฏกิลูเปน็สัดส่วน   MAJOR

    1.3.1 มพีื้นท่ีเพียงพอในการเล้ียงสุกรใหถู้กสุขลักษณะ ดังนี้ MAJOR

             สุกรพ่อพันธุ ์  ใช้พื้นท่ีไมน่อ้ยกว่า  4.40 ตารางเมตรต่อตัว

             สุกรแมพ่ันธุ ์  ใช้พื้นท่ีไมน่อ้ยกว่า  1.32 ตารางเมตรต่อตัว

             คอกคลอด     ใช้พื้นท่ีไมน่อ้ยกว่า  3.60 ตารางเมตรต่อตัว

             ซองคลอด     ใช้พื้นท่ีไมน่อ้ยกว่า  1.32 ตารางเมตรต่อตัว

             กล่องกก        ใช้พื้นท่ีไมน่อ้ยกว่า  0.04 ตารางเมตรต่อตัว

             สุกรอนบุาล    ใช้พื้นท่ีไมน่อ้ยกว่า  0.30 ตารางเมตรต่อตัว

             สุกรรุ่น-ขุน     ใช้พื้นท่ีไมน่อ้ยกว่า  1.00 ตารางเมตรต่อตัว

    1.3.2 โรงเรือนมโีครงสร้างท่ีแข็งแรง ง่ายต่อการบ้ารุงรักษาท้าความสะอาด MAJOR

             หลกัเกณฑ์การใหค้ะแนนการตรวจประเมนิการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี าหรับฟาร์มสกุร (มาตรฐานฟาร์มสกุร)

วนัที่  ตรวจประเมิน ........................วนัที่ ตรวจติดตามผลการแกไ้ข   คร้ังที่ 1..........................  คร้ังที่ 2..........................

หัวขอ้ ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบของฟาร์ม

   1.1 ท าเลทีต่ัง้ของฟาร์ม  

   1.2 ผังและลกัษณะของฟาร์ม 

   1.3 โรงเรือน
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมนิ แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.3.3 โรงเรือนอยูใ่นสภาพท่ีไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อสุกรและผู้ปฏบิติังาน MINOR

           เช่น พื้นโรงเรือนหรือคอก ไมห่ยาบหรือล่ืนเกนิไป

    1.3.4 โรงเรือนระบบเปดิ ระยะหา่งของโรงเรือน หา่งกนัไมน่อ้ยกว่า 25 เมตร  REC

    1.3.5 โรงเรือนระบบปดิ ผนงัปดิรอบโรงเรือนมดิชิด และมมีาตรการหรือ MAJOR

           ระบบเตือนภยักรณีไฟฟูาดับ หรืออปุกรณ์อตัโนมติัในโรงเรือนไมท้่างาน

    2.1 อาหารสัตว์มคุีณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR
    2.2 กรณีซ้ืออาหารสัตว์ต้องซ้ือจากผู้ท่ีได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยการ MAJOR
         ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    ในกรณีท่ีผสมอาหารสัตว์เอง 
         หา้มใช้สารต้องหา้มตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
    2.3 การใช้อาหารผสมยาเพื่อปอูงกนัและรักษาโรคต้องอยูภ่ายใต้การดูแล MAJOR

         รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มกีารแยกเกบ็จากอาหารสัตว์ท่ัวไป

         และมปีาูยบง่ช้ี
    2.4 มกีารตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบือ้งต้น MAJOR
         อย่างสม่้าเสมอ และมกีารสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
         สารตกค้างทางหอ้งปฏบิติัการ 
    2.5 มสีถานท่ีเกบ็รักษาอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสม MAJOR
          -สะอาด แหง้ ปลอดจากสัตว์พาหะ 
          -สามารถปอูงกนัการปนเปือ้นและการเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์
          -มกีารระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏบิติังาน
    2.6 มภีาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR
    2.7 มปีริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกบัอายุ  และพันธุต์ามก้าหนดในคู่มอื MINOR
         การจัดการประจ้าฟาร์ม
    2.8 ภาชนะหรืออปุกรณ์ใหอ้าหาร ควรสะอาด และมจี้านวนเพียงพอ MINOR
         ตามก้าหนดในคู่มอืการจัดการประจ้าฟาร์ม

    3.1 แหล่งน้้าท่ีใช้เล้ียงสุกรต้องสะอาด และปอูงกนัการปนเปือ้นได้ MAJOR
    3.2 น้้าท่ีใหสุ้กรกนิต้องมคุีณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้้าบริโภคของ MINOR
         มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม หากใช้น้้าบาดาลใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
         น้้าบาดาลท่ีบริโภคได้  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หัวขอ้ ผลการตรวจ

2.  อาหารส าหรับสกุร

             หลกัเกณฑ์การใหค้ะแนนการตรวจประเมนิการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี าหรับฟาร์มสกุร (มาตรฐานฟาร์มสกุร)

3. น้ า
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมนิ แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    3.3 มผีลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน้้าท่ีใหสุ้กรกนิด้าน กายภาพ  เคม ี ความเปน็พิษ MINOR
         และจุลินทรีย์อา้งองิภายในฟาร์ม  และมกีารส่งตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน้้าทาง
         จุลินทรีย์และความเส่ียงด้านอืน่ท่ีอาจมใีนฟาร์มอย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง
    3.4 มปีริมาณน้้าเพียงพอตามก้าหนดในคู่มอืการจัดการประจ้าฟาร์ม MINOR
    3.5 ภาชนะหรืออปุกรณ์ใหน้้้า ควรสะอาด และมจี้านวนเพียงพอ MINOR
         ตามก้าหนดในคู่มอืการจัดการประจ้าฟาร์ม

    4.1.1 การเตรียมโรงเรือน   MINOR

    4.1.2 การใหอ้าหารและน้้า   MINOR

    4.1.3 วิธีการเล้ียง การผสม การเข้าคลอด การกกลูกสุกร  และการหย่านม MINOR

    4.1.4 วิธีการท้าความสะอาดโรงเรือนและอปุกรณ์ MINOR

    4.1.5 การควบคุมและก้าจัดสัตว์พาหะ MINOR

    4.1.6 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์    MINOR

    4.1.7 การจัดการด้านสุขาภบิาลและส่ิงแวดล้อม MINOR

    4.2.1 มสัีตวแพทย์ท่ีมใีบอนญุาตเปน็ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร ก้ากบัดูแลด้านสุขภาพสุกร MAJOR

    4.2.2 จ้านวนบคุลากรต้องเหมาะสม (ผู้เล้ียงสุกร สัตวบาล สัตวแพทย์) MINOR

    4.2.3 บคุลากรในฟาร์มได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าป ี   MAJOR

    4.2.4 มกีารฝึกอบรมบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง และมบีนัทึกข้อมลูการฝึกอบรม MINOR

    4.3.1 โรงเรือนและอปุกรณ์ควรเปน็ระเบยีบสามารถท้าความสะอาดได้อย่างท่ัวถึง MINOR

           และสะดวกในการปฏบิติังาน

    4.3.2 ต้องมกีารดูแลโรงเรือนและอปุกรณ์ใหถู้กสุขลักษณะ และมอีา่งน้้ายาฆา่ MAJOR

           เช้ือโรค ส้าหรับจุม่เท้าบคุคลกอ่นเข้า - ออกโรงเรือน

    4.3.3 ส่วนการผลิตแยกกนัอย่างชัดเจน เช่น สุกรอนบุาล แยกจาก MAJOR

           พ่อ-แมพ่ันธุ ์ ภายในโรงเรือนต้องแบง่ส่วนพื้นท่ีการเล้ียงกนั

    4.3.4 ท้าความสะอาดของพื้นคอกอย่างสม่้าเสมอ  ไมม่มีลูสัตว์ค้างคอก MINOR

    4.3.5 มกีารท้าความสะอาด ฆา่เช้ือโรคโรงเรือน และพักโรงเรือนไมน่อ้ยกว่า MAJOR

           5 วัน (หรือตามประกาศของทางราชการกรณีเกดิโรคระบาด)    

    4.3.6 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมอีย่างนอ้ย 3 เมตร MINOR

    4.3.7 มกีารดูแลและซ่อมบ้ารุงโรงเรือนใหป้ลอดภยัต่อสุกร  และผู้ปฏบิติังาน MINOR

             หลกัเกณฑ์การใหค้ะแนนการตรวจประเมนิการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี าหรับฟาร์มสกุร (มาตรฐานฟาร์มสกุร)

   4.2  บคุลากร

   4.3  การจดัการภายในโรงเรือน  การท าความสะอาด และบ ารุงรักษา

หัวขอ้

4. การจดัการฟาร์ม

   4.1 คู่มอืการจดัการฟาร์ม

ผลการตรวจ
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมนิ แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    5.1.1 การท้าลายเช้ือโรคจากภายนอกกอ่นเข้า-ออกเขตฟาร์ม

             - การท้าลายเช้ือโรคยานพาหนะกอ่นเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การท้าลายเช้ือโรคบคุคลกอ่นเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การท้าลายเช้ือโรควัสดุอปุกรณ์กอ่นเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบนัทึกยานพาหนะและบคุคลท่ีเข้า-ออกฟาร์มทุกชนดิท่ีตรวจสอบได้ MAJOR

    5.1.2 การปอูงกนัการสะสมของเช้ือโรคในฟาร์ม

             - เคร่ืองพ่นน้้ายาฆา่เช้ือโรคเคล่ือนท่ี MAJOR

    5.1.3 การสร้างภมูคุ้ิมกนัโรค  

             - มโีปรแกรมวัคซีนโรคปากและเท้าเปือ่ยและอหวิาหสุ์กรหรือวัคซีนอืน่ๆ MAJOR

               รวมท้ัง มโีปรแกรมการก้าจัดพยาธิภายในและภายนอก ตามการก้าหนด

               ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร

             - ถ้ามกีารเกบ็รักษาวัคซีนท่ีฟาร์ม ต้องเกบ็รักษาอย่างถูกต้อง MAJOR

    5.1.4 การควบคุมโรค     

             - มกีารแยกสุกรปวุยออกจากสุกรปกติ และอยูใ่นพื้นท่ีเหมาะสม MAJOR

             - มกีารตรวจวินจิฉัยโรคสุกรปวุยและสุกรตาย    MAJOR

             - มกีารท้าลายซากสุกรท่ีเหมาะสม   MAJOR

             - การควบคุมและก้าจัดสัตว์พาหะ MAJOR

             - กรณีเกดิโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกดิโรคระบาดใหป้ฏบิติัตามกฎหมาย MAJOR

               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค้าแนะน้าของกรมปศุสัตว์

    5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    5.2.2 การรักษาโรคต้องอยูภ่ายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

           หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มบีนัทึกการรักษาสัตว์ปวุย หรือบนัทึกการตรวจวินจิฉัยผ่าซาก

หัวขอ้

             หลกัเกณฑ์การใหค้ะแนนการตรวจประเมนิการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี าหรับฟาร์มสกุร (มาตรฐานฟาร์มสกุร)

   5.2  การบ าบดัโรค

   5.1  การปอ้งกันและควบคุมโรค

ผลการตรวจ

5. สขุภาพสตัว์

รหัส  F-PIG-AUD-01 
แก้ไขครั้งท่ี  2 
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
หน้า  4/6 



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมนิ แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏบิติัตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

           เร่ือง ข้อปฏบิติัการควบคุมการใช้ยาสัตว์

             - มใีบส่ังยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง 

             - มรีายการยาสัตว์ท่ีสัตวแพทย์จ้าแนกว่ายาใดต้องม ีหรือไมต้่องมใีบส่ังยา

             - มใีบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มบีนัทึกข้อมลูการใช้ยาสัตว์ 

             - มบีนัทึกข้อมลูการรับยา เบกิจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ

             - มกีารเกบ็รักษายาสัตว์เหมาะสม

    5.2.4  มกีารก้าหนดวิธีปฏบิติังานในการควบคุมเข็มฉีดยาท่ีอาจคงค้างอยูใ่นตัวสุกร MAJOR

   6.1 ดูแลสุขภาพสุกรใหแ้ข็งแรง ใหไ้ด้รับอาหารอย่างท่ัวถึง มกีารเจริญเติบโต MAJOR

        ตามลักษณะของสายพันธุแ์ละมพีฤติกรรมตามธรรมชาติ

   6.2 จัดการพื้นท่ีเล้ียงใหเ้หมาะสมกบัจ้านวนสุกรท่ีเล้ียง เพื่อไมใ่หสุ้กรเกดิ MAJOR

        ความเครียดเนือ่งจากการเล้ียงหนาแนน่เกนิไป

   6.3 สุกรท่ีได้รับบาดเจ็บ ปวุย หรือพิการ ควรได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน กรณีท่ี MAJOR

        พิจารณาแล้วเหน็ว่าไมส่มควรรักษา ใหรี้บท้าลายทันทีเพื่อไมใ่หท้รมาน

   6.5 ปฏบิติัตามระเบยีบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ MAJOR
        สุกร ณ สถานท่ีเล้ียง พ.ศ.2544 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม
   6.6 การจับสุกร  การขนย้ายสุกรปฏบิติัตามระเบยีบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครอง MAJOR
        และดูแลสวัสดิภาพสุกรระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2544 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม

    7.1.1 มกีารรวบรวมและก้าจัดขยะมลูฝอยท่ีเหมาะสม    MINOR

    7.1.2 มกีารรวบรวมและท้าลายซากสุกรท่ีเหมาะสม    MAJOR

    7.1.3 มกีารเกบ็กวาดและจัดการมลูสุกรท่ีเหมาะสม    MAJOR

          -  น้้าท้ิงภายในฟาร์มต้องผ่านการบ้าบดั โดยวิธีท่ีเหมาะสม ไมก่อ่    MAJOR

              ใหเ้กดิกล่ิน หรือกอ่ความร้าคาญต่อผู้อยูอ่าศัยในพื้นท่ีข้างเคียง

          -   มาตรฐานน้้าท้ิงจากฟาร์มสุกรต้องเปน็ไปตามประกาศกระทรวง MAJOR

              ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม

              การระบายน้้าท้ิงจากแหล่งก้าเนดิมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร พ .ศ. 2548

หัวขอ้
ผลการตรวจ

6. สวัสดภิาพสตัว์

             หลกัเกณฑ์การใหค้ะแนนการตรวจประเมนิการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี าหรับฟาร์มสกุร (มาตรฐานฟาร์มสกุร)

   7.1 การก าจดัของเสยี 

   7.2 การบ าบดัน้ าเสยีและน้ าทิง้ตอ้งผ่านมาตรฐานทีก่ าหนด 

7. การจดัการสิง่แวดลอ้ม

รหัส  F-PIG-AUD-01 
แก้ไขครั้งท่ี  2 
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมนิ แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    8.1 ข้อมลูทะเบยีนประวัติสุกร REC

    8.2 กรณีพ่อพันธุแ์มพ่ันธุ ์ใหม้บีนัทึกข้อมลูการสืบพันธุ์ MAJOR

    8.3 ข้อมลูการน้าสุกรเข้าและออกจากฟาร์ม MAJOR

    8.4 ข้อมลูการเข้าและออกของยานพาหนะ และการเข้าเยีย่มชม MAJOR

    8.5 ข้อมลูการตรวจสุขภาพสัตว์  การรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพสัตว์ MINOR

    8.6 ข้อมลูการจัดการด้านอาหารสัตว์   MAJOR

    8.7 ข้อมลูการตรวจสุขภาพของบคุลากรในฟาร์ม MINOR

    8.8 เกบ็รักษาข้อมลูไว้อย่างนอ้ย 3 ปี MINOR

ต่อระบบการผลิต

และไมม่ผีลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

ข้อบกพร่องได้

MINOR หมายถึง ส่ิงท่ีไมเ่ปน็ไปตามข้อก้าหนดการปฏบิติัทางการเกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ในบางส่วน

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงท่ีไมถ่ือเปน็ข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไว้หรือละเลย อาจน้าไปสู่

หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง ส่ิงท่ีไมเ่ปน็ไปตามข้อก้าหนดการปฏบิติัทางการเกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์และส่งผลร้ายแรง

หัวขอ้
ผลการตรวจ

             หลกัเกณฑ์การใหค้ะแนนการตรวจประเมนิการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี าหรับฟาร์มสกุร (มาตรฐานฟาร์มสกุร)

8. ระบบการบนัทกึขอ้มลู 

รหัส  F-PIG-AUD-01 
แก้ไขครั้งท่ี  2 
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ชื่อฟาร์ม..........................................................................                                                 
ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                  

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  ครั้งท่ี 1.......................................ครั้งท่ี 2...............................

เกณฑ์การ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ในรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร REC

    1.1.2 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร  REC

           เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกัน

           การแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.3 ตั้งบนทําเลท่ีไม่มีน้ําท่วมขัง REC

    1.1.4 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเส่ียง ต้องมี

           มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน

    1.2.1 พื้นท่ีของฟาร์มมีขนาดเพียงพอ และเหมาะสมกับการเล้ียงโคนม REC

    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มท่ีดี  มีพื้นท่ีเล้ียงสัตว์เป็นสัดส่วน  แยกจาก REC

           บ้านพักอาศัยและสํานักงาน

    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์  โรงผสมอาหาร หรือพื้นท่ีเก็บอาหารเป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.4 มีพื้นท่ีเก็บอุปกรณ์  เครื่องมือรีดนมและสารเคมีแยกเป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.5 มีรั้วรอบบริเวณพื้นท่ีการเล้ียง ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า-ออกได้ MINOR

    1.2.6 ควรเป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศถ่ายเทไดด้ี  มีร่มเงาในฟาร์มเพียงพอ MINOR

    1.3.1 คอกพักควรมีพื้นท่ีสําหรับโคนม ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อตัว MINOR

    1.3.2 โรงเรือนต้องสร้างด้วยวัสดุท่ีคงทน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน MINOR
           และสัตว์  สามารถป้องกันความร้อนจากแสงแดดและฝนได้

    1.3.3 พื้นโรงรีดนมทําด้วยคอนกรีตไม่ขัดมัน มีความลาดเอียง ไม่มีน้ําขัง MINOR
           และยกระดับสูงกว่าพื้นดิน มีระบบระบายน้ําทีดี

    1.3.4 ในกรณีพื้นโรงเรือนเป็นดินจะต้องเป็นดินอัดแน่น มีระบบการกําจัด MINOR
           ของเสียทีมีประสิทธิภาพ และขนาดเหมาะสมกับจํานวนสัตว์

    1.3.5 หลังคาโรงเรือนยกสูงโปร่ง  อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีและไม่มี MINOR

           ส่ิงก่อสร้างหรือวัตถุบังลม

    1.3.6 รางอาหาร และภาชนะบรรจุน้ํากินทําด้วยวัสดุท่ีทําความสะอาดง่าย MINOR

           มีปริมาณเพียงพอ และอยู่ในที่ร่ม

   1.2  ผังและลักษณะของฟาร์ม

   1.3  โรงเรือน

หัวข้อ
ผลการตรวจ

วันท่ี  ตรวจประเมิน ........................วันท่ี ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งท่ี 1..........................  ครั้งท่ี 2..........................

         หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มโคนม (ฟาร์มมาตรฐานโคนม)

1. องค์ประกอบของฟาร์ม

   1.1  ทําเลท่ีต้ังของฟาร์ม

รหัส  F-DA-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 1/6



เกณฑ์การ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.3.7 ควรมีแสงส่องสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ถ้าแสงธรรมชาติไม่เพียงพอ REC

             ควรใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าช่วยและควรมีไฟฟ้าฉุกเฉินใช้กรณีไฟฟ้าขัดข้อง
    1.3.8 มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานและ MAJOR

             โดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับการรีดนม ให้เก็บอย่างถูกสุขลักษณะ

    2.1 อาหารข้นมีคุณภาพตามกฎหมายการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR

    2.2 กรณีซื้ออาหารข้นต้องซื้อจากแหล่งผลิตท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย MAJOR

         ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์   ในกรณีท่ีผสมอาหารข้นเอง 

         ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

    2.3 กระสอบหรือไซโลบรรจุอาหารอาหารสัตว์ต้องสะอาด แห้ง กันความช้ืน MAJOR
         ได้ ไม่มีเช้ือรา ไม่เคยบรรจุวัตถุมีพิษ  การขนส่งต้องเหมาะสม
    2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น MAJOR

         อย่างสมํ่าเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์

         และสารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 

    2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสม MAJOR

          -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 

          -สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์

          -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน

    2.6 อาหารหยาบคุณภาพดีเพียงพอกับความต้องการของโคนมและสอดคล้อง MINOR

         กับอาหารข้นโดยเหมาะสมกับช่วงอายุและสายพันธุ์ ตามหลักวิชาการ

    2.7 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR

         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    3.1 แหล่งน้ําท่ีใช้เล้ียงโคนมต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้ MAJOR
    3.2 มีน้ําสะอาดและเพียงพอสําหรับโคกินและเหมาะสมสําหรับใช้ในฟาร์ม MAJOR
         ตามวัตถุประสงค์

    4.1.1 การจัดการโคแรกคลอดถึงหย่านม MINOR

    4.1.2 การจัดการโครุ่น โคสาว (ตั้งแต่หย่านมถึงผสมพันธุ์) MINOR

    4.1.3 การจัดการโคท้อง MINOR

    4.1.4 การจัดการโครีดนม MINOR

    4.1.5 การจัดการแม่โคแห้งนม MINOR

   4.1  คู่มือการจัดการฟาร์ม

3. นํ้า

ผลการตรวจ
หัวข้อ

2.  อาหารสําหรับโคนม

4.  การจัดการฟาร์ม
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    4.1.6 การจัดการด้านอาหารและน้ํา MINOR

    4.1.7 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MINOR

    4.1.8 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์                      MINOR

    4.1.9 การจัดการเรื่องสุขาภิบาล  และส่ิงแวดล้อม MINOR

    4.2.1 มีบุคลากรเหมาะสมกับจํานวนโคนมที่เล้ียง MINOR

    4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม MINOR

    4.2.3 มีสัตวแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มโคนมกํากับดูแลด้าน MAJOR

           สุขภาพโคนม

    4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี มีการตรวจสอบก่อนทําการรีดนม MAJOR

    4.2.5 บุคลากรท่ีทํางานในฟาร์ม ต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจํา MAJOR

           ทุกปี และได้รับการรับรองว่าไม่เป็นโรควัณโรค

    4.3.1 พื้นคอกสะอาด แห้ง มีการเก็บมูลสัตว์ไม่ให้สะสมอยู่ข้างคอก MINOR

    4.3.2 ทําความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ ล้างรางอาหารและรางน้ําอย่างสมํ่าเสมอ MINOR

           ไม่ให้มีเศษอาหารเก่าเช้ือรา หรือมูลโค สะสม

    4.3.3 ตัดหญ้าและทําความสะอาดรอบโรงเรือน MINOR

    4.3.4 ทําความสะอาดโรงรีดนม และอุปกรณ์ท้ังหมดในโรงรีดนมสมํ่าเสมอ MAJOR

    5.1.1 ระบุแหล่งท่ีมาของโคนม โคนมท่ีซื้อเข้าฟาร์มจะต้องได้รับการกักโรค MAJOR

           และตรวจรับรองสุขภาพจากเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์

    5.1.2 การป้องกันเช้ือโรคจากภายนอกฟาร์ม

             - มีระบบการทําลายเช้ือโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลท่ีเข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดท่ีตรวจสอบได้ MAJOR

    5.1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค

             - มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยหรือวัคซีนอื่นๆตาม MAJOR

                ความเหมาะสม

             - มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิภายใน และกําจัดพยาธิภายนอก MAJOR

    5.1.4 การควบคุมโรค

             - มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมและการจัดการโคนมป่วย MAJOR

             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะบริเวณโรงรีดนม สถานที่เก็บอาหารสัตว์ MAJOR

             - มีการตรวจโรควัณโรค และโรคแท้งติดต่อ อย่างน้อยปีละครั้ง MAJOR

   4.2 บุคลากร

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   4.3 การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา

   5.1  การป้องกันและควบคุมโรค 
5. สุขภาพสัตว์
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             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR

               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

           หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

    5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

           เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

   6.1 โคนมท่ีเล้ียงในฟาร์มควรมีอิสระในการเคลื่อนไหว อยู่สบายและปลอดภัย REC

   6.2 มีการดูแลตัดแต่งกีบโคทุกตัวท่ีมีปัญหา MAJOR

   6.3 โคนมท่ีป่วย บาดเจ็บหรือพิการควรมีการดําเนินการอย่างเหมาะสม MAJOR

        เพื่อไม่ให้เกิดการทรมานสัตว์
   6.4 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ MAJOR

        โคนม ณ สถานที่เล้ียง พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

    7.1 มีการรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม  MINOR

    7.2 การจัดการซากสัตว์ ปฏิบัติตามสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

    7.3 มีการเก็บกวาดและจัดการมูลโคท่ีเหมาะสม MINOR

    7.4 ในกรณีน้ําเสียท่ีต้องการจะปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีระบบบําบัด MINOR

         น้ําเสียให้เหมาะสมและมีคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามท่ี

         ราชการกําหนด

     8.1.1 ผู้รีดนมต้องมีสุขภาพดี ปราศจากโรคติดต่อท่ีจะแพร่กระจายเช้ือมา MAJOR

            ยังโคนมหรือน้ํานม
     8.1.2 ผู้รีดนมต้องปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคลทีดี MAJOR

     8.2.1 ต้องเตรียมแม่โคก่อนทําการรีดนมให้สะอาด MAJOR

            ทําความสะอาดบริเวณเต้านมก่อนทําการรีดนมทุกครั้ง
     8.2.2 ก่อนรีดนมให้รีดนม 2-3 ครั้งเพือทดสอบน้ํานมว่าผิดปกติหรือไม่ MAJOR

            และมีการทดสอบเต้านมอักเสบทุกเต้าก่อนรีดนมลงถังรวม

     8.2.3 กรณีท่ีใช้ยากับโคนม ต้องพ้นระยะหยุดยาก่อนรีดน้ํานมเพื่อจําหน่าย MAJOR

            และให้ส่งน้ํานมตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง

   8.1 ผู้รีดนม

   8.2 การเตรียมแม่โคก่อนการรีด

   5.2  การบําบัดโรคโคนม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

8. การผลิตนํ้านมดิบ

6. สวัสดิภาพสัตว์

7. ส่ิงแวดล้อม
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     8.3.1 รีดนมให้ถูกต้องตามหลักวิธี และหลังรีดนมเสร็จต้องจุ่มหัวนมใน MAJOR

            น้ํายาจุ่มหัวนมทุกครั้ง

     8.3.2 อุปกรณ์และภาชนะรองรับน้ํานมดิบต้องสะอาด ไม่มีกล่ินอับหรือบูด MAJOR

            ผิวเรียบไม่มีรอยเช่ือมต่อ ไม่ทําปฏิกิริยากับน้ํานมดิบ และทําความ

            สะอาดฆ่าเช้ือก่อนและหลังการใช้

     8.3.3 หลังจากรีดนมเสร็จต้องทําความสะอาดอุปกรณ์รีดนม กรณีใช้เครื่อง MAJOR

            รีดนมให้ถอดช้ินส่วนออกล้างและผ่ึงลมให้แห้งทุกครั้ง

     8.4.1 น้ํานมดบิท่ีรีดได้และบรรจุในถัง ต้องรีบขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ MAJOR

            หรือโรงงานแปรรูปให้เร็วท่ีสุด

     8.4.2 หลังจากส่งน้ํานมแล้ว ต้องทําความสะอาดถังนมโดยเร็ว MAJOR

     8.5.1 เนื้อนมไม่รวมมันเนย (solid not fat) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.25 REC

     8.5.2 โปรตีน (PROTEIN) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.8 REC

     8.5.3 ธาตุน้ํานมท้ังหมด (TOTAL SOLIDS) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 REC

     8.5.4 จุดเยือกแข็ง หรือค่าความถ่วงจําเพาะ REC

             - จุดเยือกแข็งควรมีค่าระหว่าง -0.520 °C ถึง -0.525 °C

             - ความถ่วงจาํเพาะที่ 20 องศาเซลเซียส  มีค่า 1.028

     8.5.5 ช่ัวโมงการเปลี่ยนสีของเมทธีลีนบลูมากกว่า 4 ชม. หรือรีซาซูรีน MAJOR

            มากกว่า 4.5 จุด อ่านผลท่ี 1 ชม.

     8.5.6 ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด ไม่มากกว่า 400,000 โคโลนี/มิลลิลิตร MAJOR

     8.5.7 ปริมาณจุลินทรีย์โคไลฟอร์ม ไม่มากกว่า 10,000 โคไลนี/มิลลิลิตร MAJOR

     8.5.8 ปริมาณจุลินทรีย์ทนร้อน ไม่มากกว่า 1,000 โคไลนี/มิลลิลิตร MAJOR

     8.5.9 ปริมาณเซลล์โซมาติก ไม่เกิน 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร MAJOR

     8.5.10 ยาปฏิชีวนะให้ผลลบเม่ือทดสอบ Delvo test  หรือ AM test หรือ MAJOR

             ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   8.5  คุณภาพนํ้านมดิบ

    8.4 การขนส่งนํ้านมดิบ

    8.3 การรีดนม

ผลการตรวจ
หัวข้อ
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     9.1 มีระบบบันทึกข้อมูลโดยใช้แบบ ผท.1 ของกรมปศุสัตว์ หรือบันทึกท่ี MAJOR

          ใกล้เคียงกับ ผท. 1

     9.2 มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารฟาร์ม เช่น ข้อมูลด้าน REC

          บุคลากร การฝึกอบรม ข้อมูลด้านสุขภาพ

     9.3 มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านผลผลิต เช่น ข้อมูลตัวโค  REC

          อาหารและน้ํา  การจัดการฟาร์ม  สุขภาพสัตว์  การให้ผลิต  ผลวิเคราะห์

ต่อระบบการผลิต

และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

ข้อบกพร่องได้

MAJOR หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์และส่งผลร้ายแรง

MINOR หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ในบางส่วน

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่

9. การบันทึกข้อมูล

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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ช่ือฟาร์ม..........................................................................                                                 

ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                               

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  ครั้งท่ี 1....................................... ครั้งท่ี 2.....................................

