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ฉบับรวม 16 ฟารมปศุสัตว
ที่ปรึกษา : นิรันดร เอื้องตระกูลสุข
สรวิศ ธานีโต
ผูเรียบเรียง : นิดารัตน ไพรคณะฮก
เอกชัย กอเกียรติสกุลชัย
บุณิกา จุลละโพธิ
จัดพิมพโดย
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คูมือการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
สําหรับคณะผูตรวจรับรอง ฉบับรวม 16 ฟารมปศุสัตว
“ฟาร ม เป ด เนื้ อ ฟาร ม เป ด พั น ธุ ฟาร ม ผึ้ ง ฟาร ม โคเนื้ อ ฟาร ม เป ด ไข ฟาร ม นกกระทา
ฟารมแพะเนื้อ ฟารมแกะเนื้อ ฟารมนกเขาชวาเสียง ฟารมไกพันธุ ฟารมไกเนื้อ ฟารมสุกร ฟารมโคนม
ฟารมแพะนม สถานที่ฟกไขสัตวปก ฟารมไกไข”

เรียบเรียงโดย
ฝายรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
สวนรับรองดานการปศุสัตว
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว

คํานํา
คูมือการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว สําหรับคณะผูตรวจรับรองฉบับรวม 16 ฟารม
ปศุสัตว ซึ่งประกอบดวย ฟารมเปดเนื้อ ฟารมเปดพันธุ ฟารมผึ้ง 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 ตั้งแตป พ.ศ.2542 โดยเริ่มจาก 3 ชนิดปศุสัตวแรก คือ มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อ มาตรฐานฟารม
เลี้ยงสุกร และมาตรฐานฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบ จนถึงปจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตั้งแตป พ.ศ.2546 จนถึงป พ.ศ. 2553 มีจํานวนถึง 16 ฟารมปศุสัตว ซึ่งในป พ.ศ.
2553 กรมปศุสัตวมีการปรับปรุงแบบฟอรมในระบบมาตรฐานฟารม โดยมีการแกไขแบบฟอรมตางๆใน
ระบบมาตรฐานฟารมใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับมาตรฐานสินคาเกษตร ดังนั้นเพื่อเปนการจัดทํา
แนวทางการใหการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวสําหรับบุคคลที่เกี่ยวของ ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
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 โดยเนื้อหาเริ่มตั้งแตการขอรับ

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 เรื่อง ดังนี้ ขอกําหนด
ISO/IEC Guide 65:1996 และคุณสมบัติของผูตรวจประเมินอางอิงตาม ISO 19011 มาตรฐานสินคา
เกษตร เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว (มกษ. 9032-2552) และเกณฑปฏิบัติในการจัดการ
และควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร ซึ่งเปนเนื้อหาวิชาการที่สอดคลองในดานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
หรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชนตอไป
คณะผูเขียนหวังวา คูมือการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว สําหรับคณะผูตรวจรับรอง
ฉบับรวม 16 ฟารมเลี้ยงสัตว จะเปนประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของในงานดานการรับรองมาตรฐานฟารม
เลี้ยงสัตว ไดใชเปนเอกสารอางอิง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน และมีมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ

เอกชัย กอเกียรติสกุลชัย
อมรัช ตั้งใจพัฒนา
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
กรมปศุสัตว
มกราคม 2554

สารบัญ
ภาคการปฏิบัติงาน
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ตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรอง
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวพ.ศ.2551
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9. คูมือขั้นตอนการฝกอบรมผูป ระกอบการ
รหัส P-FAM-01
10. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานองคประกอบ และหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะผูตรวจรับรอง รหัส P-AUD-01
11. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับคณะผูต รวจรับรอง
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- แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้ งสัตว
(แบบ ม.ฐ.ฟ.1)
112
- แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานสถานทีฟ่ กไขสัตวปก
(แบบ ม.ฐ.ฟ.2)
115
- แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารมผึง้
(แบบ ม.ฐ.ฟ.3)
117
- แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารมนกเขาชวาเสียง
119
(แบบ ม.ฐ.ฟ.4)
- แบบฟอรมคําขอยกเลิกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
(แบบคําขอยกเลิก ม.ฐ.ฟ.)
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2. แบบฟอรมสําหรับการทํางานของคณะผูตรวจรับรอง
- แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) การตรวจรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว รหัส F-AUD-01
123
- แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว
รหัส F-AUD-02
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- แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request)
การตรวจรับรองการปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว
รหัส F-AUD-03
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- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดเนื้อ
(มาตรฐานฟารมเปดเนื้อ) รหัส F-MD-AUD-01
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- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปด
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(มาตรฐานฟารมเปดไข) รหัส F-LD-AUD-01
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-
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บทนํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องมาตรฐานฟารมเลี้ยง
สัตวของประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2542 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคา
เกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551
ตั้งแตป พ.ศ.2546 ซึ่งไดมอบหมายใหกรมปศุสัตวดําเนินการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
เลี้ ยงสัตว หรือมาตรฐานฟารม เลี้ย งสัตว ใหเ ห็ น เป น รู ป ธรรม โดยกรมปศุสั ตวมี ห นา ที่ ใ นการใหก ารรั บ รอง
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแกผูประกอบการที่มีความสมัครใจขอการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ดังนั้นกรม
ปศุสัตวจึงประกาศระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เพื่อ
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคลที่เกี่ยวของและหนาที่ความรับผิดชอบ ตั้งแตป 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 เพื่อใหการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้ ง
สัตวสอดคลองกับบางสวนของระบบการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65:1996 (มอก.50652546) และในป พ.ศ. 2553 กรมปศุสัตวมีการปรับปรุงแบบฟอรมในระบบมาตรฐานฟารม โดยมีการแกไข
แบบฟอรมในระบบมาตรฐานฟาร ม ไดแก แบบคําขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว หลักเกณฑการให
คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว และทะเบียนมาตรฐานฟารม
เลี้ยงสัตวใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับมาตรฐานสินคาเกษตรของคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551
เนื้ อ หาของระเบี ย บกรมปศุ สั ต ว ว า ด ว ยการขอรั บ และออกใบรั บ รองมาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว
พ.ศ.2551 ประกอบดวย
1.ชนิ ด ฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว ที่ ก รมปศุ สั ต ว ใ ห ก ารรั บ รองตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มีดังตอไปนี้

1.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่องมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวของประเทศไทย ลงวันที่
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ประกอบดวย
1.1.1 มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อ
1.1.2 มาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกร
1.1.3 มาตรฐานฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบ
1.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่องมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวของประเทศไทย 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
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง
1.5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคเนื้อ
1.6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดไข
1.7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมนกกระทา
1.8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลงวันที่ 10 กันยายน 2549
ประกอบดวย
1.8.1 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแกะเนื้อ
1.8.2 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะเนื้อ
1.9 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมนกเขาชวาเสียง
1.10 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพันธุ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่
29 กันยายน 2552

1.11 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 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 เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟกไขสัตวปก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551
ลงวันที่ 28 เมษายน 2553
1.13 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 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 และพิจารณาใหการรับรองฟารมครั้ง
แรก การคงไวซึ่งการรับรอง และการเพิกถอนใบรับรองเปนอํานาจเบ็ดเสร็จในคณะผูตรวจ
รับรอง สําหรับระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยง
สัตว พ.ศ.2551 คณะผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตว จากนั้นตองสง
ขอมูลการตรวจประเมินพรอมหลักฐานไปยังคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
ในกรณีการรับรองครั้งแรก การตออายุการรับรอง การพักใชและการเพิกถอนใบรับรอง สําหรับ
ในกรณีการคงไวซึ่งการรับรอง และการยกเลิกใบรับรอง สงผลการตรวจประเมินและหลักฐาน
ไปยังผูตัดสินการรับรอง ซึ่งเปนการปรับปรุงใหมีความเปนกลางในการใหการรับรองและ
เปน ไปตามหลั ก วิช าการโดยเฉพาะคณะกรรมการรั บ รองมาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสัตว และ
ผูตัดสินการรับรอง จะเปนบุคคลคนละกลุมกับคณะผูตรวจรับรอง และตองเปนบุคคลที่ไมมี
สวนไดสวนเสียในการรับรองมาตรฐานฟารมซึ่งสอดคลองกับ ISO Guide 65:1996 ขอ 4.2f
การแตงตั้งคณะผูตรวจรับรอง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว และผูตัดสิน
การรับรอง ตามคําสั่งกรมปศุสัตวที่ 523/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะผูตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร มเลี้ยงสัตว ลงวันที่ 26 มิถุน ายน 2551 คํา สั่งกรมปศุ สัตว ที่ 524/2551 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2551 และคําสั่งกรมปศุ
สั ต ว ที่ 525/2551 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง ผู ตั ด สิ น การรั บ รองมาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว ลงวั น ที่
26 มิถุนายน 2551
สําหรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง เนื่องจากมีบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางกรมปศุสัตวและกรมสงเสริมการเกษตร คณะผูตรวจรับรอง
มาตรฐานฟารมผึ้งจึงประกอบดวยบุคลากรจากกรมสงเสริมการเกษตรและกรมปศุสัตว ดังนั้น
คณะผู ต รวจรั บ รองมาตรฐานฟาร ม ผึ้ ง ให ใช คํ า สั่ ง กรมปศุ สั ต ว ที่ 881/2547 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะผู ต รวจรั บ รองมาตรฐานฟาร ม ผึ้ ง ซึ่ ง ประกอบด ว ยคณะผู ต รวจรั บ รอง จํ า นวน
10 ตําแหนง ทั้งนี้ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ผูอํานวยการ
สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย และนายสัตวแพทย
สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ใหปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง ซึ่งสอดคลองกับคําสั่งกรมปศุสัตวที่ 524/2551
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว สวนตําแหนงที่เหลือใหปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะคณะผูตรวจรับรองโดยใหคณะผูตรวจรับรองเลือกผูตรวจรับรองคนใดคนหนึ่งที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนหัวหนาคณะผูตรวจรับรอง
3.2 การปรับปรุงแบบคําขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับ
มาตรฐานสินคาเกษตร ดังนี้

-

แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้ งสัตว
(แบบ ม.ฐ.ฟ.1)
- แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานสถานทีฟ่ กไขสัตวปก
(แบบ ม.ฐ.ฟ.2)
- แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารมผึง้
(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
ผึ้ง (มาตรฐานฟารมผึง้ ) 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) รหัส 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 (มาตรฐานฟารมไกพนั ธุ) 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
สถานทีฟ่ กไขสัตวปก (มาตรฐานสถานทีฟ่ กไขสัตวปก) 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
การเกษตรที่ ดี สํ า หรั บ ฟาร ม รหั ส F-AUD-01 แก ไ ขครั้ ง ที่ 1 ใช วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2551
จํานวน 2 หนา
2. แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
รหัส F-AUD-02 ใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จํานวน 2 หนา
3. แบบฟอร ม บั น ทึ ก ข อ บกพร อ ง (CAR) การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี สํ า หรั บ ฟาร ม
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
ของฟารมเลี้ยงสัต ว การจัด การฟารม เลี้ย งสัต ว การจัด การสุข ภาพสัต ว การจัด การสิ่ง แวดลอ ม
และการจัด การดา นสวัส ดิภ าพสัต ว เพื่อ ใหไ ดผ ลผลิต ที่มีคุณ ภาพ ถูก สุข ลัก ษณะและปลอดภัย
ตอ ผูบ ริโ ภค ในที่นี้ประกอบดวย มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย มาตรฐานฟารมเลี้ยง
สุกรของประเทศไทย มาตรฐานฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบของประเทศไทย มาตรฐานฟารมไก
พันธุของประเทศไทยมาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปกของประเทศไทย และมาตรฐานฟารมไกไขของ
ประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่องมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวของประเทศไทย
และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดเนื้อ ฟารมเปดพันธุ ฟารมผึ้ง ฟารมโคเนื้อ ฟารมเปดไข
ฟารมนกกระทา ฟารมแพะเนื้อ ฟารมแกะเนื้อ ฟารมนกเขาชวาเสียง ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ฟารมไกพันธุ ฟารมไกเนื้อ ฟารมสุกร ฟารมโคนม ฟารม
แพะนม สถานที่ฟกไขสัตวปก และฟารมไกไข ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสัตวชนิดอื่น ๆ ที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง
2. การรับรอง หมายความว า การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี สํ าหรับฟารมเลี้ยงสัตวตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. สัตว หมายความวา สัตวซึ่งเลี้ยงไวเพื่อการคาและ/หรือเพื่อการบริโภค รวมถึงสัตวที่ใหผลผลิตเพือ่ การ
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 คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวซงึ่ เปน
คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตวใหทําหนาที่ตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
12. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Technical Expert) หมายความวา บุคคลซึ่งเปนบุคลากรจากกรมปศุสัตว
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอื่น ที่มีความรู ความชํานาญเฉพาะดานเปนพิเศษ
13. ผูสังเกตการณ (Observer) หมายความวา บุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะผูตรวจรับรองใหเขารวม
สังเกตการณในการปฏิบัติหนาที่ของคณะผูตรวจรับรอง
14. สัต วแพทย ผูควบคุ ม ฟารมเลี้ ย งสัตว หมายความวา สัต วแพทย ที่มีใบอนุญาตเปน ผูประกอบ
วิช าชีพ การสั ต วแพทยชั้ น หนึ่ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การสั ต วแพทย พ.ศ.2545 และได รั บ
ใบอนุญาตเปนสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตวจากกรมปศุสัตว
15. การตรวจประเมิ น (Audit) หมายความวา การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีห รือ
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เพื่อประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนด
16. การใหการรับรอง (Granting Certification) หมายความวา การอนุมัติใหการรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ ดี ห รื อ มาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว แ ก ผู ป ระกอบการที่ ยั ง ไม เ คยได รั บ การรั บ รอง โดย
คณะกรรมการ ภายหลังการตรวจประเมินเพื่อการรับรองของคณะผูตรวจรับรอง
17. การคงไวซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายความวา การอนุมัติใหคงการรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแกผูประกอบการที่ไดรับการรับรองและยังอยู
ระหวางอายุใบรับรอง โดยผูตัดสินการรับรอง ภายหลังการตรวจติดตามผลของคณะผูตรวจรับรอง
18. การต อ อายุใ บรั บ รอง (Recertification) หมายความว า การอนุ มัติให การรับ รองการปฏิ บัติท าง
การเกษตรที่ ดี ห รื อ มาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว แ ก ผู ป ระกอบการที่ ยื่ น ขอต อ อายุ ก ารรั บ รองโดย
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
ตามระบบที่ ไ ด รั บ การรั บ รองในสาระสํ า คั ญ และ/หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามระบบที่ ไ ด รั บ การรั บ รอง
ภายหลังจากถูกพักใชการรับรอง 2 ครั้ง 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 การตรวจชนิดนี้จะมุงเนนเกี่ยวกับเรื่องที่เปนปญหาเทานั้น โดยไมแจง
ใหผูประกอบการทราบลวงหนา
27. ขอบกพรอง หมายความวา กรณีที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรับรองของกรมปศุสัตวยังไมไดจัดทํา
ระบบหรือจัดทําระบบไมสอดคลองตามขอกําหนด หรือจัดทําระบบแลวแตไมไดนําไปปฏิบัติ หรือนําไป
ปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง

28. ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการ
ปฏิบัติท างการเกษตรที่ดีห รื อ มาตรฐานฟารม เลี้ยงสัตว ใ นบางสว น และไมมี ผลร า ยแรงตอระบบ
การผลิต
29. ขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวและสงผลรายแรงตอระบบการผลิต
30. ขอสังเกต (Observation) หมายความวา สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยไวหรือละเลยอาจ
นําไปสูขอบกพรองได
31. คณะกรรมการฝกอบรมผูประกอบการ หมายความวา คณะกรรมการที่จัดการฝกอบรมผูประกอบการ
เพื่อใหผูประกอบการมีความรูเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
32. ใบรับรอง หมายความวา ใบรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่กรมปศุสัตวออกใหแกผูประกอบการ
33. เครื่องหมายรั บรอง หมายความวา เครื่องหมายรับรองมาตรฐานฟารม เลี้ย งสัตวที่ ก รมปศุสัตว
ออกใหแกผูไดรับการรับรอง
34. เครื่องหมายรับรองระบบงาน หมายความวา เครื่องหมายรับรองระบบงานที่หนวยรับรองระบบงาน
ออกใหกับกรมปศุสัตว
35. ISO/IEC Guide 65:1996 หมายความวา ขอกําหนดทั่วไปสําหรับหนวยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑที่
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดรับมาและประกาศใชเปน มอก.5065-2540 โดยมีสาระ
และรูปแบบเหมือนกับฉบับสากลทุกประการ
36. ฟารมเปดเนื้อ หมายความวา ฟารมที่เลี้ยงเปดเนื้อ ตั้งแต 1000 ตัว ขึ้นไป
37. ฟารมเปดพันธุ หมายความวา ฟารมเลี้ยงเปดปู-ยาพันธุ (Grand parent stock) หรือเปดพอ-แมพนั ธุ
(Parent stock)
38. ฟารมผึ้ง หมายความวา สถานที่ที่มีการทํากิจกรรมการเลี้ยงผึ้ง รวบรวมพันธุผึ้ง เพื่อวัตถุประสงคใน
การผลิตน้ําผึ้งและผลิตภัณฑอื่นๆจากผึ้ง
39. ฟารมโคเนื้อ หมายความวาสถานที่เลี้ยงโคเนื้อ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเลี้ยงเพื่อสามารถ
ผลิตโคเนื้อที่มีสุขภาพดี และเหมาะสมกับการนําไปบริโภค
40. ฟารมเปดไข หมายความวา สถานที่เลี้ยงเปดไขเพื่อการผลิตไขเปดในทางการคา
41. ฟารมนกกระทา หมายความวา สถานที่เลี้ยงนกกกระทาเพื่อผลิตไข
42. ฟารมแพะเนื้อ หมายความวา สถานที่ที่มีโรงเรือนและอุปกรณเหมาะสมสําหรับการผลิตแพะเนื้อที่มี
สุขภาพดี
43. ฟารมแกะเนื้อ หมายความวา สถานที่ที่มีโรงเรือนและอุปกรณเหมาะสมสําหรับการผลิตแกะเนื้อที่มี
สุขภาพดี

44. ฟารมนกเขาชวาเสียง หมายความวา สถานที่เลีย้ งและเพาะพันธุน กเขาชวาเสียงทีม่ ีจํานวนพอพันธุ
และแมพันธุไมนอยกวา 10 คู และประกอบไปดวย โรงเรือน กรงผสมพันธุ กรงรวม และกรงเดี่ยว
45. ฟารมไกเนื้อ หมายความวา สถานประกอบการที่เลีย้ งไกเนื้อเพื่อการคา ซึ่งครอบคลุมถึง
พื้นที่เลี้ยงไก สถานที่เก็บและเตรียมอาหารสัตว บริเวณสําหรับทําลายซาก จุดรวบรวมขยะ อาคาร
สํานักงานและบานพักอาศัย เปนตน หรือ ฟารมที่มีการเลี้ยงไกเนื้อเพือ่ การคา (Broiler) ที่มีจาํ นวน
ตั้งแต 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-แมพันธุเ พื่อผลิตลูกสุกร และ
ฟารมเลีย้ งสุกร หรือ สถานประกอบการที่เลี้ยงสุกรเพื่อการคา ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่
เลี้ยงสุกรสถานที่เก็บและเตรียมอาหารสัตว บริเวณสําหรับทําลายซาก และพืน้ ที่บาํ บัดน้ําเสียและ
สิ่งปฏิกูล
48. ฟารมโคนม หมายความวา ฟารมที่เลีย้ งโคนม เพื่อผลิตโคนมและน้ํานมดิบ หรือ สถานประกอบการ
ที่เลี้ยงโคนมทีม่ ีวัตถุประสงคหลักในการผลิตโคนมและน้ํานมดิบ ซึ่งครอบคลุมถึงพืน้ ที่เก็บอาหารสัตว
เลี้ยงสัตว รีดน้ํานม ทําลายซากสัตว บริเวณรวบรวมขยะและสิ่งปฏิกลู อาคารสํานักงาน และบานพัก
อาศัย เปนตน
49. ฟารมแพะนม หมายความวา สถานประกอบการที่เลีย้ งแพะนม ที่มวี ัตถุประสงคหลัก
ในการผลิตแพะนมและน้ํานมแพะดิบ ซึ่งครอบคลุมถึงพืน้ ที่เก็บอาหารสัตว เลี้ยงสัตว รีดน้ํานม เก็บ
รักษาน้ํานม ทําลายซากสัตว จุดรวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูล อาคารสํานักงานและบานพักอาศัย เปนตน
50. สถานทีฟ
่ กไขสัตวปก หมายความวา สถานทีฟ่ กไขสัตวปก เพื่อวัตถุประสงคในการผลิตลูกสัตวเพื่อ
การคา หรือ สถานทีฟ่ กไขสัตวปก 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 โรงเรือนที่สามารถควบคุมสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับความเปนอยู
ของสัตว ไดแก อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ และแสงสวาง และสามารถปองกันพาหะนําโรคได

อักษรยอที่ใชในการจัดทําเอกสารเลมนี้
P
= Procedure หมายถึง ขั้นตอนที่เปนลําดับมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดในการประกอบ
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 ผึ้ง
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
LAY

= Hatchery หมายถึง สถานที่ฟกไขสัตวปก
= Layer หมายถึง ไกไข

แผนผังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
ผูประกอบการ
สมัครเขารับการฝกอบรม “ มาตรฐานฟารม
เลี้ยงสัตว สําหรับผูประกอบการ ”

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
รวบรวมรายชื่อผูประกอบการ

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย
ฝกอบรมผูประกอบการ

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

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

แกไขเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

ไมผาน

ผาน

ตอหนา 2

แผนผังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (ตอ)
ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

ผาน

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
คณะผูตรวจรับรอง
ตรวจประเมินฟารม

ไมผาน
ผูประกอบการ
แกไขขอบกพรอง

ผาน
คณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
พิจารณาตัดสินใหการรับรอง

มติใหการรับรอง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

รายงานผล
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

ออกใบรับรอง
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
ผูประกอบการ

แผนผังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
ผูประกอบการ
สมัครเขารับการฝกอบรม “ มาตรฐานฟารมผึ้ง
สําหรับผูประกอบการ ”

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
รวบรวมรายชื่อผูประกอบการ

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย
ฝกอบรมผูประกอบการ

ผูผานการฝกอบรม
มีความประสงคขอการรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
ยื่นคําขอรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
( แบบ ม.ฐ.ฟ. 3 )

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

แกไขเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

ไมผาน

ผาน

ตอหนา 2

แผนผังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง (ตอ)
ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

ผาน
ตรวจประเมินฟารม

คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม
(กรมปศุสัตวและกรมสงเสริมการเกษตร)

ไมผาน

ผาน

ผูประกอบการ

คณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานฟารมผึ้ง
พิจารณาตัดสินใหการรับรอง

แกไขขอบกพรอง

มติใหการรับรอง
สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย

รายงานผล
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
กรมสงเสริมการเกษตร

ออกใบรับรองมาตรฐาน
ฟารมผึ้ง
ผูประกอบการ

สรุปขั้นตอนการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
ตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
พ.ศ.2551

1.
2.
3.
4.
5.
6.

บุคคลที่เกี่ยวของกับการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้ งสัตว
ขั้นตอนการใหการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (ครั้งแรก) Granting Certification
ขั้นตอนการคงไวซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification)
ขั้นตอนการตออายุการรับรอง (Recertification)
ขั้นตอนการยกเลิกการรับรอง ( Cancelling Certification)
ขั้นตอนการพักใชและเพิกถอนการรับรอง (Suspending and Withdrawing Certification)

1. บุคคลที่เกี่ยวของกับการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
บุคคลที่เกี่ยวของ
1. ผูประกอบการ

การดําเนินการ
- เปนผูสมัครใจเพื่อขอรับการรับรอง
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว

2.คณะผูตรวจรับรอง

- เปนผูตรวจประเมินมาตรฐานฟารม

เอกสารที่เกี่ยวของ
- หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง
รหัส RE-DLD-01
- คูมือขั้นตอนการฝกอบรมผูประกอบการ
รหัส P-FAM-01
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหการรับรอง
Granting Certification รหัส P-GC-01
- 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)

3. คณะกรรมการ

- เปนผูพิจารณาตัดสิน การรับรองครั้งแรก
การพักใช การเพิกถอน และการตออายุ
การรับรองจากผลการตรวจประเมินและ
หลักฐานของคณะผูตรวจรับรอง

4. ผูตัดสินการรับรอง

- เปนผูพิจารณาตัดสินการคงไวและการ
ยกเลิกการรับรอง จากผลการตรวจ
ประเมินและหลักฐานของคณะผูตรวจ
รับรอง

เอกสารที่เกี่ยวของ (ตอ)
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพักใชและการ
เพิกถอนการรับรอง (Suspending and
Withdrawing Certification)
รหัส P-SC/WC-01
- หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง
รหัส RE-DLD-01
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานองคประกอบ
หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับ
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
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
- 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. ขั้นตอนการใหการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (ครั้งแรก)Granting Certification
บุคคลที่เกี่ยวของ
1.ผูประกอบการ

การดําเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวของ
- สมัครรับการฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน - คูมือขั้นตอนการฝกอบรบ ผูประกอบการ
รหัส P-FAM-01
ฟารมเลี้ยงสัตวสําหรับผูประกอบการที่
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่ฟารมมี
ภูมิลําเนาตั้งอยู
2.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด - รวบรวมรายชื่อผูประกอบการไปยัง
สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย
3.สํานักสุขศาสตรสัตวและ - ดําเนินการฝกอบรม
สุขอนามัย
4.ผูประกอบการ
- มีความประสงคขอรับการรับรอง
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหการรับรอง
(Granting Certification)
มาตรฐานฟารม และมีคุณสมบัติ
รหัส P-GC-01
ครบถวน ใหสมัครขอการรับรองที่
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่ฟารมมี
ภูมิลําเนาอยู
5.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด - รับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ และ
สงรายชื่อผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ครบใหคณะผูตรวจรับรอง
6.คณะผูตรวจรับรอง
- ดําเนินการตรวจประเมินฟารมและ
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจ
สงผลการตรวจประเมินฟารมให
ประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit)
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินใหการ
สําหรับคณะผูตรวจรับรอง รหัส P-AUD-03
รับรองภายในระยะเวลา 1 เดือนนับ
จากวันตรวจประเมินแลวเสร็จโดยไม
พบขอบกพรอง หรือวันที่ไดดําเนินการ
ตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรอง
รุนแรงแลวเสร็จ หรือวันที่ยอมรับแนว
ทางการแกไขขอบกพรองไมรุนแรงจาก
ผูขอการรับรอง
7.คณะกรรมการ
- ดําเนินการพิจารณาตัดสินใหการ
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานองคประกอบ
รับรอง จากผลการตรวจประเมินของ
หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับ
คณะผูตรวจรับรองแลวสงผลการ
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยง
พิจารณาใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
สัตว รหัส P-CC-01
8.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด - ดําเนินการจัดทําใบรับรองมอบใหแก
- คูมือขั้นตอนการจัดทําใบรับรอง
ผูประกอบการ
รหัส P-C-01

3.ขั้นตอนการคงไวซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification)
บุคคลที่เกี่ยวของ
1.คณะผูตรวจรับรอง

2.ผูตัดสินการรับรอง

3.คณะผูตรวจรับรอง

การดําเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวของ
- ดําเนินการตรวจประเมินฟารมเพื่อคงไว - คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการคงไวซึ่ง
ซึ่งการรับรอง และสงผลการตรวจ
การรับรอง (Maintaining Certification)
ประเมินใหผูตัดสินการรับรองพิจารณา
รหัส P-MC-01
การคงไวซึ่งการรับรอง
- คูมือขัน้ ตอนการปฏิบัติงานการตรวจ
ติดตามผล (Surveillance Audit) สําหรับ
คณะผูตรวจรับรอง รหัส P-AUD-04
- พิจารณาการคงไวซึ่งการรับรองจากผล - คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานบทบาท
การตรวจประเมินของคณะผูตรวจ
หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับผูตัดสิน
รับรองแลวสงผลใหคณะผูตรวจรับรอง
การรับรอง รหัส P-DP-01
- แจงผลการคงไวใหผูประกอบการทราบ - คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการคงไวซึ่ง
การรับรอง (Maintaining Certification)
รหัส P-MC-01
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจ
ติดตามผล (Surveillance Audit) สําหรับ
คณะผูตรวจรับรอง รหัส P-AUD-04

4.ขั้นตอนการตออายุการรับรอง (Recertification)
บุคคลที่เกี่ยวของ
1.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

-

2.ผูประกอบการ

-

3.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

-

-

4.คณะผูตรวจรับรอง

-

5.คณะกรรมการ

-

6.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

-

การดําเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวของ
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนผูประกอบการที่
ตออายุใบรับรอง
ใบรับรองจะหมดอายุ และทําหนังสือแจง
(Recertification ) รหัส P-RC-01
ผูประกอบการทราบอยางนอย 4 เดือน
กอนใบรับรองหมดอายุ
ดําเนินการยื่นขอตออายุการรับรองกอน
ใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือน
ที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่ฟารมมี
ภูมิลําเนาตั้งอยู
หากไมประสงคเขามาตรฐานฟารมใหแจง
ยกเลิกไปยังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
กรณีใบรับรองหมดอายุและผูประกอบการ
ไม ม ายื่ น ต อ อายุ ก ารรั บ รอง ให สํ า นั ก งาน
ปศุสัตวจังหวัด ทําหนังสือแจงผูประกอบการ
ใหตออายุการรับรองอีกครั้งหนึ่งภายในเวลา
2 เดือนหลังใบรับรองหมดอายุ และแนบ
แบบฟอรมขอยกเลิกมาตรฐานฟารม
ดําเนินการรับสมัครผูประกอบการและ
ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอตออายุใบรับรอง
ของผูประกอบการและสงรายชื่อผูประกอบ
การที่มีคุณสมบัติครบใหคณะผูตรวจรับรอง
ดําเนินการตรวจประเมินเพื่อตออายุการ
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
รับรองของผูประกอบการและสงผลการตรวจ
ตรวจตออายุการรับรอง
ประเมินใหคณะกรรมการภายในระยะเวลา
(Recertification Audit) สําหรับ
1 เดือนนับจากวันตรวจประเมินแลวเสร็จ
คณะผูตรวจรับรอง
โดยไมพบขอบกพรอง หรือวันที่ไดดําเนินการ
รหัส P-AUD-05
ตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองรุนแรง
แลวเสร็จ หรือวันที่ยอมรับแนวทางการแกไข
ขอบกพรองไมรุนแรงจากผูขอการรับรอง
ดําเนินการพิจารณาตัดสินใหการตออายุการ - คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รับรองจากผลการตรวจประเมินของ
องคประกอบ หนาที่ และการ
คณะผูตรวจรับรอง และสงผลการพิจารณา
ดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการ
ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
รับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
รหัส P-CC-01
ดําเนินการจัดทําใบรับรอง (ตออายุ)มอบให - คูมือขั้นตอนการจัดทําใบรับรอง
รหัส P-C-01
ผูประกอบการ

5.ขั้นตอนการยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification)
บุคคลที่เกี่ยวของ
1.ผูประกอบการ

2.คณะผูตรวจรับรอง

3.ผูตัดสินการรับรอง

4.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

การดําเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวของ
- มีความประสงคจะยกเลิกการรับรอง
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
- มีคุณสมบัติไมครบถวนที่จะไดรับการรับรอง ยกเลิกการรับรอง (Cancelling
Certification) รหัส P-CNC-01
- ดําเนินการตรวจประเมินเพื่อหาขอเท็จจริง
และจัดทําบันทึกสรุปรายละเอียด
ขอเท็จจริง เสนอผูตัดสินการรับรอง
พิจารณายกเลิกการรับรอง
- พิจารณาตัดสินยกเลิกการรับรองจากผล
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานบทบาท
รายละเอียดขอเท็จจริงของคณะผูตรวจ
หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับผู
รับรอง แลวสงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ตัดสินการรับรอง รหัส P-DP-01
ดําเนินการ
- ดําเนินการตามมติผูตัดสินการรับรองเพื่อ - คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
แจงผูประกอบการทราบ
ยกเลิกการรับรอง (Cancelling
Certification)
รหัส P-CNC-01