หัวข้อ เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร  REC

           เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกัน

           การแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง REC

    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี

           มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน

    1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดี เนื้อที่เหมาะสมกับขนาดฟาร์ม MINOR
    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ด ี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน  แยกจากบ้านพักอาศัย MAJOR

           และสํานักงาน

    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์  หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.4 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยง ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MINOR
    1.2.5 มีโรงเรือนเลี้ยงแพะนม  หากมีแปลงหญ้าควรมีร่มเงากันแดดและความร้อน MINOR

    1.3.1 โรงเรือนมีพื้นที่เพียงพอ โดยแพะ 1 ตัวต่อพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตร MINOR
    1.3.2 โรงเรือนแพะมีโครงสร้างแข็งแรง มีหลังคากันแดด กันฝน และกันแรงลมได้ MINOR

           อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลังคาสูงอย่างน้อย 2.5 เมตร  และภายใน

           โรงเรือนกั้นแบ่งเป็นคอก

    1.3.3 ผนังคอกโปร่ง มีความสูงไม่ต่ํากว่า 1.5 เมตร REC

    1.3.4 พื้นโรงเรือนและพื้นคอก ต้องแห้งและสะอาด MINOR
    1.3.5 พื้นใต้โรงเรือนเป็นพื้นซีเมนต์หรือพื้นดินอัดแน่น ทางขึ้นโรงเรือนยกระดับ MINOR

           ลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา 

    1.3.6 กรณียกพื้นคอก ต้องมีความสูงของคอกเหมาะสม และใต้ถุนมีตาข่ายก้ัน MINOR
    1.3.7 มีอ่างน้ํายาฆ่าเช้ือโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคล เวลาเข้าและออกจากโรงเรือน MAJOR
    1.3.8 อุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงเรือนต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อแพะนม MINOR
           และผู้เลี้ยง

วันท่ี  ตรวจประเมิน ........................ วันท่ี ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งท่ี 1..........................  ครั้งท่ี 2..........................

   1.3 โรงเรือน  

   1.2 ผังลักษณะฟาร์ม  

ผลการตรวจ

   1.1 สถานที่ต้ัง
1. องค์ประกอบของฟาร์ม                          

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)
รหัส   F-DG-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี 0
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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หัวข้อ เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1 อาหารสัตว์มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR

    2.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ MAJOR

         ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง 

         ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

    2.3 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น MAJOR

         อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ

         สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 

    2.4 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม MAJOR

          -สะอาด แหง้ ปลอดจากสัตว์พาหะ 

          -สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์

          -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน

    2.5 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR

    2.6 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ  และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือ MINOR

         การจัดการประจําฟาร์ม

    2.7 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR

         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    3.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงแพะนมต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้ MAJOR
    3.2 มีน้ําสะอาดและเพียงพอสําหรับแพะนม   มีความเหมาะสมสําหรับใช้ในฟาร์ม MAJOR

         ตามวัตถุประสงค์

    4.1.1 การเตรียมโรงเรือน MINOR
    4.1.2 การจัดการด้านการเลี้ยงแพะนม MINOR
    4.1.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา MINOR
    4.1.4 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ MINOR
    4.1.5 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MINOR
    4.1.6 การจัดการรีดนม และการเก็บรักษาน้ํานมดิบ MINOR

    4.1.7 การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม MINOR

    4.1.8 การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ MINOR

   4.1 คู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

3. นํ้า

4. การจัดการฟาร์ม

ผลการตรวจ

2.  อาหารสําหรับแพะนม

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)

รหัส   F-DG-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี 0
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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หัวข้อ เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    4.2.1 มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม MINOR
    4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม MINOR
    4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มแพะนมกํากับดูแลด้าน MAJOR
           สุขภาพแพะนม
    4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี มีการตรวจสอบก่อนทําการรีดนม MAJOR
    4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี MAJOR

    4.3.1 โรงเรือนและบริเวณโดยรอบต้องสะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสม MINOR
           หรือเพาะเชื้อโรค แมลง และสัตว์พาหะนําโรค
    4.3.2 ทําความสะอาดและฆ่าเช้ือโรงรีดนม และอปุกรณ์สม่ําเสมอ MAJOR
    4.3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บเป็นสัดส่วน สะดวกในการปฏิบัติงาน MINOR
    4.3.4 มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์สม่ําเสมอ MAJOR

    2.2.1 มีการคัดเลือกและจัดฝูงแพะนมตามขนาด อายุ เพศ พ่อพันธุ์ MAJOR

           และแม่พันธุ์ทดแทน

    2.2.2 มีการคัดแพะนมที่พิการหรือไม่สมบูรณ์ออกจากฝูง M AJOR

    5.1.1 ระบุแหล่งที่มาของแพะนม แพะนมที่ซื้อเข้าฟาร์มจะต้องได้รับการกักโรค MAJOR
           และตรวจรับรองสุขภาพจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
    5.1.2 การป้องกันเช้ือโรคจากภายนอกฟาร์ม

             - มีระบบการทําลายเช้ือโรคก่อนเขา้และออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR

    5.1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค

             - มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย หรือวัคซีนอื่นๆ MAJOR

               ตามความเหมาะสม

             - มีโปรแกรมการกําจัดพยาธิภายในและภายนอก MAJOR

   5.1 การป้องกันโรคและควบคุมโรค

   4.2 บุคลากร

   4.3 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา

   4.4 การจัดการฝูงแพะ

ผลการตรวจ

5. สุขภาพสัตว์                     

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)

รหัส   F-DG-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี 0
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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หัวข้อ เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    5.1.4 การควบคุมโรค

             - มีการตรวจสอบสุขภาพแพะนม และการจัดการแพะป่วย MAJOR

             - การควบคุมและการกําจัดสัตว์พาหะบริเวณรีดนม สถานที่เก็บอาหารสัตว์ MAJOR

             - มีโปรแกรมการตรวจโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น MAJOR

               โรคแท้งติดต่อ

             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR

               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดแูลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

    5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

           เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

   6.1 มีการตรวจสอบฝูงแพะนมอย่างสม่ําเสมอ MINOR
   6.2 ภายในโรงเรือนต้องสะอาด มีการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจํานวนแพะนม MINOR
   6.3 ดูแลแพะนมให้ได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตามลักษณะ MINOR
        ของสายพันธุ์
   6.4 มีการดูแลแพะนมที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วยหรือพิการ ตามความเหมาะสม MINOR

   7.1 มีการจัดการซากแพะนมที่เหมาะสม MAJOR
   7.2 ขยะมูลฝอยต้องรวบรวมในภาชนะรองรับที่ปิดมิดชิด และนําไปกําจัด MINOR
        โดยวิธีที่เหมาะสม
   7.3 มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นหรือก่อให้ MINOR
        เกิดความรําคาญต่อผู้ที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง
   7.4 ในกรณีน้ําเสียที่ต้องการจะปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีระบบบําบัด MAJOR
        น้ําเสียให้เหมาะสม

6.สวัสดิภาพสัตว์                

7. สิ่งแวดล้อม                      

   5.2  การบําบัดโรค

ผลการตรวจ
       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)

รหัส   F-DG-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี 0
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หัวข้อ เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    8.1.1 ผู้รีดนมต้องมีสุขภาพดี ปราศจากโรคติดต่อที่จะแพร่กระจายเชื้อมา MAJOR
           ยังแพะนมหรือน้ํานม
    8.1.2 ผู้รีดนมต้องปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี MAJOR

    8.2.1 ต้องเตรียมแม่แพะก่อนทําการรีดนมให้สะอาด MAJOR

           ทําความสะอาดบริเวณเต้านมก่อนทําการรีดนมทุกครั้ง

    8.2.2 ก่อนรีดนมให้รีดนม 2-3 ครั้งเพื่อทดสอบน้ํานมว่าผิดปกติหรือไม่ MAJOR
           และมีการทดสอบเต้านมอักเสบทุกเต้า ก่อนรีดนมลงถังรวม
    8.2.3 กรณีที่ใช้ยากับแพะนม ต้องพ้นระยะหยุดยาก่อนรีดน้ํานมเพื่อจําหน่าย MAJOR
           และให้ส่งน้ํานมตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง

    8.3.1 รีดนมให้ถูกต้องตามหลักวิธี และหลังรีดนมเสร็จต้องจุ่มหัวนมใน MAJOR
           น้ํายาจุ่มหัวนมทุกครั้ง
    8.3.2 อุปกรณ์และภาชนะรองรับน้ํานมดิบต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นอับหรือบูด MAJOR
           ผิวเรียบไม่มีรอยเชื่อมต่อ ไม่ทําปฏิกิริยากับน้ํานมดิบ และทําความ
           สะอาดฆ่าเช้ือก่อนและหลังการใช้
    8.3.3 หลังจากรีดนมเสร็จต้องทําความสะอาดอุปกรณ์รีดนม กรณีใช้เครื่อง MAJOR
           รีดนมให้ถอดช้ินส่วนออกล้างและผึ่งลมให้แห้งทุกครั้ง

     8.4.1 น้ํานมดิบที่รีดได้และบรรจุในถังต้องรีบขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ MAJOR
            หรือโรงงานแปรรูปให้เร็วที่สุด กรณีไมแ่ช่เย็นต้องไม่เกิน 2 ช่ัวโมง
     8.4.2 หลังจากส่งน้ํานมแล้ว ต้องทําความสะอาดถังนมโดยเร็ว MAJOR
     8.4.3 หากไม่สามารถส่งน้ํานมได้ทันที  ให้เก็บรักษาน้ํานมไว้อย่างเหมาะสม MAJOR
     8.4.4 ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งน้ํานมต้องสะอาด ปลอดภัย MAJOR
            และป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการขนส่งได้

          ให้เป็นไปตาม มกษ. 6006-2551 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้ํานมแพะดิบ REC
          และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)

   8.4 การเก็บรักษาและการขนส่งน้ํานมดิบ

    8.5 คุณภาพน้ํานมแพะดิบ 

8.  การผลิตนํ้านมดิบ การเก็บรักษาและการขนส่งนํ้านมดิบ

ผลการตรวจ

   8.3 การรีดนม

   8.2 การเตรียมแม่แพะก่อนการรีด

   8.1 ผู้รีดนม

รหัส   F-DG-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี 0
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า  5/6



หัวข้อ เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    9.1 มีบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและทําหมายเลขประจําตัวสัตว์ MINOR
    9.2 มีบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ เช่น การรักษาโรคและการใช้ยา MAJOR
    9.3 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี MINOR
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน และไม่มี
ผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

9. การบันทึกข้อมูล

ผลการตรวจ
       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)
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ช่ือฟาร์ม.......................................................................                                                

ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                               

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2........................................

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก  โรงฆ่าสัตว์ปีก REC

           อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

           หรือมีมาตรการอ่ืนๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง REC

    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี

           มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน

    1.2.1 พื้นที่ของสถานที่ฟักไข่สัตวป์ีกต้องเหมาะสมกับขนาดและจํานวนอาคาร MINOR

           ท่ีใช้ปฏิบัติงาน

    1.2.2 มีอาคารของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเป็นสัดส่วน แยกจากสํานักงาน MAJOR

           หรือที่พักอาศัย

    1.2.3 มีพื้นที่รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.4 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์  เป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.5 มีแหล่งน้ําใช้ และสถานที่เก็บกักน้ํา MINOR

    1.2.6 มีระบบบําบัดน้ําเสีย MINOR

    1.2.7 มีร้ัวรอบบริเวณพื้นที่สถานที่ฟักไข่ มีทางเข้าและออกที่ชดัเจน MAJOR

    1.2.8 หากมีถนนภายในสถานที่ฟักไข่ต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้าง MINOR

           เหมาะสม สะดวกในการขนส่ง

    1.3.1 พื้นที่อาคารต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนผลผลิต MINOR

    1.3.2 มีการจัดการแบ่งพื้นที่  เป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับกิจกรรม  และจํานวน MAJOR

           ผลผลิต  แยกพื้นที่ส่วนสะอาดออกจากส่วนสกปรก

    1.3.3 พื้นผิวภายในอาคาร  มีผิวเรียบไม่แหลมคม ไม่ดูดซับน้ํา MINOR

           และทําความสะอาดได้ง่าย

    1.3.4 การหมุนเวียนอากาศเหมาะสมตามชนิด และสายพันธุ์สัตว์ปีก ตามกําหนด MINOR

           ในคู่มอืการปฏิบัติงาน

    1.3.5 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมตามชนิด และสายพันธุ์สัตว์ปีก MINOR

           ตามกําหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน

    1.3.6 แสงสว่างเหมาะสม  ตามชนิดสายพันธุ์สัตว์ปีก ตามกําหนดในคู่มือการ MINOR

           ปฏิบัติงาน

         หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก)

วันที่  ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งที่ 1.........................ครั้งที่ 2..........................

1. องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   1.1 สถานที่ต้ัง

   1.3 ลักษณะภายในอาคารฟักไข่

   1.2 การวางผังและลักษณะของสถานที่ฟักไข่
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1 แหล่งน้ําได้รับการจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ   โดยคํานึงถึง MINOR

         สภาวะแวดล้อม การควบคุมโรค และความปลอดภัย

    2.2 น้ําท่ีใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ MAJOR
         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
         น้ําบาดาลที่บริโภคได้  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําท่ีใช้ในสถานที่ฟักไข่ด้าน กายภาพ เคมี MINOR
         ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิง และมีการส่งตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน้ําทาง
         จุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอ่ืนที่อาจมีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

    3.1.1 การรับไข่ฟัก MINOR

    3.1.2 การเก็บรักษาไข่ฟัก MINOR

    3.1.3 การอุ่นไข่หรือการปรับอุณหภูมิ และการจัดการฟักไข่ MINOR

    3.1.4 การจัดการลูกสัตว์ปีกหลังการฟัก เช่น การคัดคุณภาพลูกสัตว์ปีก MINOR

           การทําวัคซีน การเก็บลูกสัตว์ปีกขณะรอการขนส่ง

    3.1.5 การป้องกันและควบคุมโรค MINOR

    3.1.6 การสุขาภิบาลภายในโรงฟักไข่สัตว์ปีก MINOR

    3.1.7 การจัดการดา้นสิ่งแวดล้อม MINOR

    3.1.8 การขนส่งไข่ฟัก และลูกสัตว์ปีก MINOR

    3.1.9 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก MINOR

    3.1.10 การใช้และเก็บรักษาสารเคมี   ยา  และวัคซีน MINOR

    3.2.1 มีจํานวนบุคลากรเหมาะสม และมีการระบุแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ MINOR

           ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโดยคํานึงถึงการปนเปื้อนข้าม

           (cross contamination) ดังนี้

           ผู้ดูแลการฟักไข่  1 คน รับผิดชอบลูกไก่หรือลูกเป็ดท่ีผลิตได้ไม่เกิน

                                     500,000 ตัว ต่อสัปดาห์

           สตัวแพทย์ 1 คน รับผิดชอบดูแลลูกไก่หรือลูกเป็ดท่ีผลิตได้ไม่เกิน

                                     2,000,000 ตัว ต่อสัปดาห์

    3.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม REC

    3.2.3 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี MAJOR

         หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก)

ผลการตรวจ

2. นํ้าใช้สําหรับทําความสะอาดสถานที่ฟักไข่

หัวข้อ

3. การจัดการสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

   3.1 คู่มือการปฏิบัติงาน

   3.2 บุคลากร
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    3.2.4 บุคลากรภายในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี MAJOR

           มีผลการตรวจเชื้อแซลโมเนลลา

    3.2.5 มีสัตวแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแล MAJOR

           ด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยในสถานที่ฟักไข่ 

    3.3.1 มีระบบการทําความสะอาด ฆ่าเชื้ออุปกรณ์และอาคารภายในสถานที่ฟักไข่ MAJOR

           สัตว์ปีกอย่างมีประสิทธิภาพ

    3.3.2 มีการสุ่มตรวจเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราในตู้ฟัก ตู้เกิด อุปกรณ์ฟักไข่ MAJOR

           และภายในอาคารฟักไข่ตามแผนที่กําหนด

    3.3.3 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ จํานวนที่เหมาะสม และ เพียงพอต่อการใช้งาน MINOR

    3.3.4 มีการตรวจสอบระบบการทํางานและการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องตามคู่มือ MINOR

           การใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิด

    3.3.5 มีระบบสัญญาณเตือนกรณีฉุกเฉิน MAJOR

    3.3.6 มีเคร่ืองกําเนิดไฟและอุปกรณ์สํารองเพียงพอและเหมาะสม MINOR

    3.3.7 หากจําเป็นต้องเก็บรักษาไข่ ต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องเก็บรักษาไข่ MAJOR

     4.1 ไข่สัตว์ปีกท่ีรับต้องมาจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ท่ีได้มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ MAJOR

     4.2 ขนส่งไข่ฟักด้วยพาหนะที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ และมีการควบคุมอุณหภูมิ MAJOR

          และความชื้นสัมพัทธ์ท่ีเหมาะสม  ในช่วงเวลาที่กําหนด

     5.1 คัดไข่ท่ีมีคุณภาพ สะอาด และฆ่าเชื้อไข่ ก่อนนําเข้าฟัก MAJOR

     5.2 หากจําเป็นต้องเก็บรักษาไข่ ให้เก็บตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือเก็บดังนี้ MAJOR

           - ไข่ไก่เก็บท่ีอุณหภูมิ 15°C ถึง 18°C ความชื้นสัมพัทธ์ 75% ถึง 85%

           - ไข่เป็ดเก็บท่ีอุณหภูมิ 16°C ถึง 20°C ความชื้นสัมพัทธ์ 70% ถึง 90%

    6.1 กรณีท่ีเก็บไข่ในห้องเก็บรักษาไข่ ควรทําการอุ่นไข่ในระยะเวลาที่เหมาะสม ณ REC

          อุณหภูมิห้องซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก  ก่อนนําไข่เข้าตู้ฟัก

    6.2 นําไข่เข้าฟักในตู้ฟักท่ีได้ควบคุมอุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์และคุณภาพอากาศ MAJOR

          ท่ีเหมาะสมกับการฟักไข่แต่ละช่วงอายุ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

    6.3 มีการฆ่าเชื้อไข่ท่ีเรียงแล้วในตู้ฟัก REC

    6.4 หลังการฟกั มีการส่องไข่เพื่อแยกไข่ลมและไข่ตายโคมออก และบันทึกข้อมูล MAJOR

    6.5 กรณีท่ีมีการย้ายไข่ฟักไปสู่ตู้เกิด มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ MAJOR

         ในตู้เกิดเหมาะสมตามคู่มือการปฏิบัติงาน

         หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก)

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   3.3 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา

6. การฟักไข่

5. การจัดการไข่ฟัก

4. การรับไข่ฟัก
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    6.6 หลังจากการเกิด คัดสัตว์ปีกตัวที่ไม่สมบูรณ์ออก  มีบันทึกรายงานผลการฟัก MAJOR

    6.7 ทําความสะอาดฆ่าเชื้อถาดไข่ และตู้เกิดทุกคร้ังหลังจากนําลูกสัตว์ออก MAJOR

    7.1.1 มีการคัดคุณภาพและแยกขนาดหรือเพศลูกสัตว์ปีก   ลูกสัตว์ปีกท่ีคัดเลือก MAJOR

           ต้องมีคุณภาพสมบูรณ์

    7.1.2 มีการทําความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ห้องคัดคุณภาพลูกสัตว์ปีกและระบบ MAJOR

           กรองอากาศเหมาะสม

    7.1.3 มีแผนและผลการสุ่มตรวจตัวอย่างจากการฟักไข่เพื่อตรวจหาการปนเปื้อน MAJOR

           ของเชื้อโรคทางห้องปฏิบัติการ

    7.2.1 การให้วัคซีนต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก MAJOR

           ตามข้อกําหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง

           ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

    7.3.1 ใส่ลูกสัตว์ปีกไว้ในกล่องที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพักไว้ ในห้องที่ MAJOR

            อากาศถ่ายเทได้สะดวก

    7.4.1 การเคลื่อนย้ายลูกสัตว์ปีกปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ MAJOR

    7.4.2 เคลื่อนย้ายลูกสัตว์ปีก ด้วยยานพาหนะที่ทําความสะอาดและฆา่เชื้อแล้ว MAJOR

             - การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออก MAJOR

             - การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออก MAJOR

             - การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลท่ีเข้า-ออกทุกชนิด MAJOR

             - มีระบบและมาตรการการทําความสะอาดทุกวันหลังปฏิบัติงาน MAJOR

             - มีระบบลดการปนเปื้อน ในขณะที่มีการปฏิบัติงาน เช่น  บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อ MAJOR

               สําหรับจุ่มเท้าหน้าทางเข้าห้องต่างๆผู้ปฏิบัติงานต้องล้างมือตามเวลาที่กําหนด

             - มีการวิเคราะห์หาสาเหตุกรณีมีปัญหาเร่ืองอัตรา การฟักไข่ MAJOR

             - แยกบริเวณทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการ MAJOR

               ปนเปื้อนของเชื้อโรคไปสู่ลูกสัตว์ปีก

         หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก)

    8.1 การทําลายเชื้อโรคก่อนเข้าสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

    8.2 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคภายในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกและโรงฟักไข่สัตว์ปีก

    7.4 การเคลื่อนย้ายลูกสัตว์ปีก 

8. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ผลการตรวจ

7. การจัดการลูกสัตว์ปีกหลังการฟัก

    7.1 การคัดคุณภาพและแยกเพศลูกสัตว์ปีก

หัวข้อ

    7.2 การให้วัคซีน

    7.3 การดูแลลูกสัตว์ปีกขณะรอการขนส่ง
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พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

             - มีระบบระบายอากาศเข้าและอากาศออกของอาคารที่แยกจากกัน MAJOR

             - มีการทําวัคซีน ตามท่ีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมสถานที่ฟักไข่กําหนด MAJOR

             - ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีน ต้องมีการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง MAJOR

             - มีการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคในลูกสัตว์ปีกเป็นประจําและเหมาะสม REC

             - การจัดการซากไข่และซากลูกสัตว์ปีก MAJOR

             - การทําลายซากไข่และซากลูกสัตว์ปีก MAJOR

             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MAJOR

             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตาม MAJOR

               กฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    9.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    9.2 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

         เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

             - มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง 

             - มีรายการยาสัตว์ท่ีสัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา

             - มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว ์

             - มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ

             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

   10.1 การจับลูกสัตว์ปีก  การคัดลูกสัตว์ปีก  ควรทําด้วยความนุ่มนวล MAJOR

   10.2 สายพานลําเลียงลูกสัตว์ปีก  ต้องไม่มีส่วนแหลมคมหรือช่องที่จะหนีบลูกสัตว์ปีกได้ MAJOR

   10.3 กล่องบรรจุลูกสัตว์ปีก  ควรมีขนาดเหมาะสม  มีวัสดุปูรองและไม่มีส่วนที่แหลมคม MAJOR

   10.4 ห้องเก็บลูกสัตว์ปีก  ควรใชห้ลอดไฟที่มี Blue light REC

   10.5 รถขนส่งลูกสัตว์ปีกต้องสะอาด  มีการระบายอากาศที่เหมาะสม MAJOR

   10.6 ลูกสัตว์ปีกคัดท้ิง  ควรทําลายโดยเร็วและไม่ให้ทรมาน MAJOR

   10.7 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแล MAJOR
          สวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

         หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก)

    8.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (กรณีมีการทําวัคซีนที่สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก)

    8.4 การควบคุมโรค

                                

                                

                                

9. การใช้สารเคมี  ยาสัตว์

10. การจัดการสวัสดิภาพลูกสัตว์ปีก

ผลการตรวจ
หัวข้อ
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   11.1 มีการจัดการของเสียจากการผลิตอย่างเหมาะสม MAJOR

   11.2 น้ําเสียต้องผ่านการบําบัด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ MAJOR

   11.3 ถัง และภาชนะใส่สิ่งสกปรกปฏิกูลจะต้องปิดมิดชิด สามารถป้องกัน MINOR

         สัตว์พาหะนําโรคได้

    12.1 มีระบบการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการบริหารบุคลากรและแรงงาน MINOR

    12.2 มีระบบการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการจัดการด้านการผลิต MAJOR

          เช่น แหล่งที่มาของไข่ฟัก ข้อมูลการผลิต ข้อมูลสุขภาพลูกสัตว์ปีก

    12.3 มีระบบการบันทกึข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ MINOR

    12.4 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย  3  ปี MINOR

ต่อระบบการผลิต

และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

         หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก)

MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหตุ

MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง

                                

12. การบันทึกข้อมูล

11. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ
ผลการตรวจ
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ช่ือฟาร์ม.......................................................                                         

ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม                                               

     

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2........................................

เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

1. องค์ประกอบของฟาร์ม

    1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก  โรงฆ่าสัตว์ปีก  REC

           อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

           หรือมีมาตรการอ่ืนๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง REC

    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี

           มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน

    1.2.1 เนื้อที่ของฟารม์ต้องมีเนื้อที่เหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน REC

    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มท่ีดี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย MAJOR

           และสํานักงาน

    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์ เป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.6 มีบริเวณรวบรวม และเก็บรักษาไข่ไก่เป็นสัดส่วน MAJOR

    1.2.7 มีร้ัวรอบบริเวณฟาร์ม  ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MAJOR

    1.2.8 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม MINOR

           สะดวกในการขนส่ง

    1.3.1 มีผังโรงเรือนที่แสดงตําแหน่งอุปกรณ์ท่ีใช้เลี้ยงไก่ไข่ เช่น ท่ีให้อาหาร น้ํา MINOR

    1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงไก่ไข่ให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ MAJOR

    ระบบเปิด ไก่รุ่น พื้นที่การเลี้ยงไม่มากกว่า 10 ตัว ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

                ไก่ระยะไข่  พื้นที่การเลี้ยงไม่มากกว่า 5 ตัว ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

    ระบบปิด  ไก่รุ่น พื้นที่การเลี้ยงไม่มากกว่า 14 ตัว ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

                ไก่ระยะไข่ พื้นที่การเลี้ยงไม่มากกว่า 7 ตัว ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

    การเลี้ยงในกรงตับ  ไก่รุ่น พื้นที่การเลี้ยงไม่มากกว่า 15 ตัว ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

                ไก่ระยะไข่ พื้นที่ในการเลี้ยงอย่างน้อย 450 ตารางเซนติเมตร ต่อไก่

                ระยะไข่ 1 ตัว ความสูงเหนือพื้นที่ต่ําสุดของกรงไม่น้อยกว่า 35เซนติเมตร

                หรือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า

    1.3.3 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่มีส่วนที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อไก่ไข่ MAJOR

    1.3.4 มีโรงเรือน และ/หรือ อุปกรณ์รองรับไข่ท่ีเอ้ือต่อการวางไข่และเก็บไข่ MINOR

    1.3.5 ภาชนะเก็บไข่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ MAJOR

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)

ผลการตรวจ

วันที่  ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งที่ 1..........................  ครั้งที่ 2..........................

หัวข้อ

   1.1 สถานที่ต้ัง

   1.2 ผังฟาร์ม

   1.3 โรงเรือนและอุปกรณ์

รหัส  F-LAY-AUD-01   
แก้ไขครั้งที่  2 
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.3.6 มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างและแสงสว่างต้องเหมาะสม ดังนี้ MINOR

           ไก่รุ่น ความเข้มของแสง มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลักซ์ ท่ีระดับตาไก่ และ

                  ต้องได้รับแสงสว่าง  ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่ไม่เกิน 23 ชั่วโมงต่อวัน 

           ไก่ระยะไข่ ความเข้มของแสง ไม่น้อยกว่า 10ลักซ์ ท่ีระดับตาไก่ และต้องได้

                  รับแสงสว่าง 8 ชั่วโมง ถึง16 ชั่วโมงตอ่วัน ตามความเหมาะสมของอายุไก่  

    1.3.7 การหมุนเวียนอากาศเหมาะสม ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.8 ฝุ่นละออง ต้องไม่เกินตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.9 อุณหภูมิ ต้องเหมาะสมตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.10 ความชื้นสัมพัทธ์ต้องเหมาะสม ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

    1.3.11 ปริมาณแก๊ส แอมโมเนีย ไม่เกิน 20 พีพีเอ็ม MINOR

                           คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 5,000 พีพีเอ็ม

    2.1 อาหารสัตว์ มีคุณภาพตามกฏหมายวา่ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR

    2.2 กรณีซ้ืออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย MAJOR
         ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ในกรณีท่ีผสมอาหารสัตว์เอง 
         ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
    2.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล MAJOR

         รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์ท่ัวไป

         และมีป้ายบ่งชี้
    2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น MAJOR
         อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
         สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 
    2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสม MAJOR
          -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 
          -สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
          -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
    2.6 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR
    2.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ  และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือ MINOR
         การจัดการประจําฟาร์ม
    2.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ ดังนี้ MINOR

         การเลี้ยงแบบปล่อยพื้น

         ไก่รุ่น ความยาวของภาชนะให้อาหารควรไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร ต่อไก่ 1 ตัว  
         ไก่ระยะไข่  ความยาวของภาชนะให้อาหารควรไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ต่อไก่ 1 ตัว
         การเลี้ยงในกรงตับ        
         ไก่รุ่น ความยาวของภาชนะให้อาหารควรไม่น้อยกว่า  4 เซนติเมตร ต่อไก่ 1 ตัว
         ไก่ระยะไข่ ความยาวของภาชนะให้อาหารควรไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร  ต่อไก่ 1 ตัว

หัวข้อ
ผลการตรวจ

2. อาหารไก่ไข่

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)
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พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    3.1 แหล่งน้ําท่ีใช้เลี้ยงไก่ไข่ต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้ MAJOR

    3.2 น้ําท่ีให้ไก่ไข่กินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ MINOR

         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

         น้ําบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    3.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําท่ีให้ไก่ไข่กินด้านกายภาพ เคมี ความเป็นพิษ MINOR
         และจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม  และมีการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
         ทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอ่ืนที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
    3.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR
    3.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ ดังนี้ MINOR
         การเลี้ยงแบบปล่อยพื้น  ไก่รุ่นและไก่ระยะไข่ ความยาวของภาชนะให้น้ําหรือ
         รางน้ําอย่างน้อย 3 เซนติเมตร ต่อไก่ 1 ตัว นิปเปิล 1 หัว ต่อไก่ 10 ตัว ถึง 15 ตัว
         การเลี้ยงในกรงตับ ไก่รุ่นและไก่ระยะไข่ ความยาวของภาชนะให้น้ําหรือรางน้ํา
         อย่างน้อย 3 เซนติเมตร ต่อไก่ 1 ตัว นิปเปิล 1 หัว ต่อไก่ 10 ตัว ถึง 15 ตัว

    4.1.1 การเตรียมโรงเรือน MINOR

    4.1.2 การกกลูกไก่ไข่ MINOR

    4.1.3 การเลี้ยงไก่ช่วงไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่ระยะไข่ MINOR

    4.1.4 การปลดระวางไก่ไข่ MINOR

    4.1.5 การจัดการด้านอาหารและน้ํา MINOR

    4.1.6 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MINOR

    4.1.7 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ MINOR

    4.1.8 การจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรือน MINOR

    4.1.9 การเก็บผลผลิต MINOR

    4.1.10 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง MINOR

    4.1.11 การจัดการด้านสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม MINOR

    4.2.1 จํานวนบุคลากรต้องเหมาะสม ดังนี้ MINOR

             - ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 1 คน ระบบเปิด  ดูแลไก่ไข่ไม่เกิน 10,000 ตัว 

                                   ระบบปิด   ดูแลไก่ไข่ไม่เกิน 20,000 ตัว 

                                   ระบบปิด (มีระบบอัตโนมัติ) ดูแลไก่ไข่ไม่เกิน 50,000 ตัว

             - สัตวบาล 1 คน ดแูลไก่ไข่ไม่เกิน 500,000 ตัว หรือ

               ผู้ควบคุมดูแลการเลี้ยงไก่ไข่ 1 คน ดูแลไก่ไข่ไม่เกิน 100,000 ตัว 

             - สัตวแพทย์ 1 คน ดูแลไก่ไข่ไม่เกิน 2,000,000 ตัว 

    4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม MINOR

4. การจัดการฟาร์ม

   4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

3. นํ้า

   4.2 ผู้ปฏิบัติงาน

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)
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    4.2.3 มีสัตวแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกกํากับดูแลด้าน MAJOR

           สุขภาพไก่ไข่

    4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี REC

    4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี MAJOR

    4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบียบสามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึง MINOR

           และสะดวกในการปฏิบัติงาน

    4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ และมี MAJOR

           อ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคลก่อนเข้า - ออกโรงเรือน

    4.3.3 มกีารจัดการโรงเรือน  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนําไก่ไข่เข้าเลี้ยง MAJOR

    4.3.4 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร MINOR

    4.3.5 วัสดุรองพื้นที่ใช้ในโรงเรือน ต้องแห้ง สะอาด และอยู่ในสภาพ MINOR

           เหมาะสม กรณีการเลี้ยงกรงตับมีการนํามูลไก่ออกจากโรงเรือนอย่างสม่ําเสมอ

    4.3.6 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนให้ปลอดภัยต่อไก่ไข่  และผู้ปฏิบัติงาน MINOR

    4.3.7 มีการตรวจสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทุกวัน MINOR

    4.3.8 มีระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแก้ไขกรณีระบบการผลิตขัดข้อง MAJOR

    4.3.9 มีอุปกรณ์สํารองเมื่อเกิดชํารุดเสียหาย MINOR

    4.3.10 มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โรงเรือน อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบ MAJOR

             รวมทั้งปิดพักโรงเรือนไม่น้อยกว่า 14 วัน  เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นอย่างอ่ืน

    4.3.11 ทําความสะอาดสถานที่รวบรวมและเก็บรักษาไข่ให้ถูกสุขลักษณะ MAJOR

    4.3.12 มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อภาชนะเก็บไข่ ก่อนนําเข้าไปในพื้นที่ MAJOR

             การเลี้ยงไก่ไข่และก่อนการนําไปใช้งานทุกคร้ัง

    5.1.1 ไก่ไข่ท่ีนําเข้าเลี้ยงต้องสามารถระบุแหล่งที่มาได้ MAJOR

    5.1.2 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม

             - การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลท่ีเข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดท่ีตรวจสอบได้ MAJOR

    5.1.3 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม

             - เคร่ืองพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเคลื่อนที่ MAJOR

    5.1.4 กรณีท่ีมีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภายในฟาร์ม

             - มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม MINOR

             - ถ้ามกีารเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง MAJOR

             - มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค  REC

   4.3 การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   5.1  การป้องกันและควบคุมโรค

5. สุขภาพสัตว์

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)

รหัส  F-LAY-AUD-01   
แก้ไขครั้งที่  2 
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 4/6



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    5.1.5 การควบคุมโรค

             - มีการตรวจสอบสุขภาพไก่ไข่ และการจัดการไก่ไข่ป่วย MAJOR

             - การจัดการไก่ไข่ตาย MAJOR

             - การทําลายซากไก่ไข่และไข่คัดท้ิง MAJOR

             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MAJOR

             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR

               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

           หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มีบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก

    5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

              เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

             - มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง 

             - มีรายการยาสัตว์ท่ีสัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา

             - มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

             - มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ 

             - มบีันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ

             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

   6.1 จํานวนไก่ไข่ต่อโรงเรือนไม่หนาแน่นเกินไป  อยู่สบาย มีการระบายอากาศที่ดี MAJOR

   6.2 ไก่ไข่ได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตามลักษณะสายพันธุ์ MAJOR

   6.3 ปฏิบัติต่อไก่ไข่ โดยทําให้เกิดอาการตื่นกลัวและมีความเครียดน้อยที่สุด MAJOR

   6.4 มีการจัดการดูแลไก่ไข่ท่ีได้รับบาดเจ็บ  ป่วย  หรือพิการ ตามความเหมาะสม MAJOR

   6.5 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ MAJOR
        สัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
   6.6 การลงไก่ไข่ การจับไก่ไข่ การขนย้ายไก่ไข่ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย MAJOR
        การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

   7.1.1 มีการสุ่มตรวจสุขภาพ ความสม่ําเสมอ และน้ําหนักเฉลี่ยของไก่รุ่น MINOR

   7.1.2 คัดแยกไก่ไข่ท่ีผิดปกติ ไม่สมบูรณ์ ขนาดและน้ําหนักต่างจากรุ่นออก MINOR

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   5.2  การบําบัดโรค

6. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก

  7.1 ไก่ไข่รุ่น 

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)

7. การจัดการผลิตผล

รหัส  F-LAY-AUD-01   
แก้ไขครั้งที่  2 
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

   7.2.1 เก็บไข่อย่างระมัดระวัง โดยมีความถ่ีอย่างน้อย 3 คร้ังต่อวัน  REC

   7.2.2 คัดแยกไข่ไก่ท่ีสภาพผิดปกติ มีรอยร้าวหรือแตกออก MINOR

          และคัดแยกไข่ท่ีสกปรกมีมูลไก่ติดมากเพื่อแยกทําความสะอาด

   7.2.3 เก็บรักษาไข่ไก่ ไว้ในที่ร่มท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือในสถานที่ MINOR

          ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ  ไม่ควรวางไข่ไว้กลางแจ้ง

   7.2.4 ขนส่งไข่ไก่ไปยังศูนย์รวบรวมและคัดไข่โดยเร็ว  ใช้พาหนะที่สะอาด MINOR

          ระบายอากาศได้ดีหรือควบคุมอุณหภูมิได้ระหว่างการขนส่ง

   8.1 การเก็บซากไก่ไข่ และการทําลายซากไก่ไข่ท่ีเหมาะสม MAJOR

   8.2 การกําจัดขยะและของเสียท่ีเหมาะสม เช่น มูลไก่ไข่ MAJOR

   8.3 การจัดการวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม  สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้ MAJOR

   8.4 น้ําท่ีใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ  MAJOR

        กรณีปล่อยน้ําจากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน

   8.5 กรณีท่ีมีกลิ่นและฝุ่นละอองจากฟาร์มไก่ไข่รบกวนชุมชน  ควรมีวิธีการ MAJOR

        ในการควบคุมท่ีเหมาะสม

   9.1 มีบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการบริหารฟาร์ม เชน่ การจัดแบ่งโครงสร้าง MAJOR

        ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติและการฝึกอบรม จํานวนแรงงาน การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ

   9.2 มีข้อมูลเก่ียวกับการจัดการด้านผลผลิต เช่น ข้อมูลผลผลิต ข้อมูลอาหารและน้ํา MAJOR

        การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค การกําจัดของเสีย

   9.3 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย  3 ปี MINOR

ต่อระบบการผลิต

ไม่มี ผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง

MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน และ

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหตุ

  7.2 ไข่ไก่

หัวข้อ
ผลการตรวจ

8. การจัดการสิ่งแวดล้อม

9. การบันทึกข้อมูล

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)
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รายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ …………………………………….. 

วันที่ …………………………………………….. 
เวลา …………………………… ณ ………………… 

 
คณะกรรมการผูเขารวมประชุม 
ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัด ลายมือชื่อ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัด ลายมือชื่อ 

     

     

     

     

     

     

     

 

รหัส     F-CC-01 

แกไขครั้งที่                  0 

ประกาศใชวันที่    1 ตุลาคม 2551 
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รหัส   F-CC/DP-01 

แกไขครั้งที่                0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2551 

หนา                          1/1  
แบบสรุปผลการตัดสนิของคณะกรรมการ/ผูตัดสนิการรบัรอง 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูประกอบการ 
ขอบขายที่ขอรับ

การรับรอง 
วันที่มีมติ สรุปผลการตดัสิน หมายเหต ุ

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 

(ตัวอยาง) 
                                                 

 

 

 

ที่ กษ ......./ 

 

 
 

 

 

 

 

สํานักงานปศสัุตวจังหวัด.......................... 

ที่อยู....................................................... 
                   

                                                        วนัที.่.........เดือน................พ.ศ............ 
 

เร่ือง     การตออายุใบรับรองมาตรฐานฟารม...........................   
 

เรียน    ...........................................................          
 

ส่ิงที่สงมาดวย      แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารม 
 

  ดวยสํานักงานปศุสัตวจังหวดั.....................................  ไดตรวจสอบพบวาใบรับรอง 

มาตรฐานฟารม...............................เลขที.่.....................................ใชไดจนถึงวันที่......................... 

  สํานักงานปศสัุตวจังหวัด......................................จงึขอแจงการตออายุใบรับรอง ฯ 

ของทาน  เพื่อดําเนนิการตอไปและไดแนบแบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารมมาพรอมกันนี้แลว 
 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

          ปศุสัตวจงัหวัด 

 

 

 

                             
          

                                  

 

กลุมงาน.................................... 

โทร........................................... 

 

 

 
 



ใหใบรับรองฉบบันี้เพื่อแสดงวา

ทองออนฟารม
เลขที่  33 ม. 3  ต. หนองกบ  อ. หนองแซง  จ. สระบุรี

ไดรับการรับรองการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงไกเนื้อ

หมายเลขรับรอง กษ 02 22 06901 19050217 000
ออกให ณ วนัที่  12 กันยายน  2549
ถงึ วนัที่  11 กันยายน  2552

กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

…………......…………….….….
( )

ปศุสัตวจังหวัดสระบรุี

ตัวอยาง



DEPARTMENT  OF  LIVESTOCK  DEVELOPMENT

THIS  IS  TO  CERTIFY  THAT

FARM :  TONG  ON
ADDRESS : 33  MOO  3 , TUMBON  NONG KOB, AMPHOE  NONG  SANG , SARABURI  PROVINCE ,  THAILAND

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

AUTHORIZED   PROVINCIAL   LIVESTOCK   OFFICER

CERTIFICATION  NO.  AC  02  22  06901  19050217  000

HAS  CARRIED  OUT  AND  IMPLEMENTED
GOOD AGRICULTURAL  PRACTICE FOR BROILER  FARM

MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND  COOPERATIVES, THAILAND

DATE OF ISSUE   :   12 SEPTEMBER 2006
VALID UNTIL       :   11  SEPTEMBER   2009

ตัวอยาง



ใหใบรับรองฉบบันี้เพื่อแสดงวา

ทองออนฟารม
เลขที่  33 ม. 3  ต. หนองกบ  อ. หนองแซง  จ. สระบุรี

ไดรับการรับรองการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงไกเนื้อ

หมายเลขรับรอง กษ 02 22 06901 19050217 000
ออกให ณ วนัที่  11 กันยายน  2552 (ตออายุ)
ถงึ วนัที่  10 กันยายน  2555

กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

…………......…………….….….
( )

ปศุสัตวจังหวัดสระบรุี

ตัวอยาง



DEPARTMENT  OF  LIVESTOCK  DEVELOPMENT

THIS  IS  TO  CERTIFY  THAT

FARM :  TONG  ON
ADDRESS : 33  MOO  3 , TUMBON  NONG KOB, AMPHOE  NONG  SANG , SARABURI  PROVINCE ,  THAILAND

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

AUTHORIZED   PROVINCIAL   LIVESTOCK   OFFICER

CERTIFICATION  NO.  AC  02  22  06901  19050217  000

HAS  CARRIED  OUT  AND  IMPLEMENTED
GOOD AGRICULTURAL  PRACTICE FOR BROILER  FARM

MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND  COOPERATIVES, THAILAND

DATE OF ISSUE   :   11 SEPTEMBER 2009 (recertification)
VALID UNTIL       :   10  SEPTEMBER   2012

ตัวอยาง



แบบ 2 

 
บันทึกการเก็บตัวอยางอาหารสัตว 

 
         เขียนที่ ................................................................ 
         ............................................................................ 

                             วันที่............เดือน........................................พ.ศ. .................. 
 วันนี้ (เวลา.....................น.) พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525  ที่มีรายช่ือ ดังนี้  
1.............................................................2......................................................................3................................................................................ 
ไดรวมกันทําการตรวจสอบและเก็บตัวอยางอาหารสัตว  ณ สถานที่  ⁄  ผลิตอาหารสัตวเพื่อขาย  ⁄ นําเขาซึ่งอาหารสัตวเพื่อขาย  ⁄ ขาย  
⁄ เลี้ยงสัตว  ตามที่อยูขางตนซึ่งมี นาย / นาง / น.ส. ................................................................................เปนผูดําเนินกิจการ/เจาของ 
 ขาพเจา.........................................................................ผูดําเนินกิจการ/เจาของ/ผูแทน  ⁄  อยูบานเลขที่...................หมูที่................. 
ถนน........................................ตําบล........................................อําเภอ...............................................จังหวัด.................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................หลักฐานอื่นๆ....................................................................................... 
ไดนําพาพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบและมอบตัวอยางอาหารสัตว  ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการสุมเก็บเพื่อนําไปทดสอบ   
ตรวจ หรือวิเคราะหคุณภาพ ดังรายการตอไปนี้ 
 

ลําดับ 
เลขทะเบียนอาหารสัตว 
ช่ือการคา – เบอร 

ชนิดอาหารสัตว -ใชสําหรับ 
ช่ือผูผลิตหรือนําเขา - สถานที่ผลิตหรือนําเขา 

 

เก็บจากอาหาร
สัตว 

ทั้งหมดที่มีอยู 

วันที่ผลิต /
นําเขา 

Lot No. 

   
 

.....................ถุง   

นน. ถุงละ.............กก. 
  

   .....................ถุง   

นน. ถุงละ.............กก. 
  

   .....................ถุง   

นน. ถุงละ.............กก. 
  

   .....................ถุง   

นน. ถุงละ.............กก. 
  

   .....................ถุง   

นน. ถุงละ.............กก. 
  

 
 

 
 

 
 

.....................ถุง   

นน. ถุงละ.............กก. 
 
 

 
 

                รวมจํานวนอาหารสัตวทั้งหมดที่สุมเก็บ............ตัวอยาง          จํานวน ...........ถุง (น้ําหนักถุงละประมาณ 200 – 1,000 กรัม) 

  อนึ่ง ในการนี้ขาพเจาไมคิดมูลคาแตประการใด และในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ครั้งนี้ มิไดทําใหทรัพยสิน
ของขาพเจาสูญหายหรือเสียหายแตอยางใด อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง จึงลงชื่อรับรองไวตอหนาพนักงานเจาหนาที่ทายบันทึกนี้ 

 
ลงช่ือ................................................ผูดําเนินกิจการ ⁄ เจาของ ⁄ ผูแทน          ลงช่ือ................................................พนักงานเจาหนาที่ 
      (..................................................)                        (....................................................) 

            ลงช่ือ................................................พนักงานเจาหนาที่ 
                              (...................................................)   
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หนวยงาน…….....................................โครงการ/กิจกรรม………………………………….. ตรวจ       ปกติ           ยืนยันผล screening         เก็บซ้ํา

ลําดับ Sample  No. ชนิด reference No. ประเภท / รายละเอียดตัวอยาง / วันผลิต / วันที่เก็บ หนวยงาน แหลงที่เก็บ Lot  No. รายการวิเคราะห

ที่ ตัวอยาง (ชื่อการคา)* (เลขทะเบียนอาหารสัตว) นําเขา ตัวอยาง เจาของ/ผูเก็บ (ฟารม/โรงงาน) (ถาระบุได ) เพิ่มเติม/ยืนยัน

ตัวอยาง

สําหรับหนวยงานผูสงตัวอยาง สําหรับเจาหนาที่รับตัวอยาง

รวมสง.................................................. ต.ย. ตรวจสอบตัวอยางถูกตองรับไวดําเนินการ................................ ต.ย. ผูรับตัวอยางวิเคราะห........................ ผูลงบันทึกขอมูล

ผูสงตัวอยาง...................................................... สงคืน / ไมดําเนินการเนื่องจาก................................................................ วันที่รับ............................................ ................................

วันที่สงตัวอยาง.................................................. ........................................................................................................... สภาพตัวอยาง/ภาชนะบรรจุ วันที่บันทึก.................

โทร. ติดตอ....................................................... ผูรับและตรวจสอบตัวอยาง................................วันที่รับตัวอยาง................         ดี  ไมชํารุด         ..................

   * กรอกเฉพาะใบที่สง ส.พ.ส        กรุณากรอก  บรรทัด  เวน  บรรทัด
     ตรวจตาม พรบ. จาก ร.ง.1  เก็บซ้ํา 1.1  อายัด 1.2  นําเขา 2  รับรองฟารม 3.1  ยืนยันรับรองฟารม 3.11  ตออายุ  3.3  ยีนยันตออายุ  3.31  ปศจ.สงยืนยันผล screening 3.2 สอบสวนฟารม  3.4  แผนสารตกคาง  10.1  แกปญหาสารเรง  10.2 

แบบสงตัวอยางอาหารสัตว/ยืนยันผล

สําหรับเจาหนาที่ ส.ต.ส. ขอมูลที่ตองจัดกรอกใหครบจึงจะรับดําเนินการ ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) / ขอมูลที่ตองใสยืนยันผล
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ตัวอยางการกรอก    กรณีตรวจปกติ

หนวยงาน. สนง. ปศจ.  ชลบุรี..................โครงการ/กิจกรรม...ตรวจรับรองฟารมมาตรฐาน  3.1 ตรวจ       ปกติ            ยืนยันผล screening         เก็บซ้ํา

ลําดับ Sample  No. ชนิด reference No. ประเภท / รายละเอียดตัวอยาง / วันผลิต / วันที่เก็บ หนวยงาน แหลงที่เก็บ Lot  No. รายการวิเคราะห

ที่ ตัวอยาง (ชื่อการคา)* (เลขทะเบียนอาหารสัตว) นําเขา ตัวอยาง เจาของ/ผูเก็บ (ฟารม/โรงงาน) (ถาระบุได ) เพิ่มเติม/ยืนยัน

ตัวอยาง

1 ชบ 0001 อาหารเม็ดไกเนื้อ ระยะที่  3  1/8/49  3/4/50 ปศจ.ชลบุรี ฟารม  นายเดน

2 ชบ 0002 อาหารสุกรขุน  1/8/49  3/4/50 ปศจ.ชลบุรี ฟารมสมใจ

สําหรับหนวยงานผูสงตัวอยาง สําหรับเจาหนาที่รับตัวอยาง

รวมสง........2  ............................... ต.ย. ตรวจสอบตัวอยางถูกตองรับไวดําเนินการ................................ ต.ย. ผูรับตัวอยางวิเคราะห........................ ผูลงบันทึกขอมูล

ผูสงตัวอยาง......น.ส. ชวนชม ............................. สงคืน / ไมดําเนินการเนื่องจาก................................................................ วันที่รับ............................................ ................................

วันที่สงตัวอยาง...........10  เม.ย. 50.................... ........................................................................................................... สภาพตัวอยาง/ภาชนะบรรจุ วันที่บันทึก.................

โทร. ติดตอ..........................086-4298547............ ผูรับและตรวจสอบตัวอยาง................................วันที่รับตัวอยาง................         ดี  ไมชํารุด        ..................

   * กรอกเฉพาะใบที่สง ส.พ.ส        กรุณากรอก  บรรทัด  เวน  บรรทัด
     ตรวจตาม พรบ. จาก ร.ง.1  เก็บซ้ํา 1.1  อายัด 1.2  นําเขา 2  รับรองฟารม 3.1  ยืนยันรับรองฟารม 3.11  ตออายุ  3.3  ยีนยันตออายุ  3.31  ปศจ.สงยืนยันผล screening  3.2 สอบสวนฟารม  3.4  แผนสารตกคาง  10.1  แกปญหาสารเรง  10.2 

แบบสงตัวอยางอาหารสัตว /  ยืนยันผล

สําหรับเจาหนาที่ ส.ต.ส. ขอมูลที่ตองจัดกรอกใหครบจึงจะรับดําเนินการ ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) / ขอมูลที่ตองใสยืนยันผล

เลขที่อางอิง ต.ย. เปนเลขตัวอยาง

ของ สนง.ปศจ. ซึ่งเรียงตามลําดับที่

ของต.ย. ที่เก็บสงในปงบประมาณนั้น

กรุณาเขียนชื่อ คนที่จัดทําแบบสงตัวอยาง

มาใหชัดเจนพรอมเบอรโทรศัพทติดตอได
 ระบุหนวยงานที่เปน

 เจาของตัวอยางเดิม
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ตัวอยางการกรอก    กรณียืนยัน

หนวยงาน. ศ.ว.พ. ชลบุรี..................โครงการ/กิจกรรม...ตรวจรับรองฟารมมาตรฐาน  3.11 ตรวจ       ปกติ            ยืนยันผล screening         เก็บซ้ํา

ลําดับ Sample  No. ชนิด reference No. ประเภท / รายละเอียดตัวอยาง / วันผลิต / วันที่เก็บ หนวยงาน แหลงที่เก็บ Lot  No. รายการวิเคราะห

ที่ ตัวอยาง (ชื่อการคา)* (เลขทะเบียนอาหารสัตว) นําเขา ตัวอยาง เจาของ/ผูเก็บ (ฟารม/โรงงาน) (ถาระบุได ) เพิ่มเติม/ยืนยัน

ตัวอยาง

1 ชบ 0001 อาหารเม็ดไกเนื้อ ระยะที่  3  1/8/49  3/4/50 ปศจ.ชลบุรี ฟารม  นายเดน Furazolidone

2 ชบ 0002 อาหารสุกรขุน  1/8/49  3/4/50 ปศจ.ชลบุรี ฟารมสมใจ CTC

สําหรับหนวยงานผูสงตัวอยาง สําหรับเจาหนาที่รับตัวอยาง

รวมสง........2  ............................... ต.ย. ตรวจสอบตัวอยางถูกตองรับไวดําเนินการ................................ ต.ย. ผูรับตัวอยางวิเคราะห........................ ผูลงบันทึกขอมูล

ผูสงตัวอยาง......น.ส. สุดสวย ............................. สงคืน / ไมดําเนินการเนื่องจาก................................................................ วันที่รับ............................................ ................................

วันที่สงตัวอยาง...........20 เม.ย. 50...................... ........................................................................................................... สภาพตัวอยาง/ภาชนะบรรจุ วันที่บันทึก.................

โทร. ติดตอ..........................086-4868547............ ผูรับและตรวจสอบตัวอยาง................................วันที่รับตัวอยาง................         ดี  ไมชํารุด        ..................

   * กรอกเฉพาะใบที่สง ส.พ.ส        กรุณากรอก  บรรทัด  เวน  บรรทัด
     ตรวจตาม พรบ. จาก ร.ง.1  เก็บซ้ํา 1.1  อายัด 1.2  นําเขา 2  รับรองฟารม 3.1  ยืนยันรับรองฟารม 3.11  ตออายุ  3.3  ยีนยันตออายุ  3.31  ปศจ.สงยืนยันผล screening  3.2 สอบสวนฟารม  3.4  แผนสารตกคาง  10.1  แกปญหาสารเรง  10.2 

แบบสงตัวอยาง อาหารสัตว / ยืนยันผล

สําหรับเจาหนาที่ ส.ต.ส. ขอมูลที่ตองจัดกรอกใหครบจึงจะรับดําเนินการ ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) / ขอมูลที่ตองใสยืนยันผล

เลขที่อางอิง ต.ย. เปนเลขตัวอยาง

ของ สนง.ปศจ. หรือเลขตัวอยาง  เดิม

ของหนวยงานเจาของต.ย. ก็ได

กรุณาเขียนชื่อ คนที่จัดทําแบบสงตัวอยาง

มาใหชัดเจนพรอมเบอรโทรศัพทติดตอได
 ระบุหนวยงานที่เปน

 เจาของตัวอยางเดิม

 ตองระบุผล screening

 ที่ตรวจพบใน ต.ย. นั้น



        บันทึกขอความ 

สวนราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………                 

ที่  …………………………………………….วันที ่ ……………………………………………………………….             

เรื่อง   สงตัวอยาง  อาหารสัตว / น้าํ / ยาสัตว  เพื่อตรวจวิเคราะห 

เรียน  ผอ. สตส. / ผอ. ศวพ. 

 หนวยงาน.................................................ขอสงตัวอยาง  เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  ตามกิจกรรม  ดังนี ้
 ตรวจตาม  พรบ. 
    ปกติ  โรงงนาน  1             เก็บซํ้า 1.1             ดําเนินคดี/อายัด 1.2                 นําเขา 2       

 มาตรฐานฟารม 
    ตรวจรับรองฟารม   3.1                           ตรวจยืนยันผล  screening  test  จากศวพ.  3.11 

    ตรวจตออายุฟารม   3.3                          ตรวจยืนยันผล  screening  test  จากศวพ.  3.31 

    ตรวจยืนยันผล  screening  test  ฟารมสัตวปกสงออก  จาก  ปศจ. 3.2 

    สอบสวนฟารม  3.4 

    ติดตามการใชยาในฟารมสัตวปก  9.1 

 ตรวจสอบเฝาระวังสารตกคาง 
    แผนตรวจสารตกคางประจําป  10.1               แกไขปญหาสารเรงเนื้อแดง (กรณีปสสาวะ บวก ) 10.2 

    หนวยเฉพาะกิจ  แกไขปญหาสารเรงเนื้อแดง  10.2 

       ตรวจสอบตามทะเบียนตํารับยา            9.2 อ่ืนๆ  ( ระบุ).................................. 

 จึงขอสงตัวอยาง  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  (   )  อาหารสําเร็จรูปและหัวอาหารสัตว  จํานวน............ตัวอยาง 

  (   )  วัตถุดิบอาหารสัตว........................  จํานวน............ตัวอยาง 

  (   )  ยาสัตว     จํานวน............ตัวอยาง 

  (   )  สารผสมลวงหนา/วัตถุที่เติมในอาหารสัตว จํานวน............ตัวอยาง 

  (   )  นมและผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว  จํานวน............ตัวอยาง 

  (   )  น้ําดื่ม,น้ําใช ( ไกเนื้อ,สุกร )   จํานวน............ตัวอยาง 

  (   )  อื่นๆ .................................   จํานวน............ตัวอยาง 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดดําเนินการตอไป 

 

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

 

หมายเหตุ  ตรวจยืนยันผล  ตองแจงผล  screening  test  ที่ตองการใหยืนยันปริมาณดวยทุกครั้ง 
คําแนะนํา  บันทึกใบปะหนา  แยกกิจกรรมละแผน  และเพื่อความรวดเร็วในการรายงานผลวิเคราะหกรุณาแยกแตละแผนตามประเภทตัวอยาง 

เลขที่รับ.................วันที่............... 

ผูรับ............................................ 

Sample  No…………………….. 

 ถึง.............................. 

LMSI04_FORM09/1 
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   สวนราชการ /หนวยงาน...........................................
   ที่.................. วันที่................................ เลขที่รับ...........................

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

เรื่อง  ขอสงตัวอยางเนื้อและผลิตภัณฑ เวลา.................................

เรียน  ผอ.สตส. / ผอ.ศวพ.

          ขาพเจาขอสงตัวอยาง      O เนื้อ    O ไขมัน    O น้ําผึ้ง      จํานวน ............  ต.ย.    สภาพตัวอยาง    O  แชแข็ง     O แชเย็น     O ปกติ   เพื่อตรวจวิเคราะหสารตกคาง  ตามกิจกรรม

O  เนื้อโรงฆาบริโภคภายใน (กิจกรรมที่ 7)   O  เนื้อนําเขา (กิจกรรมที่ 15)               O  เนื้ออนามัย (กิจกรรมที่ 5) O  ตรวจรับรองฟารมมาตรฐาน (กิจกรรมที่ 3.1)     O  อื่นๆ ......................
ในรายการ O  1.Nitrofurans metabolite                 O  2.  Chloramphenicol           O  3. Tetracyclines                 O  4. Sulphonamides             O  5. β-agonist                  O 6. OCPs                O  7. PCBs

O  8. ยาตกคางวิธี Micro  Assay           O  9. S. aureaus                       O  10. Samonella spp.            O  11. Total count bact.         O 12  อืนๆ.........................................................................

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ sample No. reference No.

แหลงเก็บ

(โรงฆา/แหลงจําหนาย/ฟารม) ผูผลิต/นําเขา/ฟารม

วันผลิต/นําเขา/

วันที่เก็บ

วันที่

เก็บ ตย.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ  ตรวจสอบตัวอยางถูกตองรับไวดําเนินการ….......ต.ย.           ลงบันทึกขอมูลตัวอยาง
ลงชื่อ ........................................... สงคืน / ไมดําเนินการเนื่องจาก...................................          ลงชื่อ ...............................  ลงชื่อ ...................................                   ลงชื่อ ...................................
          (.........................................) ....................................................................................          เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
                 สัตวแพทยภาครัฐ ผูรับและตรวจสอบตัวอยาง .........................................          เวลา...........วันที่...............
โทร.ติดตอ....................................  วันที่รับตัวอยาง............................................................
ลงชื่อ.............................................  ผูสงตัวอยาง
        (............................................)

  เวลา...........วันที่....................                  เวลา...........วันที่.................... 

หมายเหตุ

สําหรับ จนท. รับ ตย. ขอมูลที่ตองมีครบ

 ผูตรวจวิเคราะห                                       ผูลงบันทึกและพิมพรายงาน

      เจาหนาที่หองปฏิบัติการ                            เจาหนาที่ออกรายงาน

ผลวิเคราะห

BQCLP_FORM 064  ออกวันที่  24/10/50



  ขอกําหนดสภาพภายในโรงเรือนสัตวปก 

        ชนิดสัตวปก 

   ขอกําหนด 
ไกเนื้อ ไกพันธุ ไกไข เปดเนื้อ เปดพันธุ 

 

พื้นที่การเลี้ยง 

 

- โรงเรือนระบบเปด :  

น้ําหนักไกเปนรวมกัน ≤ 20 กก./

ตรม. 
- โรงเรือนระบบปด :  

น้ําหนักไกเปนรวมกัน ≤ 33 กก./

ตรม. 
 