6.ขั้นตอนการพักใชและเพิกถอนการรับรอง
บุคคลที่เกี่ยวของ
1.คณะผูตรวจรับรอง

-

-

2.คณะกรรมการ

-

3.สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

-

การดําเนินการ
ดําเนินการตรวจประเมินติดตามผล
และ/หรือ การตรวจตออายุการรับรอง
และ/หรือตรวจพบเหตุหรือรับทราบวา
ผูประกอบการปฏิบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองซึ่ง
อาจเปนเหตุใหตองพักใชหรือเพิกถอน
ใบรับรอง
ดําเนินการตรวจประเมินและหา
หลักฐานพรอมสรุปผลเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาพักใช หรือเพิก
ถอนใบรับรอง แลวแตกรณี
ดําเนินการพิจารณาตัดสินการพักใช
หรือเพิกถอนการรับรองจากผลการ
ตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรอง
และสงผลการพิจารณาใหสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด
ดําเนินตามมติของคณะกรรมการ

เอกสารที่เกี่ยวของ
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพักใช
และการเพิกถอนการรับรอง
(Suspending and Withdrawing
Certification) รหัส P-SC/WC-01

- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
องคประกอบ หนาที่ และการ
ดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
รหัส P-CC-01
- คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัก
ใชและการเพิกถอนการรับรอง
(Suspending and Withdrawing
Certification) รหัส P-SC/WC-01

สรุประยะเวลาในการดําเนินการขอรับและออกใบรับรอง
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ในแตละขัน้ ตอน
การดําเนินการ
1.ขั้นตอนการตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรอง
1.1 คณะผูตรวจรับรองจัดทําแผนการตรวจเพื่อ
การรับรองครั้งแรก ตรวจติดตาม หรือการตรวจตออายุ
การรับรองโดยใชแบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน
(Audit Plan) รหัส F-AUD-01 สงใหผูประกอบการกอน
การตรวจประเมิน
1.2 ในระหว า งการตรวจประเมิ น กรณี พ บ
ขอบกพรองคณะผูตรวจรับรองแจงใหผูประกอบการ
จัดสงแนวทางในการแกไข โดยใหผูประกอบการระบุ
- สาเหตุของปญหาที่พบ
- แนวทางการแกไข
- แนวทางการปองกันการเกิดซ้ํา
- ระบุเวลาแลวเสร็จ

1.3 ระยะเวลาการแก ไ ขข อ บกพร อ งของ
ผูประกอบการ ในการตรวจเพื่อการรับรอง การตรวจ
ติดตาม การตรวจตออายุการรับรอง หากคณะผูตรวจ
รั บ รองพบข อ บกพร อ งผู ต รวจรั บ รองสามารถให
ผูประกอบการแกไขขอบกพรองได 2 ครั้ง ในเงื่อนไข
เวลา

ระยะเวลา
- อยางนอย 7 วัน

- ใหผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไข
ภายใน 30 วั น นั บ แต วั น ที่ อ อกหนั ง สื อ
ราชการ แจ ง ผู ป ระกอบการอย า งเป น
ทางการ
- กรณี ผู ป ระกอบการไม จั ดส ง แนวทางการ
แกไขตามระยะเวลาที่กําหนดใหแจงเตือน
ผูประกอบการใหจัดสงแนวทางการแกไข
ครั้งที่ 2 ภายใน 30 วัน หากผูประกอบการ
ยั ง ไม ส ง แนวทางการแก ไ ข ให นํ า เรื่ อ ง
ดังกลาวเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ตรวจประเมินใหมทั้งระบบ
- แกไขได 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน
หากพนกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหคณะ
ผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจประเมินใหม
ทุกขอกําหนด โดยใหผูประกอบการแจงเมื่อ
มีความพรอม

สรุประยะเวลาในการดําเนินการขอรับและออกใบรับรอง
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ในแตละขัน้ ตอน (ตอ)
การดําเนินการ
1.4 ภายหลั ง การตรวจประเมิ น การตรวจเพื่ อ การ
รับ รองครั้ง แรก การตรวจติ ด ตาม การตรวจตอ อายุ ก าร
รับรอง ณ ฟารม คณะผูตรวจรับรองจัดทําหนังสือ
ราชการ สรุปผลการตรวจประเมินแจงผูประกอบการทราบ
โดยเอกสารประกอบดวย
- สําเนาแบบฟอรมรายงานผล (Audit Report)
- สําเนาแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (CAR) ถามี

ระยะเวลา
- ภายใน 15 วั น นั บ จากวั น ที่ตรวจประเมิน ณ
ฟารม
- กรณีมีการเก็บตัวอยาง ภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ไดรับผลการวิเคราะห

1.5 ภายหลั ง การตรวจประเมิ น แล ว เสร็ จ คณะผู ต รวจ
รั บ รองเสนอผลการตรวจประเมิ น และหลั ก ฐานให
คณะกรรมการหรือผูตัดสินการรับรองดังนี้
- กรณีการรับรองครั้งแรก การตออายุการรับรองสงผล
การตรวจประเมิ น และหลั ก ฐาน ให ค ณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาใหการรับรองครั้งแรก หรือตออายุการรับรอง
- กรณีคงไวซึ่งการรับรองและยกเลิกการรับรอง
สงผลการตรวจประเมินและหลักฐานใหผูตัดสินการรับรอง
เพื่อพิจารณาการคงไวหรือยกเลิกการรับรอง

- ภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่ตรวจประเมินแลว
เสร็ จ โดยไม พ บข อ บกพร อ ง หรื อ วั น ที่ ไ ด
ดํ า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร แ ก ไ ข
ขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ หรือวันที่ยอมรับ
แนวทางการแกไ ขข อ บกพรอ งไม รุ น แรง จาก
ผูประกอบการ

1.6 ภายหลังผูประกอบการไดรับใบรับรอง
1.6.1 กรณีตรวจติดตาม
- คณะผูตรวจรับรองจะดําเนินตรวจติดตาม
ผลอยางนอย 2 ครั้ง ในรอบใบรับรอง

- ตรวจติดตามทุกๆ 11-12 เดือน แตตองไมเกิน
12 เดือน นับจากวันตรวจประเมิน ณ ฟารมครั้ง
ลาสุด
- ภายในรอบระยะการรับรอง 3 ป จะดําเนินการ
ตรวจติดตามอยางนอย 2 ครั้งกรณีการตรวจ
ติดตามครั้งที่ 3 ใหดําเนินการเปนการตรวจตอ
อายุการรับรอง

สรุประยะเวลาในการดําเนินการขอรับและออกใบรับรอง
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ในแตละขัน้ ตอน (ตอ)
การดําเนินการ
1.6.2 การตรวจตออายุการรับรอง
- สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด ทํ า หนั ง สื อ
แจงผูประกอบการใหตออายุการรับรอง
- ผู ป ระกอบการยื่ น คํ า ขอต อ อายุ ก าร
รับรองกอนใบรับรองหมดอายุ
กรณี ใ บรั บ รองหมดอายุ แ ละ
ผูประกอบการไมมายื่นตออายุการรับรอง ใหสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด ทําหนังสือแจงผูประกอบการใหตออายุ
การรับรองอีกครั้งหนึ่งและแนบแบบฟอรมขอยกเลิก
มาตรฐานฟารม
- คณะผูตรวจรับรองตรวจตออายุการ
รับรอง

2. มติคณะกรรมการในการใหการรับรอง การพักใช
และเพิกถอนการรับรอง
2.1 การให ก ารรั บ รองครั้ ง แรก การต อ อายุ ก าร
รับรอง
2.2 การพักใช และการเพิกถอนใบรับรอง
2.3 การพักใชใบรับรองมีระยะเวลา
3. ผูประกอบการ
3.1 ใบรับรองมีอายุ
3.2 ผูประกอบการที่ถูกเพิกถอนใบรับรองจะไมได
รับการรับรองมาตรฐานฟารมลี้ยงสัตว

ระยะเวลา
- 4 เดือน กอนใบรับรองหมดอายุ
- อยางนอย 3 เดือน
- ภายใน 2 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ
หากผูป ระกอบการมีความประสงคจะเปน
ฟารมมาตรฐานใหยนื่ ขอตออายุ
หากผู ป ระกอบการไม ป ระสงค เ ป น ฟาร ม
มาตรฐานใหเซ็นตชื่อยกเลิกในแบบฟอรม
- ตรวจกอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3
เดือน แตไมเกิน 4 เดือน และตองไมเกิน 12
เดื อ น นั บ จากวั น ตรวจประเมิ น ณ ฟาร ม
ครั้งลาสุด

- มีผลตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติ
- มีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน
- มีระยะเวลาครั้งละไมนอยกวา 60 วัน แตไม
เกิน 180 วัน
- 3 ป
- เปนเวลา 3 ป

หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการรับรอง

รหัส RE-DLD-01
หนา
1/10
แกไขครั้งที่
0
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551

1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
สํ า หรั บ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ข องผู ป ระกอบการ คณะผู ต รวจรั บ รอง คณะกรรมการและผู ตั ด สิ น
การรับรองใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
2.1 ขอกําหนดนี้ครอบคลุม คุณสมบัติของผูประกอบการ เงื่ อนไขสํา หรับผู ประกอบการ การตรวจประเมิน
เพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผลและการตรวจตออายุการรับรอง การพักใชการรับรอง การเพิกถอน
การรับรอง การยกเลิกการรับรอง การรักษาความลับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการรับรองการปฏิบัติท าง
การเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2.2 ข อ กํ า หนดนี้ ใ ช สํ า หรั บ การรั บ รองการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี สํ า หรั บ ฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. นิยาม
3.1 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) หรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
(Livestock Farm Standard) หมายความวา วิธีป ฏิบัติวา ดว ยองคป ระกอบของฟารม เลี้ย งสัต ว
การจัดการฟารมเลี้ยงสัตว การจัดการสุขภาพสัตว การจัดการสิ่งแวดลอม และการจัดการดานสวัสดิภาพสัตว
เพื่อ ใหไ ดผ ลผลิต ที่มีคุณ ภาพ ถูก สุข ลัก ษณะ และปลอดภัย ตอ ผูบ ริโ ภค ในที่นี้ประกอบดวย มาตรฐาน
ฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย มาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกรของประเทศไทย มาตรฐานฟารมโคนมและ
การผลิตน้ํานมดิบของประเทศไทย มาตรฐานฟารมไกพันธุของประเทศไทย มาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปกของ
ประเทศไทย และมาตรฐานฟารมไกไขของประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ และการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดพันธุ ฟารมเปดเนื้อ ฟารมโคเนื้อ ฟารมผึ้ง ฟารมเปดไข ฟารมแพะเนื้อ
ฟารมแกะเนื้อ และฟารมนกกระทา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสัตวชนิดอื่น ๆ ที่สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง
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3.2 การรับรอง หมายความวา การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ ยงสั ตว ตามประกาศ
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 การคงไวซึ่งการรับรอง (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 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ป และ/หรือมีขอรองเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาอาจทําใหเกิดความ
เสียหายตอการรับรอง
3.16 การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความวา การอนุมัติยกเลิกการรับรองการ
ปฏิ บัติท างการเกษตรที่ ดีห รื อ มาตรฐานฟารม เลี้ ย งสัตว โดยผูตัดสิน การรับรองแกผูประกอบการที่เ ลิ ก
ประกอบกิจการ เสียชีวิต โอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว ขอยกเลิกการรับรองหรือไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กําหนดได
3.17 ใบรับรอง หมายความวา ใบรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ย งสัตวต าม
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 ผูประกอบการตองมีการนําระบบการปฏิบัติท างการเกษตรที่ดี 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 ใหยื่นคําขอรับรองตอเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่ที่ฟารมตั้งอยูพรอมหลักฐาน
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 โดยมีผลตั้งแตวันที่คณะกรรมการ
มีมติอนุมัติใหการรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ป และไมสามารถโอนใบรับรองใหแกผูอื่นได 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 ยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณาที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองนั้นทั้งหมด 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
นับ จากวั น ที่แจ ง ความประสงคจะยกเลิก การรับรอง และหากใบรั บรองฉบับเดิม สู ญ หายตองสง สํา เนา
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 การยายสถานที่ตั้งฟารม ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตวทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่อยกเลิกการ
รับรอง
6.14 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฟารม แตยังคงสถานที่ตั้งฟารมเดิม 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 ครั้ง ทั้งนี้ใน
รอบการรับรองอายุคราวละ 3 ป จะมีการตรวจติดตามผลอยางนอย 2 ครั้ง โดยจะดําเนินการทุก 11-12
เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟารมครั้งลาสุด โดยการตรวจติดตามผลจะตองไมเกิน 12 เดือนนับ
จากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟารมครั้งลาสุด และการตรวจติดตามผลจะดําเนินการตามขั้นตอนการตรวจ
ติดตามสําหรับคณะผูตรวจรับรอง

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

การตรวจติดตามผลเปนการตรวจประเมินแบบยอซึ่งอาจไมครบทุกขอกําหนดของมาตรฐาน ทั้งนี้การตรวจ
ติดตามผลทุกครั้งรวมกันในรอบการรับรอง 3 ป จะตองตรวจประเมินใหครบทุกขอกําหนดของมาตรฐาน
การตรวจตออายุการรับรองจะดําเนินการทุก 3 ป โดยกรมปศุสัตวจะแจงผูประกอบการยื่นคําขอตออายุ
การรับรอง กอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 4 เดือน และผูประกอบการตองยื่นคําขอตออายุการรับรอง
กอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือน
กรณีที่ผูประกอบการไมยื่นคําขอตออายุการรับรอง ภายในระยะเวลาที่กําหนดและกรมปศุสัตวไมสามารถ
ตรวจตออายุการรับรองไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ หรือผูประกอบการไมสามารถแกไขขอบกพรอง
ที่พบไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ใบรับรองฉบับใหมที่ผูประกอบการไดรับจะมีอายุไมตอเนื่องจาก
ใบรับรองฉบับเดิม โดยชวงที่ใบรับรองขาดอายุ ผูประกอบการไมสามารถอางอิงการรับรองของกรมปศุสัตวได
และใหงดใชใบรับรอง เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานในชวงเวลาดังกลาว
กรณีที่ผูประกอบการยื่นคําขอตออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตกรมปศุสัตวไมสามารถ
ตรวจตออายุการรับรองไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ กรมปศุสัตวจะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม
โดยมีอายุตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม
การตรวจตออายุการรับรองจะดําเนินการตรวจประเมินระบบทั้งหมด กรณีที่จําเปนตองดําเนินการตรวจ
ติดตามผลครั้งที่ 3 ใหดําเนินการเปนการตรวจตออายุการรับรอง โดยตรวจประเมินครบทุกขอกําหนดและ
ดําเนินการตรวจประเมินกอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือนและตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่
ตรวจประเมิน ณ ฟารมครั้งลาสุด โดยการตรวจตออายุการรับรองจะดําเนินการตามขั้นตอนการตรวจตอ
อายุการรับรองสําหรับคณะผูตรวจรับรอง
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) เมื่ อมี ก ารวิ เ คราะหข อ ร อ งเรี ย นหรื อข อมู ล แล ว พบว า ผู ป ระกอบการไม ป ฏิ บัติ ต ามการปฏิบั ติท าง
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
ผูไดรับการรับรองปลอมแปลงใบรับรองใหผูอื่นนําไปใช หรือนําผลผลิตจากฟารมอื่นมาอางอิงการ
รับรองในชื่อของฟารมที่ไดรับการรับรอง
(2) ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองในสาระสําคัญ ตัวอยางเชน มีหลักฐานที่พิสูจนไดวามีการใชสาร
ตองหามในฟารมหรือตรวจพบในผลผลิต
(3) ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองหลังจากถูกพักใชการรับรองแลว 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ป
(4) มี ข อ ร อ งเรี ย นที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า อาจทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ การรั บ รอง
ตัวอยางเชน มีหลักฐานที่พิสูจนไดวาผูไดรับการรับรองนําซากสัตวไปทิ้งในแหลงน้ําสาธารณะ หรือมี
การปล อ ยน้ํ า เสี ย ที่ มี ค า ไม ไ ด ม าตรฐานลงสู แ หล ง น้ํ า สาธารณะและส ง ผลกระทบรุ น แรงต อ
สภาพแวดลอม
คณะผูตรวจรับรองจะดํ าเนินการตรวจประเมิน เพื่อ หาหลั ก ฐาน หลัง พบเหตุ ดัง กลา วเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทั้งนี้ผูไดรับการรับรองที่ถูกเพิกถอนตองสงคืนใบรับรอง
ใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูไดรับการรับรองไดรับหนังสือแจงเพิกถอน
ทั้งนี้สิทธิในการใชใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงานจะสิ้นสุดลง
ทันทีนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติใหเพิกถอน ซึ่งผูถูกเพิกถอนการรับรองตองงดใชหรืออางถึงการใช
ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน บนเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ เชน แผนพับ
ใบปลิว เปนตน
ฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว ที่ อ ยู ใ นทะเบี ย นประวั ติ ฟ าร ม เลี้ ย งสั ต ว ที่ ไ ม ไ ด ม าตรฐาน หรื อ ถู ก เพิ ก ถอน
ใบรับรองจะไมไดรับการพิจารณารับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวเปนเวลา 3 ป
9. การยกเลิกการรับรอง
การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณีดังตอไปนี้
(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
การเปด เผยข อ มูล จะสามารถดํ า เนิน การไดใ นกรณีที่ ไดรั บอนุ ญาตตามกฎหมาย หรือ เป น ขอ มูล ที่
สามารถเปดเผยไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
11. อื่นๆ
11.1 กรณี ที่ มี ก ารแก ไ ขหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขใดๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การรั บ รองนี้ กรมปศุ สั ต ว จ ะแจ ง ให
ผูประกอบการทราบ
11.2 ผู ได รับ การรั บ รองต องปรั บปรุ ง แกไ ขตามหลั ก เกณฑ และเงื่ อ นไขใหม ต ามข อ 11.1 ให ถูก ตอ งภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด จากนั้นกรมปศุสัตวจะทําการตรวจสอบการปรับปรุงแกไขของผูไดรับการรับรอง
11.3 กรมปศุสัตวไมรับผิดชอบในการกระทําใดๆ ของผูไดรับการรับรองที่ไดกระทําไปโดยไมสุจริต หรือไมปฏิบัติ
ตาม หรือฝาฝนหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
11.4 กรมปศุสัตวจะทําการเผยแพรรายชื่อผูไดรับการรับรอง ผูถูกพักใช เพิกถอนและยกเลิกการรับรอง ใหแก
สาธารณชนทราบ
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ใน
การดําเนินการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวสําหรับผูประกอบการ” ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
และมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแตการรับสมัครผูประกอบการ 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
ฝ ก อบรมเสนอผู อํ า นวยการสํ า นั ก สุ ข ศาสตร สั ต ว แ ละสุ ข อนามั ย ลงนาม และมอบใบ
ประกาศนียบัตรใหผูประกอบการ
4.2.4 สงรายชื่อผูประกอบการที่ผานการฝกอบรมใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับคณะผูตรวจรับรอง 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 เรื่องแตงตั้งคณะผูตรวจรับรอง
มาตรฐานฟารม ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ประกอบดวย
1. ปศุสัตวจังหวัดหรือผูแทน

หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง

2. เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว 7

ผูตรวจรับรอง

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือผูแทน
3. หัวหนากลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว

ผูตรวจรับรอง

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือผูแทน
4.หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือผูแทน

ผูตรวจรับรองและเลขานุการ
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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 เปน หัวหน าคณะผูตรวจรับรองแทน ทั้งนี้ ในการตรวจรับรองจะตองมี
ผูตรวจรับรองอยางนอย 3 คน และอาจมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือผูสังเกตการณรวมดวยก็ได
4. ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนฟารมเลี้ยงสัตว ในกรณีที่ผูประกอบการไมปฏิบัติตามการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ที่กรมปศุสัตวกําหนด หรือกรณีพบสาร
ตกคางในสินคาปศุสัตว
5. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
หรือผลสอบสวนฟารมเลี้ยงสัตวโดยละเอียด
6. ชี้ แ จงผลการตรวจประเมิ น การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดีห รื อ มาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว ต อ
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เพื่อพิจารณาตัดสินใหการรับรองครั้งแรก การ
ตออายุใบรับรอง การพักใช และการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว แลวแตกรณี

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
องคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ
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7. ตรวจติดตามฟารมเลี้ยงสัตวที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตามระยะเวลาที่กําหนด
และสงผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ใหผู
ตัดสินการรับรอง พิจารณาเพื่อการคงไวซึ่งการรับรอง
8. ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนสัตวแพทยผูไดรับใบอนุญาตควบคุมฟารมเลี้ยงสัตวในกรณี
ที่ไมปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ดานการจัดการ
สุ ข ภาพสั ต ว พ ร อ มเสนอความเห็ น การสั่ ง พั ก ใช และเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเป น สั ต วแพทย ผู
ควบคุมฟารมใหกรมปศุสัตวพิจารณา
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะผูตรวจรับรอง ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
2. ขอบขาย
คูมือฉบับนี้ครอบคลุมรูปแบบการตรวจ ขั้นตอนการตรวจประเมิน แบบฟอรมที่ใชในการตรวจประเมินจนถึง
ขั้นตอนการสงผลการตรวจประเมินใหคณะกรรมการและ/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
อย า งละเอี ย ดในทุก ขอ กํา หนดของมาตรฐาน ซึ่ง จะดํา เนิน การในการตรวจประเมิน เพื่อ การ
รับรองครั้ง แรก
(2) การตรวจติดตามผลการแกไข (Follow-up Audit) เป นการตรวจประเมินเพื่อติ ดตามผลการแกไข
ขอบกพรอง จากการตรวจประเมินครั้งกอน
(3) การตรวจติด ตามผล (Surveillance Audit) เปน การตรวจประเมิน ฟารม เลี้ย งสัต วที่ไ ดรับ
ใบรับ รองจากกรมปศุสัต ว เปน ระยะตามรอบที่กํา หนดไว เพื่อ ติด ตามผลการรัก ษาระบบ ที่
ไดรับการรับรอง การตรวจประเภทนี้อาจเลือกตรวจในบางขอกําหนดของมาตรฐานเพื่อบงชี้ถึงภาพรวม
ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
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(4) การตรวจตออายุใบรับรอง (Recertification Audit) เปนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ และมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยตรวจ
ประเมินอยางละเอียดในทุกขอกําหนดของมาตรฐาน ซึ่งจะดําเนินการในการตรวจประเมินกอน
ใบรับรองสิ้นอายุ
(5) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) เปนการตรวจฟารมเลี้ยงสัตว ที่ไดรับการรับรองซึ่งมีปญหาหรือ
มีการรองเรี ยนเกี่ ยวกั บคุ ณภาพผลผลิ ตที่ ไม ได มาตรฐาน หรื อเฉพาะดาน เช น การจั ดการด าน
สิ่ งแวดล อม เป นต น การตรวจชนิ ดนี้ จะมุ งเน นเกี่ ยวกั บเรื่ องที่ เป นป ญหาเท านั้ น โดยไม แจ งให
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
หรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว

1. ฟารมเปดเนื้อ
2. ฟารมเปดพันธุ
3. ฟารมผึ้ง
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

หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว
(มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว)

1. ฟารมเปดเนื้อ
2. ฟารมเปดพันธุ
3. ฟารมผึ้ง
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

รหัส

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
ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบดวย 6 ขั้นตอน 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
สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดตองบันทึกไว และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน 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)
กรณี ที่พบขอบกพร อง คณะผูตรวจรับรองจะแจ งผู ประกอบการให จั ดสงแนว
ทางการแกไขและปองกันการเกิดซ้ําของขอบกพรองใหคณะผูตรวจรับรองพิจารณาภายใน
30 วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงอยางเปนทางการ หากผูประกอบการไมจัดสงแนวทางการ
แกไขในระยะเวลาที่กําหนด คณะผูตรวจรับรองจะแจงเตือนใหจัดสงแนวทางการแก ไขใน
ระยะเวลา 30 วัน (ครั้งที่2) รวมเปน 60 วัน นับแตวันที่ออกหนังสือราชการแจงอยางเปน
ทางการ หากผูประกอบการยังไมจัดสงแนวทางการแกไขตามระยะเวลาที่กําหนด ผูตรวจรับรอง
จะดําเนินการตรวจประเมินใหมทุกขอกําหนด ทั้งนี้ใหผูประกอบการแจงความประสงคการ
ขอรั บ รองที่ สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด เมื่ อ มี ค วามพร อ ม กรณี ร ะยะเวลาไม เ กิ น 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
ผู ป ระกอบการทราบภายใน 15 วั น หลั ง การตรวจประเมิ น หรื อ หลั ง จากทราบผลการ
วิเคราะหตัวอยางในกรณีที่มีการเก็บตัวอยาง
ทั้งนี้การแจงผลนี้เปนการแจงผลการตรวจประเมินเทานั้น ยังไมมีการตัดสินวา
ผูประกอบการไดรับการรับรองหรือไม โดยเอกสารที่สงใหผูประกอบการ ประกอบดวย
1. หนังสือราชการแจงรายงานผลการตรวจประเมิน
2. สําเนารายงานผลการตรวจประเมิน
3. สําเนารายงานขอบกพรอง (ถามี)
4. สําเนาผลทดสอบตัวอยาง (ถามี)
จากนั้ น คณะผู ต รวจรั บ รองพิ จ ารณาผลการตรวจประเมิ น เพื่ อ 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 ครั้ง ภายในระยะเวลา
6 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก หากพนระยะเวลาดังกลาวใหดําเนินการตรวจ
ประเมินใหมทุกขอกําหนดโดยไมตองยื่นคําขอรับการรับรองใหมกรณีผูประกอบการมีความ
พรอมในการขอรับรองใหมภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป
(4) กรณี พบขอบกพรองรุนแรง (Major
Nonconformity) และขอบกพร องไม รุนแรง (Minor
Nonconformity) และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจติดตามผลการแกไข (Follow up
Audit) ขอบกพรองทั้งหมดแลวพบวาผูประกอบการไดดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว ใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหการรับรอง
ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 ครั้ง 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
ในการรั บ รองครั้ ง แรก และการต อ อายุ ก ารรั บ รอง ให มี ก ารสุ ม ตั ว อย า งเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาผล กรณีที่มีการสุมตัวอยางใหคณะผูตรวจรับรองรอผลการวิเคราะห
กอนการรายงานผลการตรวจประเมินใหคณะกรรมการพิจารณา
กรณีที่ ก ารตรวจประเมิ น เพื่อ การรั บ รองหรือ ตอ อายุก ารรับ รองไมส ามารถเก็ บ
ตัวอยางอาหารสัตวไดเนื่องจากดําเนินการตรวจประเมินฟารมในระยะที่สัตวไมใหผลผลิต
หรือกอนระยะจําหนาย ใหคณะผูตรวจรับรองวางแผนเก็บตัวอยางอาหารสัตวในระหวาง
การตรวจติดตามผล
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กรณีที่มีการสุมตัวอยางอาหารสัตว น้ําผึ้ง ใหผูตรวจรับรองบันทึกรายละเอียดของ
ตัวอยาง โดยดําเนินการตามคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การเก็บตัวอยางอาหารสัตว และ/
หรือคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่องการเก็บตัวอยางน้ําผึ้ง แลวแตกรณี
3.คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรอง เพื่อใหการรับรอง
ฟารมครั้งแรก หรือตออายุการรับรอง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการปฏิบัติตาม คูมือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบ หนาที่ และการดําเนิ นงานสํ าหรับคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
4.คณะกรรมการสงมติพิจารณาผลใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดทําใบรับรอง การจัดทํา
ใบรับรองปฏิบัติตามคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรอง ทั้งนี้ในการรับรองครั้ง
แรก วันที่มีผลบังคับใชใหมีผลตั้งแตคณะกรรมการมีมติใหการรับรอง
5.3.2 กรณีการตรวจประเมินเพื่อคงไวซึ่งการรับรอง
วิธีดําเนินการ
1. คณะผูตรวจรับรองจัดทําแผนการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) ทั้งนี้ในรอบ
การรับรองมาตรฐานฟารมมีอายุคราวละ 3 ป คณะผูตรวจรับรองจะตองทําการตรวจ
ติด ตามผลอย า งน อย 2 ครั้ง โดยจะดํ า เนิ น การทุ ก 11-12 เดื อน นั บ จากวัน ตรวจ
ประเมินฟารมครั้งลาสุด โดยการตรวจติดตามผลจะตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่
ตรวจประเมินฟารมครั้งลาสุด
กรณีที่จําเปนตองดําเนินการตรวจติดตามผลครั้งที่ 3 ใหดําเนินการเปนการ
ตรวจต อ อายุ ก ารรั บ รอง โดยตรวจประเมิ น ทุ ก ข อ กํ า หนด และดํ า เนิ น การตรวจ
ประเมินกอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือนแตไมเกิน 4 เดือน และตองไมเกิน
12 เดือน นับจากวันตรวจประเมิน ณ ฟารมครั้งลาสุด
2. คณะผูตรวจรับรองรวบรวมผลการตรวจติดตามผลเสนอผูตัดสินการรับรองในกรณีที่
- วันที่ตรวจติดตามผลแลวเสร็จ โดยไมพบขอบกพรอง
- หรือวันที่ไดดําเนินการตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ
- หรือวันที่ยอมรับแนวทางการแกไขขอบกพรองไมรุนแรงจากผูประกอบการ

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับ
คณะผูตรวจรับรอง
รูปแบบการตรวจ และขั้นตอนการตรวจประเมิน
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3. ผูตัดสินการรับรองพิจารณาผลการตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรองเพื่อใหการ
คงไวของฟารมมาตรฐาน การปฏิบัติงานของผูตัดสินการรับรองใหดําเนินการตามคูมือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บทบาท หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับผูตัดสินการรับรอง
4. ผูตัดสินการรับรองสงการพิจารณาคงไวซึ่งการรับรองใหคณะผูตรวจรับรองดําเนินการ
แจงผูประกอบการตอไป

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูม ือขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้ งสัตว เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ ครอบคลุมองคประกอบ หนาที่ ความรับผิดชอบ คุ ณสมบัติและประสบการณจนถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
3. นิยาม
1.) คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายความวา คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
ที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตว ใหทําหนาที่พิจารณาใหการรับรองครั้งแรก การพักใช การเพิกถอน และ
การตออายุใบรับรอง
2.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม
4. คณะกรรมการ
4.1. องคประกอบของคณะกรรมการตามคําสัง่ กรมปศุสัตวที่ 524/2551 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
ฟารมเลี้ยงสัตว ลงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2551 ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย

ประธานกรรมการ

2. ผูอาํ นวยการสวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว

รองประธานและกรรมการ

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย
3. นายสัตวแพทยสว นการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว

กรรมการ

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย จํานวน 2 คน
ใหประธานกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการ
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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 ตอ งรั ก ษาความลั บ และไม มี สว นได สว นเสี ย ในการตรวจประเมิ น ฟารม เลี้ย งสั ตว ที่
พิจารณาตัดสิน
5. รายละเอียดการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
คณะผูตรวจรับรองสงรายงานผลการตรวจประเมินฟารม การรับรองมาตรฐานฟารมครั้งแรก การพักใช การเพิก
ถอน และการตออายุการรับรอง แลวแตกรณีมายังคณะกรรมการ
5.1 การวางแผนและการดําเนินการกอนการประชุม
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เลขานุการคณะกรรมการ
5.1.1 วางแผนการประชุมคณะกรรมการ โดยดําเนินการประชุมอยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง 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
การนัดประชุมโดยวิธีอื่นได) และจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการลวงหนา
5.2 การประชุมคณะกรรมการ
5.2.1 องคประชุมของคณะกรรมการตองไมนอยกวาสองในสาม
กรณี ที่ คณะกรรมการมาประชุม ไม ถึ ง สองในสามขององค ป ระกอบคณะกรรมการ ให เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการ ดําเนินการนัดประชุมใหมหรือพิจารณาเรื่องที่ตองพิจารณาโดยวิธีอื่น 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
การต อ อายุ ก ารรั บ รองแล ว แต กรณี ใหสํา นัก งานปศุสั ตว จัง หวัดดํ า เนิน การตามมติข องที่ป ระชุ ม
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 วันที่มีผลบังคับใชในใบรับรองนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติ
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 หรือสั่งใหคณะกรรมการ เปลี่ยนแปลงมติโดยมีเหตุผลอันไมสมควร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมเปนกลางใน
การใหการรับรอง การพักใช การเพิกถอน และการตออายุการรับรอง ใหคณะกรรมการ แจงกรมปศุสัตวเพื่อแสดงความ
โปรงใส และเปนกลางในการรับรอง

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บทบาท หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับ
ผูตัดสินการรับรอง
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับผูตัดสินการรับรอง เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบ
เดียวกัน และมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คู มื อ ฉบั บ นี้ ค รอบคลุม บทบาทหนา ที่ ความรับ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ จ นถึง ขั้ น ตอนการ
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) ต อ งเปน ผู ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถและประสบการณท างวิช าการในสาขาที่ต อ งการ หรื อ
มีตําแหนงทางวิชาชีพที่เหมาะสม
(2) ตองมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน ผานการฝกอบรม และตองมีความรูความเขาใจใน
งานดานการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บทบาท หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับ
ผูตัดสินการรับรอง
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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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ผูตัดสินการรับรอง
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4. ผูประกอบการ แจงขอยกเลิกเปนลายลักษณอักษร
5. มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานที่ ไ ด รั บ การรั บ รอง และผู ป ระกอบการไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนดที่เปลี่ยนแปลงใหมได
ผูตัดสินการรับรองดําเนินการ
1. พิจารณาตรวจสอบหลักฐาน และพิจารณายกเลิกการรับรอง และรายงานใหสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดดําเนินงานตามผลดังกลาว
2. รายงานผลการพิจารณาใหกรมปศุสัตวทราบ
6. เอกสารที่เกี่ยวของ
แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ / ผูตัดสินการรับรอง

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการคัดคาน หรือไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา หรือมีความเห็นคัดคานกับผลการตัดสินของผู
ตัดสินการรับรองหรือสั่งใหผูตัดสินการรับรอง เปลี่ยนแปลงมติโดยมีเหตุผลอันไมสมควร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไม
เปนกลางในการคงไวซึ่งการรับรอง ใหผูตัดสินการรับรองแจงกรมปศุสัตวเพื่อแสดงความโปรงใส และเปนกลางในการ
รับรอง

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหการรับรอง
(Granting Certification)
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวครั้งแรกใหเปนไปในรูปแบบ
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 ทองที่ที่ฟารมเลี้ยงสัตวตั้งอยู
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

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหการรับรอง
(Granting Certification)
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ม.ฐ.ฟ.3 สําหรับคําขอรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
2.