 

- โรงเรือนระบบเปด : 

     ระยะไกรุน       ≤ 10 ตัว/
ตรม. 

   ระยะใหผลผลิต ≤ 5 ตัว/ตรม. 
- โรงเรือนระบบปด : 

  ระยะไกรุน        ≤ 10 ตัว/ตรม. 

   ระยะใหผลผลิต ≤ 7 ตัว/ตรม 

 

- โรงเรือนระบบเปด : 

   ไกรุนไข ≤ 10 ตัว/ตรม. 

   ไกไข    ≤  5 ตัว/ตรม. 
- โรงเรือนระบบปด : 

   ไกรุนไข ≤ 14 ตัว/ตรม. 

   ไกไข    ≤  7 ตัว/ตรม. 
-การเลี้ยงในกรงตับ   

   ไกรุนไข ≤ 15 ตัว/ตรม. 

   ไกไข    ≥  450 ตรซม.  

                      กรงสูง ≥  35 ซม. 

 

- โรงเรือนระบบเปด : 

น้ําหนักเปดรวมกัน ≤ 16 กก./ตรม. 
- โรงเรือนระบบปด: 

น้ําหนักเปดรวมกัน ≤ 26 กก./ตรม. 

 

- โรงเรือนระบบเปด: 

 ระยะเปดรุน      ≤ 4 ตัว/ตรม. 

 ระยะใหผลผลิต ≤ 6 ตัว/ตรม. 
- โรงเรือนระบบปด : 

  ระยะเปดรุน     ≤ 6 ตัว/ตรม. 

  ระยะใหผลผลิต ≤ 6 ตัว/ตรม. 

การหมุนเวียนอากาศ ตามคูมือการจัดการประจําฟารม ตามคูมือการจัดการประจําฟารม ตามคูมือการจัดการประจําฟารม อากาศหนาว 5-8 นาที 
อากาศปกติ  
45 วินาที ถึง 1 นาที 15 วินาที 

อากาศหนาว 5-8 นาที 
อากาศปกติ  
45 วินาที ถึง 1 นาที 15 วินาที 

ฝุนละออง ตามคูมือการจัดการประจําฟารม ไมเกิน 15 มก./1 ลบ.ม. ตามคูมือการจัดการประจําฟารม ไมเกิน 15 มก./1 ลบ.ม. ไมเกิน 15 มก./1 ลบ.ม. 

อุณหภูมิ ไกเล็ก 32-33 °c 

ไกใหญ 20-30 °c 

ระยะกก 28-35 °c 

ไกรุนระยะใหผลผลิต 20-32 °c 

ตามคูมือการจัดการประจําฟารม เปดเล็ก 28-35 °c 

เปดใหญ 20-30 °c 

เปดเล็ก 28-35 °c 

เปดใหญ 20-32 °c 

ความชื้นสัมพัทธ ไมควรเกินรอยละ 80 รอยละ 50-80 ตามคูมือการจัดการประจําฟารม รอยละ 50-90 รอยละ 50-90 

ปริมาณแกส แอมโมเนีย ไมเกิน 20 พีพีเอ็ม 

คารบอนไดออกไซด                               
ไมเกิน 3,000 พีพีเอ็ม 

แอมโมเนีย ไมเกิน 20 พีพีเอ็ม 

คารบอนไดออกไซด                       
ไมเกิน 5,000 พีพีเอ็ม 

แอมโมเนีย ไมเกิน 20 พีพีเอ็ม 

คารบอนไดออกไซด                       
ไมเกิน 5,000 พีพีเอ็ม 

แอมโมเนีย ไมเกิน 25 พีพีเอ็ม 

คารบอนมอนอกไซด                            
ไมเกิน 50 พีพีเอ็ม 

แอมโมเนีย ไมเกิน 25 พีพีเอ็ม 

คารบอนมอนอกไซด                           
ไมเกิน 50 พีพีเอ็ม 



 คารบอนไดออกไซด                             
ไมเกิน 5,000 พีพีเอ็ม 

คารบอนไดออกไซด                            
ไมเกิน 5,000 พีพีเอ็ม 

แสงสวาง คาเฉลี่ยไมนอยกวา 20 ลักซ สองสวาง

อยางนอยใน 80% ของพื้นที่การเลี้ยง 
มีระยะมืดที่เหมาะสมโดย อายุไกเนื้อ
ตั้งแต 7 วันหลังลงไกจนถึง 3 วัน กอน
จับสงโรงฆาตองมีชวงมืดอยางนอย 6 
ชั่วโมงตอวัน โดยควรมี 4 ชั่วโมงที่
ตอเนื่องกัน                                    

10 ลักซ มีระยะมืดใหสัตวได          
พักผอนอยางนอย วันละ 1 ชม. 

ความเขมของแสง มีคาเฉลี่ยไม
นอยกวา 10 ลักซ ที่ระดับตาไก 
ไกรุน ตองไดรับแสงสวาง  ไม
นอยกวา 8 ชั่วโมงตอวัน แตไม

เกิน 23 ชั่วโมงตอวัน 

ไกระยะไข ตองไดรับแสงสวาง 8 
ชั่วโมง ถึง16 ชั่วโมงตอวัน 

10 ลักซ มีระยะมืดใหสัตวไดพักผอน
อยางนอย วันละ 1 ชม. 

10 ลักซ มีระยะมืดใหสัตวได
พักผอนอยางนอย วันละ 1 ชม. 

 



ขอกําหนดสภาพภายในโรงเรือนสุกร 

สภาพโรงเรือน 

1. พื้นที่ของการเลี้ยงสุกร 

- สุกรพอพันธุ  ไมนอยกวา  4.4  ตารางเมตร/ตัว 

- สุกรแมพันธุ  ไมนอยกวา  1.32  ตารางเมตร/ตัว 

- คอกคลอด  ไมนอยกวา  3.6  ตารางเมตร/ตัว 

- ซองคลอด  ไมนอยกวา  1.32  ตารางเมตร/ตัว 

- กลองกก   ไมนอยกวา  0.04  ตารางเมตร/ตัว 

- สุกรอนุบาล  ไมนอยกวา  0.30  ตารางเมตร/ตัว 

- สุกรรุน-ขุน  ไมนอยกวา  1  ตารางเมตร/ตัว 

 

2. สภาพแวดลอม (โรงเรือนปด) 

2.1 การหมุนเวียนอากาศ 

อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศภายในโรงเรือน (cfm./ตัว) 

ชนิดสุกร น้ําหนัก(กก.) อากาศหนาว(cfm./ตัว) อากาศรอน(cfm./ตัว) 
แมสุกรเล้ียงลูก 200 80 500 

แมสุกรอุมทอง 160 40 150 

พอ-แมพันธุ 200 50 300 

ลูกสุกร 6-15 10 25 

สุกรอนุบาล 16-37 15 35 

สุกรรุน 38-75 24 75 

สุกรขุน 76-110 35 120 

2.2 ความชื้นสมัพัทธ 50-80 % 



 

2.3 ฝุนละออง 

 ไมเกิน 10 มิลลิกรัม/1ลูกบาศกเมตร 

 

2.4 อุณหภูม ิ

 ลูกสุกรแรกเกดิถึง 3 สัปดาห ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียส 

 สุกรอนุบาล   ประมาณ 29-34 องศาเซลเซียส 

 สุกรรุน-ขุน   ประมาณ 26-30 องศาเซลเซียส 

 สุกรพอ-แมพนัธุ   ประมาณ 24-30 องศาเซลเซียส 

 

2.5 ปริมาณแกส 

 แอมโมเนีย  - วัดจากระดับพื้นคอกสูงขึ้นมา 120 เซนติเมตร ไมเกิน 10 พีพีเอ็ม. 

    - วัดจากระดับพื้นคอกสูงขึ้นมา 20 เซนติเมตร   ไมเกิน 20 พีพีเอ็ม 

 คารบอนโมนอกไซด ไมเกิน 40 พพีเีอ็ม 

 คารบอนไดออ็กไซด ไมเกิน 5,000 พีพีเอ็ม 

 ไฮโดรเจนซัลไฟด ไมเกิน 10 พพีเีอ็ม 

 

3. แสงสวาง  

ความเขมของแสงประมาณ 40-80 ลักซ (Lux) และไมนอยกวา 8 ช่ัวโมง ในแตละวนั 

 

  



 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภค 

 

รายการ เกณฑกําหนดที่เหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด 
คุณลักษณะทางกายภาพ 

สี (Colour) หนวย ปลาตินัม-โคบอลด 5 15 

รส (Taste) ไมเปนที่รังเกยีจ ไมเปนที่รังเกยีจ 

กลิ่น (Odour)  “ “ 

ความขุน (Turbidity)  

หนวย ซิลิกา สเกล ยนูิต 

5 20 

ความเปนกรด - ดาง (pH) 6.5 – 8.5  9.2 

คุณลักษณะทางเคมี (หนวย มก./ล.) 

ปริมาณสารทัง้หมด (Total Solids) 500 1,500 

เหล็ก (Fe) 0.5 1.0 

มังกานีส (Mn) 0.3 0.5 

เหล็กและมงักานีส (Fe & Mn) 0.5 1.0 

ทองแดง (cu) 1.0 1.5 

สังกะส ี(Zn) 5.0 15.0 

คัลเซียม (Ca) 75 200 

แมกนีเซยีม (Mg) 50 150 

ซัลเฟต (SO4) 200 250 

คลอไรด (Cl) 250 600 

ฟลูออไรด (F) 0.7 1.0 

ไนเตรต (NO3) 45 45 

อัลคินเบนซิลซัลโฟเนต  

(Alkylbenzyl Sulfonate, ABS) 

0.5 1.0 

ฟโนลกิซับสแตนซ  

(Phenolic substances as phenol) 

0.001 0.002 

 

 

    

 



 

 

 

รายการ 
เกณฑกําหนดที่

เหมาะสม 
เกณฑอนุโลม 

สูงสุด 
คุณลักษณะสารเปนพิษ (หนวย มก./ล.) 

ปรอท (Hg) 0.001 - 

ตะกั่ว (Pb) 0.05 - 

อารเซนิก (As) 0.05 - 

ซิลิเนียม (Se) 0.01 - 

โครเมียม (Cr hexavalent) 0.05 - 

ไซยาไนต (CN) 0.2 - 

แคดเมียม (Cd) 0.01 - 

แบเรียม (Ba) 1.0 - 

คุณลักษณะทางจลุชีววิทยา 

แสตนดารดเพลตเคานต (Standard Plate Count) 

หนวย โคโลนตีอลูกบาศกเซนติเมตร 

500 - 

เอ็มพีเอน็ (MPN) 

หนวย โคลิฟอรมออรแกนิสซัมตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 

นอยกวา 2.2 - 

อีโคไล (E. coli) ตองไมมีเลย - 

 

 

 
แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน 

                  ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภค  

                  ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนที่ 68 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2521 



มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภค 
 

รายการ เกณฑกําหนดที่เหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด 
คุณลักษณะทางกายภาพ 

สี (Colour) หนวย ปลาตินัม-โคบอลต 5 50 

ความขุน (Turbidity)  

หนวย ซิลิกา สเกล ยนูิต 

5 20 

ความเปนกรด - ดาง (pH) 7.0 – 8.5 6.5 – 9.2 

คุณลักษณะทางเคม ี(หนวย มก./ล.) 

เหล็ก (Fe) ไมเกินกวา 0.5 1.0 

มังกานีส (Mn) ไมเกินกวา 0.3 0.5 

ทองแดง (cu) ไมเกินกวา 1.0 1.5 

สังกะส ี(Zn) ไมเกินกวา 5.0 15.0 

ซัลเฟต (SO4) ไมเกินกวา 200 250 

คลอไรด (Cl) ไมเกินกวา 250 600 

ฟลูออไรด (F) ไมเกินกวา 0.7 1.0 

ไนเตรด (NO3) ไมเกินกวา 45 45 

ความกระดางทั้งหมด 

(Total Hardness as CaCo3)     

ไมเกินกวา 300 500 

ความกระดางถาวร 

(Non carbonate hardness as CaCo3) 

ไมเกินกวา 200 250 

ปริมาณสารทัง้หมดที่ละลายได 

(Total  dissolved solids) 

ไมเกินกวา 600 1,200 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายการ 
เกณฑกําหนดที่

เหมาะสม 
เกณฑอนุโลมสูงสุด 

คุณลักษณะสารพษิ 

สารหน ู(As) ตองไมมีเลย 0.05 

ไซยาไนด (CN) ตองไมมีเลย 0.2 

ตะกั่ว (Pb) ตองไมมีเลย 0.05 

ปรอท (Hg) ตองไมมีเลย 0.001 

แคดเมียม (Cd) ตองไมมีเลย 0.01 

ซิลิเนียม (Se) ตองไมมีเลย 0.01 

คุณลักษณะทางบักเตร ี

แสตนดารดเพลตเคานต (Standard Plate Count) 

หนวย โคโลนตีอลูกบาศกเซนติเมตร 

ไมเกินกวา 500 - 

เอ็มพีเอน็ (MPN) 

หนวย โคลิฟอรมออรแกนิสซัมตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 

นอยกวา 2.2 - 

อีโคไล (E. coli) ตองไมมีเลย - 

 

 

 
แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล     

                   พ.ศ.2520 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุข 

                   และปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 29 ง ลงวันที่ 13 เมษายน 2542 



 
                                            มาตรฐานน้ําทิ้งจากฟารมสุกร 

 

                           ขนาดของฟารมสุกร     คุณสมบัติทางเคม ี

          ของน้ําทิ้ง 
              หนวย 

          เล็ก       กลาง           ใหญ 

              pH 

            BOD 

            COD 

              SS 

             TKN 

                 - 

        มิลลิกรัม/ลิตร 

        มิลลิกรัม/ลิตร 

        มิลลิกรัม/ลิตร 

        มิลลิกรัม/ลิตร 

       5.5 – 9 

         100 

         400 

         200 

         200 

    5.5 – 9 

      100 

      400 

      200 

      200 

        5.5 – 9 

            60 

           300 

           150 

           120 

 



แบบ 1 (ฉบับแกไข ก.ย. 53)

บันทึกการเลี้ยงไกเนื้อ หนาที่………………….

ฟารม………..…………..…………………………. แหลงที่มาของไก………...………….................……………….. โรงเรือนที่ …………....………….….….

จํานวนไกเขา ……………………..ตัว พันธุไก………………...…………………………… วันที่เขาไก…………………..………….

จํานวนไกออก ..…………………..ตัว แหลงที่มาของอาหาร………...………………………......................….. วันที่จับไก………………...…………….

พื้นที่การเลี้ยง……………………ตารางเมตร ผูรับผิดชอบ……………...…………………………………
อายุไก ว/ด/ป เบอร อาหารเขา อาหารใช อุณหภูมิ อุณหภูมิ เวลา จํานวน สาเหตุ จํานวน สาเหตุ สูญเสีย การใชยา คําแนะนํา ผูรับผิดชอบ

อาหาร (ถุง,กก.) (ถุง,กก.) ต่ําสุด สูงสุด ไกตาย การตาย ไกคัดทิ้ง คัดทิ้ง สะสม และวัคซีน
(๐C) (๐C) (ตัว) (ตัว) (ตัว)



แบบ 2

ฟารม โรงเรือน

จํานวนไกเขาทั้งหมด                                 ตัว วันที่ไกเขา  

ว/ด/ป อุปกรณให

แสงสวาง

อุปกรณให

อาหาร

อุปกรณให

น้ํา

เคร่ืองระบาย

อากาศ

ระบบสัญญาณ

เตือน

เคร่ืองปนไฟ การแกไข ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ  ระบบสัญญาณเตือน (Alarm) ภายในโรงเรือนตรวจวันละ 1 ครั้ง และเคร่ืองปนไฟตรวจสัปดาหละ 1 ครั้ง สําหรับฟารมระบบปด

                                                         ผูรับผิดชอบ

บันทึกการตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณในโรงเรือนไกเนื้อ



ขอกําหนดจํานวนบุคลากรที่ทํางานในฟารมเล้ียงสัตว (เฉพาะที่มีการกําหนดไว) 

จํานวนบุคลากร 
ชนิดฟารมปศุสัตว 

ผูเล้ียง สัตวบาล สัตวแพทย 

ไกเนื้อ โรงเรือนระบบเปด :  
ผูเลี้ยง 1 คน  
ดูแลไมเกิน 10,000 ตัว 

โรงเรือนระบบปด :  
ผูเลี้ยง 1 คน  
ดูแลไมเกิน 100,000 ตัว 

โรงเรือนระบบปด :  
สัตวบาล 1 คน  
ดูแลไมเกิน 1,000,000 ตัว 
 

โรงเรือนระบบปด :  
สัตวแพทย 1 คน  
ดูแลไมเกิน 5,000,000 ตัว 
 

ไกพันธุ โรงเรือนระบบเปด :  
ผูเลี้ยง 1 คน  
ดูแลไมเกิน 10,000 ตัว 

โรงเรือนระบบปด : 
ผูเลี้ยง 1 คน  
ดูแลไมเกิน 20,000 ตัว 

โรงเรือนระบบปด : 
สัตวบาล 1 คน  
ดูแลไมเกิน 200,000 ตัว 
 

โรงเรือนระบบปด : 
สัตวแพทย 1 คน  
ดูแลไมเกิน 1,500,000 ตัว 

ไกไข โรงเรือนระบบเปด :  
ผูเลี้ยง 1 คน  
ดูแลไมเกิน 10,000 ตัว 

โรงเรือนระบบปด :  
ผูเลี้ยง 1 คน  
ดูแลไมเกิน 20,000 ตัว 

โรงเรือนระบบปด (มีระบบ
อัตโนมัติ):  
ผูเลี้ยง 1 คน  
ดูแลไมเกิน 50,000 ตัว 

โรงเรือนระบบปด :  
สัตวบาล 1 คน  
ดูแลไมเกิน 500,000 ตัว 

ผูผานการอบรมสัตวบาล 1 คน  

ดูแลไมเกิน 100,000 ตัว 
 

 

โรงเรือนระบบปด :  
สัตวแพทย 1 คน  
ดูแลไมเกิน 2,000,000 ตัว 
 

เปดเนื้อ โรงเรือนระบบเปด :  
ผูเลี้ยง 1 คน  
ดูแลไมเกิน 10,000 ตัว 

โรงเรือนระบบปด :  
ผูเลี้ยง 1 คน  
ดูแลไมเกิน 40,000 ตัว 

โรงเรือนระบบปด :  
สัตวบาล 1 คน  
ดูแลไมเกิน 400,000 ตัว 
 

โรงเรือนระบบปด :  
สัตวแพทย 1 คน  
ดูแลไมเกิน 3,000,000 ตัว 
 

เปดพันธุ โรงเรือนระบบเปด :  
ผูเลี้ยง 1 คน  
ดูแลไมเกิน 5,000 ตัว 

โรงเรือนระบบปด :  
ผูเลี้ยง 1 คน  
ดูแลไมเกิน 25,000 ตัว 

โรงเรือนระบบปด :  
สัตวบาล 1 คน  
ดูแลไมเกิน 100,000 ตัว 
 

โรงเรือนระบบปด :  
สัตวแพทย 1 คน  
ดูแลไมเกิน 1,500,000 ตัว 
 



ขอกําหนดจํานวนบุคลากรที่ทํางานในฟารมเล้ียงสัตว (เฉพาะที่มีการกําหนดไว) ตอ 

จํานวนบุคลากร 
ชนิดฟารมปศุสัตว 

ผูเล้ียง สัตวบาล สัตวแพทย 

สุกร ผูเลี้ยง 1 คน  

ดูแลสุกรพันธุ    ≤ 200 แม 
ดูแลสุกรรุน-ขุน  ≤ 2,000 แม 

 

สัตวบาล 1 คน 

ดูแลสุกร ผสม-อุมทอง-คลอด ≤ 3,000 แม 

ดูแลสุกรอนุบาล     ≤ 25,000 ตัว 

ดูแลสุกรขุน            ≤ 10,000 ตัว 

 

สัตวแพทย 1 คน 

ดูแลพอ-แมพันธุ ≤ 10,000 ตัว 

และสุกรอนุบาล-รุนไมเกิน ≤ 100,000 ตัว 

ดูแลพอ-แมพันธุ        ≤ 20,000 ตัว 

ดูแลสุกรอนุบาล-ขุน   ≤ 200,000 ตัว 

 

หมายเหตุ : ผูเล้ียง หมายถึง ผูดูแลสัตวที่ไดรับการฝกอบรมดานการเลี้ยง ชนิดปศุสัตวนั้นๆ 

  สัตวบาล หมายถึง ผูที่ควบคุมดูแลการเลี้ยงปศุสัตว ซ่ึงจบการศึกษาทางสัตวบาล หรือสาขาที่เกี่ยวของหรือ              
   เปนผูที่มีประสบการณในดานการเลี้ยงปศุสัตวนั้นๆอยางนอย 3 ป 

 สัตวแพทย หมายถึง ผูควบคุมกํากับดูแลดานสุขภาพสัตว และสุขอนามัยภายในฟารม ตลอดจนรับผิดชอบดูแล    
 ดานสวัสดิภาพสัตว ซ่ึงจบการศึกษาทางสัตวแพทย และมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย           
 ช้ันหนึ่ง และไดรับใบอนุญาตผูควบคุมฟารมจากกรมปศุสัตว 

 
 

 

 

 

 

 



เกณฑผลการวิเคราะหตัวอยางน้ําผ้ึง 
 

ชนิดตัวอยาง รายการวเิคราะห 

น้ําผึง้ - Chloramphenicol 

- Oxytetracycline 

- Chlortetracycline 

- Sulphonamides 

- Tylrosin 

- Organochlorine  pesticides ( OCPs) 

*  Aldrin  + Dieldrin 

*  Heptachlor + heptachlor  epoxide 

*  Chlordane 

*  DDT 

- Organophosphorus pesticides ( OPPs) 

  *  Coumaphos 

  *  Malathion 

 

 
หมายเหต ุ: ผลวิเคราะห อางอิงตามบทความ “น้ําผึ้งและมาตรฐานดานสารตกคาง”  (ตอนที่ 1)         

โดย  สัตวแพทยหญิงสุจิตตรา พงศววิัฒน  ในภาควิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑผลวิเคราะหตัวอยางอาหารสัตว 
 

ชนิดตัวอยาง 
อาหารขนจากฟารม 

รายการวิเคราะห ผลการวิเคราะห 

ฟารมโคนม 

ฟารมโคเนื้อ 

ฟารมแพะ 

ฟารมแกะ 

- Aflatoxin  ชนิด  B1 

- เนื้อ  กระดูกปน 

- Nitrofuran  group 

- Oxytetracycline 

- Chlortetracycline 

ตามตารางที ่1 

- *1 

- *2 

- *3 

- *3 

ฟารมสุกร - Nitrofuran  group 

- Oxytetracycline 

- Chlortetracycline 

- Beta  - Agonist * 

- *2 

- *3 

- *3 

- *2 

ฟารมสัตวปก 

(ไกเนื้อ, ไกไข, ไกพนัธุ,      

เปดพันธุ, เปดเนื้อ, เปดไข, 

นกกระทา) 

- Nitrofuran  group 

- Oxytetracycline 

- Chlortetracycline 

- Chloramphenicol 

- *2 

- *3 

- *3 

- *2 

 
หมายเหตุ 

*1. ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพ และ

มาตรฐานของอาหารสัตว (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลมที่

122 ตอนพิเศษ 72ง วันที่ 26 สิงหาคม 2548  

*2. ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหาร

สัตวที่ไมอนุญาตใหนําเขาเพื่อขาย และกําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ และ

สวนประกอบของวัตถุที่เติมในอาหารที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว พ.ศ.2545 

ประกาศใน                 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลม 119 ตอนพิเศษ 85ง วันที่ 11 

กันยายน 2545 

*3.  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของ

วัตถุดิบที่เติมในอาหารสัตวที่ใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพื่อขาย ตลอดจนอัตราสวน

หรือปริมาณที่ใหใช หรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2546 ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 65ง วันที่ 11 มิถุนายน 2546 
 



ตารางที่ 1 แสดงคาปริมาณอะฟลาทอกซีนในอาหารประเภทตางๆ 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กาํหนดลกัษณะของอาหารเสื่อมคุณภาพ พ.ศ. 

2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 112 ตอนพิเศษ 2ง วนัที่ 10 
กันยายน 2538 

 

ประเภทอาหาร ผลวิเคราะห (ปริมาณที่ตรวจพบ) 

1. ประเภทวัตถุดิบ 

- กากถั่วเหลือง 
- กากถั่วลิสง 
- ปลาปน 

- รําขาว (รําละเอียด, รําหยาบ, รําสกัดน้ํามัน) 

- ขาวโพดปน 

- ขาวโพดเม็ด 

 

ตองไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 500 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 40 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอกโิลกรัม 

ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

2. ประเภทวัตถุที่ผสมแลว 

2.1 หัวอาหารสัตว 
- หัวอาหารไก 

- หัวอาหารเปด 

- หัวอาหารโค-กระบือ 

- หัวอาหารสุกร 

2.2 อาหารสําเร็จรูป 

- อาหารสําเร็จรูปไกไข 

- อาหารสําเร็จรูปไกเนื้อ 

- อาหารสําเร็จรูปเปด 

- อาหารสําเร็จรูปสุกรแรกเกิดถึงน้ําหนัก 15 

กิโลกรัม 

- อาหารสําเร็จรูปสุกร น้ําหนกั 15 กิโลกรัมขึ้นไป 

- อาหารสําเร็จรูปโคอายุไมเกิน 1 ป 

- อาหารสําเร็จรูปโคอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป 

 

 

ตองไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 40 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

 

ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ตองไมเกิน 200 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

 



 

                          

 

คําสั่งกรมปศสุัตว 
ที่  253/2551 

เรื่อง   แตงต้ังคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้งสัตว 
   

 

เพื่อใหการดําเนินการ  เ ร่ืองการออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เปนไป  ตาม              

ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ. 2551 และสอดคลอง

ระบบการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65;1996 (มอก.5065-2540) จึงใหมีการปรับเปลี่ยน          

การตัดสินการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

อาศัยความตามนิยามคําวา “คณะผูตรวจรับรอง” ของขอ 4 และขอ 13 แหงระเบียบกรมปศุสัตว 

วาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมปศุสัตวจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิก คําสั่งกรมปศุสัตว ที่ 332/2548 เรื่อง แตงตั้งคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 

ขอ 2 ใหแตงตั้งบุคคลผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ ซึ่งผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรอง

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวของกรมปศุสัตวแลว เปนคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

(1) ปศุสัตวจังหวัด หรือผูแทน    หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง 

(2) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว ๗   ผูตรวจรับรอง 

 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด หรือผูแทน 

(3) หัวหนากลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว  ผูตรวจรับรอง 

 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด หรือผูแทน 

(4) หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  ผูตรวจรับรองและเลขานุการ 

 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด หรือผูแทน   

ขอ 3 ใหคณะผูตรวจรับรองตามขอ 2 มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) วางแผน และเตรียมการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน           

ฟารมเลี้ยงสัตว 

(2) กําหนดนัดหมายผูประกอบการ เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

(3) ดําเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว          

ใหเปนไปตามระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตวกําหนด 

/ในกรณี... 

 



-2- 

 

ในกรณีที่หัวหนาคณะผูตรวจรับรองไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่ง                  

ในคณะผูตรวจรับรอง เปนหัวหนาคณะผูตรวจรับรองแทน ทั้งนี้ ในการตรวจรับรองจะตองมีผูตรวจรับรองอยาง

นอย 3 คน และอาจมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือผูสังเกตการณรวมดวยก็ได 

 (4) ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนฟารมเลี้ยงสัตว ในกรณีที่ผูประกอบการไมปฏิบัติตาม

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ที่กรมปศุสัตวกําหนด หรือกรณีพบสารตกคาง             

ในสินคาปศุสัตว 

(5) จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดีหรือมาตรฐาน             

ฟารมเลี้ยงสัตว หรือผลสอบสวนฟารมเลี้ยงสัตว โดยละเอียด  

(6) ชี้แจงผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว          

ตอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เพ ื่อพิจารณาตัดสินใหการรับรองครั ้งแรก การตออายุ

ใบรับรอง การพักใช และการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว แลวแตกรณี 

(7) ตรวจติดตามฟารมเลี้ยงสัตวที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตามระยะเวลา        

ที่กําหนดและสงผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ใหผูตัดสิน         

การรับรอง พิจารณาเพื่อการคงไวซึ่งการรับรอง 

(8) ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนสัตวแพทยผูไดรับใบอนุญาตควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว 

ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ดานการจัดการสุขภาพสัตว 

พรอมเสนอความเห็นการสั่งพักใช และเพิกถอนใบอนุญาตเปนสัตวแพทยผูควบคุมฟารมใหกรมปศุสัตว

พิจารณา 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันที่  26  มิถนุายน  พ.ศ.  2551     

                                                        
(นายศักดิ์ชยั  ศรีบุญซื่อ) 

   อธิบดีกรมปศุสัตว 

 

 

 

 

 

 



 

                          
 

 

คําสั่งกรมปศสุัตว 
ที่  254/2551 

เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 
 

เพื่อใหการดําเนินการ  เ ร่ืองการออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เปนไปตาม        

ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ. 2551 และสอดคลอง

ระบบการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65;1996 (มอก.5065-2540) จึงใหมีการปรับเปลี่ยน          

การตัดสินการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

อาศัยความในนิยามคําวา “คณะกรรมการ” ของขอ 4 และขอ 20 แหงระเบียบกรมปศุสัตววาดวย

การขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมปศุสัตวจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 

ขอ 1   ใหแตงตั้งบุคคลผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารม

เลี้ยงสัตว (Certification Committee) 

(1) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  ประธานคณะกรรมการ 

(2) ผูอํานวยการสวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว  รองประธานและกรรมการ 

 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 

(3) นายสัตวแพทยสวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว  กรรมการ 

 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย จํานวน 2 คน 

ใหประธานกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนเลขานุการ 

ขอ 2 ใหคณะกรรมการตามขอ 1 มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) พิจารณาใหคําตัดสินการรับรองครั้งแรก การพักใช การเพิกถอน และการตออายุ

ใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว  

(2) ทบทวนความถูกตองของผลการตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม

เลี้ยงสัตว 

(3) ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางในการแกไขปญหาของผูประกอบการ 

(4) เชิญผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว มาชี้แจงเรื่องการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตว 

ในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

(5) สรุปผลการพิจารณาตัดสินการรับรองครั้งแรก การพักใช การเพิกถอน และการตออายุ

ใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เพื่อใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการตามผลการพิจารณานั้น 

 

/(6) รายงาน... 