หลักฐานประกอบการขอรับรอง
2.1 สําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นคําขอ 1 ฉบับ
2.2 สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
2.3 แผนที่ที่ตั้งฟารมเลี้ยงสัตว 1 ฉบับ
2.4 แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงเรือนและสิ่งกอสราง 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

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหการรับรอง
(Granting Certification)
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4.5

คณะผู ตรวจรั บรองดํ าเนิ นการตรวจประเมิ นฟาร มเลี้ ยงสั ตว การปฏิ บั ติ งาน ปฏิ บั ติ ตามคู มื อขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) สําหรับคณะผูตรวจรับรอง

4.6

คณะผูตรวจรับรอง สงรายงานผลการตรวจประเมินฟารมโดยละเอียด พรอมหลักฐานไปยังคณะกรรมการ

4.7

คณะกรรมการ พิจารณาใหคําตัดสินเพื่อใหการรับรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานตามคูมือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน องคประกอบ หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว

4.8

คณะกรรมการสรุปผลการพิจารณาสงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการตามมติคณะกรรมการ

4.9

ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการออกใบรับรองใหแกผูประกอบการโดยวันที่มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่
คณะกรรมการมีมติ การจัดทําใบรับรองดําเนินการตามคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรอง

4.10 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดสงใบรับรองใหแกผูประกอบการ
4.11 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดทํารายชื่อผูไดรับการรับรองและรายงานผลใหกรมปศุสัตวทราบทุกเดือน
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะผูตรวจรับรอง ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial
Audit) ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการตรวจประเมินของคณะผูตรวจรับรองเพื่อใหการรับรองครั้งแรก
(Granting Certification) ตั้งแต 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
คะแนนการตรวจประเมิ น มาตรฐานฟาร ม เลี้ย งสั ตว (ตามชนิด สัตว ) และสุ ม ตัว อยา งอาหารสั ตว น้ํา ผึ้ ง
(แลวแตกรณี)
การตรวจประเมินประกอบดวยการสัมภาษณ การตรวจเอกสาร ตรวจพินิจ การสังเกตกิจกรรม และ
สภาวะของพื้นที่ที่ตรวจ และตรวจพื้นที่โดยรอบฟารมทั้งภายในและภายนอก จากนั้นบันทึกสิ่งที่พบจากการ
ตรวจประเมินในหลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม
เมื่อการตรวจประเมินแลวเสร็จคณะผูตรวจรับรองประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อหา
จุดแข็ง จุดออน ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและระบุระดับของขอบกพรองที่พบ
กรณีที่มีการสุมตัวอยางอาหารสัตว น้ําผึ้ง ใหผูตรวจรับรองบันทึกรายละเอียดของตัวอยาง โดย
ดําเนินการตามคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การเก็บตัวอยางอาหารสัตว และ/หรือคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง
การเก็บตัวอยางน้ําผึ้ง แลวแตกรณี โดยกรณีที่ตรวจประเมินฟารมในระยะที่สัตวไมใหผลผลิตหรือกอนระยะ
จําหนาย ใหดําเนินการเก็บตัวอยางอาหารสัตวในระหวางการตรวจติดตามผล
4.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรองของคณะผูตรวจรับรอง
(1) กรณี ไมพบขอบกพร อง แตอาจมีขอสัง เกตหรือขอเสนอแนะใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวม
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 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6
เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก หากพนระยะเวลาดังกลาวใหดําเนินการตรวจประเมิน
ใหมทุกขอกําหนดโดยไมยื่นคําขอรับรองใหม กรณีผูประกอบการมีความพรอมในการขอรับรอง
ใหมภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป
(4) กรณีพบขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) และขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity)
และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจติดตามผลการแกไข (Follow up Audit) ขอบกพรอง
ทั้ง หมดแล ว พบว า ผู ป ระกอบการไดดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขขอ บกพร อ งทั้ ง หมดเรีย บร อ ย
ครบถวนแลว ใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาใหการรับรอง
ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับ
จากวั น ที่ ตรวจประเมิน ครั้งแรก หากพน ระยะเวลาดัง กลา วใหดํา เนินตรวจประเมิน ใหม ทุก
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

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมิน
เพื่อการรับรอง (Initial Audit)สําหรับคณะผูตรวจรับรอง

รหัส P-AUD-03
หนา
4/6
แกไขครั้งที่
1
ประกาศใชวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554

พรอมทั้งมอบสําเนารายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม และสําเนาบันทึก
ขอบกพรอง (ถามี)
4.9 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองจัดทําหนังสือราชการแจงผลการตรวจรับรองใหผูประกอบการภายใน 15 วันทํา
การนั บ จากวั น ที่ ต รวจประเมิ น โดยแนบสํ า เนาแบบฟอร ม รายงานผลการตรวจรั บ รองการปฏิ บั ติ ท าง
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
ตรวจติ ดตามผลครั้งต อไป
ทั้ง นี้หัวหนาคณะผูตรวจรับรองสามารถสรุปผลการตรวจประเมินเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาใหการรับรองโดยไมตองรอผลวิเคราะห
4.10 กรณีที่พบขอบกพรอง เมื่อไดรับแนวทางการแกไขจากผูประกอบการ หัวหนาคณะผูตรวจรับรองทวนสอบ
แนวทางการแกไขขอบกพรองที่ผูประกอบการเสนอมา เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิผลของแนวทางการ
แกไข และ/หรือคณะผูตรวจรับรองตรวจติดตามผลการแกไข ณ ฟารมของผูประกอบการ (กรณีจําเปน) โดย
แนวทางการทวนสอบนั้นขึ้นอยูกับความรุนแรงของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
กรณีที่แนวทางการแกไขไมเหมาะสมใหแจงผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไขขอบกพรองใหม
ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากพน
ระยะเวลาดังกลาวใหคณะผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจประเมินใหมทุกขอกําหนดโดยผูประกอบการไมตอง
ยื่นขอรับรองใหม กรณีผูประกอบการมีความพรอมในการขอรับรองใหมภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป
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4.11 คณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหการรับรอง โดยจะตองนําเรื่องเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินแลวเสร็จโดยไมพบขอบกพรอง หรือวันที่
ไดดําเนินการตรวจติ ดตามผลการแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ หรือวั นที่ยอมรับแนวทางการแกไข
ขอบกพรองไมรุนแรงจากผูขอรับรอง ทั้งนี้การพิจารณาใหการรับรองของคณะกรรมการใหดําเนินการตาม
รายละเอี ย ดในคูมื อขั้นตอนการปฏิ บัติง าน เรื่อง
องคประกอบ หนา ที่ และการดํา เนิน งานสํา หรับ
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
4.12 คณะกรรมการสงมติการพิจารณาใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดทําใบรับรอง
4.13 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการจัดทําใบรับรอง ใหแกผูประกอบการ ทั้งนี้วันที่มีผลบังคับใชในใบรับรอง
นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติ การจัดทําใบรับรอง ดําเนินการตามคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทํา
ใบรับรอง
5. เอกสารที่เกี่ยวของ
- แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) การตรวจรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ีสําหรับฟารม รหัส F-AUD-01
- แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับฟารมรหัส F-AUD-02
- แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request)
การตรวจรับรองการปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม รหัส F-AUD-03
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว แลวแตกรณีดังนี้
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดเนื้อ
(มาตรฐานฟารมเปดเนื้อ) รหัส F-MD-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปด
พันธุ (มาตรฐานฟารมเปดพันธุ) รหัส F-PS-MD/LAY-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง
(มาตรฐานฟารมผึ้ง) รหัส F-BEE-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคเนื้อ
(มาตรฐานฟารมโคเนื้อ) รหัส F-CA-AUD-01
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หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดไข
(มาตรฐานฟารมเปดไข) รหัส F-LD-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
นกกระทา (มาตรฐานฟารมนกกระทา) รหัส F-QU-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะเนื้อ
(มาตรฐานฟารมแพะเนื้อ) รหัส F-MG-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแกะเนื้อ
(มาตรฐานฟารมแกะเนื้อ) รหัส F-SH-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมนกเขา
ชวาเสียง (มาตรฐานฟารมนกเขาชวาเสียง) รหัส F-ZD-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพันธุ
(มาตรฐานฟารมไกพันธุ) รหัส F-PS-BR/LAY-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกเนื้อ
(มาตรฐานฟารมไกเนื้อ) รหัส 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
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟก ไข
สัตวปก (มาตรฐานสถานทีฟ่ กไขสัตวปก) รหัส F-HA-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกไข
(มาตรฐานฟารมไกไข) รหัส F-LAY-AUD-01
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการคงไวซึ่งการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวใหเปนไปในรูปแบบ
เดียวกัน และมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการคงไวซึ่งการรับรองตั้งแต การตรวจติดตามผลระหวางอายุใบรับรอง
จนถึงการพิจารณาการคงไวซึ่งการรับรอง
3. นิยาม
1.) การคงไวซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายความวา การอนุมัติใหคงการรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวแกผูประกอบการที่ไดรับการรับรองและยังอยู
ระหวางอายุใบรับรอง โดยผูตัดสินการรับรอง ภายหลังการตรวจติดตามผลของคณะผูตรวจรับรอง
2.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม
4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ผูประกอบการผูไดรับใบรับรองจะมีอายุในการรับรองคราวละ 3 ป คณะผูตรวจรับรองจะดําเนินการ
ตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) อยางนอย 2 ครั้ง โดยจะดําเนินการทุก 11-12 เดือน และ
ตองไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟารม ครั้งลาสุด
4.2 คณะผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจติดตามผล ณ ฟารม การปฏิบัติงานปฏิบัติตามคูมือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) สําหรับคณะผูตรวจรับรอง
4.3 คณะผูตรวจรับรองสงรายงานผลการตรวจติดตามผล และหลักฐานไปยังผูตัดสินการรับรอง
4.4 ผูตัดสินการรับรองพิจารณาใหคําตัดสิน เพื่อการคงไวซึ่งการรับรอง การปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
คูมือ ขั้น ตอนการปฏิบัติง านบทบาทหนา ที่ และการดํา เนิน งานสํา หรับ ผูตัด สิน การรับ รองและ
สงผลการพิจารณาใหคณะผูตรวจรับรองดําเนินการ

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการคงไวซึ่งการรับรอง

(Maintaining Certification)

รหัส P-MC-01
หนา
แกไขครั้งที่
ประกาศใชวันที่

2/2
0
1 ตุลาคม 2551

4.5 คณะผูตรวจรับรองดําเนินการแจงผลการคงไวซึ่งการรับรองใหผูประกอบการทราบ
4.6 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด รายงานผลการคงไวซึ่งการรับรองของผูประกอบการใหกรมปศุสัตว
ทราบทุกเดือน
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเป น คู มื อขั้น ตอนการปฏิบัติง านสํ า หรับคณะผูต รวจรับรอง ในการตรวจติ ดตามผล (Surveillance
Audit) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแตการจัดแผนการตรวจติดตามผล 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 ครั้ง โดยจะดําเนินการทุก 11-12 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ
ฟารมครั้งลาสุด โดยการตรวจติดตามผลจะตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟารมครั้ง
ลาสุด
กรณีที่จําเปนตองดําเนินการตรวจติดตามผลครั้งที่ 3 ใหดําเนินการเปนการตรวจตออายุการรับรอง
โดยตรวจประเมินครบทุกขอกําหนดและดําเนินการตรวจประเมินกอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือน
แตไมเกิน 4 เดือนและตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟารมครั้งลาสุด
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4.2 ผูประกอบการตองรักษาและปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว และ
หลักเกณฑและเงื่อนไขวาดวยการรับรอง หากผูประกอบการไมสามารถปฏิบัติได อาจมีผลใหตองพักใชหรือ
เพิกถอนการรับรอง
4.3 แผนการตรวจติดตามผลอาจปรับใหมีความถี่มากขึ้นและใหมีการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยไม
แจงใหทราบลวงหนาในกรณีดังตอไปนี้
(1) มี เ หตุ อั น ทํ า ให ส งสั ย ว า การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ห รื อ มาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว มี
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 เรื่อง การเก็บตัวอยางอาหารสัตว และ/หรือคูมือวิธีการปฏิบัติงาน
เรื่องการเก็บตัวอยางน้ําผึ้ง 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 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6
เดื อ น นั บ จากวั น ที่ ต รวจติ ด ตามผล หากพ น ระยะเวลาดั ง กล า วให ดํ า เนิ น การเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาพักใช หรือเพิกถอนการรับรองแลวแตกรณี
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(4) กรณี พบข อบกพร องรุ นแรง (Major
Nonconformity) และข อบกพร องไม รุ นแรง (Minor
Nonconformity) และคณะผูตรวจรับรองไดทําการตรวจติดตามผลการแกไข (Follow up
Audit) ขอบกพรองทั้งหมดแลวพบวาผูประกอบการไดดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว ใหคณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอ
ผูตัดสินการรับรองเพื่อพิจารณาคงไวซึ่งการรับรอง
ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 ครั้ง 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 วันทําการหลังจากวันที่ตรวจติดตามผลโดยแนบสําเนาแบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม (Audit Report) และสําเนาแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (CAR) (ถามี)
กรณีที่มีการเก็บตัวอยางในการตรวจติดตามผล เนื่องจากในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหรือ
การตรวจตออายุการรับรองอยูในระยะที่สัตวไมใหผลผลิตหรือกอนระยะจําหนาย และผลวิเคราะหมีผลตอ
การรั บรองให หัวหนาคณะผู ตรวจรับรองพิจารณาผลวิเคราะหเ ทียบกับเกณฑที่กําหนด จากนั้น จัดทํ า
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
ขึ้นอยูกับความรุนแรงของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดตามหลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมิน
มาตรฐานฟารม
กรณีที่แนวทางการแกไขขอบกพรองไมเหมาะสมใหแจงผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไข
ขอบกพรองใหม
การตรวจติดตามผลการแกไข ณ ฟารม (ถาจําเปน) คณะผูตรวจรับรองอาจพิจารณาตรวจติดตาม
ผลการแกไข ในระหวางการตรวจติดตามผลหรือการตรวจตออายุการรับรองครั้งตอไป ยกเวนกรณีพบ
ขอบกพรองรุนแรง คณะผูตรวจรับรองจะตองตรวจติดตามผลการแกไข ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่พบ
ขอบกพรอง
ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน หาก
พนระยะเวลาดังกลาวใหผูตรวจรับรองรวบรวมผลการตรวจติดตามผลเสนอคณะกรรมการพิจารณาพักใช
การรับรอง
4.13 คณะผูตรวจรับรองรวบรวมผลการตรวจติดตามผลเสนอผูตัดสินการรับรองพิจารณาดําเนินการคงไวซึ่งการ
รับรอง โดยจะตองนําเรื่องเสนอผูตัดสินการรับรองพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจแลวเสร็จโดย
ไมพบขอบกพรอง หรือวันที่ไดดําเนินการตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ หรือวันที่
ยอมรับแนวทางการแกไขขอบกพรองไมรุนแรงจากผูประกอบการ ทั้งนี้การพิจารณาใหการคงไวซึ่งการ
รับรองของผูตัดสินการรับรองใหดําเนินการตามรายละเอียดในคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง บทบาท
หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับผูตัดสินการรับรอง
4.14 ผู ตัดสินการรับรอง แจง ผลการพิจ ารณาการคงไวซึ่งการรับรองใหคณะผูตรวจรับรองดํ าเนินการแจง
ผูประกอบการทราบ
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5. เอกสารที่เกี่ยวของ
- แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) การตรวจรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ีสําหรับฟารม รหัส F-AUD-01
- แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับฟารมรหัส F-AUD-02
- แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request)
การตรวจรับรองการปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม รหัส F-AUD-03
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว แลวแตกรณีดังนี้
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสี ําหรับฟารมเปดเนื้อ
(มาตรฐานฟารมเปดเนื้อ) รหัส F-MD-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปด
พันธุ (มาตรฐานฟารมเปดพันธุ) รหัส F-PS-MD/LAY-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง
(มาตรฐานฟารมผึ้ง) รหัส F-BEE-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคเนื้อ
(มาตรฐานฟารมโคเนื้อ) รหัส F-CA-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดไข
(มาตรฐานฟารมเปดไข) รหัส F-LD-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
นกกระทา (มาตรฐานฟารมนกกระทา) รหัส F-QU-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะเนื้อ
(มาตรฐานฟารมแพะเนื้อ) รหัส F-MG-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแกะเนื้อ
(มาตรฐานฟารมแกะเนื้อ) รหัส F-SH-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมนกเขา
ชวาเสียง (มาตรฐานฟารมนกเขาชวาเสียง) รหัส F-ZD-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพันธุ
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(มาตรฐานฟารมไกพันธุ) รหัส F-PS-BR/LAY-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกเนื้อ
(มาตรฐานฟารมไกเนื้อ) รหัส 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
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟก ไข
สัตวปก (มาตรฐานสถานทีฟ่ กไขสัตวปก) รหัส F-HA-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกไข
(มาตรฐานฟารมไกไข) รหัส F-LAY-AUD-01
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตออายุใบรับรอง ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการตออายุใบรับรอง ตั้งแตการทําหนังสือแจงเตือนผูประกอบการ การยื่นขอตออายุ การ
ตรวจประเมิน การพิจารณาตัดสินการตออายุใบรับรอง จนถึงการจัดทําใบรับรอง
3. นิยาม
1.) การต อ อายุ ใ บรั บ รอง (Recertification) หมายความว า การอนุ มั ติ ใ ห ก ารรั บ รองการปฏิ บั ติ ท าง
การเกษตรที่ ดี ห รื อ มาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว แ ก ผู ป ระกอบการที่ ยื่ น ขอต อ อายุ ก ารรั บ รอง โดย
คณะกรรมการ ภายหลังการตรวจตออายุการรับรองของคณะผูตรวจรับรอง
2.) ใบรับรอง หมายความวา ใบรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสิน คาเกษตรและอาหารแหงชาติและมาตรฐานฟารม เลี้ยงสัตวตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณที่กรมปศุสัตวออกใหแกผูประกอบการ
3.) ความหมายของคําอื่นๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคํานิยาม
4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
4.1.1 ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อผูประกอบการที่ใบรับรองจะหมดอายุ
4.1.2 ทําหนังสือแจงผูประกอบการ (ตามแบบตัวอยางหนังสือแจงการตออายุใบรับรอง) หรือติดตอโดย
วิธีการใดวิธีหนึ่งอยางนอย 4 เดือน กอนใบรับรองหมดอายุ เพื่อใหผปู ระกอบการดําเนินการยืน่ คําขอ
ตออายุการรับรอง ทั้งนี้ผูประกอบการตองยื่นคําขอตออายุการรับรองกอนใบรับรองหมดอายุอยาง
นอย 3 เดือน
4.1.3 กรณีใบรับรองหมดอายุและผูประกอบการไมมายืน่ ตออายุการรับรอง ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ทําหนังสือแจงผูประกอบการใหตออายุการรับรองอีกครั้งหนึง่ และแนบแบบฟอรมขอยกเลิก
มาตรฐานฟารมภายใน 2 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ หากผูป ระกอบการมีความประสงคจะเปน
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ฟารมมาตรฐานใหยนื่ ขอตออายุ หากผูประกอบการไมประสงคเปนฟารมมาตรฐานใหเซ็นตชื่อ
ยกเลิกในแบบฟอรมขอยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟารม
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 ฟารมครั้งลาสุด การปฏิบัติงานปฏิบัติตามคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจตอ
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
คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรอง
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 เจ าหน าที่ สํ านั กงานปศุ สั ตว จั งหวั ดจั ดทํ าทะเบี ยนรายชื่ อผู ผ านการต ออายุ ใบรั บรอง และรายงานให
กรมปศุสัตวทราบทุกเดือน
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับคณะผูตรวจรับรอง ในการตรวจตออายุการรับรอง (Recertification
Audit) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการตรวจตออายุการรับรองสําหรับคณะผูตรวจรับรอง ตั้งแตการทําหนังสือแจง
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 ใบรับรองระบบการปฏิ บัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวตาม
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 ฟารมครั้งลาสุด โดยหากจําเปนตองมีการตรวจติดตามผลครั้งที่ 3 สามารถดําเนินการเปนการ
ตรวจตออายุการรับรองได โดยตรวจประเมินครบทุกขอกําหนดและดําเนินการตรวจประเมินกอนใบรับรอง
หมดอายุอยางนอย 3 เดือนแตไมเกิน 4 เดือนและตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟารม
ครั้งลาสุด
4.3 คณะผู ตรวจรั บรอง เตรี ยมการก อนการตรวจประเมิ น โดยทํ าการศึ กษาข อมู ลต าง ๆ จากแฟ มประวั ติ
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 เรื่อง การเก็บตัวอยางอาหารสัตว หรือคูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง
การเก็บตัวอยางน้ําผึ้ง แลวแตกรณี ในกรณีที่ตรวจประเมินฟารมในระยะที่สัตวไมใหผลผลิตหรือกอนระยะ
จํา หนา ย ให เก็บตัว อยางอาหารสัตวในระหวางการตรวจติดตามผล ทั้ งนี้หั วหน าคณะผู ตรวจรับรอง
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 ครั้ง 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 ครั้ง 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
ผูประกอบการระบุ ส าเหตุ ข องป ญ หาที่ พ บ แนวทางแกไข และแนวทางป องกั น การเกิดซ้ํ า พร อมระบุ
ระยะเวลาแลวเสร็จ เพื่อนําไปสูการทวนสอบความมีประสิทธิผลตอไป
4.9 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองจัดทําหนังสือราชการแจงผลการตรวจรับรองใหผูประกอบการภายใน 15 วันทํา
การนั บ จากวัน ที่ ต รวจประเมิ น โดยแนบสํ า เนาแบบฟอร ม รายงานผลการตรวจรับรองการปฏิ บัติท าง
การเกษตรที่ดีสําหรับฟารม (Audit Report) และสําเนาแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (CAR) (ถามี)
กรณีที่มีการเก็บตัวอยางและผลวิเคราะหมีผลตอการรับรองใหหัวหนาคณะผูตรวจรับรองพิจารณา
ผลวิ เ คราะห เ ที ย บกั บ เกณฑ ที่ กํ า หนด จากนั้ น จั ด ทํ า หนั ง สื อ ราชการแจ ง ผลการตรวจรั บ รองให
ผูประกอบการภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่ไดรับผลวิเคราะห ซึ่งหากพบวาผลวิเคราะหไมสอดคลอง
ตามเกณฑที่กําหนดไวใหแจงผูประกอบการแกไข และแจงกลับคณะผูตรวจรับรองเมื่อมีความพรอมใหเก็บ
ตัวอยางอีกครั้ง
กรณีที่ไมสามารถเก็บตัวอยางไดในระหวางการตรวจตออายุการรับรอง เนื่องจากเปนระยะที่สัตว
ไมใหผลผลิตหรือกอนระยะจําหนาย ใหระบุในรายงานผลการตรวจประเมิน เพื่อวางแผนเก็บตัวอยางใน
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การตรวจติดตามผลครั้งตอไป ทั้งนี้หัวหนาคณะผูตรวจรับรองสามารถสรุปผลการตรวจประเมินเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตออายุการรับรองโดยไมตองรอผลวิเคราะห
4.10 หลังจากที่ไดรับแนวทางการแกไขจากผูประกอบการ หัวหนาคณะผูตรวจรับรองทวนสอบแนวทางการ
แก ไ ขข อ บกพร อ งที่ ผูป ระกอบการเสนอมา เพื่ อพิ จ ารณาความมีป ระสิ ท ธิผ ลของแนวทางการแก ไ ข
และ/หรือคณะผูตรวจรับรองตรวจติดตามผลการแกไข ณ ฟารมของผูขอรับรอง (กรณีจําเปน) โดย
แนวทางการทวนสอบนั้นขึ้นอยูกับความรุนแรงของขอบกพรองที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
กรณีที่แนวทางการแกไขไมเหมาะสมใหแจงผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไขขอบกพรองใหม
ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถดําเนินการแกไขขอบกพรองได 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากพน
ระยะเวลาดังกลาวใหคณะผูตรวจรับรองแจงผูประกอบการดําเนินการแกไขและแจงคณะผูตรวจรับรอง
ตรวจตออายุการรับรองใหมเมื่อมีความพรอม
4.11 คณะผูตรวจรับรองรวบรวมรายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตออายุการรับรอง โดยจะตองนํา
เรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินแลวเสร็จโดยไมพบ
ขอบกพรอง หรือวันที่ไดดําเนินการตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ หรือวันที่
ยอมรับแนวทางการแกไขขอบกพรองไมรุนแรงจากผูประกอบการ ทั้งนี้การพิจารณาใหการรับรองของ
คณะกรรมการใหดําเนินการตามรายละเอียดในคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง องคประกอบ หนาที่
และการดําเนินการสําหรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
4.12 คณะกรรมการสงมติการพิจารณาการตออายุการรับรองใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการจัดทํา
ใบรับรอง รายละเอียดการจัดทําใบรับรอง ดําเนินการตามคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรอง
ทั้งนี้การตรวจตออายุการรับรองใหยึดแนวทางการดําเนินการดังตอไปนี้
กรณีการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองดําเนินแลวเสร็จและคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
ตออายุการรับรองกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ใหดําเนินการออกใบรับรองฉบับใหม วันที่ตออายุการ
รับรองจะมีผลตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม
กรณีการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองดําเนินการไมแลวเสร็จและใบรับรองหมดอายุกอน
ตรวจประเมินแลวเสร็จใหพิจารณา ดังนี้
• หากปญหาการตรวจประเมินเกิดจากผูประกอบการ วันที่ตออายุการรับรองจะมีผลไมตอเนื่อง
จากใบรับรองฉบับเดิม โดยวันที่ใหการตออายุการรับรองเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
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• หากปญหาการตรวจประเมินเกิดจากคณะผูตรวจรับรอง วันที่ตออายุการรับรองจะมีผลตอเนื่องจาก
ใบรับรองฉบับเดิม
• หากผูประกอบการไมสามารถแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังการตรวจตอ
อายุ ก ารรั บ รองแล ว เสร็ จ คณะผู ต รวจรั บ รองแจ ง ผู ป ระกอบการดํ า เนิ น การแก ไ ขและให
ผูประกอบการแจงการขอรับรองตออายุการรับรองใหมเมื่อมีความพรอม
5. เอกสารที่เกี่ยวของ
- แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) การตรวจรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ีสําหรับฟารม รหัส F-AUD-01
- แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับฟารมรหัส F-AUD-02
- แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request)
การตรวจรับรองการปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม รหัส F-AUD-03
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว แลวแตกรณีดังนี้
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับฟารมเปดเนื้อ
(มาตรฐานฟารมเปดเนื้อ) รหัส F-MD-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปด
พันธุ (มาตรฐานฟารมเปดพันธุ) รหัส F-PS-MD/LAY-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง
(มาตรฐานฟารมผึ้ง) รหัส F-BEE-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคเนื้อ
(มาตรฐานฟารมโคเนื้อ) รหัส F-CA-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดไข
(มาตรฐานฟารมเปดไข) รหัส F-LD-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม
นกกระทา (มาตรฐานฟารมนกกระทา) รหัส F-QU-AUD-01
- หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะเนื้อ
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(มาตรฐานฟารมแพะเนื้อ) รหัส F-MG-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแกะเนื้อ
(มาตรฐานฟารมแกะเนื้อ) รหัส F-SH-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมนกเขา
ชวาเสียง (มาตรฐานฟารมนกเขาชวาเสียง) รหัส F-ZD-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพันธุ
(มาตรฐานฟารมไกพันธุ) รหัส F-PS-BR/LAY-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกเนื้อ
(มาตรฐานฟารมไกเนื้อ) รหัส 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
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟก ไข
สัตวปก (มาตรฐานสถานทีฟ่ กไขสัตวปก) รหัส F-HA-AUD-01
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกไข
(มาตรฐานฟารมไกไข) รหัส F-LAY-AUD-01
ตัวอยางหนังสือแจงการตออายุใบรับรอง
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการยกเลิกการรับรอง ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการยกเลิกการรับรอง ตั้งแตสาเหตุการยกเลิกการรับรอง 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 หรือโอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว 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 ตามคูมือขั้นตอนปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง หรือคูมือ
ขั้นตอนปฏิบัติงานเรื่องการตรวจติดตามผล หากพบวาผูไดรับการรับรองสามารถแกไขปรับปรุงได
อยางมีประสิทธิผล ใหดําเนินการตามขั้นตอนใหการรับรอง แตหากพบวาผูไดรับการรับรองไม
ปรับ ปรุ ง แก ไ ขใดๆ ให ค ณะผูต รวจรั บ รองสรุ ป ผลการตรวจประเมิ น เสนอผู ตัดสิ น การรั บ รอง
พิจารณายกเลิกการรับรองตามขอ 4.1.2
4.1.2 ผูตัดสินการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรองและจัดทํารายงานการตัดสินของผูตัดสินการรับรอง
จากนั้นจัดสงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการ
4.1.3 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ดําเนินการตามคําตัดสินของผูตัดสินการรับรอง หากผูต ดั สินการ
รับรองมีมติใหยกเลิกการรับรอง ใหจัดทําหนังสือลงทะเบียนแจงผูไดรับการรับรองทราบ เพื่อขอ
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ใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกหนังสือ แลวปรับปรุงขอมูลในทะเบียนรายชื่อผู
ไดรับการรับรองใหเปนปจจุบันและจัดสงใหกรมปศุสัตวเพื่อทราบ
กรณีที่ผูไดรับการรับรองทําใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ใหจัดสงสําเนาใบแจงความมายัง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพื่อเปนหลักฐาน
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพักใช และการเพิกถอนใบรับรองใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมี
ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน การพักใช การเพิกถอนใบรับรอง ตั้งแตการตรวจพบสาเหตุและหลักฐาน
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 ครั้ง 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) ไม ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขของการรั บ รองมาตรฐานฟาร ม ตั ว อย า งเช น
ผูประกอบการนําเครื่องหมายรับรองของกรมปศุสัตวไปติดที่ผลิตภัณฑ เปนตน
(2) ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรอง ตัวอยาง เชน พบสารตกคางในผลผลิตเกินเกณฑที่
กํ าหนด หรื อไม มี หลั กฐานการปฏิ บั ติ หน าที่ ของสั ตวแพทย ผู ควบคุ มฟาร ม และทํ าให มี
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 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผลการดําเนิ นการปฏิบัติตามคู มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
องคประกอบ หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
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4.1.5 กรณีคณะกรรมการมีมติใหพักใชใบรับรอง ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดดําเนินการ
ทั้งนี้การพักใชการรับรองแตละครั้ง มีระยะเวลาไมนอยกวา 60 วันแตไมเกิน 180 วัน และ
กําหนดวันที่พักใชการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน
4.1.6 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตว จัดทําหนังสือแจงผูประกอบการทราบวาถูกพักใชการรับรอง และให
หยุดการแสดงเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานในวันที่ถูกพักใช
4.1.7 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรายงานผลการพักใชใหกรมปศุสัตวทราบ
4.1.8 คณะผูตรวจรั บรอง ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองอีกครั้ง กอนครบ
ระยะเวลาพักใชการรับรองอยางนอย 15 วัน
-

กรณีผูประกอบการสามารถแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผลใหคงไวซึ่งการรับรอง
ตอไป (กรณีที่ยังอยู ในชวงอายุใบรับรอง) แตถาใบรับรองหมดอายุ ใหยื่นขอต ออายุ
ใบรับรองใหม

-

กรณีผูประกอบการยังไมสามารถแกไขปรับปรุงระบบที่ไดรับการรับรองไดอีก ใหดําเนิน
ตามข อ 4.1.2-4.1.5 อี ก ครั้ ง หนึ่ ง และหากผลการดํ า เนิ น การในรอบที่ 2 นี้ พ บว า
คณะกรรมการมีมติใหพักใชการรับรองอีก ถือวามีการพักใชใบรับรอง 2 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 3 ป ใหดําเนินการในกรณีเพิกถอนใบรับรองตอไป (ดําเนินการตามขอ 4.2.24.2.7)

-

ใหผูถูกพักใชใบรับรองหยุดการแสดงเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงาน
ในชวงระยะเวลาถูกพักใช

4.1.9 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปรับปรุงขอมูลในทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรองวาถูกพักใช
และแจงใหกรมปศุสัตวทราบ
4.2 การเพิกถอนการรับรอง
4.2.1 คณะผูตรวจรับรองหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจพบหรือรับทราบวาผูประกอบการเปนไปตาม
กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีดังตอไปนี้
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(1) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของการรับรองมาตรฐานฟารมและสงผลกระทบรายแรง
ตอการรับรอง ตัวอยางเชน ผูประกอบการปลอมแปลงใบรับรองใหผูอื่นนําไปใชหรือนําผลผลิต
จากฟารมอื่นมาอางอิงการรับรองในชื่อของฟารมที่ไดรับการรับรอง
(2) ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองในสาระสําคัญ ตัวอยางเชน มีหลักฐานที่พิสูจนไดวา
มีการใชสารตองหามในฟารมหรือตรวจพบในผลผลิต
(3) ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองหลังจากถูกพักใชการรับรอง 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ป
(4) มีขอรองเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาอาจทําใหเกิดความเสียหายตอการรับรอง
ตังอยางเชน มีหลักฐานที่พิสูจนไดวาผูประกอบการนําซากสัตวไปทิ้งในแหลงน้ําสาธารณะ
หรือมีการปลอยน้ําเสียที่มีคาไมไดมาตรฐานลงสูแหลงน้าํ สาธารณะ และสงผลกระทบรุนแรง
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 ตามคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานองคประกอบ หนาที่ และ
การดําเนินงาน สําหรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
4.2.5 กรณีคณะกรรมการมีมติใหเพิกถอนใบรับรอง ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดดําเนินการ
ทั้งนี้วันเพิกถอนการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การพักใชและเพิกถอนการรับรอง
(Suspending and Withdrawing Certification)

รหัส P-SC/WC-01
หนา
แกไขครั้งที่
ประกาศใชวันที่

5/5
0
1 ตุลาคม 2551

4.2.6 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดทําหนังสือแจงผูประกอบการทราบวาถูกเพิกถอนและขอ
ใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือ
4.2.7 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปรับปรุงขอมูลในทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรองใหเปน
ปจจุบันและแจงใหกรมปศุสัตวทราบ
กรณีถูกเพิกถอนใบรับรอง ใหผูถูกเพิกถอนใบรับรอง หยุดการใชหรืออางถึงใบรับรอง
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน
ฟารมเลี้ยงสัตวที่อยูในทะเบียนประวัติเปนฟารมเลี้ยงสัตวที่ไมไดมาตรฐาน หรือถูกเพิก
ถอนใบรับรอง จะไมไดรับการพิจารณารับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวเปนเวลา 3 ป

คูมือวิธีการปฏิบัติงาน
วิธีการเก็บตัวอยางอาหารสัตว

รหัส WI-AUD-01
หนา
1/4
แกไขครั้งที่
0
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551

1. วัตถุประสงค
เพื่ อ ใหก ารปฏิ บัติ ง านการเก็ บตั ว อย า งอาหารสั ตว สํา หรั บ คณะผู ต รวจรั บ รองใหเ ป น ไปในแนวทาง
เดียวกัน และมีประสิทธิภาพ
2. ผูปฏิบัติงาน
หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง ผูตรวจรับรอง ผูตรวจรับรองฝกหัด หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
3. คํานิยาม
ความหมายของคําที่ใชในเอกสารนี้ ใหเปนไปตามบทนิยาม
4. เอกสารที่เกีย่ วของ
4.1 แบบการสงตัวอยางอาหารสัตว (LMSI 04_Form02/1)
4.2 บันทึกการเก็บตัวอยางอาหารสัตว (แบบ 2)
4.3 บันทึกขอความ เรื่องสงตัวอยางอาหารสัตวเพื่อตรวจวิเคราะห (LMSI 04_Form09/1)
5. วัสดุอุปกรณ
5.1 ถุงพลาสติกสําหรับบรรจุตัวอยางอาหารสัตว จํานวน 3 ซอง
5.2 ซองกระดาษสีน้ําตาลของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว จํานวน 3 ซอง
5.3 อุปกรณการเก็บตัวอยาง
6. วิธีการปฏิบตั ิงาน
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

คูมือวิธีการปฏิบัติงาน
วิธีการเก็บตัวอยางอาหารสัตว

รหัส WI-AUD-01
หนา
2/4
แกไขครั้งที่
0
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551

6.2 วิธีการเก็บตัวอยาง
6.2.1 ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเก็บตัวอยางอาหารสัตวที่แหงไมเปยกน้ํา จากรางอาหารหรือ
จากถุงอาหารสัตวที่จะเทใหสัตวกินถุงเดียวกัน แลวแยกเปน 3 สวนๆ ละ 500 กรัมโดยประมาณ
บรรจุในถุงพลาสติกและใสในซองกระดาษสีน้ําตาลอีกชั้นหนึ่ง พรอมกรอกรายละเอียดบนซอง
และลงนามใหครบถวน
การกรอกรหัสตัวอยางบนซองกระดาษสีน้ําตาลให สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ระบุรหัสจังหวัดของ
หนวยงานและหมายเลขตัวอยางที่สงตรวจ โดยเรียงลําดับหมายเลขตามจํานวนตัวอยางที่สง
ตรวจในป ง บประมาณนั้ น เช น จั ง หวั ด ลพบุ รี ส ง ตั ว อย า งอาหารสั ต ว ตั ว อย า งแรกของ
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 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย
ที่ 1 ใหผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายสงตัวอยางอาหารสัตวถุงที่หนึ่งและถุงที่สองใหกับ
ส.ต.ส.
6.2.3 ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายบันทึกการเก็บตัวอยางอาหารสัตว (แบบ 2) ฉบับจริงและมอบ
สําเนาบันทึกการเก็บตัวอยางอาหารสัตว (แบบ 2) พรอมอาหารสัตวถุงที่ 3 ใหผูประกอบการ

คูมือวิธีการปฏิบัติงาน
วิธีการเก็บตัวอยางอาหารสัตว

รหัส WI-AUD-01
หนา
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แกไขครั้งที่
0
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551

6.3 ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจัดทําบันทึกขอความ เรื่องสงตัวอยางอาหารสัตวเพื่อตรวจวิเคราะห
(LMSI 04_Form09/1) พรอมสงตัวอยางอาหารสัตวเพื่อตรวจวิเคราะห
6.4 รายการวิเคราะหตัวอยางอาหารสัตวและวิธีวิเคราะห
ชนิดตัวอยาง

รายการวิเคราะห

วิธีวิเคราะห

ส.ต.ส

ศ.ว.พ.

- Aflatoxin ชนิด B1

-

Vicam

- เนื้อ กระดูกปน

-

กลองจุลทรรศน / ชุดตรวจสอบ

ฟารมโคนม
ฟารมโคเนื้อ
ฟารมแพะ
ฟารมแกะ
อาหารขน

- Nitrofuran group

- Nitrofuran group

Screening test

- Oxytetracycline

- Oxytetracycline

(ผล + ve สง confirm ส.ต.ส.)

- Chlortetracycline

- Chlortetracycline

- Nitrofuran group

- Nitrofuran group

Screening test

- Oxytetracycline

- Oxytetracycline

(ผล + ve สง confirm ส.ต.ส.)

- Chlortetracycline

- Chlortetracycline

- Beta - Agonist *

- Beta - Agonist *

ฟารมสุกร

อาหารสุกร

คูมือวิธีการปฏิบัติงาน
วิธีการเก็บตัวอยางอาหารสัตว

ชนิดตัวอยาง

รหัส WI-AUD-01
หนา
4/4
แกไขครั้งที่
0
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551

รายการวิเคราะห
ส.ต.ส

วิธีวิเคราะห

ศ.ว.พ.

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

คูมือวิธีการปฏิบัติงาน
วิธีการเก็บตัวอยางน้ําผึ้ง

รหัส WI-AUD-02
หนา
1/2
แกไขครั้งที่
0
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551

1. วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานการเก็บตัวอยางน้ําผึ้งสําหรับคณะผูตรวจรับรองใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
และมีประสิทธิภาพ
2. ผูปฏิบัติงาน
หัวหนาผูตรวจรับรอง ผูตรวจรับรอง ผูตรวจรับรองฝกหัด หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
3. คํานิยาม
ความหมายของคําที่ใชในเอกสารนี้ ใหเปนไปตามนิยาม
4. เอกสารที่เกีย่ วของ
แบบสงตัวอยางเนื้อและผลิตภัณฑ BQCLP_FORM 064 ออกวันที่ 24/10/50
5. วัสดุอุปกรณ
ขวดที่แหงสะอาดพรอมปายรายละเอียด จํานวน 2 ขวด
6. วิธีการปฏิบตั ิงาน
6.1 ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเก็บตัวอยางน้ําผึ้งจากฟารม จํานวน 1 ตัวอยาง 2 ขวด ขวดละ
ประมาณ 250 ซี.ซี. โดยเก็บกอนที่จะมีการบรรจุลงถังรวมน้ําผึ้ง และระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่ขวด
ตัวอยาง ดังตอไปนี้
•
•

ระบุชื่อที่อยูฟ ารม และที่ตั้งรังผึ้ง (แหลงทีไ่ ดตัวอยางน้ําผึ้ง)
วัน เดือน ปที่เก็บตัวอยางน้าํ ผึ้ง

กรณีที่การตรวจประเมินฟารมไมตรงกับชวงที่มีการสลัดน้ําผึ้งใหเก็บตัวอยางน้ําผึ้งที่บรรจุขวดแลวจาก
ฟารมนั้นสงตรวจที่กลุมตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว โดยใชแบบ
สงตัวอยางเนื้อและผลิตภัณฑ BQCCP_FORM 064 ออกวันที่ 24/10/50 โดยการตรวจวิเคราะห
ยาคลอแรมเฟนิคอล กลุมเตตราไซคลินและยาฆาแมลง

คูมือวิธีการปฏิบัติงาน
วิธีการเก็บตัวอยางน้ําผึ้ง

รหัส WI-AUD-02
หนา
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6.2 ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายสงแบบสงตัวอยางเนื้อและผลิตภัณฑ BQCCP_FORM 064 ออก
วันที่ 24/10/50 พรอมตัวอยางน้ําผึ้งเพื่อตรวจวิเคราะห
6.3 รายการวิเคราะหตัวอยางน้ําผึ้งและวิธีวิเคราะห
ชนิดตัวอยาง
น้ําผึ้ง

รายการวิเคราะห
- Chloramphenicol
- Oxytetracycline
- Chlortetracycline
- Sulphonamides
- Tylrosin
- Organochlorine pesticides ( OCPs)
Aldrin + Dieldrin
Heptachlor + heptachlor epoxide
Chlordane
DDT
- Organophosphorus pesticides ( OPPs)
Coumaphos
Malathion

วิธวี ิเคราะห
LC - MS

GC - MS - MS

GC - MS - MS
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1. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดทําใบรับรอง ใหแกผูไดรับการรับรอง และกําหนดผูรับผิดชอบในแตละ
สวนของการดําเนินการ
2. ขอบเขต
คูมือขั้นตอนการปฏิบัติการออกใบรับรองฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการจัดทําใบรับรองใหแกผูไดรับการ
รับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) สําหรับฟารมเลี้ยงสัตว
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสิน คาเกษตรและอาหารแหง ชาติ และมาตรฐานฟารม เลี้ย ง
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

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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บรรทัดที่ 5:
บรรทัดที่ 6:
บรรทัดที่ 7:
บรรทัดที่ 8:
บรรทัดที่ 9:
บรรทัดที่ 10:
บรรทัดที่ 11:
บรรทัดที่ 12:
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ที่อยูฟารม
ไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม....
หมายเลขรับรอง จํานวน 20 หลัก
ออกให ณ วันที่ / เดือน / พ.ศ. (มีผลตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหการรับรอง)
กรณีตออายุใหเดิมคําวา ตออายุ
ถึง วันที่ / เดือน / พ.ศ. (เปนวันที่ครบกําหนด 3 ป หลังจากวันที่ออกใบรับรอง)
ลงนามโดยปศุสัตวจังหวัด
ชื่อ-นามสกุล ปศุสัตวจังหวัด
ตําแหนงปศุสัตวจังหวัด....

4.2.3 หมายเลขรับรอง 20 หลัก คือ กษ XX XX XXXXX XXXXXXXX XXX

กษ
รหัสที่

XX
1

XX
2

XXXXX
3

XXXXXXXX
4

XXX
5

การออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
รหัสที่ 1
รหัสที่ 2
รหัสที่ 3

XX (2 หลัก) หนวยงานรับรอง คือ กรมปศุสัตว = 02
XX (2 หลัก) ประเภทการรับรอง มาตรฐานฟารมใชระบบ GAP ในการรับรอง
ระบบการจัดการดานความปลอดภัยของอาหาร = 22
XXXXX (5 หลัก) มาตรฐานฟารมที่ใหการรับรอง (ตามบัญชีรหัสมาตรฐานของ สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ) เปนดังนี้
มาตรฐานฟารมโคเนื้อ
= 06400
( ฟารมโคเนื้อ = beef cattle farm )
= 06402
มาตรฐานฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบ
( ฟารมโคนม = dairy cattle farm )
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกร
= 06403

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทําใบรับรอง
( ฟารมสุกร = swine farm )
มาตรฐานฟารมเปดพันธุและเปดเนื้อ
=
( ฟารมเปดพันธุ = breeder duck farm )
( ฟารมเปดเนื้อ = meat - type duck farm )
มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อ
=
( ฟารมไกเนื้อ = broiler farm )
มาตรฐานฟารมไกไข
=
( ฟารมไกไข = layer chicken farm )
มาตรฐานฟารมไกพันธุ
=
( ฟารมไกพันธุไข = layer breeder chicken farm )
( ฟารมไกพันธุเนื้อ = broiler breeder chicken farm )
มาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปก
=
( สถานที่ฟกไขสัตวปก = hatchery )
มาตรฐานฟารมผึ้ง
=
( ฟารมผึ้ง = bee farm )
=
มาตรฐานฟารมเปดไข
( ฟารมเปดไข = layer duck farm )
มาตรฐานฟารมนกกระทา
=
( ฟารมนกกระทา = quail farm )
มาตรฐานฟารมแพะเนื้อ
=
(ฟารมแพะเนื้อ = meat goat farm )
มาตรฐานฟารมแกะเนื้อ
=
(ฟารมแกะเนื้อ = sheep farm )
รหัสที่ 4
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06900

06901
06902
06903

06904
08200
06905
06906
06404
06405

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 หลักแรกเทานั้นที่จะใชบงชี้ถึงพื้นที่ที่ฟารมตั้งอยู 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. ที่ตั้งฟารม = 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) ผูประกอบการไมมี ค วามพรอ มในการรั บ การตรวจประเมิ น ภายในวั น สิ้น อายุ ข อง
ใบรับรองฉบับเดิม โดยมีเหตุผลความจําเปนหรือเหตุฉุกเฉินที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได
และมีการตรวจประเมินภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม และ
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กรณีที่ 3

กรณีที่ 4
กรณีที่ 5

กรณีที่ 6

กรณีที่ 7
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ไมเกิน 12 เดือนจากการตรวจติดตามผลครั้งกอน ใหกําหนดวันที่มีผลใหการรับรอง
ตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม โดยถือวาเปนการตออายุการรับรอง
3) หากไมเปนไปตามเกณฑดังกลาวใหถือวาเปนการขอรับการรับรองครั้งใหม ใหกําหนด
วันที่มีผลใหการรับรองเปนไปตามมติคณะกรรมการใหการรับรอง
ผูประกอบการไมไดแจงตออายุการรับรองกอนใบรับรองหมดอายุไมนอยกวา 3 เดือน และ
มีการตรวจประเมินหลังใบรับรองหมดอายุ หรือกรณีที่ผูประกอบการไมไดแจงตออายุการ
รับรอง ใหถือเปนการขอรับการรับรองครั้งใหม (ไมไดรับการตออายุการรับรอง)ใหกําหนด
วันที่มีผลใหการรับรองเปนไปตามมติคณะกรรมการใหการรับรอง
กรมปศุสัตว จะดํ าเนิ นการตรวจประเมิน เพื่อตออายุก ารรั บรองกอนใบรับรองฉบับเดิ ม
หมดอายุ ไมเกิน 4 เดือน และวันที่มีผลการรับรองใหนับตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม
การเปลี่ยนแปลงขอบขายการรับรองใหดําเนินการแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจารณา
หากไมมีผลกระทบตอ ระบบบริหารงานคุณภาพจะนําเสนอผูตัดสินการรับรองพิจารณา
เมื่อผูตัดสินการรับรองอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบขายแลว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะ
ออกใบรับรองฉบับใหมแทนฉบับเดิม โดยมีอายุเทากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู ทั้งนี้
ผูประกอบการตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
การโอนกิจการ ใหผูประกอบการแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษร
เพื่อดําเนินการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณาใหการรับรองใหม และ
พิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ใบรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับใบรับรองฉบับเดิมที่
เหลืออยู ทั้งนี้ผูประกอบการตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอระบบที่ใหการรับรอง เชน การเปลี่ยนระบบการผลิต การ
เปลี่ยนนโยบายการบริหาร เปนตน ใหผูไดรับการรับรองแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ
เปนลายลักษณอักษร หากพิจารณาแลวมีผลกระทบตอระบบที่ใหการรับรอง ใหดําเนินการ
ตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหการรับรองใหม และพิจารณายกเลิก
ใบรั บรองฉบับ เดิม ใบรับ รองฉบับ ใหมมีอายุเ ท า กับใบรับ รองฉบับเดิ ม ที่ เ หลื ออยู ทั้ ง นี้
ผูประกอบการตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทําใบรับรอง

รหัส P-C-01
หนา
7/7
แกไขครั้งที่
0
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551

กรณีที่ 8

กรณีการเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ หากพิจารณาแลวไมมีผลกระทบตอระบบที่ใหการ
รั บ รอง ให แ จ ง ผู ป ระกอบการส ง หลั ก ฐานการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาใหการรับรองใหม และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม โดยไมตองมีการตรวจ
ประเมิ น โดยใบรั บ รองฉบั บ ใหม มี อ ายุ เ ท า กั บ ใบรั บ รองฉบั บ เดิ ม ที่ เ หลื อ อยู ทั้ ง นี้
ผูประกอบการตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
กรณีที่ 9 กรณียายสถานที่ประกอบการ ใหผูประกอบการแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อพิจารณายกเลิกใบรับรองเดิม และแจงใหผูประกอบการยื่นคําขอใหม
เพื่อดําเนินการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหการรับรอง ใบรับรองฉบับ
ใหมจะมีผลตั้งแตวันที่คณะกรรมการ มีมติใหการรับรอง ทั้งนี้ผูไดรับการรับรองตองสงคืน
ใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
4.3 ปศุสัตวจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามในใบรับรอง
4.4 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายทําสําเนาจากตนฉบับใบรับรอง และสงตนฉบับ
ใบรับรองใหผูประกอบการ
4.5 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจัดเก็บสําเนาใบรับรอง เขาแฟมประวัติผูยื่นคําขอ
จากนั้นจัดทําทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรอง โดยปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขทะเบียนรายชื่อผูไดรับการ
รับรองใหเปนปจจุบัน และจัดสงทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรองที่เปนปจจุบันใหกรมปศุสัตว ทุกสิ้นเดือน
เพื่อทําการเผยแพรผานเว็บไซต

แบบ ม.ฐ.ฟ. 1

 ขอรับรอง
 ขอต่ออายุ

แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์(มาตรฐานฟาร์ม)
1.ชื่อผู้ยื่นคําขอ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………….……………………….
เลขที่…………….….หมู่……..…....ตําบล…………..……..........อําเภอ………….………….........จังหวัด…………………….……………...
โทรศัพท์…………………………………….โทรศัพท์มือถือ.............................................โทรสาร………………….………………........
ผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรมจากกรมปศุสัตว์ประเภทฟาร์ม................................. เมื่อวันที่.......................................
สถานทีฝ่ ึกอบรม...............................................................................................................................................................
2.ชื่อฟาร์ม……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………..
เลขที่………………..หมู่………......ตําบล…………………......…อําเภอ……………………..........จังหวัด…………………….….…...........
โทรศัพท์………………………….…………โทรศัพท์มือถือ.............................................โทรสาร…………………………….…………..
3. ประเภทของฟาร์มเลี้ยงสัตว์
( ) ไก่เนื้อ ( ) ไก่พันธุ์ ( ) ไก่ไข่ ( ) เป็ดเนื้อ ( ) เป็ดพันธุ์ ( ) เป็ดไข่ ( ) นกกระทา
( ) สุกร
( ) โคนม ( ) โคเนื้อ ( ) แกะเนื้อ ( ) แพะเนื้อ ( ) แพะนม
( ) อื่นๆ ระบุ.........................................
ชนิดการเลี้ยง  ปู่ – ย่าพันธุ์...............  พ่อ – แม่พันธุ์...............  รุ่นทดแทน  สุกรอนุบาล  สุกรขุน
รูปแบบฟาร์ม  ฟาร์มบริษัท  ฟาร์มประกัน  ฟาร์มอิสระ ระบุ...............................................................
4. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์แห่งนี้ ( ) ไม่เคยขอรับรอง ( ) เคยได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม เลขที่................................................
5. แหล่งที่มาของสัตว์
( ) ผลิตเอง
( ) ซื้อจากบริษัท…………………………………………….…จังหวัด.…………….…
( ) ซื้อจากตลาดนัด
( ) อื่นๆ…………………………………..……………………………………..…………….
6. จํานวนสัตว์ทั้งหมด ……………………. ตัว แบ่งเป็น พ่อพันธุ์.............ตัว แม่พันธุ์...........ตัว อื่นๆ ระบุ................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กําลังการผลิตสัตว์...................................... หน่วย ตัว/รุ่น ตัว/ปี
ส่งโรงฆ่า…………………………………………………………………………. จังหวัด........................................
กําลังการผลิตผลผลิต ไข่..................................... ฟอง/เดือน
น้ํานม.................................หน่วย ลิตร/ปี กิโลกรัม/ปี
7. ชนิดพันธุ์สัตว์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. ที่ตั้งของฟาร์ม 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 อื่นๆ……………………………............................
9. พื้นที่ของฟาร์ม…………………….. ......ไร่…………………………...งาน………..……………………ตารางวา
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10. รั้ว
( ) ไม่มี
( ) 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  ยกพื้นคอก ลักษณะพื้นโรงเรือน..........……………………………..……..................
14. คอกกักสัตว์ก่อนนําเข้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์
( ) ไม่มี
( ) มี ขนาด ( กว้าง / ยาว / สูง )……………………………… เมตร จํานวน………………..…….........หลัง
15. คอกหรือบริเวณสําหรับกักสัตว์ที่ป่วยในระหว่างการกักหรือการเลี้ยง
( ) ไม่มี
( ) มี ขนาด ( กว้าง / ยาว / สูง )……………………………....เมตร จํานวน………….……………….....หลัง
16. ทีข่ ึ้นลงสัตว์ ( ) ไม่มี
( ) มี (ระบุวัสดุที่ใช้)…………………………………………………...………………………………
17. ซองบังคับสัตว์ ( ) ไม่มี
( ) มี จํานวน……………………………………. ซอง
18. แหล่งน้ําสําหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําอ้างอิงในฟาร์ม)
( ) น้ําประปา
( ) น้ําบาดาล
( ) น้ําบ่อ
( ) น้ําคลอง/แม่น้ํา
( ) อื่นๆ…………………………………………………………………………………..……………………
19. อาหารสัตว์ ( ) สําเร็จรูปของบริษัท…………............................................................................................................
( ) ผสมเอง
( ) อื่น ๆ(ระบุ)….............................................................................................................................…..
20. คนงานภายในฟาร์ม มีจาํ นวน………………คน
( ) มีบ้านพักอาศัยภายในฟาร์ม
( ) เช้าไป-เย็นกลับ
21. ชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม …………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขที…่ ………….….หมู่……..…....ตําบล…………..……..........อําเภอ………….………….........จังหวัด…………………….………….....
โทรศัพท์…………………………………….โทรศัพท์มือถือ.............................................โทรสาร………………….………………........
( ) ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มประเภท...................... เลขที่……………........…… วันหมดอายุ.......................
22. ชื่อสัตวบาลประจําฟาร์ม…. ……………………………………………………….……………………………………………………………………
เลขที…่ ………….….หมู่……..…....ตําบล…………..……..........อําเภอ………….………….........จังหวัด…………………….………….....
โทรศัพท์........................................ โทรศัพท์มือถือ............................................ โทรสาร................................................
23. ระบบการฆ่าเชื้อโรคและควบคุมการเข้า – ออก
บุคคล
ยานพาหนะ
วัสดุอุปกรณ์
23.1 เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคแรงดันสูง
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี  มี  ไม่มี
23.2 บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทางเข้าฟาร์ม
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี ระบุการจัดการ.....
23.3 โรงพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี .............................
23.4 การบันทึกชื่อบุคคล ยานพาหนะ เข้า- ออก  มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี ………………………..
24. การทําวัคซีน ( ระบุชื่อวัคซีนป้องกันโรค ) ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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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 มีระบบระบายของเสีย และสิง่ ปฏิกูลจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
( ) 26.4 การกําจัดซาก
 เตาเผาซาก  ที่ฝังซาก  อื่นๆ ..............................
( ) 26.5 มีการจัดการของเสีย มูลสัตว์ หรือสิ่งปูรอง
( ) 26.6 มีการทําความสะอาดโรงเรือนสม่ําเสมอทุก………........วัน
27. ระบบการทําทะเบียนประวัติสัตว์
( ) มี
( ) ไม่มี
28. การทําเครือ่ งหมายที่ตัวสัตว์
( ) มี
( ) ไม่มี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้คณะผู้ตรวจรับรองเข้ามาดําเนินการ
ตรวจรับรองฟาร์มตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่กําหนดทุกประการ รวมทั้งสนับสนุน
ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะผู้ตรวจรับรองร้องขอ
ลงชื่อ……………..………………………......
(………………………..………………..)
ผู้ยื่นคําขอ
………….../………………./……….…
ลงชื่อ……………………………….…...........
(……..…………….……………..……..)
ผู้รบั คําขอ
………….../………………./…………
หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคําขอ 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ 1 ฉบับ
3. แผนที่ที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 1 ฉบับ
4. แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู-รั้ว การฆ่าเชื้อบุคคลและยานพาหนะ โรงเรือน
ที่เก็บอาหาร ที่เก็บอุปกรณ์ ที่ทําลายซาก ระบบบําบัดน้ําเสีย เป็นต้น
6. ได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มฉบับจริงที่หมดอายุ

แบบ ม.ฐ.ฟ. 2
 ขอรับรอง
 ขอต่ออายุ

แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
(มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก)
1. ชื่อผู้ยื่นคําขอ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………...
เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด...........................................
โทรศัพท์……………………..………….โทรศัพท์มือถือ...........................................โทรสาร…………………..…………….......
ผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรม วันที่.....................................................................................................................
สถานทีฝ่ ึกอบรม......................................................................................................................................................
2. ชื่อสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก.......……………………………………………………………………………………………………..……………..
เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด...........................................
โทรศัพท์……………………..………….โทรศัพท์มอื ถือ...........................................โทรสาร…………………..…………….......
3. ที่ตั้งของสถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก 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 อื่นๆ……………………………..….......................
4. สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกแห่งนี้ ( ) ไม่เคยขอรับรอง ( ) เคยได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม เลขที่.............................
5. แหล่งที่มาของไข่สัตว์ปีก
( ) ฟาร์มไก่ พ่อ-แม่พันธุ์
( ) ฟาร์มไก่ ปู่-ย่าพันธุ์
( ) ฟาร์มเป็ด พ่อ-แม่พันธุ์
( ) ฟาร์มเป็ด ปู่-ย่าพันธุ์

ระบุชื่อฟาร์ม............................................................................................................
ระบุชื่อฟาร์ม............................................................................................................
ระบุชื่อฟาร์ม……………………………………………………………………………..…………….....
ระบุชื่อฟาร์ม............................................................................................................

6. ชนิดพันธุ์สัตว์ปีก…………………………………………………………………………………………………………………….……………....
7. จํานวนไข่เข้าฟักต่อเดือน.........................................................................................................................................
8. พื้นที่ของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก……………….…………….. .ไร่…………….…………………งาน………..…..……………ตารางวา
9. จํานวนอาคารสํานักงาน……………………...........หลัง บ้านพัก……………………......หลัง
10. จํานวนตู้ฟัก………………………..………...ตู้

จํานวนตู้เกิด...............................ตู้

11. แหล่งน้ําสําหรับใช้ในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําอ้างอิงในฟาร์ม)
( ) น้ําประปา
( ) น้ําบาดาล
( ) น้ําบ่อ
( ) น้ําคลอง/แม่น้ํา
( ) อื่นๆ……………………………………………………………………………..……...
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12. ผู้ปฏิบัติงานภายในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก มีจํานวน………….…………...คน
( ) มีบ้านพักอาศัยภายในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก จํานวน.......................คน
( ) เช้าไป - เย็นกลับ จํานวน.............................คน
13. ชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก....………………………………………….……….……………………………………..
เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด..........................................
โทรศัพท์……………………..………….โทรศัพท์มือถือ..............................................โทรสาร…………………..……………...
( ) ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก เลขที่…........……….....……… วันหมดอายุ..................................
14. ชื่อสัตวบาลประจําสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก.....………………………………………………………………………………….……………
เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด........................................
โทรศัพท์……………………..………….โทรศัพท์มือถือ..............................................โทรสาร………………..………….......
15.ระบบการฆ่าเชื้อโรคและควบคุมการเข้า – ออก
15.1 เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคแรงดันสูง
15.2 บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทางเข้าฟาร์ม
15.3 โรงพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ
15.4 การบันทึกชื่อบุคคล ยานพาหนะ เข้า- ออก






บุคคล
มี 
มี 
มี 
มี 

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ยานพาหนะ
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี

วัสดุอุปกรณ์
 มี  ไม่มี
ระบุการจัดการ.....
.............................
………………………..

16. การทําวัคซีนป้องกันโรค ( กรณีมีการทําวัคซีนให้ลูกสัตว์ปีก ) ……………………………………………………………….…
............................................................................................................................................................................
17. ระบบการกําจัดของเสีย
( ) 17.1 มีบ่อพักน้ําเสีย
( ) 17.2 มีบ่อบําบัดน้ําเสียจํานวน……..บ่อ ขนาดกว้าง………เมตร ยาว……...เมตร ลึก……....เมตร
( ) 17.3 มีระบบระบายของเสีย และสิง่ ปฏิกูลจากโรงฟักไข่สัตว์ปีก
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้คณะผูต้ รวจรับรองเข้ามา
ดําเนินการตรวจรับรองฟาร์มตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่กําหนดทุกประการ รวมทั้ง
สนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะผู้ตรวจรับรองร้องขอ
ลงชื่อ……...............……………………....
(………………………………………..)
ผู้ยื่นคําขอ
………….../………………./…………
ลงชื่อ…………………………………...........
หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
(……………………..………………..)
1. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคําขอ 1 ฉบับ
ผู้รับคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ 1 ฉบับ
………….../………………./…………
3. แผนที่ที่ตั้งสถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก 1 ฉบับ
4. แผนผังแสดงที่ตั้งของเครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฟักไข่
5. รูปถ่ายแสดงสภาพภายในสถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก
6. ได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองมาตรฐานของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกฉบับที่หมดอายุ

แบบ ม.ฐ.ฟ. 3

 ขอรับรอง
 ขอต่ออายุ

แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มผึ้ง (มาตรฐานฟาร์มผึ้ง)
1. ชื่อผู้ยื่นคําขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………….…………………………………………….
เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์……………………..………….โทรศัพท์มือถือ..............................................โทรสาร………………….…..……………...
ผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรมฟาร์มผึง้ จากกรมปศุสตั ว์ วันที่..................................................................................
สถานที่ฝึกอบรม ........................................................................................................................................................
2. ชื่อฟาร์ม .....................................................................................................................................................................
เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์……………………..………….โทรศัพท์มือถือ..............................................โทรสาร………………….…..……………...
3. ผึ้งที่เลี้ยงในปัจจุบันจํานวน......................รัง
เป้าหมายที่จะเลี้ยง ในปี พ.ศ. ......................................... จํานวน ..............รัง
ในปี พ.ศ. ......................................... จํานวน ..............รัง
4. ประเภทผลิตภัณฑ์ผึ้งที่ผลิต
 4.1 น้ําผึ้ง
 4.2 รอยัลเยลลี่
 4.3 ไขผึ้ง
 4.4 อื่น ๆ ระบุ.......................................................................... ..........
5. ฟาร์มเลี้ยงผึ้งแห่งนี้

( ) ไม่เคยขอรับรอง ( ) เคยได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม เลขที่...........................................

6.แหล่งทีม่ าของพันธุ์ผึ้ง
( ) ผลิตเอง .............................................................
( ) ซื้อจาก ………………..………................................
( ) อื่นๆ…………………………………………………………..
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7. ชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มผึ้ง......................................................................................................................... ..........
เลขที่.....................หมู่........ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด................................................
โทรศัพท์……………………..………….โทรศัพท์มือถือ..............................................โทรสาร………………….…..…………….....
( ) ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มผึ้งเลขที่………………………..… วันหมดอายุ ........................................
8. รายละเอียดสถานที่ตั้งรังผึ้ง ในรอบปี (การเคลื่อนย้ายรังผึ้ง) ตามแนบ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้คณะผู้ตรวจรับรองเข้ามา
ดําเนินการตรวจรับรองฟาร์มตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่กําหนดทุกประการ รวมทั้ง
สนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะผู้ตรวจรับรองร้องขอ
ลงชื่อ……………………………….……………......
(……………………..……………………………..)
ผู้ยื่นคําขอ
…..…….../………………./…………
ลงชื่อ…………………………………………...........
(…………………………………..………………..)
ผู้รับคําขอ
………….../………………./…………

หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคําขอ 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ 1 ฉบับ
3. แผนที่ที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงผึ้ง1 ฉบับ
4. แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มผึ้งและสถานที่ปฏิบัติการในฟาร์มผึ้ง
6. ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มฉบับที่หมดอายุ

แบบ ม.ฐ.ฟ. 4

 ขอรับรอง
 ขอต่ออายุ

แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง
(มาตรฐานฟาร์มนกเขาชวาเสียง)
1. ชื่อผู้ยื่นคําขอ (นาย/นาง/ นางสาว)....................................................................................................................
เลขที่.....................หมู่........ตําบล............................อําเภอ............................จังหวัด...........................................
โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ............................................โทรสาร.........................................
ผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง
( ) ผ่านการฝึกอบรม วันที่.................................. ( ) ไม่ผ่านการฝึกอบรม
2. ชื่อฟาร์ม...............................................................................................................................................................
เลขที่.....................หมู่........ตําบล............................อําเภอ............................จังหวัด...........................................
โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ............................................โทรสาร.........................................
3. ฟาร์มแห่งนี้ ( ) ไม่เคยขอรับรอง ( ) เคยได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม เลขที่.................................................
4. แหล่งที่มาของนกเขาชวาเสียง
( ) ผลิตเอง
( ) ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน
5. ที่ตั้งของฟาร์ม อยู่ห่างจากสิ่งต่อไปนี้
5.1 ถนนสายหลัก..............................................กม.
5.2 อยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม..................กม.
5.3 อยู่ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์ปีก....................กม.

( ) ซื้อมาจากสนามแข่งนก
( ) อื่นๆ ระบุ.................................................
5.4 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก...........................กม.
5.5 อยู่หา่ งจากฟาร์มสัตว์อื่น............................กม.

6. พื้นทีข่ องฟาร์ม.....................................ไร่.............................................งาน..........................................ตารางวา
7 รั้วรอบฟาร์ม

( ) มี (ระบุลักษณะ)...........................................................
( ) ไม่มี
ประตูเข้า – ออกฟาร์ม………………………………………………………………………………….ประตู

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

บ้านพัก................................................หลัง

9. ฟาร์มแห่งนี้
มีโรงเรือน.......................โรง เก็บนกกรงเดี่ยวได้.......................................................................กรง/โรง
กรงผสมพันธุ์......................................................กรง (จํานวนนกพ่อแม่พันธุ์.....................................คู่)
กรงรวม..............................................................กรง (จํานวนนก....................................................ตัว)
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-ขนาดโรงเรือนแต่ละหลัง (กว้าง x ยาว x สูง)..................................................................เซนติเมตร
-ขนาดกรงผสมพันธุ์ (กว้าง x ยาว x สูง)...........................................................................เซนติเมตร
-ขนาดกรงรวม (กว้าง x ยาว x สูง)...................................................................................เซนติเมตร
-ขนาดกรงเดี่ยว (กว้าง x ยาว x สูง)..................................................................................เซนติเมตร
10.1 บริเวณหรือกรงสําหรับกักนกเขาก่อนที่จะนําเข้าฟาร์ม
( ) ไม่มี ( ) มี ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)......................เซนติเมตร จํานวน.......................กรง
10.2 บริเวณหรือกรงสําหรับกักนกที่ปว่ ยแยกเป็นสัดส่วนจากนกปกติ เพื่อทําการรักษา
( ) ไม่มี ( ) มี ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)......................เซนติเมตร จํานวน.......................กรง
11. แหล่งน้ําสําหรับใช้ในฟาร์ม
( ) น้ําประปา
( ) น้ําคลอง/แม่น้ํา

( ) น้ําบาดาล
( ) น้ําบ่อ
( ) อื่นๆ ระบุ……………………………………….

12. แหล่งทีม่ าของอาหารนกเขาชวาเสียง
( ) อาหารสําเร็จรูปของบริษัท........................................................................จังหวัด................................
( ) ซื้อจากร้านค้า............................................................................................จังหวัด................................
( ) อื่นๆ ระบุ.............................................................................................................................................
13. ระบบการควบคุมเข้า – ออกของบุคคลและยานพาหนะ
13.1 บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทางเข้า-ออกฟาร์ม
13.2 เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค/โรคพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
13.3 การบันทึกชื่อบุคคลและยานพาหนะ
13.4 วิธีอื่น ๆ
โดยให้จอดรถภายนอกฟาร์ม

ไม่มี
มี (ขนาด กว้าง x ยาว.............)
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
วิธีอื่น ๆ ระบุ ..................................................

14. การทําวัคซีน (ระบุชื่อวัคซีนป้องกันโรค)............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. การจัดการด้านสุขภาพนกโดยความดูแลของสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
( ) ไม่มี ( ) มี ชื่อ - สกุล......................................................................................................................
ใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์เลขที่........................................................................
16. สภาวะของโรคระบาดสัตว์ปีกในรัศมี 10 กิโลเมตร รอบฟาร์ม
16.1 ระยะ 6 เดือนทีแ่ ล้ว
พบโรค..........................................................................................................
16.2 ระยะ 1 ปีทแี่ ล้ว
พบโรค..........................................................................................................
16.3 ระยะ 3 ปีที่แล้ว
พบโรค..........................................................................................................
16.4 ระยะ 5 ปีทแี่ ล้ว
พบโรค..........................................................................................................
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17. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
17.1 ขยะมูลฝอย รวบรวมในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
ไม่มี
มี
17.2 การทําลายซาก
ไม่มี มี ( ) เตาเผาซาก ( ) ฝังซาก ( ) อืน่ ๆ ระบุ........................
17.3 มีการทําความสะอาดโรงเรือนสม่ําเสมอทุก......................วัน
กรงผสมพันธุ์ทุก.....................วัน กรงรวมทุก.........................วัน กรงเดีย่ วทุก............................วัน
18. ระบบทําทะเบียนประวัติในฟาร์ม

มี

ไม่มี

19. การทําเครื่องหมายที่ตัวสัตว์

มี

ไม่มี

20. เหตุผลของการยื่นคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง
( ) เพื่อการส่งออก
( ) เพื่อยกระดับฟาร์ม
( ) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
( ) อื่นๆ ระบุ.................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้คณะผู้ตรวจรับรองเข้า
มาดําเนินการตรวจรับรองฟาร์มตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่กําหนดทุกประการ
รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะผูต้ รวจรับรองร้องขอ
ลงชื่อ...........................................................................
(
)
ผูย้ ื่นคําขอ
................../....................../................
ลงชือ่ ..........................................................................
(
)
ผู้รับคําขอ
................../....................../................

หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคําขอ 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ 1 ฉบับ
3. แผนที่ที่ตั้งฟาร์มนกเขาชวาเสียง 1 ฉบับ
4. แผนผังแสดงที่ตั้งของกรง โรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายแสดงสภาพทั่วไปภายในฟาร์มนกเขาชวาเสียง
6. ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มฉบับที่หมดอายุ

แบบคําขอยกเลิก
ม.ฐ.ฟ.

แบบคําขอยกเลิกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว กรมปศุสตั ว
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 า บล.....................................................................เขต/อํ า เภอ...................................................
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย
โทรศัพท.......................................โทรศัพทมือถือ................................โทรสาร............................................
3. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ/ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล………………………………..
4. กรณีผูขอยกเลิกเปนผูแทนของผูประกอบการ/นิติบุคคลใหระบุชื่อ-นามสกุล …………………………………
และเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน…………………………………………………………….………..
5. มีความประสงคขอยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว…………………………………………………….
6. เหตุผลในการยกเลิกการรับรองโปรดระบุ…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..………………………………………….
ทั้งนี้ไดแนบใบรับรองฉบับเดิมหรือสําเนาใบแจงความกรณีใบรับรองฉบับเดิมสูญหายมาพรอมคํารอง
ลงชื่อ...............................................ผูประกอบการ/นิติบุคคล/หรือผูรับมอบอํานาจ
(.............................................)

วันที่………../………./…………

หมายเหตุ กรณียื่นคํารองขอยกเลิกใบรับรองโดยผูแทนใหยื่นหนังสือมอบอํานาจพรอมคํารองฉบับนี้

รหัส F-AUD-01 หนา 1/2
แกไขครั้งที่
1
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551

แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan)
การตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม.....................................
ขอมูลผูประกอบการ
ชื่อผูประกอบการ.................................................................ชื่อฟารม....................................................
ที่อยูเลขที.่ .....................หมูท ี่..................ตําบล.....................................อําเภอ......................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท.................................................................................
เลขทะเบียนฟารมมาตรฐานฟารม (ถามี)................................................................................................

ขอมูลการตรวจรับรอง
 ขอการรับรอง (ฟารมใหม)
 ตออายุใบรับรอง
 ตรวจติดตามผล ครั้งที…
่ …
 อื่นๆ...........................
หลักเกณฑการตรวจมาตรฐานฟารม..........................................................ตามหลักเกณฑการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีของกรมปศุสัตว
กําหนดวันที่ตรวจรับรอง...........................................................................เวลา.....................................
จุดประสงคของการตรวจ

รายชื่อคณะผูตรวจรับรอง (Audit Team)
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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กําหนดการตรวจประเมิน
วันที่
ตรวจประเมิน

เวลา

ขอกําหนด/สถานที่

ผูตรวจรับรอง

หมายเหตุ :
1.
กําหนดการนี้เปนกําหนดการที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามสภาวะการณที่พบระหวางการตรวจ
ประเมิน
2.
กรณีที่ผูประกอบการมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกําหนดการตรวจประเมิน
หรื อ มี ข อ ขั ด ข อ งเกี่ ย วกั บ รายชื่ อ คณะผู ต รวจรั บ รอง โปรดติ ด ต อ หั ว หน า คณะผู ต รวจรั บ รอง
ชื่อ…………………………………………………….. หมายเลขติดตอ……………………………

ลงชื่อ.............................................หัวหนาคณะผูตรวจรับรองหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(............................................)
วันที.่ ..................................

รหัส F-AUD-02 หนา 1/2
แกไขครั้งที่ 1
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551

แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report)
การตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม.....................................
ขอมูลผูประกอบการ
ชื่อผูประกอบการ.................................................................ชื่อฟารม....................................................
ที่อยูเลขที.่ .....................หมูท ี่..................ตําบล.....................................อําเภอ......................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท.................................................................................
เลขทะเบียนฟารมมาตรฐานฟารม (ถามี)................................................................................................
รายชื่อคณะผูตรวจรับรอง (Audit Team)
.................................................................................................................................... ......................
.................................................................................................................................... ......................
.................................................................................................................................... ......................
.................................................................................................................................... ......................
.................................................................................................................................... ......................
.................................................................................................................................... ......................
รายชื่อผูใหขอ มูล
1...............................................................ตําแหนง.................................................................
2...............................................................ตําแหนง.................................................................
3...............................................................ตําแหนง.................................................................
ขอมูลการตรวจรับรอง
 ขอการรับรอง (ฟารมใหม)
 ตออายุใบรับรอง
 ตรวจติดตามผล ครั้งที…
่ ….
 อื่นๆ...........................
หลักเกณฑการตรวจมาตรฐานฟารม..........................................................ตามหลักเกณฑการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีของกรมปศุสัตว
กําหนดวันที่ตรวจรับรอง...........................................................................เวลา.....................................
จุดประสงคของการตรวจ
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แกไขครั้งที่ 1
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การเก็บตัวอยาง
 อาหารสัตว จํานวน....................ตัวอยาง
 น้าํ ใชในฟารม จํานวน....................ตัวอยาง
 ปสสาวะ
จํานวน....................ตัวอยาง

 ยาสัตว จํานวน....................ตัวอยาง
 น้าํ เสีย จํานวน....................ตัวอยาง
 อื่นๆ (ระบุ).......................................

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

ผลการตรวจประเมิน
 ไมพบขอบกพรอง
 พบขอบกพรอง ตามแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง จํานวน..............................ฉบับ จําแนกเปน
ขอบกพรองรุนแรง
จํานวน ..............................ฉบับ และ
ขอบกพรองไมรนุ แรง
จํานวน ..............................ฉบับ
 รอผลการวิเคราะหตัวอยาง (...........................................)
 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
ความเห็นของคณะผูตรวจรับรอง
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการใหการรับรองเพื่อพิจารณาใหการรับรอง/ตออายุการรับรอง
เมื่อไดรับแนวทางการปรับปรุงแกไขและปองกันขอบกพรอง (ถามี) จากผูประกอบการ
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการใหการรับรองเพื่อพิจารณาพักใชการรับรอง
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการใหการรับรองเพื่อพิจารณาเพิกถอนการรับรอง
 เห็นควรเสนอผูตัดสินการรับรองเพื่อพิจารณายกเลิกการรับรอง
 เห็นควรเสนอผูตัดสินการรับรองเพื่อพิจารณาคงไวซงึ่ การรับรอง เมื่อไดรับแนวทางการปรับปรุงแกไข
และปองกันขอบกพรอง (ถามี) จากผูไดรับการรับรอง
ลงชื่อ.......................................ผูประกอบการ ลงชือ่ ...................................หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง
(..........................................)
(.......................................)
วันที.่ ......................................
วันที่.....................................
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แกไขครั้งที่ 1
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551

แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) CAR No…………
การตรวจรับรองการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารม.................................
ชื่อฟารม...................................................................วันที่ตรวจประเมิน............................................
สถานที/่ หนวยงานทีพ
่ บขอบกพรอง................ ...............................................................................
จุดประสงคของการตรวจ
 ขอการรับรอง (ฟารมใหม)
 ตออายุใบรับรอง
 ตรวจติดตามผล ครั้งที…
่ ….
 อื่นๆ..........................
อธิบายลักษณะหรือรายละเอียดขอบกพรองที่ตรวจพบ
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
ความเห็นผูประกอบการ
 เห็นดวยกับขอบกพรอง

ไมเปนไปตามขอกําหนดวาดวย
...................................................
...................................................
...................................................
…………………………………….
…………………………………….
ระดับขอบกพรอง
 ขอบกพรองรุนแรง (Major NC)
ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor NC)

ระยะเวลาแกไข.............................................................

สาเหตุ.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
แนวทางแกไข............................................................ ..........................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................ผูประกอบการ ลงชื่อ..........................................หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง
(..............................................)
(.............................................)
วันที่.......................................
วันที่..........................................
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แกไขครั้งที่ 1
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551

ผลการตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง
 ยอมรับ
 ไมยอมรับ โดยไดออกบันทึกขอบกพรอง เลขที่ CAR No………………….
ผลการตรวจติดตามการแกไข................................................................................................................
.............................................................. ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง
(..............................................)
วันที่..........................................

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อ)
รหัส F-MD-AUD-01
แก้ไขครั้งที่ 2
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ ตรวจประเมิน ........................ วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................... ครั้งที่ 2..........................
หน้า 1/5
ผู้บันทึกข้อมูล การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1....................................... ครั้งที่ 2........................................
ชื่อฟาร์ม..........................................................................
ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม่  ต่ออายุ  ตรวจติดตาม

หัวข้อ
1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1 สถานที่ตั้ง
1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก
อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
หรือมีมาตรการอื่นๆ ที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม
1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มต้องเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย
และสํานักงาน
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน
1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน
1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์ เป็นสัดส่วน
1.2.6 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้
1.2.7 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม
สะดวกในการขนส่ง
1.3 โรงเรือน
1.3.1 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่มีส่วนที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวเป็ดเนื้อ
1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงเป็ดเนื้อให้ถูกสุขลักษณะ ตามกําหนดในคู่มือ
การจัดการประจําฟาร์ม
1.3.3 มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างและแสงสว่างต้องเหมาะสม ตามกําหนดในคู่มือ
การจัดการประจําฟาร์ม
1.3.4 การหมุนเวียนอากาศต้องเหมาะสม ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.5 ฝุ่นละออง ต้องไม่เกิน ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.6 อุณหภูมิ ต้องเหมาะสม ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.7 ความชื้นสัมพัทธ์ต้องเหมาะสม ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.8 ปริมาณแก๊ส ต้องไม่เกิน ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อ)

หัวข้อ
2. อาหารสําหรับเป็ดเนื้อ
2.1 อาหารสัตว์มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง
ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพือป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล
รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์
ทัวไปและมีป้ายบ่งชี
2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น
อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ
2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
-สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ
-สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
-มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.6 มีภาชนะบรรจุ และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม
2.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือ
การจัดการประจําฟาร์ม
2.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
3. น้ํา
3.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงเป็ดเนื้อต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้
3.2 น้ําที่ให้เป็ดเนื้อกินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ําบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ให้เป็ดเนื้อกินด้าน กายภาพ เคมี
ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม และมีการส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
3.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
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หัวข้อ
4. การจัดการฟาร์ม
4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม
4.1.1 การเตรียมโรงเรือน
4.1.2 การกกลูกเป็ด
4.1.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา
4.1.4 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
4.1.5 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
4.1.6 การจัดการเรื่องสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
4.1.7 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยงและการขนส่ง
4.2 บุคลากร
4.2.1 จํานวนบุคลากรต้องเหมาะสม (ผู้เลี้ยงเป็ด สัตวบาล สัตวแพทย์)
4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม
4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแลด้าน
สุขภาพเป็ดเนื้อ
4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
4.3 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบียบสามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึง
และสะดวกในการปฏิบัติงาน
4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ และมี
อ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคลก่อนเข้า - ออกโรงเรือน
4.3.3 มีการจัดการโรงเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนําเป็ดเนื้อเข้าเลี้ยง
4.3.4 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร
4.3.5 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนให้ปลอดภัยต่อเป็ดเนื้อ และผู้ปฏิบัติงาน
4.3.6 มีการตรวจสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทุกวัน
4.3.7 มีระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแก้ไข กรณีระบบการผลิตขัดข้อง
4.3.8 มีอุปกรณ์สํารองเมื่อเกิดชํารุดเสียหาย
4.3.9 มีการทําความสะอาดและฆ่าเชือโรค โรงเรือน อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบ
รวมทั้งปิดพักโรงเรือนไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นอย่างอื่น
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หัวข้อ
5. สุขภาพสัตว์
5.1 การป้องกันและควบคุมโรค
5.1.1 เป็ดเนื้อที่นําเข้าเลี้ยงต้องสามารถระบุแหล่งที่มาได้
5.1.2 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
5.1.3 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม
- เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเคลื่อนที่
5.1.4 กรณีที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภายในฟาร์ม
- มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม
- ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
- มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค
5.1.5 การควบคุมโรค
- มีการตรวจสอบสุขภาพเป็ดเนื้อ และการจัดการเป็ดเนื้อป่วย
- การจัดการเป็ดเนื้อตาย
- การทําลายซากเป็ดเนื้อ
- การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
5.2 การบําบัดโรค
5.2.1 สัตวแพทย์ผ้คู วบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก
5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง
- มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา
- มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์
- มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
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หัวข้อ

เกณฑ์ในการ
พิจารณา

ผลการตรวจ

หมายเลข
ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

6. สวัสดิภาพสัตว์
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. การจัดการสิ่งแวดล้อม
7.1 การเก็บซากเป็ดเนื้อ และการทําลายซากเป็ดเนื้อที่เหมาะสม
MAJOR
7.2 การกําจัดขยะและของเสียที่เหมาะสม เช่น มูลเป็ดเนื้อ
MAJOR
7.3 การจัดการวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้
MAJOR
7.4 น้ําที่ใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ กรณีปล่อยน้ํา
MAJOR
จากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน
8. ระบบการบันทึกข้อมูล
8.1 มีระบบการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยให้ครอบคลุม ตามบันทึกการเลี้ยงเป็ดเนื้อ
MAJOR
(แบบ 1) และการตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงเรือน
เป็ดเนื้อ (แบบ 2) ของกรมปศุสัตว์
8.2 มีการบันทึกข้อมูลการบริหารฟาร์มและการจัดการด้านการผลิตที่ถูกต้อง
REC
8.3 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี
MINOR
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้
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ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม่  ต่ออายุ  ตรวจติดตาม

หัวข้อ
1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1 สถานที่ตั้ง
1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก
อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม
1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มต้องมีเนื้อที่เหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย
และสํานักงาน
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน
1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน
1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์ เป็นสัดส่วน
1.2.6 มีบริเวณคัดไข่และเก็บไข่
1.2.7 มีรั้วรอบบริเวณฟาร์ม ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้
1.2.8 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม
สะดวกในการขนส่ง
1.3 โรงเรือน
1.3.1 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่มีส่วนที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวเป็ดพันธุ์
1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ให้ถูกสุขลักษณะตามคู่มือการจัดการ
ประจําฟาร์ม
1.3.3 มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างและแสงสว่างต้องเหมาะสม ตามคู่มือการจัดการ
ประจําฟาร์ม
1.3.4 การหมุนเวียนอากาศต้องเหมาะสม ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.5 ฝุ่นละออง ต้องไม่เกิน ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.6 อุณหภูมิ ต้องเหมาะสม ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.7 ความชื้นสัมพัทธ์ต้องเหมาะสม ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.8 ปริมาณแก๊ส ต้องไม่เกิน ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
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เกณฑ์ในการ
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หัวข้อ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR
2. อาหารสําหรับเป็ดพันธุ์
2.1 อาหารสัตว์มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
MAJOR
2.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
MAJOR
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง
ห้ามใช้สารต้องห้ามตามพกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพือป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล
MAJOR
รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์ทัวไป
และมีป้ายบ่งชี
2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น
อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ
2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
-สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ
-สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
-มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.6 มีภาชนะบรรจุ และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม
2.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือการจัดการ
ประจําฟาร์ม
2.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอตามกําหนด
ในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
3. น้ํา
3.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงเป็ดพันธุ์ต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้
3.2 น้ําที่ให้เป็ดพันธุ์กินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ําบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ให้เป็ดพันธุ์กินด้าน กายภาพ เคมี
ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม และมีการส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
3.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
4. การจัดการฟาร์ม
4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม
4.1.1 การเตรียมโรงเรือน
4.1.2 การกกลูกเป็ด
4.1.3 การดูแลเป็ดพันธุ์ระยะเป็ดรุ่น
4.1.4 การดูแลเป็ดพันธุ์ระยะให้ผลผลิต
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หัวข้อ
4.1.5 การจัดการไข่ฟักและไข่ที่ไม่ได้มาตรฐาน
4.1.6 การจัดการด้านอาหารและน้ํา
4.1.7 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
4.1.8 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
4.1.9 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
4.1.10 การจัดการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
4.1.11 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง
4.2 บุคลากร
4.2.1 จํานวนบุคลากรต้องเหมาะสม (ผู้เลี้ยงเป็ด สัตวบาล สัตวแพทย์)
4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม
4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแลด้าน
สุขภาพเป็ดพันธุ์
4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
และต้องมีผลการตรวจเชื้อแซลโมเนลลา
4.3 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบียบสามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึง
และสะดวกในการปฏิบัติงาน
4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ และมี
อ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคลก่อนเข้า - ออกโรงเรือน
4.3.3 มีการจัดการโรงเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนําเป็ดพันธุ์เข้าเลี้ยง
4.3.4 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร
4.3.5 วัสดุรองรังต้องแห้ง สะอาด และอยู่ในสภาพดี
4.3.6 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนให้ปลอดภัยต่อเป็ดพันธุ์ และผู้ปฏิบัติงาน
4.3.7 มีการตรวจสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทุกวัน
4.3.8 มีระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแก้ไข กรณีระบบการผลิตขัดข้อง
4.3.9 มีอุปกรณ์สํารองเมื่อเกิดชํารุดเสียหาย
4.3.10 มีการทําความสะอาดโรงเรือน และอุปกรณ์ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคและพัก
โรงเรือนไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นอย่างอื่น
4.4 การจัดการไข่
4.4.1 มีวิธีการเก็บไข่ ทําความสะอาดไข่ อย่างถูกสุขลักษณะ
4.4.2 มีการเก็บรักษาไข่ในสภาพที่เหมาะสม

หมายเลข
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR

MINOR
MINOR
MAJOR
MINOR
MAJOR

MINOR
MAJOR
MAJOR
MINOR
MAJOR
MINOR
MINOR
MAJOR
MINOR
MAJOR

MAJOR
MAJOR
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หัวข้อ
5. สุขภาพสัตว์
5.1 การป้องกันและควบคุมโรค
5.1.1 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
5.1.2 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม
- เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเคลื่อนที่
5.1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
- มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม
- ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
- มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค
5.1.4 การควบคุมโรค
- การตรวจสอบเชื้อแซลโมเนลลา
- มีการตรวจสอบสุขภาพเป็ดพันธุ์ และการจัดการเป็ดป่วย
- การจัดการเป็ดพันธุ์ตาย
- การทําลายซากเป็ดพันธุ์
- การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
5.2 การบําบัดโรค
5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก
5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง
- มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา
- มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์
- มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

หมายเลข
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MINOR
MAJOR
REC
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR

MAJOR
MAJOR

MAJOR
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หัวข้อ

หมายเลข
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

6. สวัสดิภาพสัตว์
6.1 ต้องมีการตรวจสอบฝูงเป็ดพันธุ์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 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. การจัดการสิ่งแวดล้อม
7.1 การเก็บซากเป็ดพันธุ์ และการทําลายซากเป็ดพันธุ์ที่เหมาะสม
MAJOR
7.2 การกําจัดขยะและของเสียที่เหมาะสม เช่น มูลเป็ดพันธุ์
MAJOR
7.3 การทําลายวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้
MAJOR
7.4 น้ําที่ใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ กรณีปล่อยน้ําจากฟาร์มลงสู่
MAJOR
แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน
8. ระบบการบันทึกข้อมูล
8.1 มีบันทึกข้อมูลการจัดการฟาร์มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการควบคุมโรค
MAJOR
- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารฟาร์ม
- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิต
- บันทึกข้อมูลการควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรค
8.2 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี
MINOR
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง (มาตรฐานฟารมผึ้ง)
ชื่อฟารม..........................................................................
ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม  ตออายุ  ตรวจติดตาม
วันที่ ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแกไข ครั้งที่ 1.......................... ครั้งที่ 2..........................
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ผูบันทึกขอมูล การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแกไข ครั้งที่ 1.....................................ครั้งที่ 2....................................