 



 -2- 

 

(6) รายงานผลการพิจารณาตัดสินการรับรองครั้งแรก การพักใช การเพิกถอน การตออายุ

ใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ใหกรมปศุสัตวทราบ 

(7) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตามที่อธิบดี

กรมปศุสัตวมอบหมาย 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 

               
(นายศักดิ์ชยั  ศรีบุญซื่อ) 

   อธิบดีกรมปศุสัตว 

 



 

                          
 

            

คําสั่งกรมปศสุัตว 
ที่  525/2551 

เรื่อง   แตงต้ังผูตัดสินการรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้งสัตว 
   

 
เพื่อใหการดําเนินการ เ ร่ืองการออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวเปนไปตาม              

ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ. 2551 และสอดคลอง
ระบบการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65;1996 (มอก.5065-2540) จึงใหมีการปรับเปลี่ยน
การตัดสินการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

อาศัยความตามนิยามคําวา “ผูตัดสินการรับรอง” ของขอ 4 และขอ 33 แหงระเบียบกรมปศุสัตว
วาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมปศุสัตวจึงมีคําสั่ง
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 แตงตั้งใหผูอํานวยการสวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตว   
และสุขอนามัย เปนผูตัดสินการรับรอง (Decision  Person) 

ในกรณีที่ ผู ได รับแตงตั้ งตามวรรคหนึ่ ง  ไมอาจปฏิ บั ติหนาที่ ได  ใหนายสัตวแพทย                
สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว ทําหนาที่ผูตัดสินการรับรองแทน 

ขอ 2 ใหผูตัดสินการรับรอง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) พิจารณาตัดสินการคงไวซึ่งการรับรอง และการยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟารม     

เลี้ยงสัตว  
(2) สรุปผลการพิจารณาตาม (1) เพื่อใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการตามผล            

การพิจารณานั้น 
(3) รายงานผลการพิจารณาใหกรมปศุสัตวทราบ 
(4) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใหการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

      ส่ัง  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2551    

 

                                                                          
  (นายศักดิ์ชยั  ศรีบุญซื่อ) 

      อธิบดีกรมปศุสัตว 

 



 
 

คําสั่งกรมปศุสัตว 

ท่ี 881/2547 

เร่ือง แตงตั้งคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึง้  
................................................................. 

. 

  เพื่อใหการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑผ้ึงที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน อันเปนการยกระดับคุณภาพ

สินคาและคุมครองผูบริโภคในการบริโภคอาหารปลอดภัย จึงสมควรใหมีคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

เพื่อดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง ใหเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการ 

  อาศัยความตามขอ 2.7 แหงบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกรมปศุสัตวและกรมสงเสริม

การเกษตร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อธิบดีกรมปศุสัตวจึงออกคําสั่งไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง ประกอบดวย 

1.1  ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย เปนหัวหนาคณะผูตรวจรับรอง  

       มาตรฐานฟารมผ้ึง 

1.2 ปศุสัตวจังหวัดหรือผูแทนที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 

      ผ้ึงเปนผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

1.3 ผูอํานวยการสวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและ 

      สุขอนามัยเปนผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

1.4 หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัด เปนผูตรวจ 

      รับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

1.5 นายสัตวแพทย สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ที่ผานการ 

      ฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง เปนผูตรวจรับรองมาตรฐาน 

      ฟารมผ้ึง 

1.6 ผูอํานวยการสาํนักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร หรือ  

      ผูแทนที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง เปนผูตรวจ 

      รับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 



 

1.7 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต กรมสงเสริมการเกษตร หรือ 

      ผูแทน ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง เปนผูตรวจ    

      รับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

1.8 เกษตรจังหวัด หรือผูแทนที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 

      ผ้ึงเปนผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

1.9 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผ้ึง) กรมสงเสริมการเกษตร      

      หรือผูแทนที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง เปนผูตรวจ 

      รับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

1.10 นายสัตวแพทย สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและ 

        สุขอนามัย เปนผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึงและเลขานุการ 

ขอ 2   คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

2.1 วางแผนและเตรียมการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

2.2 กําหนดนัดหมายผูประกอบการ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

2.3 ดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง ใหเปนไปตามระเบียบที่กรมปศุสัตว และ

กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดและจัดทําบันทึกสรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐาน 

ฟารมผ้ึง ทั้งนี้ ในการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึงจะตองมีผูตรวจรับรองฯ อยางนอย     

3 คน โดยใหมีผูตรวจรับรองฯ จากกรมปศุสัตว 2 คน และกรมสงเสริมการเกษตร 1 คน 

2.4  แจงผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึงที่ผานการรับรองจากคณะผูตรวจรับรอง 

มาตรฐานฟารมผ้ึง โดยใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยเปนผูออก

ใบรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง 

2.5 ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนฟารมผ้ึงในกรณีที่ผูประกอบการไมปฏิบัติตาม 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผ้ึง หรือกรณีพบสารตกคางในผลิตภัณฑผ้ึง 

โดยใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยเปนผูเพิกถอนใบรับรอง

มาตรฐานฟารมผ้ึง 

2.6 รายงานผลการดําเนินงานดานมาตรฐานฟารมผ้ึงใหสํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินคาปศุสัตวทราบ 

2.7 ตรวจติดตามฟารมผ้ึงที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึงตามระยะเวลาที่กําหนด  

เพื่อคงสภาพของฟารมผ้ึงที่ไดมาตรฐานไว 



2.8 ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนสัตวแพทยผูไดรับใบอนุญาตควบคุมฟารมผ้ึง ใน

กรณีที่ไมปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานฟารมเรื่องการจัดการดานสุขภาพผึ้ง พรอม

เสนอความเห็นควรสั่งพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูควบคุมฟารมผ้ึงใหกรมปศุสัตว

พิจารณา 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

         ส่ัง ณ วันที่  8 ธันวาคม พ.ศ.2547 

                                                                                             
               (นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง) 

          อธิบดีกรมปศุสัตว 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
ระหวาง 

กรมปศุสตัวและกรมสงเสริมการเกษตร 
.................................. 

 

 บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้นระหวางกรมสงเสริมการเกษตร โดยนายธงชาติ รักษากุล ตําแหนงอธิบดี

กรมสงเสริมการเกษตร ฝายหนึ่งกับกรมปศุสัตว โดยนายยุคล ล้ิมแหลมทอง ตําแหนงอธิบดีกรมปศุสัตวอีก

ฝายหนึ่งทั้งสองฝายตกลงรวมกันดําเนินการผลิตผลิตภัณฑผ้ึงที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานเพื่อเปนการ

ยกระดับคุณภาพสินคาและคุมครองผูบริโภค ในการบริโภคอาหารปลอดภัยและทั้งสองฝายตกลงปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
1. หนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร 

1.1 ข้ึนทะเบียนผูประกอบการเลี้ยงผึ้ง สถานที่เลี้ยงผึ้ง โดยจัดทําทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้ง
และทะเบียนฟารมผ้ึง 

1.2 จัดฝกอบรม เร่ือง การเลี้ยงผึ้งใหกับเกษตรกร เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรและ    

กรมปศุสัตว 

1.3 รวมเปนคณะทํางานยกราง การจัดทําระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวของกับยาสัตวตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก.7001-2540 

1.4 รวมเปนคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง เพื่อดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม
ผ้ึงตามขั้นตอนของทางราชการ 

2. หนาที่ของกรมปศุสัตว 
2.1 รับคํารองขอขึ้นทะเบียนมาตรฐานฟารมผ้ึงของผูประกอบการ 
2.2 จัดฝกอบรม เร่ือง มาตรฐานฟารมผ้ึงใหแกผูประกอบการ 

2.3 จัดฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึงใหกับเจาหนาที่กรมปศุสัตวและ 

กรมสงเสริมการเกษตร 

2.4 จัดฝกอบรมหลักสูตรสัตวแพทยผูควบคุมฟารมผ้ึงใหกับนายสัตวแพทย 
2.5 ดําเนินการและควบคุมโรคระบาดของผึ้งใหเปนไปตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 

2.6 การออกระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของกับยาสัตว ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.7001-2540 

และคําสั่งหรือระเบียบดานโรงงานใหแตงตั้งคณะทํางานจากกรมปศุสัตว กรมสงเสริม

การเกษตร และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อยกรางและจัดทําระเบียบหรือประกาศดังกลาว

กอนประกาศใช 



2.7 แตงตั้งคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผ้ึง ประกอบดวย เจาหนาที่กรมปศุสัตวและ

เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการตามขั้นตอนของราชการและออกหนังสือ

รับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับฟารมผ้ึงใหเกษตรกรและผูประกอบการ ที่ผานการ

ตรวจรับรองจากคณะทํางานตรวจสอบฟารมผ้ึง 

2.8 ออกหนังสือรับรองสุขภาพ (Health Certificate) ออกหนังสือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑผ้ึง 

(Certificate of Analysis) 
3. ขอตกลงเพื่อรวมกันดําเนินโครงการนี้ มีกําหนดระยะเวลา 5 ป 

 

เร่ิมต้ังแตวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2547 

 

ส้ินสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 

  

บันทึกขอตกลงนี้จัดทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทั้งสองฝายไดอานและเขาใจ

ขอความโดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 

 

 

 

(ลงนาม) (ลงนาม)         

                                                                        
 (นายธงชาติ รักษากุล)                            (นายยุคล ล้ิมแหลมทอง) 

 อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  อธิบดีกรมปศุสัตว 

 

(ลงนาม) (ลงนาม) 

                                                                             
    (นายอุดม จริเศวตกุล)  (นายประกิจ จงวัฒนากุล) 

    ผูอํานวยการสวนสงเสริมสินคาเกษตร  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและ 

(รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักสงเสริม  รับรองมาตรฐานสนิคาปศุสัตว 

           และจดัการสินคาเกษตร)           กรมปศสัุตว 

            กรมสงเสริมการเกษตร             พยาน 

                 พยาน 
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ขอกําหนด ISO/IEC GUIDE 65:1996 
General requirements for bodies operating product certification systems 

และคุณสมบัติของผูตรวจประเมินอางอิงตาม ISO 19011 Guidelines for quality and/or 
environmental management systems auditing 

เรียบเรียงโดย : อมรัช ต้ังใจพัฒนา 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคาปศุสัตว  กรมปศุสัตว                      

_____________________________ 

 

ขอกําหนด ISO/IEC GUIDE 65:1996 General requirements for bodies operating product 

certification systems เปนขอกําหนดทั่วไปสําหรับบุคคลที่สาม หรือหนวยงานที่ใหบริการรับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑ (Certification Body) ที่ประสงคจะไดรับการยอมรับวามีความสามารถและความนาเชื่อถือ 

สําหรับประเทศไทยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑได

พิจารณาเสนอเปนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2262 (พ.ศ.2511) เร่ือง กําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกําหนดทั่วไปสําหรับหนวยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ มาตรฐานเลขที่         

มอก.5065-2540 โดยใช ISO/IEC GUIDE 65:1996 ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลักโดยใชในระดับเหมือนกัน

ทุกประการ 

 งานดานการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว    ซึ่งมีกรมปศุสัตว

เปนหนวยรับรอง สําหรับผูประกอบการฟารมที่มีความประสงคขอการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว โดย

ไดทําการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวต้ังแต พ.ศ.2542 จนถึงปจจุบัน 

และเพื่อเปนการพัฒนาหนวยรับรองของกรมปศุสัตว     กรมปศุสัตวไดออกระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการ

ขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ.2551 ซึ่งมีเนื้อหาบางสวนสอดคลองกับ ISO/IEC 

GUIDE 65:1996 ในการนี้ถือเปนการเริ่มตนการพัฒนาหนวยรับรองไดในระดับหนึ่ง และเพื่อในอนาคต

กรมปศุสัตวจะไดพัฒนาหนวยรับรองใหเปนไปตาม ISO/IEC GUIDE 65:1996 ไดเต็มระบบจึงขอนํา

ภาพรวมขอกําหนด ISO/IEC GUIDE 65:1996 โดยถอดความมาจากฉบับภาษาอังกฤษมานําเสนอ และ

การที่จะเปนหนวยรับรองที่มีคุณภาพ สวนประกอบอยางหนึ่งที่เปนสวนประกอบที่มีความสําคัญคือ

คุณสมบัติของผูตรวจประเมิน ผูเขียนจึงขอนําคุณสมบัติของผูตรวจประเมินอางอิงตาม ISO 19011 

Guidelines for  quality and/or environmental management systems auditing มานําเสนอโดยถอด

ความมาจากฉบับภาษาอังกฤษ  เพื่อเปนแนวทางในการเปนผูตรวจประเมินที่ดีตอไป รายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 

 

 



ขอกําหนด ISO/IEC GUIDE 65:1996 
General requirements for bodies operating product certification systems 

 
 ขอกําหนด ISO/IEC GUIDE 65:1996 General requirements for bodies operating product 

certification systems ประกอบดวยขอกําหนดดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ขอบขาย 

ขอ 2  เอกสารอางอิง 

ขอ 3  บทนิยาม 

ขอ 4  หนวยรับรอง 

ขอ 5  บุคลากรของหนวยรับรอง 

ขอ 6  การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในการรับรอง 

ขอ 7  การอุทธรณ การรองเรียน และการโตแยง 

ขอ 8   การยื่นขอการรับรอง 

ขอ 9  การเตรียมการประเมิน 

ขอ 10  การประเมิน 

ขอ 11 รายงานการประเมิน 

ขอ 12 การตัดสินการรับรอง 

ขอ 13  การตรวจติดตามผล 

ขอ 14  การใชใบอนุญาต ใบรับรอง และเครื่องหมายการรับรอง 

ขอ 15 ขอรองเรียนตอองคกร 
 

ขอ 1 ขอบขาย  
 

1.1 ISO/IEC GUIDE 65:1996 เปนขอกําหนดทั่วไปสําหรับบุคคลที่สามที่ใหบริการการรับรอง

คุณภาพผลิตภัณฑที่ประสงคจะไดรับการยอมรับวามีความสามารถและมีความนาเชื่อถือ คํา

วาหนวยรับรอง (Certification Body) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการใหการรับรองผลติภณัฑ 

และคําวาผลิตภัณฑ จะครอบคลุมผลิตภัณฑ กระบวนการ และการใหบริการ 
 

1.2 กิจกรรมที่หนวยรับรองดําเนินการรับรองจะประกอบดวย 

a) การทดสอบ 

b) การทดสอบหรือการตรวจสอบตัวอยางที่เก็บมาจากแหลงตางๆ 

c) การทดสอบหรือการตรวจสอบของผลิตภัณฑหรือบางสวนของผลิตภัณฑ 
d) การทดสอบหรือการตรวจสอบเปนชุด 

e) การประเมินการออกแบบ 



ขอ 2 เอกสารอางอิง 

ISO 8402:1994, Quality management and quality assurance – Vocabulary. 

ISO 10011-1:1990, Guidelines for auditing quality systems – Part 1: Auditing. 

ISO/IEC Guide 2:1996, Standardization and related activities – Genaral vocabulary. 

ISO/IEC Guide 7:1994, Guidelines for drafting of standards suitable for use for conformity 

assessment. 

ISO/IEC Guide 23:1982, Methods of indicating conformity with standards for third-party 

certification systems. 

ISO/IEC Guide 25:1990, General requirements for the competence of calibration and 

testing laboratories. 

ISO/IEC Guide 27:1983, Guidelines for corrective action to be taken by a certification 

body in the event of misuse of its mark of conformity. 

ISO/IEC Guide 28:1982, General rules for a model third-party certification system for 

products 

ISO/IEC Guide 39:1988, General requirements for the acceptance of inspection bodies. 

ISO/IEC Guide 53:1988, An approach to the utilization of a supplier’ quality system in 

third-party product certification. 

ISO/IEC Guide 62:1996, General requirements for bodies operating assessment and 

certification/registration of quality systems. 

 

ขอ 3 บทนิยาม 

 Supplier หมายถึง กลุมบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนด

ซึ่งไดรับการรับรอง 

 

ขอ 4 หนวยรับรอง Certification Body 
 

4.1 ขอกําหนดทั่วไป 

4.1.1 นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยรับรองจะตองไมเลือกปฏิบัติหรือขัดขวางผู

ยื่นคําขอ 

4.1.2 หนวยรับรองจะตองบริการตอผูยื่นคําขอ ที่อยูในขอบขายการรับบริการจะตองไมต้ังเงื่อนไข

อันไมสมควร เชน เร่ืองของเงินทุน ขนาด หรือเร่ืองการเขาเปนสมาชิกกับสมาคมหรือกลุม 

4.1.3 หลักเกณฑที่ใชในผลิตภัณฑของลูกคาตองเปนตองเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC guide 7 

4.1.4 หนวยรับรองจะตองจํากัดวงการรับรองเฉพาะที่เกี่ยวของกับขอบขาย 



4.2 การจัดองคกรของหนวยรับรอง จะตองทําใหเกิดความมั่นใจในการใหการรับรองซึ่งองคกร

จะตองมีลักษณะ 

a)  มีความเปนกลาง 

b)  มีหนาที่รับผิดชอบในการตัดสินใหการรับรองครั้งแรก การคงไว การขยายขอบเขต การพักใช 

และการเพิกถอนใบรับรอง 

c)   ระบุการจัดการ คณะกรรมการ กลุมบุคคล หรือบุคคลซึ่งทําหนาที่รับผิดชอบในเรื่องตอไปนี้ 

 1) การทดสอบ การตรวจสอบ การประเมินผล และการใหการรับรอง 

 2) กําหนดนโยบายใหสอดคลองกับการดําเนินงานของหนวยรับรอง 

 3) การตัดสินการรับรอง 

4) การกํากับดูแลการดําเนินการตามนโยบาย 

5) การกํากับดูแลดานการเงินของหนวยรับรอง 

6) มีการมอบอํานาจใหคณะกรรมการหรือผูแทนในการปฏิบัติงานแทน 

7) การกํากับดูแลดานวิชาการเพื่อใหการรับรอง 

d) จะตองมีเอกสารแสดงสถานะทางกฎหมาย 

e)  มีโครงสรางการจัดองคกรเปนลายลักษณอักษร ที่รักษาความเปนกลางได 

f)  มั่นใจวาผูตัดสินใหการการรับรอง มิใชผูตรวจประเมิน คือ มีความเปนกลางในระดับตัดสิน

ใหการรับรอง 

g) มีสิทธิ์ และหนาที่เกี่ยวกับกิจกรรมการรับรอง 

h) มีการจัดการดานการรับผิดที่เพียงพอ 

i) มีเสถียรภาพทางการเงิน และทรัพยากรที่จําเปน 

j) มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ผานการฝกอบรมและมีประสบการณและมีจํานวน

เพียงพอ 

k) มีระบบคุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจในการรับรอง 

l) มีนโยบาย และขั้นตอนการดําเนินงานที่แยกชัดเจนระวางกิจกรรมการรับรองกับกิจกรรมอื่น 

m) ผูบริหารระดับสูง และผูปฏิบัติงานเปนอิสระจากดานการคา ทางการเงิน ความกดดัน และ

อิทธิใดๆที่จะมีผลตอการใหการรับรอง 

n) มีระเบียบขั้นตอนการดําเนินการของคณะกรรมการ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการรับรองเพื่อให

คณะกรรมการเปนอิสระจากดานการคา ทางดานการเงิน ความกดดัน และอิทธิพลใดๆ ใน

การตัดสินใจ และองคประกอบของคณะกรรมการจะตองมีสัดสวนที่เหมาะสม 

o) จะตองมั่นใจวากิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของ จะไมมีผลตอการสรางความมั่นใจ จุดประสงคและ

ความเปนกลางในการใหการรับรอง โดยจะตองไม 

1)  เปนผูผลิต หรือออกแบบผลิตภัณฑที่ใหการรับรอง 



2) เปนที่ปรึกษา หรือใหคําแนะนํา แกผูยื่นคําขอเพื่อใหไดการรับรองหรือการคงไวซึ่งการ

รับรอง 

3) ใหบริการอื่นที่มีผลตอการรักษาความลับ ความเปนธรรม และความเปนกลางของการ

รับรอง เชน การจัดการฝกอบรม 

p) มีนโยบาย และขั้นตอนการดําเนิน เกี่ยวกับการรองเรียน การอุทธรณ และการโตแยง 
 

4.3  การดําเนินการ 

 หนวยรับรองจะดําเนินการตรวจประเมิน ความสอดคลองของผลิตภัณฑกับมาตรฐานที่

กําหนด และการสังเกตกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของดวย เชน 

การทดสอบ การตรวจสอบ เปนตน  
 

4.4 การจางเหมาชวง 
 ในกรณีที่หนวยรับรอง มีการจางเหมาชวงในกิจกรรมใหการรับรอง เชน การทดสอบ 

การตรวจสอบ ใหกับบุคคล หรือหนวยงานภายนอก จะตองจัดทําสัญญา ซึ่งใหมีความ

ครอบคลุมการรักษาความลับ และการมีสวนไดสวนเสีย โดยหนวยรับรองยังคงมีสภาพดังนี้ 

a) คงมีความรับผิดชอบเต็ม ในการใหการรับรองครั้งแรก การคงไว การขยายขอบเขต 

การพักใช และการเพิกถอนใบรับรอง 

b) มีความมั่นใจวาผูรับจางเหมาชวง ตองมีความสามารถขององคกร หรือบุคลากรที่
เกี่ยวของในการดําเนินการรับรอง 

c) ผูยื่นคําขอ หรือผูไดรับการรับรองใหการยินยอม  
 

4.5 ระบบคุณภาพ 

4.5.1 การจัดการของหนวยรับรอง จะตองจัดใหมีนโยบายคุณภาพของผูบริหารระดับสูง โดย

จัดทําเปนเอกสาร และมีการนํานโยบายคุณภาพไปปฏิบัติและมีความเขาใจในบุคลากร

ทุกระดับชั้นขององคกร 

4.5.2 หนวยรับรองจะตองมีการจัดการระบบคุณภาพใหมีประสิทธิผลสอดคลองกับขอกําหนด 

ชนิด และขนาดของบุคลากร ระบบคุณภาพ จะตองจัดทําเปนเอกสาร และเอกสารนี้

จะตองเพียงพอสําหรับบุคลากร หนวยรับรองจะตองมอบหมายผูที่สามารถติดตอ

โดยตรงกับผูบริหารระดับสูงได ซึ่งผูที่ไดรับมอบหมายนี้จะมีหนาที่รับผิดชอบ 

a) มั่นใจวาไดมีการจัดทําระบบ มีการนําไปปฏิบัติ และมีการรักษาไว 

b) รายงานตอฝายบริหารเพื่อทบทวน และปรับปรุงระบบ 

4.5.3 จัดใหมีการจัดทําคูมือคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปนี้ 

a) นโยบาย 

b) สรุปสถานะทางกฎหมายของหนวยรับรอง และเจาของ 



c) ระบุชื่อ คุณสมบัติ ประสบการณของผูบริหารระดับสูง และบุคคลอ่ืนๆทั้งภายใน 

และภายนอกหนวยรับรอง 

d) จัดทําผังองคกรของหนวยรับรอง แสดงใหเห็นอํานาจหนาที่ในการรับผิดชอบตั้งแต
ผูบริหารระดับสูงลงมา 

e) รายละเอียดองคกรของหนวยรับรอง  รวมทั้ งรายละเอียดของการจัดการ

คณะกรรมการ กลุมบุคคล 

f) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การทบทวนของฝายบริหาร 

g) ข้ันตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงาน และการควบคุมเอกสาร 

h) กิจกรรมและอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับคุณภาพ รวมทั้งขอบเขต และขอจํากัดของ

บุคลากรที่รับผิดชอบ 

i) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การรับบุคลากร การคัดเลือก การฝกอบรม และการ

ตรวจสอบความสามารถ 

j) รายชื่อผูจางเหมาชวงที่ไดรับการยอมรับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขาถึงการ

บันทึก และการตรวจสอบความสามารถ 

k) ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดการขอบกพรอง เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ

จัดการแกไขและการปองกัน 

l) ข้ันตอนการปฏิบัติงานการประเมินผลิตภัณฑ และการดําเนินการขั้นตอนการให

การรับรอง 

m) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีมีขอรองเรียน อุทธรณ 

n) ข้ันตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
 

4.6 เงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการรับรองคร้ังแรก การคงไว การขยายขอบเขต การ

พักใช และการเพิกถอนใบรับรอง 

4.6.1 หนวยรับรองจะตองกําหนดเงื่อนไขสําหรับการรับรองครั้งแรก การคงไวและการขยายการ

รับรอง และเงื่อนไขภายใตการรับรอง ซึ่งอาจมีการพักใช หรือการเพิกถอนการรับรองใน

บางสวนหรือทั้งหมด 

4.6.2 หนวยรับรองจะตองมีข้ันตอนการปฏิบัติงานของ 

a)   การรับรองครั้งแรก การคงไว การเพิกถอน และการพักใชการรับรอง 

b)   การขยายหรือลดขอบขายของการรับรอง 

c)  การตรวจประเมินซ้ําในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่มีผลตอการออกแบบ

ผลิตภัณฑ หรือขอกําหนดเฉพาะ หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานซึ่งมีผลตอการ

รับรองผลิตภัณฑ  หรือมีการเปลี่ยนแปลงเจาของ  โครงสรางการบริหารของ

ผูประกอบการ ซึ่งจะมีผลทําใหผลิตภัณฑไมเปนไปตามระบบที่ใหการรับรองไว 



4.7 การตรวจติดตามคุณภาพภายในและการทบทวนของฝายบริหาร 

4.7.1 หนวยรับรองจะตองดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในเปนระยะ ๆ ใหครอบคลุมทุก

กิจกรรม เพื่อใหแนใจวาระบบการรับรองมีประสิทธิภาพ โดยหนวยรับรองตองแนใจวา 

a) บุคคลที่ไดรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในไดรับแจงผลการตรวจติดตาม 

b) มีการแกไขขอบกพรองตามเวลา และเหมาะสม 

c) ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในจะตองมีการบันทึกผล 

4.7.2 ฝายบริหารตองมีการทบทวนระบบคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อความมั่นใจใน

ความมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมของระบบ และมีการเก็บรักษาบันทึกการทบทวนไว 
 

4.8 การเอกสาร 

4.8.1 หนวยรับรองตองจัดทําเอกสาร (จัดทําเปนเอกสาร ส่ืออิเล็กโทรนิคส หรืออ่ืน ๆ) ปรับให

ทันสมัยและมีไวเมื่อมีการรองขอ (เอกสารเผยแพร) ซึ่งมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

a)  ขอมูลเกี่ยวกับขอบเขต อํานาจหนาที่ 

b)  ระบบการรับรอง รวมถึงกฎระเบียบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับการรับรองครั้งแรก 

การคงไว การขยายขอบเขต การพักใชและการเพิกถอนการรับรอง 

c)  กระบวนการตรวจประเมิน 

d)  เงินทุน การสนับสนุน และคาธรรมเนียมในการตรวจประเมิน 

e)  สิทธิและหนาที่ของผูยื่นคําขอ/ผูไดรับการรับรอง รวมทั้งขอกําหนด หรือขอยกเวนใน

การใชโลโกของหนวยรับรอง 

f)    ขอมูลการดําเนินการเมื่อมีขอรองเรียน 

g)   รายชื่อผลิตภัณฑที่มีการรับรอง และผูไดรับการรับรอง 

4.8.2 หนวยรับรองตองจัดทําวิธีการควบคุมเอกสารและขอมูล มีผูอนุมัติการออก การแกไข

เอกสาร มีบัญชีรายชื่อเอกสาร และการแจกจายที่เหมาะสม 
 

4.9  บันทึก 

4.9.1 หนวยรับรองจะตองมีระบบเก็บรักษาบันทึกใหเหมาะสมและเปนไปตามกฎระเบียบ 

- บันทึกจะแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการรับรองที่มีประสิทธิภาพในแตละขั้นตอนของการ

รับรอง ซึ่งประกอบดวย แบบใบสมัคร รายงานการประเมินผล การตรวจติดตามผล และ

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของกับการรับรองครั้งแรก การคงไว การขยายขอบเขต การพักใช

การเพิกถอนใบรับรอง  

- บันทึกจะตองมีการบงชี้การจัดเก็บ การทําลาย และตองมั่นใจในความปลอดภัยของ

ขอมูล 



- บันทึกจะตองมีระยะเวลาในการจัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกอาจใหครอบคลุม 

การครบรอบอายุการรับรอง ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย 

4.9.2 หนวยรับรองจะตองมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บเอกสารและ

คนหาบันทึก 
 

4.10  การรักษาความลับ 

4.10.1  หนวยรับรองจะตองมีการรักษาความลับใหสอดคลองกับกฎหมาย (ถามี) ในกิจกรรม

การรับรองและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งคณะกรรมการ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการรับรอง 

4.10.2  การเปดเผยขอมูลตองเปนไปตามกฎหมายหรือตองได รับความยินยอมจาก

ผูประกอบการ 

 

ขอ 5 บุคลากรของหนวยรับรอง 
 

5.1 ทั่วไป 

5.1.1 บุคลากรในหนวยรับรองจะตองมีความรูความสามารถในหนาที่ความรับผิดชอบของตน 

5.1.2 จัดทําเอกสารคูมือการทํางาน รายละเอียดงานในหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรทุกคน และ

จัดทําใหเปนปจจุบัน 
 

5.2 เกณฑคุณสมบัติ 

5.2.1 เพื่อใหแนใจวาการตรวจประเมินกระทําอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 

หนวยรับรองจะตองมีการระบุความรูความสามารถของบุคลากร 

5.2.2 หนวยรับรองจัดใหมีการเซ็นตสัญญา หรือเอกสารอื่นใด เพื่อแสดงวา 

a)   ในการดําเนินการตามกฎของหนวยรับรอง รวมทั้งการรักษาความลับ ความเปนอิสระ

จากการคา และการไมมีสวนไดสวนเสียกับการรับรอง 

b)   แสดงใหเห็นถึงกอนหนานี้ หรือขณะนี้ตนเองไมมีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ตนเองให

การรับรอง 

5.2.3 หนวยรับรองจะตองมีการเก็บรักษาขอมูลประวัติของบุคลากร เร่ือง คุณสมบัติ การฝกอบรม 

ประสบการณ บันทึกการฝกอบรม และประสบการณจะตองจัดเก็บใหเปนปจจุบัน ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

a) ชื่อ ที่อยู 

b) ตําแหนงหนาที่ 

c) คุณสมบัติทางการศึกษา และสถานะทางวิชาชีพ 

d) ประวัติการฝกอบรมและประสบการณการทํางาน 



e) วันที่เปลี่ยนแปลงขอมูลคร้ังลาสุด 

f) ผลการประเมินสมรรถนะของผูประเมิน 

 

ขอ 6 การเปลี่ยนแปลงการรับรอง 

 การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการรับรอง จะตองมีการแจงการเปลี่ยนแปลงใหทราบลวงหนา รับฟง

ขอคิดเห็น จัดพิมพขอกําหนด ตรวจสอบการปรับตัวตามขอกําหนดใหม 

 

ขอ 7 การอุทธรณ รองเรียนและโตแยง 
 

7.1 หนวยรับรองจะตองจัดใหมีคูมือข้ันตอนการอุทธรณ รองเรียน และโตแยง 
 

7.2 จัดทําบันทึกการอุทธรณ รองเรียน และโตแยงที่ไดรับ วิธีการแกไข และประเมินประสิทธิผล 

 

ขอ 8 การยื่นขอการรับรอง 
 

8.1 ขอมูลการรับรอง 

8.1.1 หนวยรับรองจะตองจัดใหมีรายละเอียดที่เปนปจจุบันของขั้นตอนการประเมินและการใหการ

รับรอง ในทุก ๆ การรับรอง เงื่อนไขสิทธิและหนาที่ของผูยื่นขอ และอัตราคาธรรมเนียม 

8.1.2 หนวยรับรองกําหนดใหผูประกอบการตอง 

  a) ปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนดการรับรองอยางสม่ําเสมอ 

b) ใหความรวมมือในการตรวจประเมิน ในการตรวจสอบเอกสาร การเขาถึงทุกสถานที่ 

บันทึกตาง ๆ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพภายใน และบุคลากร 

c)  อางถึงการรับรองเฉพาะในขอบขายที่ไดรับการรับรอง 

d)  ไมใชผลการรับรองในการทําใหหนวยรับรองเสียชื่อเสียง หรือทําใหเกิดความเขาใจผิดใน

การรับรอง 

e)  กรณีถูกพักใช หรือเพิกถอนการรับรอง หามอางถึงการรับรองและอาจตองคืนเอกสารการ     

รับรองใหแกหนวยรับรอง 

f)   ใชการรับรองเพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดเทานั้น 

g)  ไมนําสวนใดสวนหนึ่งของใบรับรอง หรือรายงานการตรวจประเมินไปสรางความเขาใจผิด 

h)  การโฆษณาเกี่ยวกับการรับรองตองเปนไปตามระเบียบของหนวยรับรอง 

8.1.3 กรณีขอบเขตของการรับรองตรงกับระบบเฉพาะหรือแบบของระบบซึ่งกระทํา โดยหนวย

รับรองจะตองมีการอธิบายใหผูยื่นขอ 

8.1.4 กรณีที่มีการขอขอมูลเพิ่มเติม จะตองจัดการใหผูยื่นคําขอ 

 



8.2 การยื่นคําขอ 

8.2.1 ผูยื่นคําขอจะตองกรอกใบสมัคร และลงนามโดยผูมีอํานาจ โดยมีรายละเอียด 

  a) ขอบขายที่ขอการรับรอง 

  b) ขอความการยินยอมปฏิบัติตามขอกําหนด และจัดหาขอมูลที่ตองการในการตรวจประเมิน 

8.2.2 ขอมูลของผูยื่นคําขอ อยางนอยจะตองประกอบดวย 

  a) ขอมูลทั่วไปของผูยื่นคําขอ (ชื่อ ที่อยู สถานะทางกฎหมาย) 

  b) ระบุผลิตภัณฑที่จะขอรับรอง ระบบการรับรอง และมาตรฐานการรับรอง 

 

ขอ 9 การเตรียมการตรวจประเมิน 
 

9.1 กอนดําเนินการตรวจประเมิน หนวยรับรองจะตองทบทวนการสมัคร หรือขอตกลงเพื่อใหแนใจวา 

a) ความตองการการรับรอง ไดมีการตกลง มีการจัดทําเปนเอกสารและเขาใจตรงกัน 

b) ส่ิงที่มีความขัดแยง หรือความเขาใจที่แตกตางไดมีการทําความเขาใจใหตรงกัน 

c) หนวยรับรองมีความสามารถบริการตามขอบเขต และสถานที่ของผูยื่นคําขอ ตลอดจนภาษาที่ใช 
 

9.2 หนวยรับรองจัดทําแผนการตรวจประเมิน 
 

9.3 หนวยรับรองแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และผูตรวจประเมินจะตองไมเปน

ผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
 

9.4 คณะผูตรวจประเมินจัดเตรียมเอกสารที่จําเปนในการตรวจประเมิน 

 

ขอ 10 การประเมิน 

 หนวยรับรองดําเนินการประเมินตามมาตรฐาน และขอบขายที่ยื่นขอ 

 

ขอ 11 รายงานการประเมิน 

 หนวยรับรองจะตองจัดใหมีข้ันตอนการรายงานผล ซึ่งอยางนอยจะตองประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

a)  คณะผูตรวจประเมินสงรายงานการตรวจประเมินใหหนวยรับรองถึงสิ่งที่ตรวจพบซึ่งเปนไปตาม

ขอกําหนด 

b)  รายงานการประเมิน เนื้อหาใหระบุขอบกพรองที่ตองแกไขกอนใหการรับรอง หรือความตองการ

ขยายการตรวจประเมิน หรือการตรวจสอบ 

 

 

 



ขอ 12 การตัดสินใหการรับรอง 
 

12.1 การตัดสินใหการรับรอง โดยหนวยรับรองดําเนินตามขอมูลผลการตรวจประเมิน และขอมูลที่

เกี่ยวของ 
 

 12.2 หนวยรับรองตองไมมอบอํานาจการรับรองใหหนวยงานอื่น 
 

12.3 หนวยรับรองตองมอบเอกสารการรับรอง เชน จดหมาย หรือใบรับรอง ลงนามโดยผูที่รับผิดชอบ 

โดยเอกสารการรับรองประกอบดวย 

 a) ชื่อ ที่อยูผูประกอบการ 

b) ขอบขายการรับรอง อาจรวมถึงชนิดของผลิตภัณฑ มาตรฐานที่ใชในการรับรอง และระบบ

การรับรอง 

c) วัน เดือน ป ที่มีผลในการรับรอง และอาจรวมถึงอายุของเอกสารรับรอง 
 

 12.4  การแกไขขอบขายของการรับรอง หลังไดรับการรับรองใหหนวยรับรองกําหนดวิธีการ 

 

ขอ 13 การตรวจติดตามผล 
 

 13.1 หนวยรับรองจะตองจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจติดตามผลเปนลายลักษณอักษร 
 

13.2 หนวยรับรองจะตองใหผูประกอบการแจงหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอการรับรอง 

เชน การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ ขบวนการผลิต ซึ่งอาจมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ หนวย

รับรองจะตองตัดสินวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีความจําเปนตองมีการสอบสวนเพิ่มเติม

หรือไม ในกรณีนี้ผูประกอบการจะไมไดรับอนุญาตใหจําหนายผลิตภัณฑ จนกวาหนวยรับรอง

จะอนุญาต 
 

 13.3 หนวยรับรองจะตองมีเอกสารสําหรับกิจกรรมการตรวจติดตามผล 
 

13.4 หนวยรับรองจะตองกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบการใชเครื่องหมายการรับรองเปนระยะ ๆ 

ในเวลาที่เหมาะสม 

 

ขอ 14 การใชใบอนุญาต ใบรับรอง และเครื่องหมายการรับรอง 
 

14.1 หนวยรับรองจะตองมีการตรวจสอบ ควบคุมการใชใบอนุญาต ใบรับรองและเครื่องหมายการ

รับรอง 
 

 14.2 ขอแนะนําการใชใบรับรองและเครื่องหมายตาม ISO/IEC Guide 23 



14.3 มีการจัดการที่เหมาะสมในการฝาฝนการใชใบอนุญาต ใบรับรอง และเครื่องหมายการรับรอง

โดยปฏิบัติตาม ISO/IEC Guide 27 

 

ขอ 15 การรองเรียนที่มีตอผูประกอบการ 

 หนวยรับรองตองกําหนดใหผูประกอบการ 

 a) จัดหาบันทึกการรองเรียนใหหนวยงานรับรองไดดูเมื่อมีการรองขอ 

 b) ผูประกอบการมีการปฏิบัติการแกไขที่เปนไปตามขอกําหนดการรับรอง 

 c) จัดทําบันทึกการปฏิบัติการแกไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คุณสมบัติผูตรวจประเมิน 
 

คุณสมบัติผูตรวจประเมินอางอิงตาม ISO 19011 Guideline for quality and/or environmental 

management systems auditing มีดังตอไปนี้  

คุณสมบัติของผูตรวจประเมิน แบงออกเปน 
 

1.คุณสมบัติสวนตัว (อางอิง ISO 19011 ขอ  7.2 Personal attributes) มีดังตอไปนี้ 

 1.1 ผูตรวจประเมิน ตองมีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ มีจรรยาบรรณ เชน มีความยุติธรรม จริงใจ มีความ

ซื่อสัตย สุขุม ระวังคําพูด และไมเปดเผยความลับของผูอ่ืน 

 1.2 เปนคนใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 1.3 เปนผูมีความสามารถ ไหวพริบในการติดตอส่ือสาร 

 1.4 เปนคนชางสังเกต มีความสามารถในการรับรู 

 1.5 เปนผูมีความเขาใจในสถานการณตางๆไดดี และปรับตัวได 

 1.6 เปนผูที่มีความสามารถในการแกปญหา ตามประเด็นสําคัญได 

 1.7 เปนผูมีความจําแมนยํา 

 1.8 สามารถสรุปผลโดยการวิเคราะห และใชเหตุผลไดรวดเร็ว 

 1.9 เปนผูเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีวิสัยทัศนกวางไกล 
 

2. ความรูและทักษะ (อางอิง ISO 19011 ขอ 7.3 Knowledge and skills) 

 ผูตรวจประเมินตองมีความรูและทักษะทั่วไปในเรื่องดังตอไปนี้ 

2.1 หลักการ ข้ันตอน และเทคนิคการตรวจประเมิน เพื่อชวยใหผูตรวจประเมินสามารถประยกุตใชใน

การตรวจประเมินตางๆ ไดอยางเหมาะสม และมั่นใจวาการตรวจประเมินเปนไปในแนวทาง

เดียวกันอยางสม่ําเสมอและเปนระบบ  
   โดยผูตรวจประเมินตองสามารถ 

• ประยุกตใชหลักการ ข้ันตอน และเทคนิคการตรวจประเมิน 
• วางแผนและบริหารงานอยางมีประสิทธิผล 
• ตรวจประเมินตามกําหนดเวลา 
• จัดลําดับและมุงเนนประเด็นสําคัญ 
• รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การฟง การสังเกตการณ และการทบทวนเอกสาร บันทึก 

และขอมูลที่มีประสิทธิผล 
• เขาใจความเหมาะสมและผลสืบเนือ่งของการใชเทคนคิการสุมตรวจ เพื่อการตรวจประเมนิ 
• ทวนสอบความถูกตองของขอมูลที่รวบรวมไว 



• ยืนยันความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการตรวจประเมิน  เพื่อสนับสนุนสิ่งที่ตรวจ

พบและสรุปผลการตรวจประเมิน 
• ตรวจประเมินปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของสิง่ทีต่รวจพบและสรปุผลการตรวจ

ประเมิน  
• ใชเอกสารการทํางานเพื่อบันทึกกิจกรรมการตรวจประเมิน 
• จัดทํารายงานการตรวจประเมิน 
• รักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล 
• ส่ือสารอยางมีประสิทธิผล ทั้งโดยทักษะทางภาษาเฉพาะตัว หรือโดยผานลามแปลภาษา 

2.2 ขอกําหนดของระบบมาตรฐานที่ทําการตรวจประเมิน และเอกสารอางอิง เพื่อชวยใหผูตรวจ

ประเมินสามารถเขาใจขอบขายของการตรวจประเมินและประยุกตใชเกณฑการตรวจประเมิน 

2.3 สภาวการณของผูประกอบการ เพื่อชวยใหผูตรวจประเมินสามารถเขาใจการดําเนินงานของ

ผูประกอบการ โดยความรูและทักษะในเรื่องนี้ตองครอบคลุมถึง 
• ขนาดขององคกร โครงสราง หนาที่ และการบริหารจัดการภายในองคกร 
• กระบวนการธุรกิจทั่วไป และคําศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของ 
• ธรรมเนียมทางสังคม และวัฒนธรรมของผูประกอบการ 

2.4 กฎหมาย กฎระเบียบและขอกําหนดที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูตรวจประเมินสามารถปฏิบัติงาน และ

ตระหนักถึงขอกําหนดที่ใชของผูประกอบการ ที่รับการตรวจประเมิน โดยความรูและทักษะใน

เร่ืองนี้ตองครอบคลุมถึง 
• หลักเกณฑ กฎหมายและกฎระเบียบระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับชาติ 
• สัญญาและขอตกลงรวม 
• อนุสัญญาและสนธิสัญญาสากลตางๆ 
• ขอกําหนดอื่นๆ ที่ผูประกอบการเกี่ยวของ 

2.5 ผูตรวจประเมินตองมีความรูและทักษะเฉพาะในเรื่องที่จะตรวจประเมิน เชน ระบบฟารมจะตองมี

ความรูและทักษะดังนี้ ระบบการผลิต องคประกอบของฟารม การจัดการฟารมการจัดการดาน

สุขภาพสัตว การจัดการดานสิ่งแวดลอม และการจัดการดานสวัสดิภาพสัตว เฉพาะสําหรับสัตวแต

ละประเภทและสามารถประเมินความพอเพียงของการควบคุมกระบวนการและบันทึกตางๆ 
 

3. ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน การฝกอบรม ประสบการณการตรวจประเมิน 
 (อางอิง ISO 19011 ขอ 7.4.4)  
   นอกจากคุณสมบัติขอ 1 และ 2 หนวยงานตองมีการกําหนดระดับการศึกษา ประสบการณ

ทํางาน การฝกอบรม และประสบการณการตรวจประเมิน ที่ผูตรวจประเมินจะไดมีความรูและทักษะในการ

ตรวจประเมินงานที่ไดรับมอบหมาย และตองผานการประเมินผล 



   ตารางที่ 1 เปนตัวอยางระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน การฝกอบรม ประสบการณการ

ตรวจประเมินของผูตรวจประเมินในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง แตอาจมีการปรับใหสูงหรือตํ่ากวานี้

ตามลักษณะงานที่ดําเนินการ 
 

ตารางที ่1 ตัวอยางระดับการศึกษา ประสบการณทาํงาน การฝกอบรม ประสบการณตรวจประเมนิ                           

สําหรับผูตรวจประเมนิ (ISO 19011 ขอ 7.4.4) 

 

พารามิเตอร ผูตรวจประเมนิ หมายเหต ุ

1.การศึกษา 

 

2.ประสบการณทํางาน 

 

 

3.ประสบการณทํางานในสาขาที่

เกีย่วของกับการตรวจประเมนิ 

 

4.การฝกบอรมดานการตรวจประเมนิ 

  

5.ประสบการณดานการตรวจประเมนิ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

5 ป 

 

 

อยางนอย 2 ป ในจาํนวนทัง้หมด       

5 ป 

 

40 ชัว่โมง 

 

มีประสบการณในการตรวจประเมนิ 

ไมนอยกวา 4 คร้ัง และเปนเวลา 

ไมนอยกวา 20 วนั ในฐานะผูตรวจ

ประเมนิฝกหัด ภายใตการควบคุม 

และแนะนาํของหวัหนาคณะผูตรวจ

ประเมนิ 

ข้ันต่ํา 

 

4 ปสําหรับผูจบการศึกษาสูงกวา

มัธยมศกึษาตอนปลาย 
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มกษ. 9032–2552 

มาตรฐานสินคาเกษตร 
ขอปฏิบัตกิารควบคุมการใชยาสัตว 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดเกณฑปฏิบัติในการใชยาสัตวสําหรับสัตวท่ีเล้ียงเพ่ือเปนอาหารมนุษย 

หรือสัตวท่ีเล้ียงเพ่ือใหผลิตผลและผลิตภัณฑซ่ึงเปนอาหารมนุษย (food producing animal) เพ่ือ

หลีกเล่ียงการเกิดยาสัตวตกคางท่ีเกินกําหนดคาระดับสูงสุดของสารตกคางจากยาสัตวในสัตว ผลิตผล

และผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภค  

2  นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้  มีดังตอไปนี้ 

2.1 ยาสัตวหรือยาสําหรับสัตว (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ท่ีใหแกสัตวท่ีเล้ียงเพ่ือเปนอาหาร

มนุษย หรือสัตวท่ีใหผลิตผลและผลิตภัณฑซ่ึงเปนอาหารมนุษย เพ่ือวัตถุประสงคในการวินิจฉัย บําบัด 

บรรเทา ปองกัน รักษาโรค หรือเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตวนั้น   

2.2  ยาสัตวตกคาง (residues of veterinary drug) หมายถึง ยาสัตวตามขอ 2.1 ท้ังท่ีเปนสารตั้งตน (parent drug) 

รวมถึงสารท่ีเกิดจากกระบวนการสรางและสลาย (metabolites) และสารอ่ืนๆท่ีติดมากับยาสัตว 

(associated impurities) ท่ีตกคางในเนื้อเยื่อสัตว ผลิตผล และผลิตภัณฑของสัตวซ่ึงเปนอาหารมนุษย 

2.3 สัตวแพทย หมายถึง  ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่งตามพระราชบัญญัติ 

วิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

2.4 ผูไดรับมอบหมาย หมายถึง บุคคลท่ีสัตวแพทย มอบหมายใหใชยาสัตว โดยไดรับการแนะนําและ

มอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทย 
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3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. แหลงท่ีมาของยาสัตว 

 

 

 

1.1 เปนยาสัตวท่ีขึ้นทะเบียนไวกับหนวยงาน

ท่ีมีอํานาจหนาท่ี  

 

1.1 ตรวจสอบเลขทะเบียนหรือ

เอกสารท่ีเก่ียวของ จากขอมูลการ

ขึ้ นทะเบี ยนของสํ านั กงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  

กรมปศุสัตว และกรมประมง 

1.2 มาจากแหลงจัดจําหนายท่ีถูกตองตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1.2 ตรวจสอบหลักฐานแหลง 

ท่ีมาของยาสัตว 
2. สัตวแพทยและผูไดรับ 

มอบหมาย 

2.1 มีสัตวแพทยรับผิดชอบในการตรวจวนิจิฉยั 

บําบัด บรรเทา ปองกัน รักษาโรค แนะนําและ

ควบคุมการใชยา กําหนดระยะเวลาหยุดยา

และออกใบส่ังยา (veterinary prescription)  

2.1 ตรวจใบอนุญาตผูประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง 

2.2 ผูไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยตอง 

ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชยาและ  

มีคําแนะนําท่ีชัดเจนจากสัตวแพทย 

2.2 ตรวจสอบหลักฐานบุคคล   

ผูไดรับมอบหมาย หลักฐานการ

ฝกอบรมและการมอบหมาย 

3. ขอมูลเก่ียวกับยาสัตว 3. ยาสัตวตองมีขอมูลท่ีสําคัญบนฉลากและ

เอกสารกํากับยาสัตว  

3. ตรวจสอบฉลากและเอก 

สารกํากับยาสัตว 

4. การเตรียมยา 4. ผูเตรียมยาตองไดรับการฝกอบรมวิธีการ 
ใชยาสัตวและการใชอุปกรณอยางถูกตอง 

4. ตรวจพินิจ และ/หรือตรวจ

บันทึกประวัติการฝกอบรม  

ผูเตรียมยาหรือผูผสมยาสัตว 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

5. การใชยาสัตว 

5.1 ใชตามใบส่ังยา ยกเวนยาท่ีไมตองมีใบ  

ส่ังยาจากสัตวแพทย 

5.1 ตรวจสอบใบสั่งยา และใบ

มอบหมายกรณีมีการมอบหมาย

และรายการยาสัตวท่ีสัตวแพทย 

จําแนกไววายาใดตองมี หรือไม

ตองมีใบส่ังยา  

5.2 ไมใชยาส้ินอายุ 5.2 ตรวจสอบวันส้ินอายุของ

ยาสัตว 

5.3 มีเอกสารหรือคําแนะนําการใชยาสัตว  

ท่ีมีรายละเอียดวิธีการใช 

5.3 ตรวจสอบคูมือการใชยา

สัตว 

5.4 หยุดใชยาตามระยะเวลาหยุดยาท่ีกําหนด

ไวในใบส่ังยา เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดยาสัตว

ตกคางในเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว 

5.4 ตรวจสอบบันทึกการใชยา

และระยะเวลาหยุดยาสัตว 

5.5 มีตารางการใชยาสัตวในการปองกันโรค 

ตามคําแนะนําของสัตวแพทย 

5.5 ตรวจสอบบันทึกตาราง

การใชยาสัตวในการปองกัน

โรคสัตว 

6. การเก็บบันทึกประวัติ

การใชยาสัตว 

6. สัตวแพทยและหรือเจาของฟารม หรือ  

ผูไดรับมอบหมาย ตองบันทึกการใชยาสัตว

และเก็บบันทึกไวอยางนอย 3 ป เ พ่ือให

สามารถตรวจสอบได 

6. ตรวจสอบบันทึกการใช  

ยา สัต ว และการ เ ก็บ รักษา

บันทึกการใชยาสัตว 

7. การระงับการใชยาสัตว 

 

 

7. กรณีท่ีสงสัยวายาสัตวท่ีใชนั้น ทําใหเกิดความ

ผิดปกติตอสัตว  สัตวแพทยหรือผู ได รับ

มอบหมายตองหยุดใชยาชนิดนั้นทันทีและ

บัน ทึกผลข าง เคียงพรอมท้ังรายงานให

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีทราบ  

7. ตรวจสอบบันทึกการใชยาสัตว 

และบันทึกรายงานผลขางเคียง 

8. การเก็บรักษายาสัตว 8. ใหเก็บรักษายาสัตวตามคําแนะนําของผูผลิต

ยาชนิดนั้น 

8. ตรวจพินิจการเก็บรักษา 

ยาสัตว 

9. การกําจัดยาสัตวท่ี   

ไมตองการใช 

9. การกําจัดยาสัตวท่ีเหลือจากการใช ตองปฏิบัติ

ใหปลอดภัยตามคําแนะนําบนเอกสารกํากับยา

หรือคําแนะนําของสัตวแพทย 

9. ตรวจสอบวิธีปฏิบัติการกําจัด

ยาสัตว  
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4 คําแนะนําสําหรับขอปฏบิัติการควบคมุการใชยาสัตว  

คําแนะนําขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตวนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของ เชน เกษตรกร

ผูประกอบการฟารม สัตวแพทย ใชเปนแนวทางการควบคุมการใชยาสัตวอยางถูกตอง เพ่ือหลีกเล่ียงการ

เกิดยาสัตวตกคางในเนื้อสัตว ผลิตผลหรือผลิตภัณฑจากสัตว โดยรายละเอียดคําแนะนําขอปฏิบัติการ

ควบคุมการใชยาสัตวอธิบายไวในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ก 

คําแนะนําขอปฏิบัตกิารควบคมุการใชยาสัตว 

(ขอ 4) 

ก.1  แหลงท่ีมาของยาสัตว 

ก.1.1 ยาสัตว สารผสมลวงหนาท่ีมีตัวยาผสมอยูดวย (medicated premix) ท่ีนํามาใชตองไดรับการ     

ขึ้นทะเบียนตํารับกับหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย  

ก.1.2 การจําหนาย จาย แจก ตองกระทําโดยผูไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และตองจัดทําบัญชีโดย

บันทึกการจําหนาย จาย แจก และยอดคงเหลือเพ่ือการติดตาม หรือตรวจสอบ รวมท้ังเก็บรักษายาสัตว

ตามคําแนะนําของผูผลิตยา 

ก.1.3 กรณีซ้ือยาสัตวจากผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับยาสัตว ท้ังยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณ ตองซ้ือ

จากผูประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายซึ่งมีหลายประเภท เชน ผูผลิตขายยาท่ีตนผลิต ผูขายสง 

ผูขายยาบรรจุเสร็จ   

ก.2  สัตวแพทย และผูไดรับมอบหมาย  

ก.2.1 หนาท่ีความรับผิดชอบของสัตวแพทย  

ก.2.1.1 ตรวจวินิจฉัย ปองกันและรักษาโรคสัตวท่ีอยูภายใตการดูแล โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ควบคุมการใชยาสัตวใหเปนไปอยางถูกตองตอโรคท่ีวินิจฉัย ท้ังชนิด ขนาด ปริมาณของยาท่ีใช และ

ควบคุมระยะเวลาหยุดยาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในฉลากหรือเอกสารกํากับยาสัตวตามท่ีได   

ขึ้นทะเบียนไว  

(2) ใหความสําคัญในการจัดการฟารมท่ีดี ควบคุมและจํากัดการใชยาสัตวเทาท่ีจําเปน เพ่ือหลีกเล่ียง

อันตรายจากยาสัตวตกคาง ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการดื้อยาของจุลชีพ  

(3) ประเมินสถานะสุขภาพสัตว เพ่ือจัดตารางการใชยา และ/หรือ ผลิตภัณฑในการปองกันโรคสัตว

เบื้องตนตามความจําเปน เชน โปรแกรมการใหวัคซีน ออกใบส่ังยาและควบคุมใหมีการจัดทําบันทึกการ

ใชยา จัดทําคําแนะนําการจําแนกรายการยาสัตวแกผูประกอบการฟารม เชน ยาท่ีใชโดยผูไดรับ

มอบหมายภายใตการควบคุมโดยตรงของสัตวแพทย ยาสัตวท่ีใชโดยผูไดรับมอบหมายโดยไมตองมี

ใบส่ังยาจากสัตวแพทย รวมท้ังผลิตภัณฑฆาเช้ืออุปกรณและโรงเรือน 
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(4) ใหการรักษาโรคเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดและใชยานอยท่ีสุด หลีกเล่ียงการใชยาผสมท่ีมีตัวยา

ออกฤทธ์ิมากกวา 1 ชนิดในตํารับยา และตํารับยาผสมนั้นตองไดรับการขึ้นทะเบียนตํารับยากับ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี  นอกจากนี้สัตวแพทยควรหลีกเล่ียงการนํายามากกวาหนึ่งชนิดมาผสมใชเอง   

(5) ควรตระหนักถึงการรักษาสัตวปวยเปนรายตัวทุกคร้ังท่ีสามารถกระทําได โดยแยกสัตวปวยออกจาก

สัตวปกติในกรณีท่ีสามารถทําได 

ก.2.1.2 ตองรับผิดชอบในการใหความเห็น การชันสูตรวินิจฉัย การส่ังการรักษาและการใชยาเฉพาะตอ

โรคท่ีวินิจฉัยใหแกผูไดรับมอบหมาย และพึงระวังถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากการใชยาสัตว ท้ังตอตัวสัตว 

หรือผูใชยาในกรณีท่ีการใชยาสัตวไมไดอยูภายใตการควบคุมดูแลโดยตรงของสัตวแพทย  

ก.2.1.3 ตองใหคําแนะนําท่ีชัดเจนแกผูไดรับมอบหมายเกี่ยวกับขนาดการใช วิธีการใช การคํานวณการ

ใชยา รวมถึงวิธีการผสมอยางเหมาะสมและการเฝาระวังระยะเวลาหยุดยา  

ก.2.1.4 กํากับ ดูแล เพ่ือใหคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตวในการเล้ียงสัตว 

ก.2.2 หนาท่ีความรับผิดชอบของผูไดรับมอบหมาย 

ก.2.2.1 ตองทําหนาท่ีในการใชยาสัตวท่ีถูกตอง และจัดทําบันทึกการใชยาสัตวตามคําแนะนํา และ/หรือ 

ใบส่ังยาจากสัตวแพทย  

ก.2.2.2 ตองไดรับคําแนะนําท่ีชัดเจนเก่ียวกับขนาดของการใช วิธีการใช การคํานวณการใชยา รวมถึง

วิธีการผสมอยางเหมาะสมและการเฝาระวังระยะเวลาหยุดยา  

ก.2.2.3 ใหความสําคัญในการจัดการฟารมท่ีดี ควบคุมและจํากัดการใชยาสัตวเทาท่ีจําเปน เพ่ือหลีกเล่ียง

อันตรายจากยาสัตวตกคาง ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการดื้อยาของจุลชีพ 

ก.3  ขอมูลเก่ียวกับยาสัตว  

ตํารับยาสัตวท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว ผลิตภัณฑดังกลาวตองมีฉลาก 

และเอกสารกํากับการใชผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ  ยาสัตวชนิดนั้นๆ เชน ปริมาณตัวยา

ออกฤทธ์ิ ขนาดการใช ขอบงใช  ขอควรระวัง ระยะหยุดยา การเก็บรักษา วันเดือนปท่ีผลิต ยาส้ินอายุ ขอ

หามและคําเตือนตางๆ เปนตน  

ก.4 การเตรียมยา 

ก.4.1 การเตรียมยาตามขอกําหนดนี้ หมายถึง การเตรียม หรือการผสมยาสัตวท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน

แลวรวมถึงการผสมยาในอาหารสัตว เพ่ือปองกันหรือรักษาโรคสัตวท่ีอยูภายใตการดูแลของสัตวแพทย  

ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเทานั้น มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการจัดจําหนายท่ัวไปในทองตลาด  
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ก.4.2 ผูประกอบการควรจัดทําบันทึกการรับยาประจําฟารม เก็บเอกสารกํากับยาแตละชนิดโดยมี

รายละเอียดท่ีสําคัญและสามารถระบุแหลงท่ีมาได (ภาคผนวก ข.1)   

ก.4.3 ผูท่ีเตรียมยา ไดแก สัตวแพทย หรืออาจมอบหมายการเตรียมยาบางชนิดใหกับผูไดรับมอบหมาย

ท่ีไดรับการฝกฝนในดานวิธีการ และอุปกรณในการผสมยาสัตวจากสัตวแพทยแลว 

ก.4.4 การเตรียมยาหรือผสมยาสัตว ควรปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีดี เชน การจัดบริเวณเตรียมยา อุปกรณ

ท่ีสะอาดและเหมาะสม พึงระวังอันตรายอันเกิดจากการผสมยา ควรใสถุงมือหรือมีผาปดจมูกเพ่ือความ

ปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในการเตรียมยา เปนตน  

ก.4.5 การผสมยาในอาหารสัตวมีขั้นตอนปฏิบัติในการผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน มีสูตรท่ีแนนอน 

หลีกเล่ียงการปนเปอนขามของยาสัตวในขั้นตอนการผสม เชน การจัดลําดับการผสม การทําความสะอาด