หัวขอ

เกณฑการ
พิจารณา

1.ทําเลที่ตั้งของฟารมผึ้ง
1.1 สถานที่ตั้งของฟารมผึ้ง
1.1.1 ผูเลี้ยงสามารถเดินทางไปดูแลไดโดยสะดวก
1.1.2 อยูหางชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปลอยน้ําเสีย
(วิธีตรวจประเมิน ในกรณีรังผึ้งตองไมรบกวนชุมชนเมือง หรือไดรับ
อิทธิพลจากโรงงาน)
1.2 ที่ตั้งรังผึ้ง
1.2.1 เปนที่รมรื่น
1.2.2 ตองไมมีการใชวัตถุมีพิษในขณะนั้น หรือถามีการใชกอนหนาที่
จะนํารังผึ้งไปตั้ง ตองเวนระยะเวลาอยางนอย 2 สัปดาห ในรัศมี
รอบที่ตั้งรังผึ้ง อยางนอย 1 กิโลเมตร
1.2.3 อยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ หรือจัดแหลงน้ําสําหรับผึ้งอยางเพียงพอ

REC
MINOR

MINOR
MAJOR

MINOR

2. การจัดการภายในโรงเรือน
2.1 โรงเรือน
2.1.1 มีความสะดวกตอการปฏิบัติงาน
2.1.2 มีการทําความสะอาดโรงเรือน

MINOR
MINOR

2.1.3 มีการเก็บอุปกรณพื้นฐานที่จําเปนในการเลี้ยงผึ้งอยางเปนระเบียบ
2.1.4 มีตูเก็บยาและสารเคมีแยกเปนสัดสวน
2.2 การจัดการดานบุคลากร

MINOR
MINOR

2.2.1 มีการจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงอยางชัดเจน
2.2.2 มีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องอยางนอย

MINOR
REC

ปละ 1 ครั้ง
3. การจัดการเลี้ยงผึ้งชวงกอนฤดูดอกไมบาน
เปนการจัดเลี้ยงผึ้งชวงระยะเวลากอนที่จะมีการนําผึ้งเขาเก็บผลผลิต
3.1 การวางแผน
- การแยกขยายรังผึ้ง
- การสํารวจและเลือกแหลงที่ตั้งรังผึ้ง

MINOR
MINOR

ผลการตรวจ
ประเมิน แกไข1 แกไข2

หมายเลข
CAR
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หมายเลข
ผลการตรวจ
เกณฑการ
หัวขอ
พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR
3.2 การเพิ่มขยายจํานวนรังผึ้ง
- ควบคุม ดูแลความสมดุลในรังผึ้งทุกรังในการเพิ่มจํานวน
ประชากรผึ้ง
- ผลิตผึ้งนางพญาและขยายจํานวนรังผึ้ง
- ปองกัน ควบคุมและกําจัดโรคและศัตรูผึ้ง
3.3 การเตรียมความพรอมของผึ้งและอุปกรณ
- กอนนําผึ้งเขาเก็บน้ําผึ้งเปนระยะเวลา 8 สัปดาห หามใชยา
และสารเคมีทุกชนิดกับรังผึ้ง
- ตรวจสุขภาพผึ้งทุกรังเปนประจําทุก 7 วัน
4. การจัดการเลี้ยงผึ้งชวงฤดูดอกไมบาน
เปนการจัดการเลี้ยงผึ้งระหวางการเก็บผลผลิตน้ําผึ้ง รอยัลเยลลี่และไขผึ้ง

MINOR
MINOR
MINOR
MAJOR
MINOR

4.1 น้ําผึ้ง
- เมื่อขนยายรังผึ้งไปตั้งไวในแหลงพืชอาหารที่กําลังออกดอกตาม
แผนที่ที่ไดกําหนดไว ใหทําการสลัดน้ําผึ้งหัวคอนออกใหหมด
กอนที่จะมีการสลัดน้ําผึ้งจากพืชอาหารหลักครั้งแรก และหามใช
อาหารเสริมยาและสารเคมีกับรังผึ้งทุกรัง

MAJOR

- ทําการตรวจสอบการเก็บน้ําผึ้งของผึ้งทุกครั้ง และทําการ
คัดเลือกคอนน้ําผึ้งที่ปดหลอดรวงแลว รอยละ 30-70 ตามชนิด
ของพืชอาหาร
- สลัดเก็บน้ําผึ้งจากคอนน้ําผึ้งที่คัดไว โดยใชถังสลัดสเตนเลส
ที่สะอาด
- กรองน้ําผึ้ง โดยใชอุปกรณการกรองที่สะอาด น้ําผึ้งที่ไดจะตอง
ปราศจากไขผึ้ง และเก็บในถังพักที่ใชสําหรับอาหาร

MINOR

MINOR
MINOR
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หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง (มาตรฐานฟารมผึ้ง)
ผลการตรวจ
เกณฑการ
หมายเลข
หัวขอ
พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR
4.2 รอยัลเยลลี่
- ระหวางทําการผลิตรอยัลเยลลี่ หามใชยาและสารเคมี

MAJOR

- อุปกรณที่ใชในการผลิตรอยัลเยลลี่ ตองสะอาด และพรอม
ใชงานได
- รอยัลเยลลี่ ที่ผลิตไดตองผานการกรองอยางนอย 1 ครั้ง
รอยัลเยลลี่ ที่ผลิตได ณ จุดที่ผลิต

MINOR

- ตองบรรจุในภาชนะที่สะอาด และทําจากวัสดุที่อนุญาตใหใชกับ
อาหารได
- เก็บไวในถังน้ําแข็งตลอดเวลา ไมเกิน 12 ชั่วโมง จากนั้นนําเก็บ
ไวในตูแชแข็งอุณหภูมิตองไมสูงกวา -4 องศาเซลเซียส ทันที
4.3 ไขผึ้ง
- คอนผึ้งเกาที่จะนํามาหลอมเปนไขผึ้ง กรณีใชความรอน ใหนํา
ออกจากกรอบคอนผึ้งทั้งสวนที่เปน ไม และลวดใหเรียบรอย
5. การจัดการผลผลิต
5.1 น้ําผึ้ง
- ตองปดฉลากที่ภาชนะบรรจุ แสดงรายละเอียด ชื่อผูผลิต ชนิด
ของน้ําผึ้ง ปริมาณการบรรจุ แหลงที่เก็บผลผลิต และวันเดือนป
ที่ผลิต
- ภาชนะบรรจุตองสะอาด ทําจากวัสดุที่อนุญาตใหใชสําหรับทํา
เปนภาชนะสําหรับบรรจุอาหารเทานั้นไมมีการปนเปอนของวัตถุ

MINOR
MAJOR
MAJOR

MINOR

MAJOR

MAJOR

มีพิษ หรือวัสดุอื่นใดที่เปนอันตรายตอผูบริโภค ถาภาชนะบรรจุ
ที่มีผิวภายในทําดวยโลหะตองไมมี สนิม และตองไมเปนอันตราย
ตอผูบริโภค
สถานที่เก็บน้ําผึ้ง
- เก็บที่อุณหภูมิหอง
- หองตองสะอาด แหง อากาศถายเทไดสะดวก
- น้ําผึ้งตองไมสัมผัสกับแสงอาทิตยโดยตรง

MINOR
MINOR
MAJOR
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หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง (มาตรฐานฟารมผึ้ง)
หมายเลข
ผลการตรวจ
เกณฑการ
หัวขอ
พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR
5.2 รอยัลเยลลี่
- ตองปดฉลากที่ภาชนะบรรจุแสดงรายละเอียด ชื่อผูผลิต
ปริมาณการบรรจุ แหลงที่เก็บผลผลิต และวัน เดือน ปที่ผลิต
- ภาชนะบรรจุตองสะอาด ทําจากวัสดุที่อนุญาตใหใชสําหรับทํา
เปนภาชนะสําหรับบรรจุอาหารเทานั้น ไมมีการปนเปอนของวัตถุ
มีพิษ หรือวัสดุอื่นใดที่เปนอันตรายตอผูบริโภค ถาภาชนะบรรจุ
ที่มีผิวภายในทําดวยโลหะตองไมเปนสนิม และตองไมเปน
อันตรายตอผูบริโภค
- สถานที่เก็บสะอาด และแยกเก็บในตูแชแข็งโดย เฉพาะที่
อุณหภูมิไม สูงกวา -4 องศาเซลเซียส
5.3 ไขผึ้ง
ไขผึ้งที่หลอมแลว
- ตองหอหุมดวยพลาสติก
- ระบุขนาดน้ําหนัก และวันเดือนปที่ผลิต
สถานที่เก็บไขผึ้ง
- เก็บที่อุณหภูมิหอง
- หองสะอาด และแหง
- ไขผึ้งตองไมสัมผัสกับแสงอาทิตยโดยตรง

MAJOR
MINOR

MAJOR

MINOR
MAJOR
MINOR
MINOR
MAJOR

6. การจัดการเลี้ยงผึ้งชวงหลังฤดูดอกไมบาน
หลังจากที่ไดทําการเก็บผลผลิตน้ําผึ้งเรียบรอยแลว ตองดําเนินการจัดการตอไปใหเสร็จภายใน 2 สัปดาห
6.1 ทําการลดจํานวนคอนรวงผึ้ง รวมรัง และใหอาหารเสริม
MINOR
6.2 ควบคุมและดูแลความสมดุลในรังผึ้ง
MINOR
6.3 ปองกัน ควบคุมและกําจัดและศัตรูผึ้ง
MINOR
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หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง (มาตรฐานฟารมผึ้ง)
หมายเลข
ผลการตรวจ
เกณฑการ
หัวขอ
พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR
7. การจัดการดานสุขภาพผึ้ง
7.1 การปองกัน ควบคุมโรค
7.1.1 มีการปองกัน ควบคุม กําจัดและการเฝาระวังโรคและศัตรูผึ้ง
อยางมีประสิทธิภาพมีการทําลายเชื้อโรค การปองกันการสะสม
ของเชื้อโรคในฟารมผึ้ง และสามารถควบคุมโรคใหสงบโดยเร็ว
7.1.2 หากมีโรคระบาดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 21(พ.ศ.2528) ออก
ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 โดยเฉพาะโรค American
foulbrood ใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรหรือ
เจาหนาที่ของกรมปศุสัตวโดยเร็ว
7.2 การบําบัด
- การบําบัดโรคและควบคุมศัตรูผึ้ง (กรณีไมใชยา) ตองปฏิบัติตาม
คําแนะนําของกรมสงเสริมการเกษตรหรือกรมปศุสัตว
8. การใชยาและสารเคมีกับผึ้งภายในฟารม (กรณีที่ม)ี
8.1 มีสัตวแพทยผูควบคุมฟารมผึ้งควบคุมการใชยา
8.2 การใชยาภายในฟารมปฏิบัติตาม มกษ. 9032
มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว
9. การบันทึกขอมูล
9.1 ขอมูลการบริหารฟารมผึ้ง ไดแก บุคลากร แรงงานและปริมาณ
ผลผลิต
9.2 ขอมูลประวัติฟารมผึ้ง
เปนขอมูลโดยรวมเพื่อตรวจสุขภาพผึ้ง แตละรังที่เลี้ยงในฟารมประกอบดวย
- ขอมูลสภาพรังผึ้งและนางพญา การทําเครื่องหมายและ
จดบันทึกในการจัดการรังผึ้ง
- ขอมูลการใชยาและสารเคมีกับผึ้ง
- ขอมูลสุขภาพ โรคและศัตรูผึ้ง การปองกัน กําจัดควบคุมและรักษา

MAJOR

MAJOR

MINOR

MAJOR
MAJOR

REC

MINOR
MAJOR
MINOR
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หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง (มาตรฐานฟารมผึ้ง)
ผลการตรวจ
เกณฑการ
หมายเลข
หัวขอ
พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR
10. การจัดการดานสิ่งแวดลอม
10.1 สภาพแวดลอมภายในฟารมสะอาดเปนระเบียบ เชน การเก็บ

MINOR

แผนฐานรวงผึ้งเกา
10.2 มีการกําจัดขยะและของเสียอยางเหมาะสม
MINOR
11. อุปกรณสําหรับการเลี้ยงผึ้ง
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
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
และสงผลรายแรงตอการผลิต
MINOR หมาบถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวใน
บางสวน และไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยละทิ้งไวหรือ
ละเลยอาจนําไปสูขอบกพรองได

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ)
ชื่อฟาร์ม..........................................................................
ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม่  ต่ออายุ  ตรวจติดตาม
วันที่ ตรวจประเมิน ........................ วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................... ครั้งที่ 2..........................
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ผู้บันทึกข้อมูล การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1....................................... ครั้งที่ 2.....................................

หัวข้อ
1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1 ทําเลที่ตั้งของฟาร์ม
1.1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคได้
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 ลักษณะฟาร์ม
1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อ ควรมีพื้นที่เพียงพอให้โคทุกตัวได้พักผ่อน
และมีร่มเงากันความร้อน
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจาก
บ้านพักอาศัยและสํานักงาน
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ โรงผสมอาหาร หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน
1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ และสารเคมีแยกเป็นสัดส่วน
1.2.5 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยง ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้
1.2.6 แหล่งน้ําภายในฟาร์มต้องสะอาดเหมาะสมแก่การบริโภคและมี
เพียงพอสําหรับใช้อปุ โภคบริโภคตลอดปี
1.3 ลักษณะโรงเรือน
1.3.1 โรงเรือนควรสร้างให้สามารถควบคุม สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
แก่โคแต่ละช่วงอายุ โดยกั้นเป็นสัดส่วน
1.3.2 โรงเรือนควรสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่คงทนถาวร และไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อคนและตัวสัตว์ มีลักษณะเป็นหลังคายกสูงโปร่งไม่ต่ํากว่า 2.5 เมตร
อากาศถ่ายเทได้ดี มีวัสดุบังลมและวัสดุกันร้อน
1.3.3 พื้นที่ปฏิบัติงานมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนโคที่เลี้ยง และสะดวก
ในการปฏิบัติงาน ไม่มีสิ่งล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1.3.4 พื้นโรงเรือนควรเป็นพื้นเรียบ กรณีเป็นพื้นดินต้องเป็นพื้นดินอัดแน่น
ไม่ลื่น น้ําไม่ขัง ทําความสะอาดง่าย และมีระบบระบายน้ําที่ดี ไม่เป็น
ที่สะสมของสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นภายในโรงเรือน
1.3.5 มีรางอาหารทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อตัวสัตว์ มีปริมาณเพียงพอกับขนาดและจํานวนของโคที่เลี้ยง
ในแต่ละโรงเรือน ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.6 มีภาชนะบรรจุน้ํากินที่ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่ายมีปริมาณ
เพียงพอ ตามคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
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2. การจัดการฟาร์ม
2.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์เลี้ยงโค
2.1.1 มีคอกพักสัตว์สําหรับโคที่นําเข้ามาใหม่หรือสัตว์ป่วย
2.1.2 มีคอกสําหรับขุนโค
2.1.3 มีคอกคัดสัตว์ สําหรับคัดแยกโค
2.1.4 ซองบังคับสัตว์ สําหรับรักษาสัตว์ป่วย ให้ยาสัตว์ และตรวจการตั้งท้อง
2.1.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
-สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ
-สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
-มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.1.6 มีสถานที่เก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วน
2.1.7 รางอาหารสะอาด และเพียงพอต่อจํานวนโค
2.1.8 ภาชนะบรรจุน้ําสะอาด และเพียงพอกับจํานวนโค
2.1.9 พื้นคอกมีการทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ ไม่มีมูลสัตว์สะสมข้างคอก
2.2 การจัดการรอบโรงเรือน
ต้องทําความสะอาดรอบโรงเรือน 3 เมตร เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
และแมลงต่าง ๆ ที่เป็นพาหะนําโรค
2.3 การจัดการฝูงโคเนื้อตามวัตถุประสงค์
2.3.1 มีการเก็บโคเนื้อเพศเมียไว้ทดแทนภายในฝูง
2.3.2 มีการเปลี่ยนพ่อพันธุ์ (ถ้ามี) ไว้ทดแทนภายในฝูง
2.3.3 คัดโคเนื้อสาวที่มีลักษณะผิดปกติออกจากฝูง
2.4 การจัดการด้านอาหารสัตว์
2.4.1 จัดให้มีอาหารหยาบและอาหารข้นที่มีคุณภาพดีเพียงพอกับความ
ต้องการของสัตว์ โดยเฉพาะอาหารข้นที่ซื้อมา ต้องมาจากแหล่งผลิต
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.4.2 การขนส่งอาหารสัตว์จากผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้นําเข้ามาสู่ฟาร์ม ต้องรักษา
สภาพของอาหารสัตว์ตลอดการขนส่ง
2.4.3 กรณีอาหารสัตว์ผสมเอง ให้คํานึงถึงคุณภาพอาหารสัตว์ตามช่วงวัย
ของสัตว์ และต้องไม่ใส่สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์
2.4.4 ควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์อย่างสม่ําเสมอ หรือติดตามจาก
การสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่
2.4.5 อาหารสัตว์ควรบรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด กันความชื้นได้ ควรเก็บ
อาหารข้นไว้ในโรงเรือนสูงโปร่งสะอาด มีการระบายอากาศอย่างดี
ปราศจากนก หนู อันจะทําให้เกิดความเสียหายแก่อาหารนั้น
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2.5 การบันทึกข้อมูล
2.5.1 ข้อมูลเครื่องหมายตัวสัตว์
2.5.2 ข้อมูลประวัติ พันธุ์ และการผสมพันธุ์
2.5.3 ข้อมูลผลผลิตโดยบันทึกเป็นน้ําหนักหรือวัดรอบอกส่วนสูงของโค
ในช่วงอายุต่างๆ
2.5.4 ข้อมูลสุขภาพสัตว์ การรักษาโรค การป้องกัน และการควบคุมโรค
2.5.5 ข้อมูลการจัดการอาหารสัตว์
2.6 บุคลากร
2.6.1 มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ดูแลด้านการรักษา และการใช้ยาสําหรับสัตว์
2.6.2 บุคลากรผู้ดูแลฝูงโค ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนปรับปรุง
พันธุ์ การจัดการฟาร์ม และการจัดการด้านอาหารสัตว์
2.6.3 มีจํานวนแรงงานพอเพียงกับจํานวนโคที่เลี้ยง
2.6.4 บุคลากรที่ทํางานในฟาร์มควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้รับการรับรองว่าไม่เป็นโรควัณโรค
2.7 คู่มือการจัดการฟาร์ม
2.7.1 การจัดการโรงเรือน อาหาร และน้ํา
2.7.2 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
2.7.3 การจัดการด้านสุขาภิบาล และด้านสิ่งแวดล้อม
3. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
3.1 การป้องกันและการควบคุมโรค
3.1.1 ระบุแหล่งที่มาของโคเนื้อ โคเนื้อที่ซื้อเข้าฟาร์มจะต้องได้รับการกักโรค
และตรวจรับรองสุขภาพจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
3.1.2 การป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกฟาร์ม
- มีระบบการทําลายเชื้อโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
3.1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
- มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยหรือวัคซีนอื่นๆตาม
ความเหมาะสม
- มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิภายใน และกําจัดพยาธิภายนอก
3.1.4 การควบคุมโรค
- มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค ทําความสะอาดในคอก
- มีการตรวจสอบสุขภาพโคเนื้อประจําวัน และการจัดการโคเนื้อป่วย
- การจัดการโคเนื้อตาย และการทําลายซากโคเนื้ออย่างเหมาะสม
- มีการตรวจโรควัณโรค และโรคแท้งติดต่อ อย่างน้อยปีละครั้ง
- การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
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หัวข้อ
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
3.2 การรักษาโรค
3.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
3.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
3.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
4. การจัดการสิ่งแวดล้อม
4.1 การจัดการขยะมูลฝอย ต้องมีการรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ซึ่งมีฝาปิดมิดชิด และนําไปทิ้งในบริเวณที่เหมาะสม
4.2 การจัดการซากสัตว์ ปฏิบัติตามสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
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4.3 มูลสัตว์ เก็บกวาดไม่ให้หมักหมมภายในโรงเรือน หรือนําไปทําปุ๋ยหรือ
MINOR
ก๊าซชีวภาพ เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นที่ทําให้เกิดความรําคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
4.4 น้ําใช้ภายในฟาร์ม ต้องไม่ปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ หรือต้องมีการ
MINOR
บําบัดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENCATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่
ข้อบกพร่องได้
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วันที่ ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................... ครั้งที่ 2..........................

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

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

หัวข้อ
1. สภาพทั่วไปของฟาร์ม
1.1 ทําเลที่ตั้ง
1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก
อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 ลักษณะฟาร์ม
1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มต้องมีเนื้อที่เหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย
และสํานักงาน
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน
1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน
1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์ เป็นสัดส่วน
1.2.6 มีสถานที่รวบรวม และเก็บรักษาไข่เป็ดเป็นสัดส่วน
1.2.7 มีรั้วรอบบริเวณฟาร์ม ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้
1.2.8 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม
สะดวกในการขนส่ง
1.3 ลักษณะโรงเรือน
1.3.1 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงเป็ดไข่ให้ถูกสุขลักษณะ ตามคําแนะนําการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดไข่ พื้นที่สําหรับเลี้ยงเป็ดไข่ในระยะ
ให้ผลผลิต มีเป็ดไข่ไม่มากกว่า 10 ตัว ต่อตารางเมตร
1.3.2 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่มีส่วนที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อเป็ดไข่
1.3.3 วัสดุรองพื้นคอกบริเวณวางไข่ ต้องแห้งและสะอาด
1.3.4 มีโรงเรือน และ/หรือ อุปกรณ์รองรับไข่ที่เอื้อต่อการวางไข่และเก็บไข่
1.3.5 ภาชนะเก็บไข่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
1.3.6 โรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่มีระยะห่างกันเพียงพอ สามารถป้องกัน
การปนเปื้อนข้าม
1.3.7 มีระบบป้องกันสัตว์ปีกอื่น หรือสัตว์พาหะนําโรคเข้ามาใน
บริเวณโรงเรือน เช่น การใช้ตาข่าย
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2. การจัดการฟาร์ม
2.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์เป็ดไข่
2.1.1 มีการจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ให้เพียงพอ ถูกสุขลักษณะและสะดวก
ต่อผู้ปฏิบัติงาน
2.1.2 มีการดูแล ซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์
2.1.3 มีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มเท้าบุคคลเวลาเข้า-ออกจากโรงเรือน
2.1.4 มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โรงเรือน อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบ
รวมทั้งปิดพักโรงเรือนไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นอย่างอื่น
2.2 การจัดการรอบโรงเรือน
จัดการบริเวณโดยรอบโรงเรือนให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
2.3 การจัดการเป็ดไข่แต่ละรุ่น
2.3.1 มีการคัดเลือกเป็ดที่มีลักษณะแข็งแรงสมบูรณ์ มีอายุขนาดเดียวกันให้อยู่
ในฝูงเดียวกัน และคัดเป็ดที่อ่อนแอออก
2.3.2 มีการเตรียมความพร้อมของโรงเรือนก่อนนําเป็ดเข้าเลี้ยง ถ้าเป็นโรงเรือน
ลูกเป็ดต้องป้องกันลม และฝนได้
2.4 การบันทึกข้อมูล
2.4.1 มีการบันทึกข้อมูลการจัดการฟาร์ม การบริหารฟาร์ม การรับสัตว์เข้าฟาร์ม
การให้อาหารสัตว์ การใช้วัคซีน การใช้ยาและสารเคมีในฟาร์ม
2.4.2 เก็บบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี หลังจากวันปลดเป็ด
2.5 คู่มือการจัดการฟาร์ม
มีคู่มือการจัดการฟาร์มเป็ดไข่ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
- การเตรียมโรงเรือน
- การกกลูกเป็ด
- การจัดการด้านการเลี้ยงเป็ดไข่
- การปลดระวางเป็ด
- การเก็บผลผลิต
- การจัดการเกี่ยวกับการให้อาหารและน้ํา
- การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
- การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
- การจัดการเรื่องสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
- การคุ้มครอง และดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปกี ณ สถานที่เลี้ยง
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3. การจัดการด้านอาหารสัตว์
3.1 คุณภาพอาหารสัตว์
3.1.1 อาหารสัตว์ มีคุณภาพตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
3.1.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง
ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
3.1.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล
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รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์ทั่วไป
และมีป้ายบ่งชี้
3.1.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น
อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ
3.2 การเก็บรักษาอาหารสัตว์
มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
-สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ
-สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
-มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
3.3 การให้อาหารสัตว์
3.3.1 มีภาชนะบรรจุ และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม
3.3.2 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือ
การจัดการประจําฟาร์ม
3.3.3 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
4. การจัดการด้านบุคลากร
4.1 มีบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม (ผู้เลี้ยงเป็ด สัตวบาล สัตวแพทย์)
4.2 บุคลากรในฟาร์มได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
4.3 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกการฝึกอบรม
4.4 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแลด้าน
สุขภาพเป็ดไข่
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5. การจัดการสุขภาพสัตว์
5.1 การป้องกันและควบคุมโรค
5.1.1 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
5.1.3 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม
- เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเคลื่อนที่
5.1.4 การสร้างภูมิคุ้มกัน
- มีการทําวัคซีนตามโปรแกรม เช่น วัคซีนอหิวาต์เป็ด และวัคซีนดั๊กเพลก
- ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
- มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค
5.1.5 การควบคุมโรค
- มีการตรวจสอบสุขภาพเป็ด และการจัดการเป็ดป่วย
- การจัดการเป็ดตาย
- การทําลายซากเป็ดและไข่คัดทิ้ง
- การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
5.2 การบําบัดโรค
5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก
5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง
- มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา
- มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์
- มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
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5.3 การควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค
มีระบบป้องกันและกําจัดสัตว์พาหะนําโรคอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
6. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก
6.1 มีการตรวจสอบฝูงเป็ดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
6.2 มีการดูแลเป็ดให้ได้รับอาหารอย่างทั่วถึงมีการเจริญเติบโตตามลักษณะสายพันธุ์
6.3 มีการจัดการภายในโรงเรือน เพื่อให้เป็ดมีพฤติกรรมตามธรรมชาติ
6.4 มีการจัดการดูแลเป็ดที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ ตามความเหมาะสม
6.5 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก
ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
6.6 การลงเป็ด การจับเป็ด การขนย้ายเป็ดปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
7. การจัดการทรัพยากรน้ํา
7.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงเป็ดไข่ต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้
7.2 น้ําที่ให้เป็ดไข่กินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ําบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ให้เป็ดไข่กินด้านกายภาพ เคมี
ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม และมีการส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
7.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
8.1 การเก็บซากเไข่ และการทําลายซากเป็ดไข่ที่เหมาะสม
8.2 การกําจัดขยะและของเสียที่เหมาะสม เช่น มูลเป็ดไข่
8.3 การจัดการวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้
8.4 น้ําที่ใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ
กรณีปล่อยน้ําจากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน
8.5 กรณีที่มีกลิ่นและฝุ่นละอองจากฟาร์มเป็ดไข่รบกวนชุมชน ควรมีวิธีการ
ในการควบคุมที่เหมาะสม
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่)
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9. การจัดการผลิตผล
9.1 รวบรวมผลิตผลที่ได้จากฟาร์มเป็ดไข่ ได้แก่ ไข่เป็ด ไว้ในภาชนะที่สะอาด
สามารถป้องกันความเสียหายกับผลิตผล
9.2 เก็บผลิตผลไว้ในสถานที่ท่ถี ูกสุขลักษณะ แยกออกเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเท
ได้สะดวกสามารถป้องกันพาหะนําโรคเข้ามาในบริเวณจัดเก็บ
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หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้
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ชื่อฟาร์ม.......................................................
ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม่  ต่ออายุ  ตรวจติดตาม
วันที่ ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................... ครั้งที่ 2..........................
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ผู้บันทึกข้อมูล การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2........................................

หัวข้อ

เกณฑ์ในการ
พิจารณา

1. สภาพทั่วไปของฟาร์ม
1.1 ที่ตั้งฟาร์ม
1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก
อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 ลักษณะฟาร์ม
1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มต้องมีเนื้อที่เหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย
และสํานักงาน
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน
1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน
1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์ เป็นสัดส่วน
1.2.6 มีสถานที่รวบรวม และเก็บรักษาไข่นกกระทาเป็นสัดส่วน
1.2.7 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้
1.2.8 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม
สะดวกในการขนส่ง
1.3 ลักษณะโรงเรือน
1.3.1 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงนกกระทาให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
กรงเลี้ยงนกกระทาไข่ต่อตัว ควรมีขนาด กว้างXยาวXสูง =
10.5 ซม. X10.5 ซม. X15ซม. หรือ 10.5 ซม. X10.5 ซม. X20 ซม.
กรงเลี้ยงนกกระทาพันธุ์ต่อตัว ควรมีขนาด กว้างXยาวXสูง =
11ซม. X11.5ซม. X15ซม. หรือ11ซม. X11.5ซม. X20ซม.
1.3.2 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่มีส่วนที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อนกกระทา
1.3.3 ภาชนะเก็บไข่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
1.3.4 มีระยะห่างระหว่างโรงเรือนไม่น้อยกว่า 20 เมตร
1.3.5 มีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มเท้าบุคคล เวลาเข้า-ออก จากโรงเรือน
1.3.6 มีระบบป้องกันสัตว์ปีกอื่น หรือสัตว์พาหะนําโรคเข้ามาในโรงเรือน
1.3.7 โรงเรือนที่มีการเลี้ยงแบบกรงซ้อนหลาย ๆ ชั้น ต้องมีความสูงของ
เพดานพอสมควร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
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2. การจัดการฟาร์ม
2.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม
มีคู่มือการจัดการฟาร์มนกกระทาประกอบด้วยหัวข้อ
2,1,1 การเตรียมโรงเรือน
2.1.2 การจัดการด้านการเลี้ยงนกกระทา
2.1.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา
2.1.4 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
2.1.5 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
2.1.6 การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
2.1.7 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง
2.2 การจัดการการเลี้ยงนกกระทา
2.2.1 มีการจัดฝูงนกกระทา ตามอายุและขนาดให้เหมาะสมกับขนาดกรง
2.2.2 มีการคัดแยกนกกระทาที่พิการ ป่วย ตาย ออกจากกรงทันที
2.2.3 ภาชนะสําหรับเก็บไข่ ต้องแห้งและสะอาดรวมไว้ ณ สถานที่เก็บไข่
ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 15๐C ถึง 18๐C และความชื้นสัมพัทธ์
ระหว่างร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 80
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2.3 การจัดการอาหาร
2.3.1 อาหารสัตว์ มีคุณภาพตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง
ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล

MAJOR
MAJOR

MAJOR

รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์ทั่วไป
และมีป้ายบ่งชี้
2.3.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น
อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์
และสารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ
2.3.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
-สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ
-สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
-มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.3.6 มีภาชนะบรรจุ และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม
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หัวข้อ
2.3.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือ
การจัดการประจําฟาร์ม
2.3.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
2.4 การบันทึกข้อมูล
2.4.1 มีการบันทึกข้อมูลประวัตินกกระทา การเลี้ยงและผลผลิตในแต่ละฝูง
บันทึกข้อมูลการให้อาหาร บันทึกการใช้ยาและสารเคมี วัคซีน และ
การรักษาโรค และบันทึกบุคคล เข้า - ออกฟาร์ม
2.4.2 มีการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี
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3. การจัดการบุคลากร
3.1 จํานวนบุคลากรต้องเหมาะสม (ผู้เลี้ยงนกกระทา สัตวบาล สัตวแพทย์)
3.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม
3.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกกํากับดูแลด้าน
สุขภาพนกกระทา
3.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
3.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
4. การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์
4.1 การป้องกันโรคและการควบคุมโรค
4.1.1 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
4.1.2 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม
- เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเคลื่อนที่
4.1.3 กรณีที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภายในฟาร์ม
- มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม
- ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
- มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค
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หัวข้อ
4.1.4 การควบคุมโรค
- มีการตรวจสอบสุขภาพนกกระทา และการจัดการนกกระทาป่วย
- การจัดการนกกระทาตาย
- การทําลายซากนกกระทาและไข่คัดทิ้ง
- การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
4.2 การรักษาโรค
4.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
4.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก
4.3 การใช้ยา
การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง
- มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา
- มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์
- มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
5. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก
5.1 จํานวนนกกระทาต่อโรงเรือนไม่หนาแน่นเกินไป อยู่สบาย มีการระบายอากาศที่ดี
5.2 นกกระทาได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตามลักษณะสายพันธุ์
5.3 ปฏิบัติต่อนกกระทา โดยทําให้เกิดอาการตื่นกลัวและมีความเครียดน้อยที่สุด
5.4 มีการจัดการดูแลนกกระทาที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ ตามความเหมาะสม
5.5 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ
สัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
5.6 การลงลูกนกกระทา การจับนกกระทา การขนย้าย ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา

ผลการตรวจ

หมายเลข

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

CAR

6. การจัดการระบบน้ํา
6.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงนกกระทาต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้

MAJOR

6.2 น้ําที่ให้นกกระทากินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ

MINOR

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ําบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ให้ไก่ไข่กินด้านกายภาพ เคมี ความเป็นพิษ
และจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม และมีการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
6.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
7. การจัดการสิ่งแวดล้อม

MINOR

MINOR
MINOR

7.1 การเก็บซากนกกระทา และการทําลายซากนกกระทาที่เหมาะสม

MAJOR

7.2 การกําจัดขยะ และของเสีย เช่น มูลนกกระทาที่เหมาะสม

MAJOR

7.3 การจัดการวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้
7.4 น้ําที่ใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ
กรณีปล่อยน้ําจากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน

MAJOR
MAJOR

7.5 กรณีที่มีกลิ่นและฝุ่นละอองจากฟาร์มนกกระทารบกวนชุมชน ควรมีวิธีการ

MAJOR

ในการควบคุมที่เหมาะสม
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน และ
ไม่มี ผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่
ข้อบกพร่องได้
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หัวข้อ
1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1 ทําเลที่ตั้งของฟาร์ม
1.1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 ลักษณะฟาร์ม
1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดี เนื้อที่เหมาะสมกับขนาดฟาร์ม
1.2.2 มีการจัดพื้นที่ของฟาร์มเป็นสัดส่วนชัดเจน แยกออกจากที่พักอาศัย
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน
1.2.4 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยง ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้
1.2.5 มีโรงเรือนเลี้ยงแพะเนื้อ หากมีแปลงหญ้าควรมีร่มเงากันความร้อน
1.3 ลักษณะโรงเรือน
1.3.1 โรงเรือนแพะมีโครงสร้างแข็งแรง มีหลังคากันแดด กันฝน และกัน
แรงลมได้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลังคาสูงอย่างน้อย 2.5 เมตร
และภายในโรงเรือนกั้นแบ่งเป็นคอก
1.3.2 ผนังคอกโปร่ง มีความสูงไม่ต่ํากว่า 1.5 เมตร
1.3.3 พื้นโรงเรือนและพื้นคอก ต้องแห้งและสะอาด
1.3.4 พื้นใต้โรงเรือนเป็นพื้นซีเมนต์หรือพื้นดินอัดแน่น ทางขึ้นโรงเรือน
ยกระดับลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา ใต้ถุนโรงเรือนมีลวดตาข่ายกั้น
1.3.5 มีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคล เวลาเข้าและออกโรงเรือน
1.3.6 อุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงเรือนต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อแพะเนื้อ
และผู้เลี้ยง
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ผลการตรวจ หมายเลข
หัวข้อ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR
2. การจัดการฟาร์ม
2.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์
2.1.1 มีคอกเลี้ยงแพะเนื้อ ตามขนาด อายุ และเพศ
MINOR
2.1.2 มีคอกคัดสําหรับคัดแยกแพะเนื้อ
MINOR
2.1.3 สถานที่เก็บอาหารเลี้ยงสัตว์ ต้องแยกเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทได้ดี
MAJOR
และสามารถป้องกันสัตว์พาหะนําโรคได้
2.1.4 สถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน สะดวกในการปฏิบัติงาน
MINOR
2.1.5 อุปกรณ์ให้น้ําและที่ให้อาหารต้องแห้ง สะอาดและมีจํานวนเพียงพอ
MINOR
2.1.6 โรงเรือนและบริเวณโดยรอบให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสม หรือเพาะ
MINOR
เชื้อโรค แมลงและสัตว์พาหะนําโรค
2.2 การจัดการฝูงแพะ
2.2.1 มีการคัดเลือกและจัดฝูงแพะเนื้อตามขนาด อายุ เพศ พ่อแม่พันธุ์ทดแทน
MAJOR
2.2.2 มีการคัดแพะเนื้อที่พิการหรือไม่สมบูรณ์ออกจากฝูง
MAJOR
2.3 การจัดการอาหารสัตว์
2.3.1 อาหารหยาบ เช่น หญ้าและพืชอาหารสัตว์ต้องมีคุณภาพดี
MAJOR
2.3.2 อาหารข้นมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
MAJOR
2.3.3 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
MAJOR
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง
ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น
MAJOR
อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารข้น
และสารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ
2.3.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
MAJOR
-สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ
-สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
-มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.3.6 มีภาชนะบรรจุ และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม
MINOR
2.3.7 มีปริมาณอาหารหยาบและอาหารข้นเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการ
MINOR
ของสัตว์ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
2.3.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
MINOR
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ หมายเลข
หัวข้อ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR
2.4 การบันทึกข้อมูล
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
2.5 คู่มือการจัดการฟาร์ม
มีคู่มือการจัดการฟาร์ม ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
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 การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
MINOR
2.5.7 การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์
MINOR
3 การจัดการด้านบุคลากร
3.1 มีบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม
MINOR
3.2 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
MAJOR
3.3 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม
MINOR
4. การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์
4.1 การป้องกัน และควบคุมโรค
4.1.1 การป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกฟาร์ม
- มีระบบการทําลายเชื้อโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม
MAJOR
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
MAJOR
4.1.2 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
- มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย หรือวัคซีนอื่นๆ
MAJOR
ตามความเหมาะสม
MAJOR
- มีโปรแกรมการกําจัดพยาธิภายในและภายนอกเป็นประจํา
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ หมายเลข
หัวข้อ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR
4.1.3 การควบคุมโรค
- มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค ทําความสะอาดในคอก
MINOR
- การจัดการแพะเนื้อตาย และการทําลายซากแพะเนื้ออย่างเหมาะสม
MAJOR
- การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
MAJOR
- มีโปรแกรมการตรวจโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
MAJOR
เช่น โรคแท้งติดต่อ
MAJOR
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
4.2 การป้องกันและรักษาโรค
4.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
MAJOR
4.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
MAJOR
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
4.3 การใช้ยา
การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
MAJOR
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
5. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์
5.1 มีการตรวจสอบฝูงแพะเนื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
MINOR
5.2 ภายในโรงเรือนต้องสะอาด มีการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจํานวนแพะเนื้อ
MINOR
5.3 ดูแลแพะเนื้อให้ได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตาม
MINOR
ลักษณะของสายพันธุ์
5.4 มีการดูแลแพะเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วยหรือพิการ ตามความเหมาะสม
MINOR
6. การจัดการระบบน้ํา
6.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงแพะเนื้อต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้
MAJOR
6.2 น้ําที่ให้แพะเนื้อกินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ
MINOR
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ําบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําโคนมด้าน กายภาพ เคมี
MINOR
ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม และมีการส่งตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
MINOR
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ หมายเลข
หัวข้อ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR
6.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
MINOR
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
7. การจัดการสิ่งแวดล้อม
7.1 มีการจัดการซากแพะเนื้อที่เหมาะสม
MAJOR
7.2 ขยะมูลฝอยต้องรวบรวมในภาชนะรองรับที่ปิดมิดชิด และนําไปกําจัด
MINOR
โดยวิธีที่เหมาะสม
7.3 มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล น้ําทิ้ง ต้องผ่านการบําบัดโดยวิธีที่เหมาะสม ไม่ก่อ
MINOR
ให้เกิดกลิ่นหรือก่อให้เกิดความรําคาญต่อผู้ที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่
ข้อบกพร่องได้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)
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ผู้บันทึกข้อมูล การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2....................................
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ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม่  ต่ออายุ  ตรวจติดตาม

หัวข้อ
1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1 ทําเลที่ตั้งของฟาร์ม
1.1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 ลักษณะฟาร์ม
1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดี เนื้อที่เหมาะสมกับขนาดฟาร์ม
1.2.2 มีการจัดพื้นที่ของฟาร์มเป็นสัดส่วนชัดเจน แยกออกจากที่พักอาศัย
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน
1.2.4 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยง ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้
1.2.5 มีโรงเรือนเลี้ยงแกะเนื้อ หากมีแปลงหญ้าควรมีร่มเงากันความร้อน
1.3 ลักษณะโรงเรือน
1.3.1 โรงเรือนแกะมีโครงสร้างแข็งแรง มีหลังคากันแดด กันฝน และกัน
แรงลมได้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลังคาสูงอย่างน้อย 2.5 เมตร
และภายในโรงเรือนกั้นแบ่งเป็นคอก
1.3.2 ผนังคอกโปร่ง มีความสูงไม่ต่ํากว่า 1.5 เมตร
1.3.3 พื้นโรงเรือนและพื้นคอก ต้องแห้งและสะอาด
1.3.4 พื้นใต้โรงเรือนเป็นพื้นซีเมนต์หรือพื้นดินอัดแน่น ทางขึ้นโรงเรือน
ยกระดับลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา ใต้ถุนโรงเรือนมีลวดตาข่ายกั้น
1.3.5 มีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคล เวลาเข้าและออกโรงเรือน
1.3.6 อุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงเรือนต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อแกะเนื้อ
และผู้เลี้ยง

เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

REC
REC
MINOR

MINOR
MAJOR
MINOR
MAJOR
MINOR
MINOR
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MINOR
MINOR
MAJOR
MINOR
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ หมายเลข
หัวข้อ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR
2. การจัดการฟาร์ม
2.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์
2.1.1 มีคอกเลี้ยงแกะเนื้อ ตามขนาด อายุ และเพศ
MINOR
2.1.2 มีคอกคัดสําหรับคัดแยกแกะเนื้อ
MINOR
2.1.3 สถานที่เก็บอาหารเลี้ยงสัตว์ ต้องแยกเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทได้ดี
MAJOR
และสามารถป้องกันสัตว์พาหะนําโรคได้
2.1.4 สถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน สะดวกในการปฏิบัติงาน
MINOR
2.1.5 อุปกรณ์ให้น้ําและที่ให้อาหารต้องแห้ง สะอาดและมีจํานวนเพียงพอ
MINOR
2.1.6 โรงเรือนและบริเวณโดยรอบให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสม หรือเพาะ
MINOR
เชื้อโรค แมลงและสัตว์พาหะนําโรค
2.2 การจัดการฝูงแกะ
2.2.1 มีการคัดเลือกและจัดฝูงแกะเนื้อตามขนาด อายุ เพศ พ่อแม่พันธุ์ทดแทน
MAJOR
2.2.2 มีการคัดแกะเนื้อที่พิการหรือไม่สมบูรณ์ออกจากฝูง
MAJOR
2.3 การจัดการอาหารสัตว์
2.3.1 อาหารหยาบ เช่น หญ้าและพืชอาหารสัตว์ต้องมีคุณภาพดี
MAJOR
2.3.2 อาหารข้นมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
MAJOR
2.3.3 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
MAJOR
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง
ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น
MAJOR
อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารข้น
และสารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ
2.3.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
MAJOR
-สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ
-สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
-มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.3.6 มีภาชนะบรรจุ และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม
MINOR
2.3.7 มีปริมาณอาหารหยาบและอาหารข้นเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการ
MINOR
ของสัตว์ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
2.3.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
MINOR
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ หมายเลข
หัวข้อ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR
2.4 การบันทึกข้อมูล
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
2.5 คู่มือการจัดการฟาร์ม
มีคู่มือการจัดการฟาร์ม ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
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 การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
MINOR
2.5.7 การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์
MINOR
3 การจัดการด้านบุคลากร
3.1 มีบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม
MINOR
3.2 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
MAJOR
3.3 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม
MINOR
4. การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์
4.1 การป้องกัน และควบคุมโรค
4.1.1 การป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกฟาร์ม
- มีระบบการทําลายเชื้อโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม
MAJOR
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
MAJOR
4.1.2 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
- มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย หรือวัคซีนอื่นๆ
MAJOR
ตามความเหมาะสม
MAJOR
- มีโปรแกรมการกําจัดพยาธิภายในและภายนอกเป็นประจํา
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ หมายเลข
หัวข้อ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR
4.1.3 การควบคุมโรค
- มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค ทําความสะอาดในคอก
MINOR
- การจัดการแกะเนื้อตาย และการทําลายซากแกะเนื้ออย่างเหมาะสม
MAJOR
- การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
MAJOR
- มีโปรแกรมการตรวจโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
MAJOR
เช่น โรคแท้งติดต่อ
MAJOR
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
4.2 การป้องกันและรักษาโรค
4.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
MAJOR
4.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
MAJOR
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
4.3 การใช้ยา
การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
MAJOR
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
5. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์
5.1 มีการตรวจสอบฝูงแกะเนื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
MINOR
5.2 ภายในโรงเรือนต้องสะอาด มีการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจํานวนแกะเนื้อ
MINOR
5.3 ดูแลแกะเนื้อให้ได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตาม
MINOR
ลักษณะของสายพันธุ์
5.4 มีการดูแลแกะเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วยหรือพิการ ตามความเหมาะสม
MINOR
6. การจัดการระบบน้ํา
6.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงแกะเนื้อต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้
MAJOR
6.2 น้ําที่ให้แกะเนื้อกินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ
MINOR
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ําบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําโคนมด้าน กายภาพ เคมี
MINOR
ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม และมีการส่งตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
MINOR
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ หมายเลข
หัวข้อ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR
6.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
MINOR
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
7. การจัดการสิ่งแวดล้อม
7.1 มีการจัดการซากแกะเนื้อที่เหมาะสม
MAJOR
7.2 ขยะมูลฝอยต้องรวบรวมในภาชนะรองรับที่ปิดมิดชิด และนําไปกําจัด
MINOR
โดยวิธีที่เหมาะสม
7.3 มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล น้ําทิ้ง ต้องผ่านการบําบัดโดยวิธีที่เหมาะสม ไม่ก่อ
MINOR
ให้เกิดกลิ่นหรือก่อให้เกิดความรําคาญต่อผู้ที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่
ข้อบกพร่องได้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง
รหัส F-ZD-AUD-01
ชื่อฟาร์ม.......................................................
(มาตรฐานฟาร์มนกเขาชวาเสียง)
ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม่  ต่ออายุ  ตรวจติดตาม
วันที่ ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................... ครั้งที่ 2..........................
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ผู้บันทึกข้อมูล การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2..................................

หัวข้อ
1. สภาพทั่วไปของฟาร์ม
1.1 สถานที่ตั้งฟาร์ม
ต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพ
1.2 ลักษณะฟาร์ม
1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดี กําหนดตําแหน่งและพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
โดยให้มีพื้นที่เลี้ยงนก สถานที่เก็บอาหารนก สถานที่เก็บอุปกรณ์
พื้นที่สําหรับนกป่วย พื้นที่ทําลายซาก สถานที่ฟักไข่ (ถ้ามี)
1.2.2 มีพื้นที่พักอาศัย แยกออกจากฟาร์มนก
1.2.3 ฟาร์มต้องมีพื้นที่เหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน กรงรวม กรงผสมพันธุ์
และกรงเดี่ยว
1.2.4 มีมาตรการเพื่อป้องกันโรคจากภายนอกเข้าสู่ฟาร์ม โดยมีรั้วล้อม
รอบฟาร์ม มีประตูเข้าออกทางเดียว
1.3 ลักษณะของโรงเรือน กรงรวม และกรงผสมพันธุ์
1.3.1 โรงเรือน กรงรวมและกรงผสมพันธุ์ที่ใช้เลี้ยงนกต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง
วัสดุทนทานง่ายต่อการบํารุงรักษาและทําความสะอาด โดยมีลักษณะที่ลด
การสะสมการปนเปื้อนและป้องกันสัตว์ปีกชนิดอื่นหรือสัตว์พาหะนําโรคได้
1.3.2 พื้นโรงเรือน กรงรวม และกรงผสมพันธุ์ต้องเป็นพื้นที่เรียบ
และทําความสะอาดง่าย
2. การจัดการฟาร์ม

หมายเลข
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

REC

REC

REC
MINOR
MAJOR

MAJOR

MAJOR

2.1 การจัดการโรงเรือน กรงรวม กรงผสมพันธุ์ กรงเดี่ยว และอุปกรณ์

2.1.1 ต้องจัดโรงเรือน กรงรวม กรงผสมพันธุ์ กรงเดี่ยว ภาชนะใส่อาหาร
และน้ํา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ถูกสุขลักษณะ และทําความ
สะอาดอย่างสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ

MAJOR
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( มาตรฐานฟาร์มนกเขาชวาเสียง)

หัวข้อ
2.1.2 กรณีที่ย้ายนก ให้ทําความสะอาด ฆ่าเชื้อกรงรวม กรงผสมพันธุ์
กรงเดี่ยว และอุปกรณ์ และปิดพักการใช้ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามระยะ
เวลาที่กรมปศุสัตว์กําหนดก่อนนํามาใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการ
ปนเปื้อนต่อนกที่จะเลี้ยงในรุ่นต่อไป (ตรวจบันทึกข้อมูลการปิดพักกรง)
2.1.3 ซ่อมแซมบํารุงรักษาโรงเรือน กรงรวม กรงผสมพันธุ์ กรงเดี่ยว
และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี
2.1.4 ต้องป้องกันศัตรูและควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค ไม่ให้เป็นแหล่ง
ของเชื้อโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และสุขลักษณะของนกอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงบันทึกข้อมูลการควบคุมสัตว์พาหะนําโรค
2.1.5 ต้องกําจัดมูลนกอย่างสม่ําเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของ
เชื้อโรคและลดการปนเปื้อน
2.2 การจัดการเลี้ยงนก
2.2.1 ต้องมีนกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไม่น้อยกว่า 10 คู่ หรือมีการเลี้ยงนกเพื่อ
การค้า และไม่เลี้ยงสัตว์ปีกชนิดอื่นปะปนในฟาร์ม
2.2.2 จํานวนนกต่อกรงไม่มากเกินไปเพื่อง่ายต่อการจัดการด้านสุขลักษณะ
และการให้อาหารและน้ํา
2.2.3 มีน้ําที่สะอาดและเพียงพอ สําหรับใช้ทําความสะอาดภายในฟาร์ม
2.2.4 น้ําสําหรับนกกินต้องสะอาด

หมายเลข
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ผลการตรวจ
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MAJOR

MAJOR

MAJOR
MINOR
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MAJOR

2.2.5 อาหารที่ใช้เลี้ยงต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อนก

MAJOR

2.2.6 ต้องเก็บรักษาอาหารให้อยู่ในสภาพที่สามารถ ปราศจากแมลงและ

MAJOR

สัตว์ต่างๆ ระบายอากาศดี และสามารถป้องกันการปนเปื้อน
และเสื่อมคุณภาพ
2.3 คู่มือการจัดการฟาร์ม
ให้มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงาน
ที่สําคัญที่มีผลกระทบกับสุขภาพและการควบคุมโรคภายในฟาร์ม
ได้แก่ วิธีเลี้ยง วิธีทําความสะอาด วิธีป้องกันและควบคุมโรค
วิธีกําจัดซากและสิ่งปฏิกูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

MINOR

รหัส F-ZD-AUD-01
แก้ไขครั้งที่ 2
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง หน้า 3/4

( มาตรฐานฟาร์มนกเขาชวาเสียง)

หัวข้อ

หมายเลข
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

2.4 การบันทึกข้อมูล
2.4.1 มีบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สําคัญ ในการจัดการฟาร์ม

MAJOR

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมโรค ดังนี้
-ข้อมูลบันทึกการเลี้ยงประจําฟาร์ม
-ข้อมูลบันทึกการเข้าออกยานพาหนะและบุคคล
-บันทึกข้อมูลการปิดพักกรง
-บันทึกข้อมูลการผสมพันธุ์
-บันทึกการดูแลสุขภาพ
-บันทึกข้อมูลการรักษา
-บันทึกข้อมูลการควบคุมสัตว์พาหะนําโรค
2.4.2 ให้เก็บบันทึกข้อมูล เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

MAJOR

3. การจัดการบุคลากร
3.1 ให้มีการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้สามารถจัดการฟาร์มได้ตาม

MINOR

วัตถุประสงค์
3.2 มีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน

MAJOR

หรือติดเชื้อจากผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในขั้นตอนการเลี้ยงที่สําคัญ
4. การจัดการสุขภาพนก
4.1 การป้องกัน และควบคุมโรค
4.1.1 มีการป้องกันและการทําลายเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์มสําหรับบุคคล
และยานพาหนะทุกชนิดที่เข้าและออกพื้นที่เลี้ยง
- ยานพาหนะมีระบบป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม หรือให้จอดรถบริเวณ
นอกฟาร์ม
- บุคคล มีระบบป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม โดยมีมาตรการ เช่น
เปลี่ยนรองเท้า สวมเสื้อคลุม ผ้าปิดปากจมูก และล้างมือฆ่าเชื้อโรค

MAJOR
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4.1.2 มีแผนการเฝ้าระวังโรค เพื่อการควบคุม และกําจัดโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แยกนกป่วยเพื่อรักษา มีการชันสูตรโรคนกป่วย
และนกที่ตาย
4.1.3 ให้มีวิธีระบุนกแต่ละตัวเพื่อให้สามารถติดตามสถานะด้านสุขภาพได้
4.1.4 ต้องมีการกักโรคสําหรับนกป่วย หรือนกที่นําเข้ามาใหม่ เพื่อป้องกัน
โรคระบาดในฟาร์ม
4.1.5 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้แจ้งและปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
4.2 การรักษานกป่วย
ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
5. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์
ดูแลให้มีพฤติกรรมตามธรรมชาติและหากได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ
ให้รักษาอย่างรีบด่วน เพื่อไม่ให้เป็นการทรมานสัตว์
6. การจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้กําจัดของเสียอย่างสม่ําเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งของกลิ่นและเชื้อโรค

เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2
MAJOR

MAJOR
MAJOR
MAJOR

MAJOR

MAJOR

MAJOR

หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิงทีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลียงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิงทีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลียงสัตว์ในบางส่วน และไม่มี
ผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิงทีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิงไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่
ข้อบกพร่องได้

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

หัวข้อ
1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1 สถานทีต่ งั้
1.1.1 อยูห่ า่ งจากแหล่งรวมสัตว์ปกี เช่น ตลาดค้าสัตว์ปกี โรงฆ่าสัตว์ปกี
อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพือ่ ปูองกันการแพร่ระบาดของโรค
หรือมีมาตรการอืน่ ๆที่สามารถปูองกันการแพร่ระบาดของโรคได้
1.1.2 ตั้งบนท้าเลที่ไม่มีน้าท่วมขัง
1.1.3 อยูห่ า่ งจากแหล่งปนเปือ้ นของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยูใ่ นสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการปูองกันการปนเปือ้ น
1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม
1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มต้องมีเนื้อที่เหมาะสมกับจ้านวนโรงเรือน
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพนื้ ที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย
และส้านักงาน
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพืน้ ที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน
1.2.4 มีพนื้ ที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์ส้ารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน
1.2.5 มีพนื้ ที่ท้าลายซากสัตว์ เป็นสัดส่วน
1.2.6 มีบริเวณคัดไข่และเก็บไข่
1.2.7 มีรั้วรอบบริเวณฟาร์ม ปูองกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้
1.2.8 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วสั ดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม
สะดวกในการขนส่ง
1.3 โรงเรือน
1.3.1 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่มีส่วนที่ท้าให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวไก่พนั ธุ์
1.3.2 มีพนื้ ที่เพียงพอในการเลี้ยงไก่พนั ธุใ์ ห้ถกู สุขลักษณะ ดังนี้
ระบบเปิด พืน้ ที่การเลี้ยงระยะไก่รุ่น ไม่มากกว่า 10 ตัว ต่อพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร
พืน้ ที่การเลี้ยงระยะให้ผลผลิต ไม่มากกว่า 5 ตัว ต่อพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร
ระบบปิด พืน้ ที่การเลี้ยงระยะไก่รุ่น ไม่มากกว่า 10 ตัว ต่อพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร
พืน้ ที่การเลี้ยงระยะให้ผลผลิต ไม่มากกว่า 7 ตัว ต่อพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร
1.3.3 มีอปุ กรณ์ให้แสงสว่างและแสงสว่างต้องเหมาะสม โดยมีความเข้มของ
แสงสว่างค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลักซ์ ที่ระดับตัวไก่พนั ธุ์ และมีระยะมืดให้
ไก่พนั ธุไ์ ด้พกั ผ่อนอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
1.3.4 การหมุนเวียนอากาศเหมาะสมกับขนาดอายุของไก่พนั ธุ์ และอุณหภูมิของ
อากาศภายนอก ตามก้าหนดในคู่มือการจัดการประจ้าฟาร์ม
1.3.5 ฝุุนละออง ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม ต่อปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร
1.3.6 อุณหภูมิ ระยะกก 28 °C ถึง 35 °C
ระยะไก่รุ่นและระยะให้ผลผลิต 20 °C ถึง 32 °C
หรือตามก้าหนดในคู่มือการจัดการประจ้าฟาร์ม
1.3.7 ความชื้นสัมพัทธ์ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 80
1.3.8 ปริมาณแก๊ส แอมโมเนีย ไม่เกิน 20 พีพเี อ็ม
คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 5,000 พีพเี อ็ม
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พิจารณา

2. อาหารสาหรับไก่พันธุ์
2.1 อาหารสัตว์มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง
ห้ามใช้สารต้องห้ามตามพกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพือ่ ปูองกันและรักษาโรคต้องอยูภ่ ายใต้การดูแล
รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์ทั่วไป
และมีปาู ยบ่งชี้
2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบือ้ งต้น
อย่างสม่้าเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
สารตกค้างทางห้องปฏิบตั ิการ
2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
-สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ
-สามารถปูองกันการปนเปือ้ นและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
-มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
2.6 มีภาชนะบรรจุ และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม
2.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ และพันธุต์ ามก้าหนดในคู่มือ
การจัดการประจ้าฟาร์ม
2.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจา้ นวนเพียงพอ
ตามก้าหนดในคู่มือการจัดการประจ้าฟาร์ม
3. น้า
3.1 แหล่งน้้าที่ใช้เลี้ยงไก่พนั ธุต์ ้องสะอาด และปูองกันการปนเปือ้ นได้
3.2 น้้าที่ให้ไก่พนั ธุก์ นิ ต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้้าบริโภคของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หากใช้น้าบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้้าบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าที่ให้ไก่พนั ธุก์ นิ ด้าน กายภาพ เคมี
ความเป็นพิษและจุลินทรียอ์ า้ งอิงภายในฟาร์ม และมีการส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าทางจุลินทรียแ์ ละความเสี่ยงด้านอืน่ ที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4 มีปริมาณน้้าเพียงพอตามก้าหนดในคู่มือการจัดการประจ้าฟาร์ม
3.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้า ควรสะอาด และมีจา้ นวนเพียงพอ
ตามก้าหนดในคู่มือการจัดการประจ้าฟาร์ม
4. การจัดการฟาร์ม
4.1 คู่มอื การจัดการฟาร์ม
4.1.1 การเตรียมโรงเรือน
4.1.2 การกกลูกไก่
4.1.3 การดูแลไก่พนั ธุร์ ะยะไก่รุ่น
4.1.4 การดูแลไก่พนั ธุร์ ะยะให้ผลผลิต
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หมายเลข
ผลการตรวจ
เกณฑ์ในการ
หัวข้อ
4.1.5 การจัดการไข่ฟกั และไข่ที่ไม่ได้มาตรฐาน
4.1.6 การจัดการด้านอาหารและน้้า
4.1.7 การท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษา
4.1.8 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
4.1.9 การควบคุมและก้าจัดสัตว์พาหะ
4.1.10 การจัดการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
4.1.11 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปกี ณ สถานที่เลี้ยง
4.2 บุคลากร
4.2.1 จ้านวนบุคลากรต้องเหมาะสม ดังนี้
- ผู้เลี้ยงไก่พนั ธุ์ 1 คน ระบบเปิด ดูแลไก่พนั ธุไ์ ม่เกิน 10,000 ตัว
ระบบปิด ดูแลไก่พนั ธุไ์ ม่เกิน 20,000 ตัว
- สัตวบาล 1 คน ดูแลไก่พนั ธุไ์ ม่เกิน 200,000 ตัว
- สัตวแพทย์ 1 คน ดูแลไก่พนั ธุไ์ ม่เกิน 1,500,000 ตัว
4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบนั ทึกข้อมูลการฝึกอบรม
4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปกี ก้ากับดูแลด้าน
สุขภาพไก่พนั ธุ์
4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปี
และต้องมีผลการตรวจเชื้อแซลโมเนลลา
4.3 การทาความสะอาดและบารุงรักษา
4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบียบสามารถท้าความสะอาดได้อย่างทั่วถึง
และสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถกู สุขลักษณะ และมีอา่ งน้้ายาฆ่าเชื้อโรค
ส้าหรับจุม่ เท้าบุคคลก่อนเข้า - ออกโรงเรือน
4.3.3 มีการจัดการโรงเรือน เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนน้าไก่พนั ธุเ์ ข้าเลี้ยง
4.3.4 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร
4.3.5 วัสดุรองพืน้ ที่ใช้ในโรงเรือน วัสดุรองรังต้องแห้ง สะอาด และอยูใ่ นสภาพดี
วัสดุรองพืน้ ควรมีความหนาจากพืน้ ไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
4.3.6 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนให้ปลอดภัยต่อไก่พนั ธุ์ และผู้ปฏิบตั ิงาน
4.3.7 มีการตรวจสภาพการท้างานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทุกวัน
4.3.8 มีระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแก้ไข กรณีระบบการผลิตขัดข้อง
4.3.9 มีอปุ กรณ์ส้ารองเมื่อเกิดช้ารุดเสียหาย
4.3.10 มีการท้าความสะอาดโรงเรือน และอุปกรณ์ด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อโรคและพัก
โรงเรือนไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นอย่างอืน่
4.3.11 มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท้าความสะอาดโรงเรือนหลังปลด
ไก่พนั ธุ์ โดยการปูายเชื้อ (swab) บริเวณที่ไก่พนั ธุเ์ คยอยูเ่ พือ่ เพาะหาเชื้อ
4.4 การจัดการไข่
4.4.1 มีวธิ กี ารเก็บไข่และการท้าความสะอาดไข่ อย่างถูกสุขลักษณะ
4.4.2 มีการเก็บรักษาไข่ในสภาพที่เหมาะสม
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5. สุขภาพสัตว์
5.1 การป้องกันและควบคุมโรค
5.1.1 ไก่พนั ธุใ์ นแต่ละโรงเรือนควรเป็นชนิดและสายพันธุเ์ ดียวกัน และมี
ระบบการเลี้ยงแบบเข้าและออกพร้อมกันหมด (all in all out)
5.1.2 การท้าลายเชื้อโรคจากภายนอกก่อนเข้า -ออกเขตฟาร์ม
- การท้าลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า -ออกจากฟาร์ม
- การท้าลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า -ออกจากฟาร์ม
- การท้าลายเชื้อโรควัสดุอปุ กรณ์กอ่ นเข้า - ออกจากฟาร์ม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า -ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
5.1.3 การปูองกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม
- เครื่องพ่นน้้ายาฆ่าเชื้อโรคเคลื่อนที่
5.1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
- มีการท้าวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม
- ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
- มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค
5.1.5 การควบคุมโรค
- การตรวจสอบเชื้อแซลโมเนลลา
- มีการตรวจสอบสุขภาพไก่พนั ธุ์ และการจัดการไก่ปวุ ย
- การจัดการไก่พนั ธุต์ าย
- การท้าลายซากไก่พนั ธุ์
- การควบคุมและก้าจัดสัตว์พาหะ
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค้าแนะน้าของกรมปศุสัตว์
5.2 การบาบัดโรค
5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
5.2.2 การรักษาโรคต้องอยูภ่ ายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบนั ทึกการรักษาสัตว์ปวุ ย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก
5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบตั ิตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ข้อปฏิบตั ิการควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง
- มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จา้ แนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา
- มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบนั ทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์
- มีบนั ทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
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ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

6. สวัสดิภาพสัตว์
6.1 ต้องมีการตรวจสอบฝูงไก่พนั ธุอ์ ย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงระยะห่างเหมาะสม
MAJOR
6.2 ไก่ได้รับอาหารและน้้าอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโต ตามลักษณะสายพันธุ์
MAJOR
6.3 กรณีจา้ เป็น การตัดปากตัดออกได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของปาก ที่อายุไม่เกิน 10 วัน
MAJOR
6.4 ควรมีการจัดการภายในโรงเรือน เพือ่ ให้ไก่มีพฤติกรรมตามธรรมชาติ
MAJOR
และมีความเป็นอยูท่ ี่สบาย
6.5 มีการจัดการดูแลไก่ที่ได้รับบาดเจ็บ ปุวย หรือพิการตามความเหมาะสม
MAJOR
6.6 ปฏิบตั ิตามระเบียบกรมปศุสัตว์วา่ ด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ
MAJOR
สัตว์ปกี ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
6.7 การจับไก่พนั ธุ์ และการขนย้ายไก่พนั ธุ์ ปฏิบตั ิตามระเบียบกรมปศุสัตว์วา่ ด้วย
MAJOR
การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปกี ระหว่างการขนส่ง พ .ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
7. การจัดการสิ่งแวดล้อม
7.1 การเก็บซากไก่พนั ธุ์ และการท้าลายซากไก่พนั ธุท์ ี่เหมาะสม
MAJOR
7.2 การก้าจัดขยะและของเสียที่เหมาะสม เช่น มูลไก่พนั ธุ์
MAJOR
7.3 การท้าลายวัสดุรองพืน้ ที่เหมาะสม สามารถปูองกันการฟุงู กระจายได้
MAJOR
7.4 น้้าที่ใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้้าสาธารณะ กรณีปล่อยน้้าจากฟาร์ม
MAJOR
ลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะต้องมีการบ้าบัดก่อน
8. ระบบการบันทึกข้อมูล
8.1 มีบนั ทึกข้อมูลการจัดการฟาร์มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการควบคุมโรค
MAJOR
- บันทึกข้อมูลเกีย่ วกับการบริหารฟาร์ม
- บันทึกข้อมูลเกีย่ วกับการจัดการด้านการผลิต
- บันทึกข้อมูลการควบคุม ปูองกัน และบ้าบัดโรค
8.2 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี
MINOR
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถอื เป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจน้าไปสู่ขอ้ บกพร่องได้
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ชื่อฟาร์ม..........................................................................
ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม่  ต่ออายุ  ตรวจติดตาม
วันที่ ตรวจประเมิน ........................ วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................... ครั้งที่ 2..........................