อุปกรณ และหามใชสารท่ีไมอนุญาตตามกฎหมายผสมในอาหารสัตว  

ก.5  การใชยาสัตว  

ก.5.1 ปริมาณการจายยาสัตว ควรเหมาะสมกับการรักษาโรค หรือปองกันโรคตามการวินิจฉัยของสัตวแพทย 

ไมควรจัดหาหรือจายยาสัตวในปริมาณท่ีมากเกินความจําเปน ท้ังนี้การใชวัคซีน ฮอรโมน ยาตานจุลชีพ 

และยาท่ีกอใหเกิดการตกคางในผลิตภัณฑตองมีใบส่ังยาจากสัตวแพทยเทานั้น (ภาคผนวก ข.2 )  

ก.5.2 หากการใชยาสัตวกระทําโดยผูไดรับมอบหมายโดยดําเนินการตามใบส่ังยาของสัตวแพทย ผูไดรับ

มอบหมายใหเปนผูใชยาสัตว ควรไดรับคําแนะนําท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทยผูมีหนาท่ี

รับผิดชอบ และปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบอยางเครงครัด (ภาคผนวก ข.3) 

ก.5.3 การใชยาสัตวชนิดท่ีไมตองมีใบส่ังยาจากสัตวแพทย จะตองปฏิบัติตามขอบงใชในฉลากหรือ

เอกสารกํากับยาท่ีไดรับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนตํารับยาจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

ก.5.4 ในภาวะการเกิดโรคซ่ึงไมมียาท่ีขึ้นทะเบียนโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือไมมีผลิตภัณฑท่ีมี

ขอบงช้ีใชเฉพาะ หรือ ไมไดระบุชนิดสัตว (target species) บนฉลาก สัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ

สามารถใชยาชนิดอ่ืนท่ีขึ้นทะเบียนแลวจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือใชยาสัตวตางจากขอบงใชใน

ฉลาก (off label use) หรือเอกสารกํากับยาได 

ท้ังนี้ สัตวแพทยตองพิจารณาความจําเปนในการใชยาอยางรอบคอบ หรือขอคําแนะนําจากผูผลิตยา 

เนื่องจากการใชยาในลักษณะนี้อาจกอใหเกิดผลขางเคียงอันไมพึงประสงค หรืออาจกอใหเกิดการตกคาง

ของยาสัตวในระดับท่ีไมปลอดภัยตอผูบริโภค  

หากจําเปนตองใชยาสัตวในลักษณะดังกลาว สัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ ควรปฏิบัติดังนี้ 

ก.5.4.1 บันทึกการส่ังจายยา กําหนดวิธีการใชยา และระยะเวลาหยุดยาเปนลายลักษณอักษร 
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ก.5.4.2 หามผูอ่ืนใหยาในลักษณะเชนนี้นอกจากสัตวแพทยผูทําหนาท่ีรับผิดชอบ หรือโดยผูไดรับ

มอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทยผูรับผิดชอบเทานั้น 

ก.5.4.3 ใชดุลยพินิจเพ่ือความปลอดภัยตอผูบริโภค เชน การเพ่ิมระยะเวลาหยุดยา การเลือกใหยา

เฉพาะพอ-แมพันธุท่ีไมไดนําผลิตภัณฑมาบริโภคโดยตรง 

ก.5.5 ผูใชยาสัตวนอกจากตองปฏิบัติตามขอบงใชของยาชนิดนั้นอยางเครงครัดแลวตองระมัดระวังเร่ือง

คุณภาพของยาสัตวท่ีใชใหเปนไปตามลักษณะของยาสัตวชนิดนั้น ไดแก ลักษณะทางกายภาพ เชน สี 

ลักษณะผง หรือสารละลาย เปนตน วันเดือนปท่ีผลิต วันเดือนปส้ินอายุ การเก็บรักษา กรณีมีการใชยา

ผสมในอาหารสัตว ควรจดบันทึกการผสมยาดังกลาว (ภาคผนวก ข.4) 

ก.5.6 การใชยาตานจุลชีพ สัตวแพทยผูรับผิดชอบโดยตรงตอสุขภาพของสัตวหรือฝูงสัตว เปนผูส่ังใชยา

ตานจุลชีพในสัตวเทานั้น สัตวแพทยควรมีเวลาเพียงพอในการตรวจสุขภาพตัวสัตวหรือฝูงสัตวเพ่ือ

วินิจฉัยกอนออกใบส่ังยา หรือมีเวลาเพียงพอสําหรับสัตวแพทย เพ่ือใหทราบสถานะดานสุขภาพสัตวหรือ

ฝูงสัตวเพ่ือใหมีการวินิจฉัยและออกใบส่ังยา 

ขอแนะนําในการใชยาตานจุลชีพสําหรับสัตว ควรคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี ้

ก.5.6.1 ประสิทธิภาพในการรักษาโรค ผลกระทบของยาตอตัวสัตว ความเส่ียงในการเกิดเช้ือดื้อยา และ

ผลกระทบท่ีไมพึงประสงคตอจุลชีพชนิดอ่ืนท่ีอาศัยอยูรวมกัน (commensal flora)  

ก.5.6.2 การเลือกใชยาตานจุลชีพ ควรเลือกยาตานจุลชีพชนิดท่ีออกฤทธ์ิแคบ (narrow spectrum) เปน

ลําดับแรกกอน เนื่องจากยาท่ีออกฤทธ์ิกวาง (broad spectrum) มักมีผลกระทบตอเช้ือจุลชีพหลายชนิด 

และสงผลใหเพ่ิมโอกาสหรือความเสี่ยงตอการพัฒนาเปนเช้ือดื้อยาสูงขึ้น 

ก.5.7 หามผูประกอบการจัดหายามาใชเองโดยไมมีใบส่ังยาจากสัตวแพทย ยกเวนยาสามัญประจําบาน

สําหรับสัตว ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือยาท่ีประกาศกําหนด ท้ังนี้

ตองแจงสัตวแพทยและจดบันทึกการใชยาดังกลาว หามใหยาในขอบงใชท่ีตางจากท่ีระบุในฉลาก/

เอกสารกํากับยา เวนแตเปนไปตามใบส่ังยาของสัตวแพทย 

ก.5.8 ผูประกอบการและผูใชยาสัตวตองปฏิบัติตามระยะเวลาหยุดยากอนสงสัตวเขาโรงฆา หรือกอนนํา

ผลิตภัณฑจากสัตวไปบริโภค เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดยาสัตวตกคางในเนื้อสัตว หรือผลิตภัณฑจากสัตว 

โดยระยะเวลาหยุดยาตองไมนอยกวาตามท่ีกําหนดไวในฉลากหรือเอกสารกํากับยาท่ีไดรับการขึ้น

ทะเบียนตํารับยาจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือตามคําแนะนําท่ีเปนลายลักษณอักษรของสัตวแพทย 

ก.5.9 ในกรณีท่ีจําเปนตองขายสัตวกอนระยะเวลาหยุดยา ใหทําไดตอเม่ือสัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ไดแจงใหผูซ้ือทราบถึงประวัติการรักษาสัตว และระยะเวลาหยุดยาท่ีตองปฏิบัติ 
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ก.5.10 ในกรณีท่ีใหยาสัตวดวยอุปกรณชนิดท่ีใชไดคร้ังเดียว (disposable equipment) ควรกําจัด    

อยางถูกตองตามขอกําหนดของผูผลิต หรือตามคําแนะนําของสัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ก.5.11 การทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการใหยาสัตว ใหทําอยางถูกตองโดยคํานึงถึง ความ

ปลอดภัยของมนุษยและสภาพแวดลอม ในกรณีท่ีอุปกรณท่ีใชในการใหยายังคงมียาตกคางอยูแมวาผาน

การทําความสะอาดแลว อุปกรณนั้นๆ ควรถูกทําลายโดยวิธีเดียวกันกับวิธีทําลายยาสัตว ชนิดนั้นตาม

คําแนะนําของสัตวแพทยหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

ก.5.12 ผูประกอบการควรมีเอกสารคําแนะนําของสัตวแพทยเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติประจําฟารม

เก่ียวกับการทําความสะอาดอุปกรณ การทําลายอุปกรณหรือภาชนะบรรจุ  

ก.6  การเก็บบันทึกประวัติการใชยาสัตว  

สัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และ/หรือ เจาของฟารม หรือผูไดรับมอบหมายตองบันทึกขอมูลการใหยา 

ไดแก ชนิด ขนาดยา ปริมาณยา วันท่ีใหยา ขอมูลของสัตวท่ีไดรับยา และระยะหยุดยา บันทึกขอมูลการใหยา 

ควรเก็บไวอยางนอย 3 ป เพ่ือสามารถนํามาเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบการใชยาสัตวในฟารมเล้ียง

สัตวนั้น ๆ (ภาคผนวก ข.5) 

ก.7  การระงับการใชยาสัตว 

ก.7.1 การระงับการใชยาสัตว หมายถึง การหยุดการใชยาสัตวกลางคัน ในกรณีท่ีสงสัยวายาสัตวชนิดนั้น

อาจทําใหเกิดความผิดปกติตอสัตวท่ีไดรับยา หรืออาจเปนสาเหตุการตายของสัตว หรือการใชยาสัตว

ชนิดนั้นเปนอันตรายตอผูใช สัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ หรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูใชยาสัตว 

ควรหยุดการใชยานั้นทันที หรือปฏิบัติตามดุลยพินิจของสัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ  

ก.7.2 สัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบหรือผูไดรับมอบหมาย ควรรายงานผลขางเคียงอันไมพึงประสงค

จากการใชยาสัตวแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพการใชยาสัตว เชน สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือกรมปศุสัตว กรมประมง แลวแตกรณี และควรรายงานไปยัง

บริษัทผูผลิตยาสัตวนั้นดวย (ภาคผนวก ข.6) 

ก.8  การเก็บรักษายาสัตว  

ก.8.1 การเก็บรักษายาสัตวควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตยาชนิดนั้น ซ่ึงกําหนดอยูในฉลากยาหรือ

ภาชนะบรรจุ สภาพการเก็บรักษายาตองคํานึงถึง อุณหภูมิ ความชื้น เนื่องจากการเก็บรักษายาโดยไม

ถูกตองตามคําแนะนําของผูผลิต อาจมีผลทําใหยาเส่ือมคุณภาพ 
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ก.8.2 การเก็บรักษายาสัตว ควรแยกตามชนิดของยา ยาท่ีใชโดยสัตวแพทยหรือภายใตการควบคุมดูแล

ของสัตวแพทย (prescription medicine) ควรแยกเก็บรักษาจากยาสัตวท่ีใชไดโดยไมตองมีใบส่ังยาจาก

สัตวแพทย (nonprescription medicine) 

ก.8.3 ยาสัตวทุกชนิดควรเก็บไวในท่ีปลอดภัยเทานั้น หากปฏิบัติไดควรเก็บใสกุญแจไวเพ่ือปองกันการ

เคล่ือนยายโดยบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาต และตองเก็บใหพนจากมือเด็กหรือสัตวตางๆ 

ก.9 การกําจัดยาสัตวท่ีไมตองการใช   

การกําจัดยาสัตวท่ีไมตองการใช ควรปฏิบัติใหปลอดภัยตามคําแนะนําของผูผลิตท่ีระบุไวในเอกสาร

กํากับผลิตภัณฑหรือบนภาชนะ หรือตามคําแนะนําของสัตวแพทยหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือลดการปนเปอนตอสภาพแวดลอม  
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ภาคผนวก ข 

ข.1 ตัวอยางบนัทึกการรับยาสัตวประจําฟารม 
(ขอ ก.4.2) 

ชื่อ-ที่อยูฟารม.....................................................................................ชื่อ-ที่อยูเจาของฟารม....................................................................................... 
วันที่รับยา ชื่อยา เลขทะเบียน

ตํารับยา 

รูปแบบยา ปริมาณยาที่ไดรับ รุนการผลิต  วันเดือนป 

 ที่ยาสิ้นอาย ุ

หลักฐานการซื้อ/ 

แหลงที่มาของยา ชื่อทางการคา ชื่อสามัญ ขนาดบรรจ ุ จํานวน 
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ข.2 ตัวอยางใบส่ังยาสัตว 

(ขอ ก.5) 

 

สัตวแพทย (ช่ือ-ท่ีอยู)......................................................................................................... 

เลขท่ีใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย.................................................................... 

เจาของฟารม (ช่ือ-ท่ีอยู)...................................................................................................... 

บงช้ีสัตวท่ีไดรับยาภายใตการดูแลของสัตวแพทยผูรับผดิชอบ....................................................... 
                                     (เชน ชนิด, อายุ, รุนการเล้ียง หรือ รหัสบงช้ี, เพศ, น้ําหนักตัว) 

 

 

 

 

 

                                  วนั / เดือน / ป ท่ีออกใบส่ังยา........................................   

ช่ือสามัญ........................................................................................................... 

ช่ือการคา.......................................................................................................... 

เลขทะเบียนตํารับยา............................................................................................ 

วัตถุประสงคการใหยา......................................................................................... 

วิธีใหยา............................................................................................................ 

ขนาดยา ปริมาณยา (ขนาดยาท่ีใชตอน้ําหนักตัวสัตวท่ีรักษา และจํานวนคร้ังของการใหยา

ตอวัน ปริมาณยาในอาหารสัตวหรือน้ํา) ................................................................. 

ระยะเวลาการใหยา (ใหยาติดตอกันนานกีว่นั)........................................................ 

ระยะหยุดยา..................................................................................................... 

ปริมาณยาท้ังหมดท่ีจายให.................................................................................. 

ขอหามและขอควรระวัง...................................................................................... 

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

ลายเซ็นตสัตวแพทยผูรับผดิชอบ 
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ข.3 ตัวอยางใบมอบหมายการใชยา 

(ขอ ก.5.2)  

 

      วันท่ี.......... เดือน......................พ.ศ............... 

 

ขาพเจา.............................................................ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง

เลขท่ี...........................................ออกให ณ วันท่ี.................. เดือน...................... พ.ศ.................. 

ใชไดจนถึงวนัท่ี........... เดือน ....................... พ.ศ.................  ขอมอบหมายการใชยาตามใบส่ังยาตั้งแต

วันท่ี...........เดือน.................. พ.ศ.............. ถึงวันท่ี................. เดือน...................... พ.ศ................ 

สําหรับเจาของฟารมช่ือ............................................ ฟารมช่ือ........................................................ 

ท่ีอยู.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................... แกบุคคลดังตอไปนี ้

1. ................................................................ ตําแหนง.................................................. 

2. .................................................................ตําแหนง.................................................. 

3. ................................................................ ตําแหนง.................................................. 

4. .................................................................ตําแหนง.................................................. 

5. ................................................................ ตําแหนง.................................................. 

 

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

(                   ) 

      สัตวแพทยผูรับผดิชอบ 
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ข.4 ตัวอยางบนัทึกการผสมยาในอาหารสัตว 

(ขอ ก.5.5) 

ชื่อ-ที่อยูฟารม ........................................................................ ชื่อ-ที่อยูเจาของฟารม .............................................................................................. 

เครื่องมือผสมยา ...................................................................... 

วันที่ผสมยา 

เลขทะเบียน 

ตํารับยา/ครั้งที่

ผลิต (lot No.) 

ชื่อยา 
สื่อที่ใชผสม 

ชนิด/ปริมาณ 

ระบุอาหาร

สัตวที่ใชผสม 

ชนิด/ปริมาณ 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

หลังผสม 

บงชี้สัตวและ

จํานวนสัตว   

ที่ไดรับ 

ผูผสมยา 

ตัวยาสําคัญ ชื่อทางการคา เลขที่ใบสั่งยา 
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ข. 5 ตวัอยางบนัทึกขอมูลการใชยาสัตว (ฟารมสัตวปก) 

(ขอ ก.6.1) 

ชื่อสัตวแพทย........................................................................................................................................................................................................... 
เจาของฟารม..................................................... ที่อยู .......................................................................................................................................... 

ไกรุนที่..................... เลา.......................... จํานวนไก............................. ตัว/เลา................................. พันธุ................................. เพศ..................... 

                                                                                                                          

 ชื่อยา 

เลข

ทะเบียน

ตํารับยา  

ครั้งที่ 

ผลิต 
ผูผลิต 

 ตัวยา 

 ออกฤทธิ์ 

อายุไก 

(วนั) 

น้ําหนัก

เฉลี่ย 

(kg) 

วันที่ให

ยา 

ขนาด

ยา 

วัน

เวลาที่

ใหยา 

ปริมาณยา

ทั้งหมด 

ที่ให 

ระยะเวลา

หยุดยา

(จํานวนวนั)

ระบุวันที่ 

หยุดยา

ปลอดภัย  

วิธีการ

ให 

สาเหตุ

การให 

สัตวแพทย

ผูควบคุม

ฟารม 

ผูไดรับ

มอบหมาย 
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ข.6 ตัวอยางรายงานผลขางเคยีงอันไมพึงประสงคจากการใชยาสัตว 

(ขอ ก.7.2) 

ช่ือ – ท่ีอยูของฟารม............................................................................................................. 

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

ช่ือ – ท่ีอยูของเจาของฟารม................................................................................................... 

1. สัตวแพทย (ช่ือ – ท่ีอยู – โทรศัพท) 

 

เลขท่ีใบประกอบการบําบัดโรคสัตว.................... 

2. ผูไดรับมอบหมาย (ช่ือ–ท่ีอยู–โทรศัพท ) 

3. ยาท่ีสงสัยวาเปนสาเหตุของผลขางเคียง 

    3.1 ช่ือยา.................................................. 

    3.2 เลขทะเบียนตํารับยา.............................. 

4. ผูผลิตยา 

5. การวินิจฉัยโรคกอนการใหยา 6. ใหยาโดย     วัน / เดือน / ป ...../.........../... 

            สัตวแพทย 

            ผูไดรับมอบหมาย 

7. รายละเอียดการใหยา (เชน ขนาดการให ปริมาณการให วิธีให วิธีผสมยา) 

 

 

            ใหยารวมกับยาชนิดอ่ืนๆ ไดแก ................................................................................. 

8. ชนิดสัตวท่ีไดรับยา 9. สายพันธุ 10. อาย ุ 11. เพศ 12. น้ําหนัก 

 

13. สุขภาพสัตวกอนไดรับยา            ดี (healthy)                 ปานกลาง (fair) 

                                                ไมดี (poor)                  วิกฤติ  (coma) 

14. ขอมูลปฏิกิริยาหรือลักษณะอาการ 

      14.1 ระยะเวลาท่ีแสดงอาการหลังจากการใหยา.................................................................. 

      14.2 ผลท่ีเกิดขึ้น 
               สัตวตาย              ใหยาครบตามการรักษา                        ใหยาตัวเดิมโดยปรับขนาด

               สัตวไมตาย           หยุดใหยาทันที                                   เปล่ียนยาชนิดใหม 
                                        หยุดใหยาช่ัวคราวแลวใหตอภายหลัง        อ่ืน ๆ..................... 

      14.3 สัตวไดรับการรักษาอาการท่ีเกิดจากผลขางเคยีง........................................................ 

15. อธิบายลักษณะของอาการท่ีเกิดจากผลขางเคียงของยา
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ข.7 ตํารับยาสัตวท่ีผานการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(ขอมูล) 

ข.7.1 ตํารับยาสัตวท่ีผานการขึ้นทะเบียน บนภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบหอตองมีฉลากตามท่ีขึ้น

ทะเบียนไว และตองมีเอกสารกํากับยา ถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยดวย  ขอความ

ในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน 

ข.7.2 ฉลากตองแสดงขอความ 

ก. ช่ือยา 

ข. เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา  

ค. ปริมาณของยาท่ีบรรจ ุ

ง. ช่ือและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของยา ซ่ึงตองตรง

ตามท่ีขึ้นทะเบียนตํารับยา (ยกเวนยาแผนโบราณ)  

จ. เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิตหรือวิเคราะหยา 

ฉ. ช่ือผูผลิตยา และจังหวัดท่ีตั้งสถานท่ีผลิตยา (ในกรณีเปนยาผลิตในประเทศ) หรือ ช่ือผูผลิตยา 

ช่ือเมืองและประเทศท่ีตั้งสถานท่ีผลิตยา และระบุช่ือของผูนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 

และจังหวัดท่ีตั้งสถานท่ีนําหรือส่ังยา (ในกรณีเปนยาท่ีนําหรือส่ังเขามาในประเทศ) หรือ        

ช่ือผูผลิตยา ช่ือเมืองและประเทศท่ีตั้งสถานท่ีผลิตยา และช่ือของผูแบงบรรจุยา และจังหวัดท่ีตั้ง

สถานท่ีแบงบรรจุยา (ในกรณีเปนยาท่ีนําหรือส่ังเขามา เพ่ือแบงบรรจุในประเทศ) 

ช. วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา 

ซ. คําวา “ยาอันตราย”  “ยาควบคุมพิเศษ”  “ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะท่ี” แลวแตกรณี 

ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดเจน ในกรณีท่ีเปน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือ 

ยาใชเฉพาะท่ี 

ฌ. คําวา “ยาสามัญประจําบาน”  ในกรณีท่ีเปนยาสามัญประจําบาน  

ญ. คําวา “ยาสัตว” 

ฎ. คําวา “ยาส้ินอาย”ุ และแสดง วนั เดือน ป ท่ียาส้ินอาย ุ(ยกเวนยาแผนโบราณ) 

ฏ. ขอความคําเตือน ในกรณีเปนยาท่ีรัฐมนตรีประกาศใหเปนยาท่ีตองแจงคําเตือนบนฉลากและ

เอกสารกํากับยา 

นอกจากขอความดังกลาวขางตนแลว กระทรวงสาธารณสุขมีขอกําหนดเพ่ิมเติมใหยาแผนปจจุบันตอง

แสดงวิธีการเก็บรักษายา (storage condition) บนฉลากและเอกสารกํากับยา เพื่อใหผูใชยาทราบวา    

ตองเก็บรักษายาอยางไร เพ่ือใหยายังคงมีคุณภาพตลอดจนถึงวันท่ียาส้ินอายุตามท่ีแจงไวบนฉลาก  

ในกรณียาสัตวท่ีใชเปนอาหารมนุษยหรือสัตวท่ีใหผลผลิตซ่ึงเปนอาหารมนุษย  และจําเปนตองมีระยะหยุดยา 

จะมีขอกําหนดใหแจงระยะหยุดยาไวบนฉลากและเอกสารกํากับยาดวย 
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ถาฉลากมีขนาดเล็ก (พ้ืนท่ีฉลากนอยกวา 3 ตารางนิ้ว) หรือเปนฉลากขวด/หลอดของยาจําพวกวัคซีน  

จะไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความขอ ก ถึง ขอ ฏ ใหครบถวน  แตอยางนอยตองแสดง  
(1) ช่ือยา + เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา + คําวา “ยาอันตราย”  “ยาควบคุมพิเศษ”  

“ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะท่ี” แลวแตกรณี ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดเจน ในกรณีท่ีเปน        

ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือ ยาใชเฉพาะท่ี + คําวา “ยาส้ินอายุ” และแสดง วัน เดือน ป 

ท่ียาส้ินอายุ หรือ 
(2)  ช่ือยา + เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิตหรือวิเคราะหยา + วนั เดือน ป ท่ียาส้ินอาย ุ

ข.7.3 ลักษณะและความหมายของเลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 

ลักษณะ  เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาประกอบดวยตัวเลข  ตัวอักษรและ เคร่ืองหมาย 

จํานวนท้ังส้ิน  5 ตัว ถึง 9 ตัว 

(1) กรณเีปนยาแผนปจจุบนั 

- ตวัแรก เปนตวัเลข 1 หรือเลข 2   

- ตวัท่ีสองเปนอักษรภาษาอังกฤษ  D, E หรือ F  

- แลวตามดวยตัวเลข 1 หลัก ถึง 4 หลัก  

- ตอมาเปนเคร่ืองหมาย  /  
- สุดทายเปนตวัเลขอีก 2 หลัก 

(2) กรณเีปนยาแผนโบราณ 

- ตวัแรกเปนอักษรภาษาอังกฤษ  L, M หรือ N  

- แลวตามดวยตัวเลข 1หลัก ถึง 4 หลัก  

- ตอมาเปนเคร่ืองหมาย  /  

- สุดทายเปนตวัเลขอีก 2 หลัก 

ความหมาย   

ข.7.3.1 ตัวเลข 1 หรือ 2 แทนจํานวนสารออกฤทธ์ิในตํารับยา  เลข 1 หมายถึง ในตํารับยามีสารออกฤทธ์ิ

เพียง 1 ตัว เลข 2 หมายถึง ตํารับยามีสารออกฤทธ์ิมากกวา 1 ตัว  

ข.7.3.2 อักษรภาษาอังกฤษ จะแทนประเภทของยาที่ขึ้นทะเบียน ดังนี ้

A  หมายถึง  ยาแผนปจจุบนัสําหรับมนุษยท่ีผลิตในประเทศ 

B  หมายถึง  ยาแผนปจจบุันสําหรับมนุษยท่ีนาํหรือส่ังเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ 

C  หมายถึง  ยาแผนปจจบุันสําหรับมนุษยท่ีนาํหรือส่ังเขามาในประเทศ 

D  หมายถึง  ยาแผนปจจุบนัสําหรับสัตวท่ีผลิตในประเทศ 

E  หมายถึง  ยาแผนปจจุบนัสําหรับสัตวท่ีนําหรือส่ังเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ 



มกษ. 9032-2552 

 

19 

F  หมายถึง  ยาแผนปจจุบันสําหรับสัตวท่ีนําหรือส่ังเขามาในประเทศ     

G  หมายถึง  ยาแผนโบราณสําหรับมนุษยท่ีผลิตในประเทศ 

H  หมายถึง  ยาแผนโบราณสําหรับมนุษยท่ีนาํเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ 

K  หมายถึง  ยาแผนโบราณสําหรับมนุษยท่ีนาํหรือส่ังเขามาในประเทศ 

L  หมายถึง  ยาแผนโบราณสําหรับสัตวท่ีผลิตในประเทศ 

M หมายถึง  ยาแผนโบราณสําหรับสัตวท่ีนําเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ 
N  หมายถึง  ยาแผนโบราณสําหรับสัตวท่ีนําหรือส่ังเขามาในประเทศ 

ข.7.3.3 ตัวเลข 1 – 4 หลัก เคร่ืองหมาย / และ ตัวเลข 2 หลักสุดทาย แทนลําดับท่ีรับขึ้นทะเบียนของยา

นั้นๆ ในแตละป โดยตัวเลข 2 หลักสุดทายแสดงถึงปท่ีรับขึ้นทะเบียน ตัวอยาง เชน   
(1) เลขทะเบียน 1A 326/51 หมายถึง ตํารับยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยท่ีผลิตในประเทศ ท่ีมีสารออกฤทธ์ิ

เพียงตัวเดียว ท่ีรับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2551 เปนตํารับท่ี 326 
(2) เลขทะเบียน 1D 327/51 หมายถึง ตํารับยาแผนปจจุบันสําหรับสัตวท่ีผลิตในประเทศ ท่ีมีสารออกฤทธ์ิ

เพียงตัวเดียว ท่ีรับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2551 ปนตํารับท่ี 327 

(3) เลขทะเบียน 2F 32/49 หมายถึง ตํารับยาแผนปจจุบันสําหรับสัตว นําหรือสั่งเขามาในประเทศ      

ท่ีมีสารออกฤทธ์ิมากกวา 1 ตัว ท่ีรับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2549 เปนลําดับท่ี 32 

(4) เลขทะเบียน M 1/27 หมายถึงตํารับยาแผนโบราณสําหรับสัตวท่ีนําเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ  

ท่ีรับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2527 เปนลําดับท่ี 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มกษ. 9032-2552 
 

      

20 

ข.8 ฉลากและเอกสารกํากับยาสัตว 

(ขอมูล) 

ข.8.1 ตัวอยางฉลากยา 

ข.8.1.1  ฉลากขนาดใหญ (มีขอความครบถวน) 

(1)  ยาผลิตในประเทศ 

 TIAMULIN  PREMIX  ช่ือยา 

   

each 1 kg contains:-  ช่ือและปริมาณหรือความแรง 

Tiamulin hydrogenfumarate   100 mg ของสารออกฤทธ์ิอันเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของยา 

   

 ตัวอักษรตองเปนสีแดง ยาอันตราย 

  ยาสัตว 

Batch No.  520001 เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต 

  

Mfg. Date  10/3/52 วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา 

  

ยาส้ินอายุ   09/3/54 วัน เดือน ป ท่ียาส้ินอาย ุ

  

Reg. No.     1D 999/50 เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 

  

ระยะหยุดยา หยุดยานี้อยางนอย 7 วัน กอนสงสัตวเขาโรงฆาเพ่ือบริโภค 

  

 เก็บในท่ีแหง อุณหภูมิต่ํากวา 30◦C         สภาวะการเกบ็รักษา 

   

ผลิตโดย   

             บริษัท ยาสัตวรุงเรือง จํากัด  

ช่ือและท่ีตั้งสถานท่ีผลิต              400  ถนนประชาสงเคราะห ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

             โทร. 0 2222 2222  
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(2) ยานําหรือส่ังเขามาในประเทศ 

 SULFA TRIMET  ช่ือยา 

   

each 100 mg contains:-  ช่ือและปริมาณหรือความแรง 

Sulfadimethoxine sodium 

Trimethoprim 

20 g 

  4 g 

ของสารออกฤทธ์ิอันเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของยา 

   

 ตัวอักษรตองเปนสีแดง ยาอันตราย 

  ยาสัตว 

Batch No.  500001 เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต 

  

Mfg. Date  10/3/2007 วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา (สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.) 

  

ยาส้ินอายุ   09/3/2009 วัน เดือน ป ท่ียาส้ินอาย ุ(สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.) 

  

Reg. No.     2F 999/45 เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 

  

Withdrawal Time :- Meat  7 days                             ระยะหยุดยา 

  

Store below 25◦C  protect from light                   สภาวะการเก็บรักษา 

   

Manufacturer   

Good Animal Drug Co., Ltd. 
ช่ือและท่ีตั้งสถานท่ีผลิต 

Paris, France 

Importer  

             บริษัท รุงโรจนยาสัตว จํากัด  

ช่ือและท่ีตั้งสถานท่ีนํา 

หรือส่ังเขา 

             400  ถนนประชาธิปก  กรุงเทพฯ   

             โทร. 0 2999 9999 
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(3) ยานําเขา และแบงบรรจุในประเทศ 

 SULFA TRIMET  ช่ือยา 

   

each 100 mg contains:-  ช่ือและปริมาณหรือความแรง 

Sulfadimethoxine sodium 

Trimethoprim 

20 g 

  4 g 

ของสารออกฤทธ์ิอันเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของยา 

   

 ตัวอักษรตองเปนสีแดง ยาอันตราย 

  ยาสัตว 

Batch No.  500001 เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต 

  

Mfg. Date  10/3/2007 วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา (สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.) 

  

ยาส้ินอายุ   09/3/2009 วัน เดือน ป ท่ียาส้ินอาย ุ(สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.) 

  

Reg. No.     2E 2/45 เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 

  

หยุดยาอยางนอย 7 วนั กอนสงสัตวเขาโรงฆาเพ่ือบริโภค                         ระยะหยุดยา 

 

Store below 25◦C  protect from light                    สภาวะการเก็บรักษา 

   

Manufacturer   

Good Animal Drug Co., Ltd. 
ช่ือและท่ีตั้งสถานท่ีผลิต 

Paris, France 

ผูแบงบรรจ ุ  

บริษัท ยาสัตวรุงเรือง จํากัด ช่ือและท่ีตั้ง 

สถานท่ีแบงบรรจ ุ400  ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง กรุงเทพฯ  10400 

          โทร. 0 2222 2222  
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ข.8.1.2  ฉลากขนาดเล็ก  (พ้ืนท่ีไมเกิน 3 ตารางนิว้ เชน หลอดยาฉีด  ใชขอความนอยท่ีสุด) 

 

 

Iron Dextrans Inj.  ช่ือยา 

 Lot No.    C003  

Exp. Date  10/2009  

 

หรือ 

 

Iron Dextrans Inj.  ช่ือยา 

 Reg No.  2D 

1122/52 

 

ยาส้ินอายุ   10/2009  

ยาอันตราย สีแดง 
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ข.8.2 เอกสารกํากับยา 

เอกสารกํากับยา  เปนเอกสารท่ีบงบอกถึงสรรพคุณและขอบงใชของยา รวมถึงขนาดและวิธีใช ตามกฎหมาย

กําหนดใหบนเอกสารกํากับยาตองแจงคําเตือนตามประกาศเรื่องยาท่ีตองแจงคําเตือน และถาเอกสาร

กํากับยาเปนภาษาอ่ืน ตองมีคําแปลเปนภาษาไทย และควรมีหลักเกณฑเก่ียวกับการแสดงขอความ 

บนเอกสารกํากับยา ท่ีควรประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้ 

(1) ช่ือยา 
(2) ชนิดของสัตวท่ีอนุญาต 
(3) ช่ือและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของยา ซ่ึงตองตรงตามท่ี

ขึ้นทะเบียนตํารับยา 
(4) สรรพคุณ 
(5) ขอบงใช 
(6) ขนาดและวิธีการใชยา 
(7) ระยะหยุดยา 
(8) ขอหามใชและขอควรระวัง 
(9) การเก็บรักษา 
(10) ขอความคําเตือนตามกฎหมาย 
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 ตัวอยางเอกสารกํากับยา 

Premix for medicated feed Tiamulin hydrogen fumarate premix ( 10 %) 

 สําหรับสุกร  
สวนประกอบ   

ใน 1 g (กรัม) ของยาผสมอาหารสัตว ประกอบดวย Tiamulin hydrogen fumarate 100 mg (มิลลิกรัม)  

สรรพคุณ         
 Tiamulin (ไทอะมูลิน) เปนยาตานจุลชีพก่ึงสังเคราะหซ่ึงเปนอนุพันธของ pleuromutilin (พลูโรมูทิลิน) 

จัดอยูในกลุมยา macrolides (แมคโครไลด) มีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโต (bacteriostatic effect) ของเช้ือ

แบคทีเรีย แกรมบวกและแกรมลบที่ไวตอยานี้  

ขอบงใช 

รักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร (swine dysentery) ท่ีมีสาเหตุจากเช้ือ Brachyspira  hyodysenteriae        
ท่ีไวตอยานี้  

ขนาดและวิธีการใชยา   

รักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร : ใหยาโดยการผสมลงในอาหารสัตว ในขนาด 200 g ของ Tiamulin 

hydrogen fumarate ตอ อาหารสัตว 1 t (ตัน) หรือ 200 mg/kg (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) หรือใช 

Tiamulin hydrogen fumarate premix (10%) ขนาด 2 kg (กิโลกรัม) ตอ อาหารสัตว 1 t 

ใหผสมยาลงในอาหารสัตวดวยอัตราสวนดังกลาว อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 14 วนัตดิตอกัน  

หากใชยา 5 วันแลวอาการไมดขีึ้นใหปรึกษาสัตวแพทย 

ใหใชภายใตคําแนะนําและการกํากับดูแลของสัตวแพทยช้ันหนึ่งเทานัน้ 

ระยะหยุดยา 
 กรณีใชในขนาด 200 g ของ Tiamulin hydrogen fumarate ตอ อาหารสัตว 1 t หรือ 200 mg/kg 

เพ่ือรักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร 

  ใหหยุดยานี้อยางนอย 7 วัน กอนสงสุกรเขาโรงฆาเพ่ือบริโภคเนื้อ 

ขอหามใชและขอควรระวัง 

1. หามใชในสัตวท่ีแพ หรือไวตอ ยา Tiamulin  

2. สัตวท่ีไดรับยา Tiamulin ไมควรไดรับยา หรืออาหารสัตวท่ีผสมยาในกลุม polyether 

ionophores เชน lasalocid, monensin, narasin, salinomycin, semduramycin เปนตน เนื่องจากอาจเกิด

อาการไมพึงประสงค ไดแก การยับยั้งการเจริญเติบโตอยางรุนแรง (severe growth depression) และอาจ

ถึงแกความตายได 

3. ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชยา Tiamulin รวมกับยาในกลุม polyether ionophores ใหเวน

ชวงระยะเวลาการใชยาใหหางกันอยางนอย 7 วัน 
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4. ในกรณีท่ีพบอาการเปนพิษ หรืออาการไมพึงประสงคจากการใชยา เชน เกิดผื่นแดง (erythema) 

หรือเกิดการบวมของผิวหนัง (mild edema of the skin) ใหหยุดการใชยานี้ทันที 

5. หามใชในสุกรท่ีมีน้ําหนักตัวมากกวา 250 ปอนด (113.63 kg) 

ขอควรระวังสําหรับผูท่ีผสมยาและใหยาแกสัตว 

1. ผูท่ีแพยา tiamulin ไมควรเปนผูผสมยาหรือใหยา 

2. ในขณะผสมยาควรสวมถุงมือยาง แวนตา วัสดุปองกันการสูดดม เพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผัส 

หรือสูดดมยา   

3. หากสัมผัสกับยานี้แลวเกิดอาการแพ เชน ผื่นแดง หนา ปาก หรือตาบวม หรือหายใจลําบาก  

ใหรีบไปพบแพทยโดยดวน    

4.   หลังการผสมยาทุกคร้ังใหชําระลางรางกายบริเวณท่ีสัมผัสยา 

การเก็บรักษา  

1. ใหเก็บยาไวในท่ีแหง ในภาชนะบรรจุและหีบหอเดิม อุณหภูมิไมเกิน 30
๐
C (องศาเซลเซียส)      

และเก็บใหพนแสง 

 2.  หลังจากผสมยากับอาหารสัตวแลวสามารถเก็บไวไดนาน...........วัน/เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มกษ. 9032-2552 

 

27 

ภาคผนวก ข 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Système 

International d’ Unités) ท่ียอมรับใหใชได ดังนี้   

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล 

มิลลิกรัม (milligram) mg 

กรัม (gram) g 

กิโลกรัม (kilogram) kg 
ตัน (tonne) t 

ความเขมขน มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (milligram/kilogram)  mg/kg 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) 
o
C 

 

 



เกณฑปฏิบัติในการจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร 
 

 ปญหาของฟารมสุกรที่มีผลกระทบตอชุมชน  ไดแก  ของเสีย น้ําเสีย เสียง และกลิ่นจากฟารม

สุกร  โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเปนปญหาที่สําคัญ และแกไขไดยาก ดังนั้นผูเขียนจึงไดรวบรวมเกณฑปฏิบัติ

ในการจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร  จากหนังสือคูมือเกณฑปฏิบัติในการจัดการและควบคุม

กลิ่นจากฟารมสุกร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการ

เผยแพรใหความรูแกผูที่เกี่ยวของใชในการแนะนําเกษตรกร หรือเกษตรกรนําไปปรับใชใหเปนประโยชน

ตอฟารมตอไป 

 การจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร จําเปนตองหาสาเหตุการเกิดกลิ่นจากแหลงตางๆ ใน

ฟารมสุกร จากนั้นจึงกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติเพื่อการลดกลิ่นจากแหลงดังกลาว 

 แหลงกําเนิดกลิ่นจากฟารมสุกร สาเหตุสรุปได 4 แหลงดังนี้ 

1. โรงเรือนหรือคอก 

2. ลานตากและโรงเก็บมูล 

3. ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

4. บริเวณที่นํามูลไปใชประโยชน 
สําหรับเกณฑปฏิบัติในการลดกลิ่น ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร 
 

สาเหตกุารเกดิกลิ่น 
จากแหลงกาํเนิดกลิ่น 4 แหลง 

เกณฑปฏิบัติในการลดกลิน่ 

1. โรงเรือนหรือคอกสุกร 
- กลิ่นเหมน็เฉพาะจากตัวสุกร 

- กลิ่นของสิง่ขับถาย ไดแก มูลและ

ปสสาวะ กลิน่จากการหมกัหมมของมูล

และปสสาวะที่พืน้คอก สวมน้ํา รางระบาย

น้ํา รวมทั้งอาหารทีบู่ดเนาซึง่ติดตามตัว

สุกร 

- กลิ่นจากการสะสมของกรดไขมัน

ระเหย ที่จับตัวกับฝุนละอองจากอาหารที่

ติดกับตัวสุกร และผนังคอกในโรงเรือนที่มี

การระบายอากาศไมดี 

 

 

1. เกณฑปฏิบัติสําหรับโรงเรือนหรือคอกสุกร 
 การเก็บกวาดและรวบรวมมลู 

- เก็บกวาดและรวบรวมมูลออกจากโรงเรือนอยาง

นอยวนัละ 2 คร้ัง (เชา -เย็น) เพราะถามีการสะสม

ของมูลจํานวนมาก เมื่อลางโรงเรือนจะทาํใหกลิน่

เหมน็ฟุงกระจายแรงขึ้น 

- ควรเก็บกวาดมูลสุกรอนุบาลและสุกรขุนกอน 

และควรมีความถี่มากกวาการเก็บกวาดมลูของสุกร

แมพันธุเนื่องจากสภาพโรงเรอืนสุกรแมพนัธุ สะอาด

และแหงกวา 

 การลางทาํความสะอาดโรงเรือน 

- ควรลางทําความสะอาดโรงเรือนเปนประจาํ 

อยางนอยทุกๆ 2 วนั 

- ควรหลีกเลีย่งการลางคอกในชวงเวลาเชามืด

และหัวค่ํา เพราะเปนเวลาทีอุ่ณหภูมิมีการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งกลิน่เหม็นจากฟารมสุกรจะ

แพรกระจายไดดี 

 การระบายน้าํทิ้งของสวมน้ํา 

- ควรระบายน้ําในสวมน้ํา ทิง้อยางนอยวันละ 1 

คร้ัง และควรทําความสะอาดสวมน้าํดวยทุกครั้ง 

- เติมน้ําในสวมน้ําประมาณครึ่งหนึ่งของความลึก

ของสวมน้ํา ไมควรเติมน้าํในสวมน้ํามากเกินไป 

เพราะเมื่อสุกรเขาไปนอนแชจะมีน้าํลนออกมาทําให

พื้นโรงเรือนแฉะ และเกิดกลิ่นเหม็นไดเร็ว 

 การใชน้าํหมักชีวภาพหรือเอนไซม (Enzyme) 

- ใชน้ําหมักชวีภาพฉีดพนพืน้โรงเรือนสุกร วนัละ 1 

คร้ัง หลงัการลางทําความสะอาด 



สาเหตกุารเกดิกลิ่น 
จากแหลงกาํเนิดกลิ่น 4 แหลง 

เกณฑปฏิบัติในการลดกลิน่ 

 - อัตราสวนผสมที่ใชหวัเชื้อเอนไซม : น้ําสะอาด 

เทากับ 1:100 ฉีดพนในปริมาณ 1 ลิตร/ตาราง

เมตร ตนทนุและวิธีการผลิตหัวเชื้อเอนไซม แสดง

ในภาคผนวก ก 

2.  ลานตากและโรงเก็บมูล 

บริเวณทีน่ํามลูมาตากหรือกองเก็บไวใน

พื้นที่โลงแจง เพื่อนาํไปขายเปนปุยคอก หรือ

ผลิตเปนปุยหมัก ถาขาดการเอาใจใส ใน

การเก็บมูลที่แหงแลวออกไป หรือปลอยทิ้ง

ไวใหโดนความชื้นและน้ําฝนจะทําใหมูลที่

ตากไวมีกลิน่เหม็นรุนแรงขึ้น 

 

2. เกณฑปฏิบัติสําหรับลานตากและโรงเก็บมูล 

 ลานตากมูล 

- พื้นของลานตากควรมีสภาพการระบายน้าํที่ดี 

โดยใชวัสดุรองพืน้ เชน ทราย ข้ีเลื่อย หรือตากบน

พื้นซีเมนตลาดชัน ที่มีการกัน้ขอบโดยรอบ เพื่อ

ปองกนัการไหลนองของน้ําเสียจากมูลสุกร 

- ตองเกลี่ยมูลทีต่ากใหมีความหนาสม่าํเสมอ โดย

ไมควรหนาเกนิ 5 เซนติเมตร เพื่อใหมูลแหงเรว็ 

- ควรใชผาพลาสติกปดคลุมลานตากมูล ในชวงฝน

ตกและในเวลากลางคืน เพือ่ปองกันไมใหมูลถูกฝน

หรือน้ําคาง 

- ควรใชแผนสังกะสีปดคลุมลานตากเพื่อลดการ
กระจายของกลิ่นในชวง 2 วนัแรก ซึง่มูลจะมีกลิน่

เหมน็รุนแรงทีสุ่ด 

- มูลที่ตากแหงแลวควรรีบเกบ็ใสถุง หรือนาํไปกอง
ไวในโรงเรือนที่มีหลงัคา 

 บอเก็บและโรงเก็บมูล 

-  บอเก็บมูลตองมีหลงัคาเพื่อปองกนัฝนและ

น้ําคาง และควรมีผนงัทึบสูงไมนอยกวา 1.2 

เมตร 

- ควรมีพื้นโรงเปนคอนกรีต ยกสูงจากระดับ

พื้นดนิไมนอยกวา 10 เซนติเมตร  

 - ควรมพีื้นที่ในการเก็บมูล ประมาณ 3-4 ตาราง

เมตร/สุกร 100 ตัว 

 



สาเหตกุารเกดิกลิ่น 
จากแหลงกาํเนิดกลิ่น 4 แหลง 

เกณฑปฏิบัติในการลดกลิน่ 

3. ระบบรวบรวมและบําบัดน้าํเสีย 

- รางระบายน้าํเสียและบอพักน้ําเสยีที่มกีาร
ดูแลรักษาไมดี เชน ปลอยใหมีการสะสม

ของน้ําเสยีจนลนบอ จะทาํใหเกิดกลิน่เหมน็

โดยเฉพาะเวลาที่ผิวน้าํในรางหรือบอพกัมี

การปนปวนจากน้าํลางคอก หรือเวลาที่ฝน

ตกจะทาํใหเกดิกลิ่นเหม็นฟุงกระจาย 

- กลิ่นเหมน็ที่เกดิจากระบบบาํบัดน้ําเสีย 

มักมาจากระบบที่มีการดูแลรักษาไมดี มี

การอุดตัน หรือรับน้ําเสีย เกนิคาการ

ออกแบบ และจุดปลอยน้ําเสยีเขาและออก

จากระบบบาํบัด ที่มกีารปนปวนจากการ

ไหลของน้าํเสยีที่ปลายทอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.เกณฑปฏิบัติสําหรับระบบรวบรวมและบําบัดน้าํเสีย 

3.1 รางระบายน้ําเสีย 

- หมัน่เก็บมูลสุกร เศษอาหาร เศษขยะ ตะกอน

ตกคางตามรางระบายน้าํและเสนทอ อยางนอยวนั

ละ 2 คร้ัง เพื่อใหน้าํเสียระบายไดสะดวก 

- ความลาดชนัของทองรางไมนอยกวา 1:100 หรือ

ประมาณรอยละ 1 

- ควรลางรางระบายน้ําเสยีทกุครั้งพรอมกบัการลาง

คอกสุกร 

- ควรใชแบบทอปด เชน ทอพีวีซ ีทอคอนกรีต หรือทอ

ซีเมนตเสริมใยหนิ เพราะกลิ่นเหม็นจะกระจายออก

ไดนอย แตตองระวงัการอุดตันของทอจากเศษขยะ

และสิ่งตกคางตางๆ 

3.2 ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้าํเสีย 

- หมัน่เก็บขยะ เศษถงุพลาสติก หรือวัชพชืตางๆ

ภายในบอพักน้ําเสยีและบอหมัก เพื่อปองกันการอุด

ตันของทอน้ําเสีย 

- ลดการปนปวนของจุดกระจายหรือปลอยน้ําเสีย

โดยอาจติดแผนกัน้เจาะรูหรือตะแกรง 

- ควรออกแบบใหปลายทอน้ําทิ้งอยูใตน้ํา เพื่อลดการ

แพรกระจายของกลิ่น 

- ควรมีฝาปดหรือพลาสติกคลุม ในจุดทีม่กัมีกลิน่

เหมน็รุนแรง เชน บอรวบรวมน้ําเสีย 

- ควรขุดลอกตะกอนภายในบอบําบัดน้ําเสียเปน

ประจําทกุ 4-5 ป หรือเมื่อมีตะกอนสะสมสงูกวา 2 

เมตร 

- ในกรณีระบบบอปรับเสถียร เมื่อน้าํในบอหมักมีคา
พีเอชต่ํากวา 7  และเริ่มมีกลิ่นรุนแรง ใหเติมปูนขาว

ลงในบอทีละนอย เพื่อปรับคาพีเอชใหอยูระหวาง 7-

8 



สาเหตกุารเกดิกลิ่น 
จากแหลงกาํเนิดกลิ่น 4 แหลง เกณฑปฏิบัติในการลดกลิน่ 

 - ในกรณีระบบบําบัดน้าํเสียแบบโดมคงที ่ดูแลอยา

ใหน้าํในคอบอหมักของบอโดมคงที่แหง เพราะจะทาํให

ดินเหนียวหดตัว  และเกิดการรั่วไหลของกาซชวีภาพทาํ

ใหเกิดกลิน่เหม็นฟุงกระจาย และควรมีฝาปดหรือ

พลาสติกคลุมที่บอลนหรือบอดึงตะกอน 

4. บริเวณทีน่ํามลูไปใชประโยชน 
บริเวณที่มกีารนํามูลสุกรไปกองไวเพื่อ

รอการใชประโยชนหรือบริเวณที่มีการนําน้าํ

เสียซึ่งยังไมผานการบําบัดไปใช เชน ใชเลีย้ง

ปลา ใชเลี้ยงไรแดง นําไปผลิตกาซชีวภาพ 

นําไปผลิตปุยหมัก หรือนําไปใชเปนปุยคอก 

โดยขาดการจดัการที่ดี จะทาํใหกลิน่เหมน็เกิด

การแพรกระจายได 

 

4.เกณฑปฏิบัติสําหรับบริเวณที่นาํมูลไปใชประโยชน 

- การนาํมูลสุกรสดไปใชประโยชนควรทําทนัท ีไมควร

กองทิง้ไวเปนเวลานาน เพราะจะทาํใหเกิดกลิ่นเหมน็ 

เชน การนําไปใชเลี้ยงปลา   การเลี้ยงไรแดง   ดังแสดง

ในภาคผนวก ข และ ค  

- การหมกัปุยจากมูลสุกร ไมควรพลิกกลับกองปุย

ในชวงเชามืดและหัวค่ํา เพราะเปนชวงเวลาทีท่ําให

กลิ่นเหมน็ฟุงกระจาย 

- การนาํมูลสุกรไปใชเปนปุยคอก ควรใชมูลที่ตาก

แหงแลวและไมควรนําไปใชในบริเวณทีเ่ปนแหลงชุมชน

อยูอาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร นอกจากทราบสาเหตุของกลิ่นทั้ง 4 แหลงและเกณฑ

ปฏิบัติของการกําจัดกลิ่นจากแหลงทั้ง 4 แลว วิธีอ่ืนๆที่ชวยเสริมในการลดกลิ่น  ไดแก  

 1. การปลูกตนไมทรงพุมชนิดไมผลัดใบ เชน มะขามเทศ กลวย เงาะ มะมวง และกระถิน 

บริเวณรอบฟารม โดยเวนระยะใหพอดีที่ทรงพุมจะแผถึงกันได เพื่อชวยลดแรงลมปะทะผานฟารม จะ

ชวยลดการแพรกระจายของกลิ่นจากฟารมออกไปสูภายนอกได 

 2. การบําบัดกลิ่น 

สําหรับจุดที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรง และมีการปลอยออกเปนจุดเดียว เชน บอพักน้ําเสีย (Man 

hole) บอสูบน้ําเสีย บอรวมน้ําเสีย หรือบอจายน้ําเสียเขาและออกจากบอหมักกาซชีวภาพสามารถสราง

ฝาครอบเพื่อสงกลิ่นไปบําบัดดวยระบบกําจัดกลิ่นแบบชีวภาพ ชนิดไบโอฟลเตอร (Biofiiter) ซึ่งเปน

ระบบที่มีราคาถูกดูแลรักษางาย ไมซับซอน และใหประสิทธิภาพในการลดกลิ่นสูง องคประกอบดังแสดง

ในภาคผนวก  ง  

เกณฑปฏิบัติสําหรับการใชระบบกําจัดกลิ่นแบบชีวภาพ ชนิดไบโอฟลเตอร (Biofilter) 

- ตองพรมน้ําเพื่อรักษาความชื้นของสารกรองใหมีคาประมาณ รอยละ 60-70 เสมอ จะ

ทําใหสารกรองมีประสิทธิภาพในการบําบัดกลิ่นไดดี ทดสอบโดยใชมือบีบ สารกรองจะ

จับตัวเปนกอนหลวมๆ แตตองไมชื้นมากจนมีน้ําหยดออกมา 

- ดูแลฝาปดหรือพลาสติกที่ใชคลุมปากบอที่เปนแหลงกําเนิดกลิ่นใหอยูในสภาพดี ถามี

รอยร่ัวหรือฉีกขาดตองซอมแซมทันที เพื่อใหกลิ่นเขาสูระบบถังกรองชีวภาพอยางเต็มที่ 

- บํารุงรักษาเครื่องดูดอากาศอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถสงกลิ่นไปบําบัดยังถังกรอง

ชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการยืดอายุการใชงานของเครื่องดูดอากาศดวย 
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ขอกําหนดทั่วไปสําหรับหนวยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ. ในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 67 ง.13 หนา. 

กระทรวงอุตสาหกรรม.2542. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.2520 เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการ

ปองกันดานสาธารณสุขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ.ในราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 29 ง. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ. 2549. คูมือเกณฑปฏิบัติในการจัดการและ

ควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร.40 หนา. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ. 2549.คูมือแนวทางการปฏิบัติดานการผลิตที่

สะอาดสําหรับฟารมสุกร.กรมควบคุมมลพิษ.74 หนา  

กรมปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว.2551.ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับ

และออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ.2551.14 หนา.เอกสารยังไมตีพิมพเผยแพร. 

กรมปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว.2551.เอกสารตามขอกําหนด ISO/IEC 

Guide 65. โครงการพัฒนาหนวยรับรองตามมาตรฐานสากล สนับสนุนโดยสํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.).357 หนา.เอกสารไมตีพิมพเผยแพร. 

คณารัตน  หรินทรานนท  นิตยา นิจถาวร  วิมล อยูยืนยง  พรศิริ ต้ังใจพัฒนา นิตยา  จุติกิต์ิเดชา นินธพันธุ       

กุลปรีดารัตน  และรุงนภา รัตนราชชาติกุล.2546. คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการตรวจมาตรฐานฟารม   

ไกพันธุ สําหรับคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม P-PS-BR/LAY-INS-001. โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ. 62 หนา.  

คณารัตน หรินทรานนท  นิตยา  นิจถาวร  วิมล อยูยืนยง  พรศิริ  ต้ังใจพัฒนา  วัลลี  ติษยาธิคม  นิตยา              

จุติกิต์ิเดชา และนินธพันธุ  กุลปรีดารัตน.2546. คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการตรวจมาตรฐานฟารม 

เปดเนื้อสําหรับคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม P-DM-INS-001.โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ.62 หนา.  



คณารัตน หรินทรานนท  นิตยา  นิจถาวร  วิมล อยูยืนยง  พรศิริ  ต้ังใจพัฒนา  วัลลี  ติษยาธิคม  นิตยา              

จุติกิต์ิเดชา และนินธพันธุ  กุลปรีดารัตน.2548.คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ฟารมเลี้ยงไกเนื้อสําหรับผูประกอบการ P-PIG-FAM-001.โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด : กรุงเทพฯ.40 หนา. 

คณารัตน หรินทรานนท  อมรัช  ต้ังใจพัฒนา  วัลลี  ติษยาธิคม  นิตยา จุติกิต์ิเดชา  บุณิกา จุลละโพธิ สุรยุทธ  

ทรง   สุหมัด  และมารุต  เชียงเถียร.2549.คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สําหรับฟารมเปดไขสําหรับผูประกอบการ P-LD-FAM-001.โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ.43 หนา. 

คณารัตน หรินทรานนท  นิตยา นิจถาวร วิมล  อยูยืนยง  พรศิริ  ต้ังใจพัฒนา  นิตยา  จุติกิต์ิเดชา  นินธพันธุ      

กุลปรีดารัตน  และรุงนภา  รัตนราชชาติกุล. ไมปรากฏปที่พิมพ. คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการตรวจ

มาตรฐานฟารมไกไขสําหรับคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม P-LAY-INS-001.โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ 62 หนา. 

คณารัตน หรินทรานนท  นิตยา นิจถาวร  วิมล  อยูยืนยง  พรศิริ ต้ังใจพัฒนา  นิตยา จุติกิต์ิเดชา และนินธพันธุ  

กุลปรีดารัตน. ไมปรากฏปที่พิมพ.คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการตรวจมาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปก 

สําหรับคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม P-HS-INS-001. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ.58 หนา.  

คณารัตน หรินทรานนท  นิตยา นิจถาวร  วิมล อยูยืนยง  พรศิริ ต้ังใจพัฒนา  วัลลี ติษยาธิคม  นิตยา  จุติกิต์ิเดชา  

และนินธพันธุ  กุลปรีดารัตน. ไมปรากฏปที่พิมพ. คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการตรวจมาตรฐานฟารม

เปดพันธุสําหรับคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม P-PS-DM/LAY-INS-001.โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ.62 หนา.  

ธวัชชัย  รอดสม โกเมศ ตลึงจิตร และเอกพันธุ  น้ําวล. ไมปรากฎปที่พิมพ. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2525. พิมพคร้ังที่ 5. โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.กรุงเทพฯ : 279 หนา 

บุณิกา  จุลละโพธิ  อมรัช  ต้ังใจพัฒนา  คณารัตน หรินทรานนท  วัลลี  ติษยาธิคม  นิตยา จุติกิต์ิเดชา  สุรยุทธ  

ทรงสุหมัด  และมารุต เชียงเถียร.ไมปรากฏปที่พิมพ.คูมือระเบียบการปฏิบัติงานทางการเกษตรที่ดี

สําหรับฟารมแพะเนื้อสําหรับสัตวแพทยผูควบคุมฟารม P-MG-VET-001.โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ.53 หนา.  

 



พรศิริ  ต้ังใจพัฒนา วัลลี ติษยาธิคม นิตยา จุติกิต์ิเดชา นิตยา นิจถาวร คณารัตน หรินทรานนท วิมล อยูยืนยง  

และนินธพันธุ  กุลปรีดารัตน.2548. คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฟารม

เลี้ยงสุกรสําหรับผูประกอบการ P-PIG-FAM-001.โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

กรุงเทพฯ : 54 หนา. 

วิมล  อยูยืนยง  คณารัตน  หรินทรานนท  นิตยา  นิจถาวร  วัลลี  ติษยาธิคม  นิตยา  จุติกิต์ิเดชา และนินธพันธุ  

กุลปรีดารัตน. 2548.คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผ้ึงสําหรับ

ผูประกอบการ  P-BEE-FAM-001.โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ.

35 หนา.  

วิมล อยูยืนยง คณารัตน  หรินทรานนท พรศิริ  ต้ังใจพัฒนา นิตยา นิจถาวร วัลลี  ติษยาธิคม นินธพันธุ            

กุลปรีดารัตน  และนิตยา  จุติกิต์ิเดชา.ไมปรากฏปที่พิมพ. คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการตรวจ

มาตรฐานฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบสําหรับคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม P-DA-INS-001.    

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ. 61 หนา.  

สุรยุทธ ทรงสุหมัด  อมรัช ต้ังใจพัฒนา  คณารัตน หรินทรานนท  วัลลี ติษยาธิคม  นิตยา จุติกิต์ิเดชา  บุณิกา   

จุลละโพธิ  และมารุต เชียงเถียร.ไมปรากฏปที่พิมพ.คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแกะเนื้อสําหรับสัตวแพทยผูควบคุมฟารม P-SH-VET-001.โรงพิมพชุมนุม

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ.52 หนา.  

อมรัช  ต้ังใจพัฒนา  คณารัตน  หรินทรานนท  วัลลี  ติษยาธิคม  นิตยา  จุติกิต์ิเดชา  มารุต  เชียงเถียร  บุณิกา  

จุลละโพธิ  และสุรยุทธ  ทรงสุหมัด. 2549. คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สําหรับฟารมโคเนื้อ สําหรับผูประกอบการ P-CA-FAM-001. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ. 39 หนา.  

อมรัช ต้ังใจพัฒนา  มารุต เชียงเถียร  คณารัตน หรินทรานนท  วัลลี ติษยาธิคม  นิตยา จุติกิต์ิเดชา  บุณิกา      

จุลละโพธิ  และสุรยุทธ ทรงสุหมัด. 2549.คูมือระเบียบการปฏิบัติงานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สําหรับฟารมนกกระทาสําหรับผูประกอบการ P-QU-FAM-001.โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ.40 หนา.  

International Standard Organization.2002.ISO 19011 Guidelines for quality and/or environment 

management systems auditing. First edition 2002-10-01. Printed in Switzerland. 31 pp. 

 


	
	ผึ้งปี 53

	Blank Page