หัวข้อ
1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1 สถานที่ตั้ง
1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก
อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม
1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มต้องเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย
และสํานักงาน
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน
1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน
1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์ เป็นสัดส่วน
1.2.6 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้
1.2.7 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม
สะดวกในการขนส่ง
1.3 โรงเรือน
1.3.1 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่มีส่วนที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวไก่เนื้อ
1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงไก่เนื้อให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
โรงเรือนระบบเปิด น้ําหนักไก่เนื้อรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร
โรงเรือนระบบปิด น้ําหนักไก่เนื้อรวมไม่เกิน 33 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร
1.3.3 มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างและมีความเข้มของแสงสว่างค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
20 ลักซ์ ที่ระดับตาไก่เนื้อ ส่องสว่างอย่างน้อยใน 80% ของพื้นที่การเลี้ยง
รวมทั้งมีระยะมืดที่เหมาะสมโดย อายุไก่เนื้อตั้งแต่ 7 วันหลังลงไก่จนถึง 3 วัน
ก่อนจับส่งโรงฆ่าต้องมีช่วงมืดอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยควรมี 4 ชั่วโมงที่ต่อเนื่องกัน
1.3.4 การหมุนเวียนอากาศต้องเหมาะสมตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.5 ฝุ่นละออง ต้องไม่เกินตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.6 อุณหภูมิ ต้องเหมาะสม ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.7 ความชื้นสัมพัทธ์ต้องเหมาะสม ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
1.3.8 ปริมาณแก๊ส ตรวจวัดที่ระดับหัวไก่ แอมโมเนีย ไม่เกิน 20 พีพีเอ็ม
คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 3000 พีพีเอ็ม
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หัวข้อ
2. อาหารสําหรับไก่เนื้อ
2.1 อาหารสัตว์มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง
ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล
รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์
ทั่วไปและมีป้ายบ่งชี้
2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น
อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ
2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
-สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ
-สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
-มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.6 มีภาชนะบรรจุ และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม
2.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือ
การจัดการประจําฟาร์ม
2.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจาํ นวนเพียงพอ
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
3. น้ํา
3.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้
3.2 น้ําที่ให้ไก่เนื้อกินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ําบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ให้ไก่เนื้อกินด้าน กายภาพ เคมี
ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม และมีการส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
3.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
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หัวข้อ
4. การจัดการฟาร์ม
4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม
4.1.1 การเตรียมโรงเรือน
4.1.2 การกกลูกไก่
4.1.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา
4.1.4 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
4.1.5 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
4.1.6 การจัดการเรื่องสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
4.1.7 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยงและการขนส่ง
4.2 บุคลากร
4.2.1 จํานวนบุคลากรต้องเหมาะสม ดังนี้
- ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ 1 คน ระบบเปิด ดูแลไก่เนื้อไม่เกิน 10,000 ตัว
ระบบปิด ดูแลไก่เนื้อไม่เกิน 100,000 ตัว
- ผู้ควบคุมดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ หรือสัตวบาล 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน1,000,000 ตัว
- สัตวแพทย์ 1 คน ดูแลไก่เนื้อไม่เกิน 5,000,000 ตัว
4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม
4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแลด้าน
สุขภาพไก่เนื้อ
4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
4.3 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบียบสามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึง
และสะดวกในการปฏิบัติงาน
4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ และมีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
สําหรับจุ่มเท้าบุคคลก่อนเข้า - ออกโรงเรือน
4.3.3 มีการจัดการโรงเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนําไก่เนื้อเข้าเลี้ยง
4.3.4 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร
4.3.5 วัสดุรองพื้นที่ใช้ในโรงเรือน ต้องแห้ง สะอาด และอยู่ในสภาพเหมาะสม
4.3.6 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนให้ปลอดภัยต่อไก่เนื้อ และผู้ปฏิบัติงาน
4.3.7 มีการตรวจสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทุกวัน
4.3.8 มีระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแก้ไข กรณีระบบการผลิตขัดข้อง
4.3.9 มีอุปกรณ์สํารองเมื่อเกิดชํารุดเสียหาย
4.3.10 มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โรงเรือน อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบ
รวมทั้งปิดพักโรงเรือนไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นอย่างอื่น
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หัวข้อ
5. สุขภาพสัตว์
5.1 การป้องกันและควบคุมโรค
5.1.1 ไก่เนื้อที่นําเข้าเลี้ยงต้องสามารถระบุแหล่งที่มาได้
5.1.2 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
5.1.3 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม
- เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเคลื่อนที่
5.1.4 กรณีที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภายในฟาร์ม
- มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม
- ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
- มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค
5.1.5 การควบคุมโรค
- มีการตรวจสอบสุขภาพไก่เนื้อ และการจัดการไก่เนื้อป่วย
- การจัดการไก่เนื้อตาย
- การทําลายซากไก่เนื้อ
- การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
5.2 การบําบัดโรค
5.2.1 สัตวแพทย์ผ้คู วบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก
5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง
- มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา
- มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์
- มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา
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MINOR
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6. สวัสดิภาพสัตว์
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. การจัดการสิ่งแวดล้อม
7.1 การเก็บซากไก่เนื้อ และการทําลายซากไก่เนื้อที่เหมาะสม
MAJOR
7.2 การกําจัดขยะและของเสียที่เหมาะสม เช่น มูลไก่เนื้อ
MAJOR
7.3 การจัดการวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้
MAJOR
7.4 น้ําที่ใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ กรณีปล่อยน้ํา
MAJOR
จากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน
8. ระบบการบันทึกข้อมูล
8.1 มีระบบการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยให้ครอบคลุม ตามบันทึกการเลี้ยงไก่เนื้อ
MAJOR
(แบบ 1) และการตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงเรือน
ไก่เนื้อ (แบบ 2) ของกรมปศุสัตว์
8.2 มีการบันทึกข้อมูลการบริหารฟาร์มและการจัดการด้านการผลิตที่ถูกต้อง
REC
8.3 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี
MINOR
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ สี าหรับฟาร์มสุกร (มาตรฐานฟาร์มสุกร)
ชื่อฟาร์ม..........................................................................
ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม่  ต่ออายุ  ตรวจติดตาม
วันที่ ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................... ครั้งที่ 2..........................

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

ผู้บนั ทึกข้อมูล การตรวจประเมิน ....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2........................................

หัวข้อ

เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

CAR

1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1 ทาเลทีต่ งั้ ของฟาร์ม
1.1.1 อยูห่ า่ งจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร

REC

เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรค หรือมีมาตรการอืน่ ๆที่สามารถปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรคได้
1.1.2 ตัง้ บนท้าเลที่ไม่มนี ้าท่วมขัง
1.1.3 อยูห่ า่ งจากแหล่งปนเปือ้ นของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ

REC
MINOR

เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยูใ่ นสภาพเสีย่ ง ต้องมี
มาตรการในการปูองกันการปนเปือ้ น
1.2 ผังและลักษณะของฟาร์ม
1.2.1 มีเนือ้ ที่เหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพื้นที่เลีย้ งสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย

REC
MAJOR

และส้านักงาน
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ โรงผสมอาหาร หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน

MAJOR

1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์ส้ารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน

MINOR

1.2.5 มีพื้นที่ท้าลายซากสัตว์ เป็นสัดส่วน

MAJOR

1.2.6 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่เลีย้ งสัตว์ ปูองกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้

MAJOR

1.2.7 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องจัดการตามค้าแนะน้าการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดี

MINOR

ส้าหรับฟาร์มสุกร
1.2.8 มีพื้นที่บ้าบัดน้้าเสียและสิง่ ปฏิกลู เป็นสัดส่วน
1.3 โรงเรือน

MAJOR

1.3.1 มีพื้นที่เพียงพอในการเลีย้ งสุกรให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้

MAJOR

สุกรพ่อพันธุ์ ใช้พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 4.40 ตารางเมตรต่อตัว
สุกรแม่พันธุ์ ใช้พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1.32 ตารางเมตรต่อตัว
คอกคลอด

ใช้พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 3.60 ตารางเมตรต่อตัว

ซองคลอด

ใช้พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1.32 ตารางเมตรต่อตัว

กล่องกก

ใช้พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 0.04 ตารางเมตรต่อตัว

สุกรอนุบาล ใช้พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ตารางเมตรต่อตัว
สุกรรุ่น-ขุน ใช้พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1.00 ตารางเมตรต่อตัว
1.3.2 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ง่ายต่อการบ้ารุงรักษาท้าความสะอาด

MAJOR
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หัวข้อ
1.3.3 โรงเรือนอยูใ่ นสภาพที่ไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อสุกรและผูป้ ฏิบตั งิ าน

เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

CAR

MINOR

เช่น พื้นโรงเรือนหรือคอก ไม่หยาบหรือลืน่ เกินไป
1.3.4 โรงเรือนระบบเปิด ระยะห่างของโรงเรือน ห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 25 เมตร
1.3.5 โรงเรือนระบบปิด ผนังปิดรอบโรงเรือนมิดชิด และมีมาตรการหรือ
ระบบเตือนภัยกรณีไฟฟูาดับ หรืออุปกรณ์อตั โนมัตใิ นโรงเรือนไม่ท้างาน
2. อาหารสาหรับสุกร
2.1 อาหารสัตว์มคี ณ
ุ ภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.2 กรณีซอื้ อาหารสัตว์ตอ้ งซือ้ จากผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง
ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3 การใช้อาหารผสมยาเพื่อปูองกันและรักษาโรคต้องอยูภ่ ายใต้การดูแล

REC
MAJOR

MAJOR
MAJOR

MAJOR

รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์ทั่วไป
และมีปาู ยบ่งชี้
2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบือ้ งต้น
อย่างสม่้าเสมอ และมีการสุม่ ตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
สารตกค้างทางห้องปฏิบตั กิ าร
2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
-สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ
-สามารถปูองกันการปนเปือ้ นและการเสือ่ มสภาพของอาหารสัตว์
-มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบตั งิ าน
2.6 มีภาชนะบรรจุ และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม
2.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ และพันธุต์ ามก้าหนดในคูม่ อื
การจัดการประจ้าฟาร์ม
2.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจ้านวนเพียงพอ
ตามก้าหนดในคูม่ อื การจัดการประจ้าฟาร์ม
3. น้า
3.1 แหล่งน้้าที่ใช้เลีย้ งสุกรต้องสะอาด และปูองกันการปนเปือ้ นได้
3.2 น้้าที่ให้สุกรกินต้องมีคณ
ุ ภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้้าบริโภคของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หากใช้น้าบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้้าบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

MAJOR

MAJOR

MINOR
MINOR
MINOR

MAJOR
MINOR
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หัวข้อ
3.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้้าที่ให้สุกรกินด้าน กายภาพ เคมี ความเป็นพิษ
และจุลินทรีย์อา้ งอิงภายในฟาร์ม และมีการส่งตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้้าทาง
จุลินทรีย์และความเสีย่ งด้านอืน่ ที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4 มีปริมาณน้้าเพียงพอตามก้าหนดในคูม่ อื การจัดการประจ้าฟาร์ม
3.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้า ควรสะอาด และมีจ้านวนเพียงพอ
ตามก้าหนดในคูม่ อื การจัดการประจ้าฟาร์ม
4. การจัดการฟาร์ม

เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

CAR

MINOR

MINOR
MINOR

4.1 คู่มอื การจัดการฟาร์ม
4.1.1 การเตรียมโรงเรือน

MINOR

4.1.2 การให้อาหารและน้้า

MINOR

4.1.3 วิธีการเลีย้ ง การผสม การเข้าคลอด การกกลูกสุกร และการหย่านม

MINOR

4.1.4 วิธีการท้าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์

MINOR

4.1.5 การควบคุมและก้าจัดสัตว์พาหะ

MINOR

4.1.6 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
4.1.7 การจัดการด้านสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม
4.2 บุคลากร

MINOR
MINOR

4.2.1 มีสัตวแพทย์ที่มใี บอนุญาตเป็นผูค้ วบคุมฟาร์มสุกร ก้ากับดูแลด้านสุขภาพสุกร

MAJOR

4.2.2 จ้านวนบุคลากรต้องเหมาะสม (ผูเ้ ลีย้ งสุกร สัตวบาล สัตวแพทย์)

MINOR

4.2.3 บุคลากรในฟาร์มได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปี

MAJOR

4.2.4 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง และมีบนั ทึกข้อมูลการฝึกอบรม
4.3 การจัดการภายในโรงเรือน การทาความสะอาด และบารุงรักษา

MINOR

4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบียบสามารถท้าความสะอาดได้อย่างทั่วถึง

MINOR

และสะดวกในการปฏิบตั งิ าน
4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ และมีอา่ งน้้ายาฆ่า

MAJOR

เชือ้ โรค ส้าหรับจุม่ เท้าบุคคลก่อนเข้า - ออกโรงเรือน
4.3.3 ส่วนการผลิตแยกกันอย่างชัดเจน เช่น สุกรอนุบาล แยกจาก

MAJOR

พ่อ-แม่พันธุ์ ภายในโรงเรือนต้องแบ่งส่วนพื้นที่การเลีย้ งกัน
4.3.4 ท้าความสะอาดของพื้นคอกอย่างสม่้าเสมอ ไม่มมี ลู สัตว์คา้ งคอก

MINOR

4.3.5 มีการท้าความสะอาด ฆ่าเชือ้ โรคโรงเรือน และพักโรงเรือนไม่นอ้ ยกว่า

MAJOR

5 วัน (หรือตามประกาศของทางราชการกรณีเกิดโรคระบาด)
4.3.6 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร

MINOR

4.3.7 มีการดูแลและซ่อมบ้ารุงโรงเรือนให้ปลอดภัยต่อสุกร และผูป้ ฏิบตั งิ าน

MINOR
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เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

CAR

5. สุขภาพสัตว์
5.1 การป้องกันและควบคุมโรค
5.1.1 การท้าลายเชือ้ โรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม
- การท้าลายเชือ้ โรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม

MAJOR

- การท้าลายเชือ้ โรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม

MAJOR

- การท้าลายเชือ้ โรควัสดุอปุ กรณ์กอ่ นเข้า-ออกจากฟาร์ม

MAJOR

- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้

MAJOR

5.1.2 การปูองกันการสะสมของเชือ้ โรคในฟาร์ม
- เครื่องพ่นน้้ายาฆ่าเชือ้ โรคเคลือ่ นที่

MAJOR

5.1.3 การสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค
- มีโปรแกรมวัคซีนโรคปากและเท้าเปือ่ ยและอหิวาห์สุกรหรือวัคซีนอืน่ ๆ

MAJOR

รวมทั้ง มีโปรแกรมการก้าจัดพยาธิภายในและภายนอก ตามการก้าหนด
ของสัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์มสุกร
- ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง

MAJOR

5.1.4 การควบคุมโรค
- มีการแยกสุกรปุวยออกจากสุกรปกติ และอยูใ่ นพื้นที่เหมาะสม

MAJOR

- มีการตรวจวินจิ ฉัยโรคสุกรปุวยและสุกรตาย

MAJOR

- มีการท้าลายซากสุกรที่เหมาะสม

MAJOR

- การควบคุมและก้าจัดสัตว์พาหะ

MAJOR

- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

MAJOR

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค้าแนะน้าของกรมปศุสัตว์
5.2 การบาบัดโรค
5.2.1 สัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์มปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์

MAJOR

5.2.2 การรักษาโรคต้องอยูภ่ ายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์ม

MAJOR

หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์ม
- มีบนั ทึกการรักษาสัตว์ปวุ ย หรือบันทึกการตรวจวินจิ ฉัยผ่าซาก
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5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบตั ติ าม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร

เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

CAR

MAJOR

เรื่อง ข้อปฏิบตั กิ ารควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีใบสัง่ ยาจากสัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์มถูกต้อง
- มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จ้าแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ตอ้ งมีใบสัง่ ยา
- มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์ม
- มีบนั ทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์
- มีบนั ทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
5.2.4 มีการก้าหนดวิธีปฏิบตั งิ านในการควบคุมเข็มฉีดยาที่อาจคงค้างอยูใ่ นตัวสุกร
6. สวัสดิภาพสัตว์
6.1 ดูแลสุขภาพสุกรให้แข็งแรง ให้ได้รับอาหารอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโต

MAJOR
MAJOR

ตามลักษณะของสายพันธุแ์ ละมีพฤติกรรมตามธรรมชาติ
6.2 จัดการพื้นที่เลีย้ งให้เหมาะสมกับจ้านวนสุกรที่เลีย้ ง เพื่อไม่ให้สุกรเกิด

MAJOR

ความเครียดเนือ่ งจากการเลีย้ งหนาแน่นเกินไป
6.3 สุกรที่ได้รับบาดเจ็บ ปุวย หรือพิการ ควรได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน กรณีที่

MAJOR

พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรรักษา ให้รีบท้าลายทันทีเพื่อไม่ให้ทรมาน
6.5 ปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุม้ ครองและดูแลสวัสดิภาพ
สุกร ณ สถานที่เลีย้ ง พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
6.6 การจับสุกร การขนย้ายสุกรปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุม้ ครอง
และดูแลสวัสดิภาพสุกรระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
7. การจัดการสิง่ แวดล้อม

MAJOR
MAJOR

7.1 การกาจัดของเสีย
7.1.1 มีการรวบรวมและก้าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม

MINOR

7.1.2 มีการรวบรวมและท้าลายซากสุกรที่เหมาะสม

MAJOR

7.1.3 มีการเก็บกวาดและจัดการมูลสุกรที่เหมาะสม
7.2 การบาบัดน้าเสียและน้าทิง้ ต้องผ่านมาตรฐานทีก่ าหนด

MAJOR

- น้้าทิ้งภายในฟาร์มต้องผ่านการบ้าบัด โดยวิธีที่เหมาะสม ไม่กอ่

MAJOR

ให้เกิดกลิน่ หรือก่อความร้าคาญต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยในพื้นที่ข้างเคียง
- มาตรฐานน้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทการเลีย้ งสุกร พ.ศ. 2548

MAJOR
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เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

CAR

8. ระบบการบันทึกข้อมูล
8.1 ข้อมูลทะเบียนประวัตสิ ุกร

REC

8.2 กรณีพ่อพันธุแ์ ม่พันธุ์ ให้มบี นั ทึกข้อมูลการสืบพันธุ์

MAJOR

8.3 ข้อมูลการน้าสุกรเข้าและออกจากฟาร์ม

MAJOR

8.4 ข้อมูลการเข้าและออกของยานพาหนะ และการเข้าเยีย่ มชม

MAJOR

8.5 ข้อมูลการตรวจสุขภาพสัตว์ การรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพสัตว์

MINOR

8.6 ข้อมูลการจัดการด้านอาหารสัตว์

MAJOR

8.7 ข้อมูลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในฟาร์ม

MINOR

8.8 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี
MINOR
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิง่ ที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดหี รือมาตรฐานฟาร์มเลีย้ งสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิง่ ที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดหี รือมาตรฐานฟาร์มเลีย้ งสัตว์ในบางส่วน
และไม่มผี ลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิง่ ที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจน้าไปสู่
ข้อบกพร่องได้
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หัวข้อ
1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1 ทําเลที่ตั้งของฟาร์ม
1.1.1 อยู่ห่างจากศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ในรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร
1.1.2 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคได้
1.1.3 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
1.1.4 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 ผังและลักษณะของฟาร์ม
1.2.1 พื้นที่ของฟาร์มมีขนาดเพียงพอ และเหมาะสมกับการเลี้ยงโคนม
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจาก
บ้านพักอาศัยและสํานักงาน
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ โรงผสมอาหาร หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน
1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือรีดนมและสารเคมีแยกเป็นสัดส่วน
1.2.5 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยง ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า-ออกได้
1.2.6 ควรเป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีร่มเงาในฟาร์มเพียงพอ
1.3 โรงเรือน
1.3.1 คอกพักควรมีพื้นที่สําหรับโคนม ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อตัว
1.3.2 โรงเรือนต้องสร้างด้วยวัสดุที่คงทน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน
และสัตว์ สามารถป้องกันความร้อนจากแสงแดดและฝนได้
1.3.3 พื้นโรงรีดนมทําด้วยคอนกรีตไม่ขัดมัน มีความลาดเอียง ไม่มีน้ําขัง
และยกระดับสูงกว่าพื้นดิน มีระบบระบายน้ําทีดี
1.3.4 ในกรณีพื้นโรงเรือนเป็นดินจะต้องเป็นดินอัดแน่น มีระบบการกําจัด
ของเสียทีมีประสิทธิภาพ และขนาดเหมาะสมกับจํานวนสัตว์
1.3.5 หลังคาโรงเรือนยกสูงโปร่ง อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีและไม่มี
สิ่งก่อสร้างหรือวัตถุบังลม
1.3.6 รางอาหาร และภาชนะบรรจุน้ํากินทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย
มีปริมาณเพียงพอ และอยู่ในที่ร่ม
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1.3.7 ควรมีแสงส่องสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ถ้าแสงธรรมชาติไม่เพียงพอ
ควรใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าช่วยและควรมีไฟฟ้าฉุกเฉินใช้กรณีไฟฟ้าขัดข้อง
1.3.8 มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานและ
โดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับการรีดนม ให้เก็บอย่างถูกสุขลักษณะ
2. อาหารสําหรับโคนม
2.1 อาหารข้นมีคุณภาพตามกฎหมายการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.2 กรณีซื้ออาหารข้นต้องซื้อจากแหล่งผลิตที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารข้นเอง
ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3 กระสอบหรือไซโลบรรจุอาหารอาหารสัตว์ต้องสะอาด แห้ง กันความชื้น
ได้ ไม่มีเชื้อรา ไม่เคยบรรจุวัตถุมีพิษ การขนส่งต้องเหมาะสม
2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น
อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์
และสารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ
2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
-สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ
-สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
-มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.6 อาหารหยาบคุณภาพดีเพียงพอกับความต้องการของโคนมและสอดคล้อง
กับอาหารข้นโดยเหมาะสมกับช่วงอายุและสายพันธุ์ ตามหลักวิชาการ
2.7 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
3. น้ํา
3.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงโคนมต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้
3.2 มีน้ําสะอาดและเพียงพอสําหรับโคกินและเหมาะสมสําหรับใช้ในฟาร์ม
ตามวัตถุประสงค์
4. การจัดการฟาร์ม
4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม
4.1.1 การจัดการโคแรกคลอดถึงหย่านม
4.1.2 การจัดการโครุ่น โคสาว (ตั้งแต่หย่านมถึงผสมพันธุ์)
4.1.3 การจัดการโคท้อง
4.1.4 การจัดการโครีดนม
4.1.5 การจัดการแม่โคแห้งนม
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4.1.6 การจัดการด้านอาหารและน้ํา
4.1.7 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
4.1.8 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
4.1.9 การจัดการเรื่องสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
4.2 บุคลากร
4.2.1 มีบุคลากรเหมาะสมกับจํานวนโคนมที่เลี้ยง
4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม
4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มโคนมกํากับดูแลด้าน
สุขภาพโคนม
4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี มีการตรวจสอบก่อนทําการรีดนม
4.2.5 บุคลากรที่ทํางานในฟาร์ม ต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจํา
ทุกปี และได้รับการรับรองว่าไม่เป็นโรควัณโรค
4.3 การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
4.3.1 พื้นคอกสะอาด แห้ง มีการเก็บมูลสัตว์ไม่ให้สะสมอยู่ข้างคอก
4.3.2 ทําความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ ล้างรางอาหารและรางน้ําอย่างสม่ําเสมอ
ไม่ให้มีเศษอาหารเก่าเชื้อรา หรือมูลโค สะสม
4.3.3 ตัดหญ้าและทําความสะอาดรอบโรงเรือน
4.3.4 ทําความสะอาดโรงรีดนม และอุปกรณ์ทั้งหมดในโรงรีดนมสม่ําเสมอ
5. สุขภาพสัตว์
5.1 การป้องกันและควบคุมโรค
5.1.1 ระบุแหล่งที่มาของโคนม โคนมที่ซื้อเข้าฟาร์มจะต้องได้รับการกักโรค
และตรวจรับรองสุขภาพจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
5.1.2 การป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกฟาร์ม
- มีระบบการทําลายเชื้อโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
5.1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
- มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยหรือวัคซีนอื่นๆตาม
ความเหมาะสม
- มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิภายใน และกําจัดพยาธิภายนอก
5.1.4 การควบคุมโรค
- มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมและการจัดการโคนมป่วย
- การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะบริเวณโรงรีดนม สถานที่เก็บอาหารสัตว์
- มีการตรวจโรควัณโรค และโรคแท้งติดต่อ อย่างน้อยปีละครั้ง
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- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
5.2 การบําบัดโรคโคนม
5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
6. สวัสดิภาพสัตว์
6.1 โคนมที่เลี้ยงในฟาร์มควรมีอิสระในการเคลื่อนไหว อยู่สบายและปลอดภัย
6.2 มีการดูแลตัดแต่งกีบโคทุกตัวที่มีปัญหา
6.3 โคนมที่ป่วย บาดเจ็บหรือพิการควรมีการดําเนินการอย่างเหมาะสม
เพื่อไม่ให้เกิดการทรมานสัตว์
6.4 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ
โคนม ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
7. สิ่งแวดล้อม
7.1 มีการรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
7.2 การจัดการซากสัตว์ ปฏิบัติตามสัตวแพทย์ผ้คู วบคุมฟาร์ม
7.3 มีการเก็บกวาดและจัดการมูลโคที่เหมาะสม
7.4 ในกรณีน้ําเสียที่ต้องการจะปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีระบบบําบัด
น้ําเสียให้เหมาะสมและมีคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามที่
ราชการกําหนด
8. การผลิตน้ํานมดิบ
8.1 ผู้รีดนม
8.1.1 ผู้รีดนมต้องมีสุขภาพดี ปราศจากโรคติดต่อที่จะแพร่กระจายเชื้อมา
ยังโคนมหรือน้ํานม
8.1.2 ผู้รีดนมต้องปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคลทีดี
8.2 การเตรียมแม่โคก่อนการรีด
8.2.1 ต้องเตรียมแม่โคก่อนทําการรีดนมให้สะอาด
ทําความสะอาดบริเวณเต้านมก่อนทําการรีดนมทุกครั้ง
8.2.2 ก่อนรีดนมให้รีดนม 2-3 ครั้งเพือทดสอบน้ํานมว่าผิดปกติหรือไม่
และมีการทดสอบเต้านมอักเสบทุกเต้าก่อนรีดนมลงถังรวม
8.2.3 กรณีที่ใช้ยากับโคนม ต้องพ้นระยะหยุดยาก่อนรีดน้ํานมเพื่อจําหน่าย
และให้ส่งน้ํานมตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง
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8.3 การรีดนม
8.3.1 รีดนมให้ถูกต้องตามหลักวิธี และหลังรีดนมเสร็จต้องจุ่มหัวนมใน
น้ํายาจุ่มหัวนมทุกครั้ง
8.3.2 อุปกรณ์และภาชนะรองรับน้ํานมดิบต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นอับหรือบูด
ผิวเรียบไม่มีรอยเชื่อมต่อ ไม่ทําปฏิกิริยากับน้ํานมดิบ และทําความ
สะอาดฆ่าเชื้อก่อนและหลังการใช้
8.3.3 หลังจากรีดนมเสร็จต้องทําความสะอาดอุปกรณ์รีดนม กรณีใช้เครื่อง
รีดนมให้ถอดชิ้นส่วนออกล้างและผึ่งลมให้แห้งทุกครั้ง
8.4 การขนส่งน้ํานมดิบ

MAJOR

8.4.1 น้ํานมดิบที่รีดได้และบรรจุในถัง ต้องรีบขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ
หรือโรงงานแปรรูปให้เร็วที่สุด
8.4.2 หลังจากส่งน้ํานมแล้ว ต้องทําความสะอาดถังนมโดยเร็ว
8.5 คุณภาพน้ํานมดิบ
8.5.1 เนื้อนมไม่รวมมันเนย (solid not fat) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.25
8.5.2 โปรตีน (PROTEIN) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.8
8.5.3 ธาตุน้ํานมทั้งหมด (TOTAL SOLIDS) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12
8.5.4 จุดเยือกแข็ง หรือค่าความถ่วงจําเพาะ
- จุดเยือกแข็งควรมีค่าระหว่าง -0.520 °C ถึง -0.525 °C
- ความถ่วงจําเพาะที่ 20 องศาเซลเซียส มีค่า 1.028
8.5.5 ชั่วโมงการเปลี่ยนสีของเมทธีลีนบลูมากกว่า 4 ชม. หรือรีซาซูรีน
มากกว่า 4.5 จุด อ่านผลที่ 1 ชม.
8.5.6 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่มากกว่า 400,000 โคโลนี/มิลลิลิตร
8.5.7 ปริมาณจุลินทรีย์โคไลฟอร์ม ไม่มากกว่า 10,000 โคไลนี/มิลลิลิตร
8.5.8 ปริมาณจุลินทรีย์ทนร้อน ไม่มากกว่า 1,000 โคไลนี/มิลลิลิตร
8.5.9 ปริมาณเซลล์โซมาติก ไม่เกิน 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร
8.5.10 ยาปฏิชีวนะให้ผลลบเมื่อทดสอบ Delvo test หรือ AM test หรือ
ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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9. การบันทึกข้อมูล
9.1 มีระบบบันทึกข้อมูลโดยใช้แบบ ผท.1 ของกรมปศุสัตว์ หรือบันทึกที่
MAJOR
ใกล้เคียงกับ ผท. 1
9.2 มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารฟาร์ม เช่น ข้อมูลด้าน
REC
บุคลากร การฝึกอบรม ข้อมูลด้านสุขภาพ
9.3 มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านผลผลิต เช่น ข้อมูลตัวโค
REC
อาหารและน้ํา การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ การให้ผลิต ผลวิเคราะห์
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่
ข้อบกพร่องได้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)
รหัส F-DG-AUD-01
แก้ไขครั้งที่ 0
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ ตรวจประเมิน ........................ วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................... ครั้งที่ 2..........................
หน้า 1/6
ผู้บันทึกข้อมูล การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1....................................... ครั้งที่ 2.....................................
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ
หัวข้อ
หมายเลข
ชื่อฟาร์ม..........................................................................
ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม่  ต่ออายุ  ตรวจติดตาม

พิจารณา

1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1 สถานที่ตั้ง
1.1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคได้
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 ผังลักษณะฟาร์ม
1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดี เนื้อที่เหมาะสมกับขนาดฟาร์ม
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย
และสํานักงาน
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน
1.2.4 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยง ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้
1.2.5 มีโรงเรือนเลี้ยงแพะนม หากมีแปลงหญ้าควรมีร่มเงากันแดดและความร้อน
1.3 โรงเรือน
1.3.1 โรงเรือนมีพื้นที่เพียงพอ โดยแพะ 1 ตัวต่อพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตร
1.3.2 โรงเรือนแพะมีโครงสร้างแข็งแรง มีหลังคากันแดด กันฝน และกันแรงลมได้
อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลังคาสูงอย่างน้อย 2.5 เมตร และภายใน
โรงเรือนกั้นแบ่งเป็นคอก
1.3.3 ผนังคอกโปร่ง มีความสูงไม่ต่ํากว่า 1.5 เมตร
1.3.4 พื้นโรงเรือนและพื้นคอก ต้องแห้งและสะอาด
1.3.5 พื้นใต้โรงเรือนเป็นพื้นซีเมนต์หรือพื้นดินอัดแน่น ทางขึ้นโรงเรือนยกระดับ
ลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา
1.3.6 กรณียกพื้นคอก ต้องมีความสูงของคอกเหมาะสม และใต้ถุนมีตาข่ายกั้น
1.3.7 มีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคล เวลาเข้าและออกจากโรงเรือน
1.3.8 อุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงเรือนต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อแพะนม
และผู้เลี้ยง
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ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

CAR

2. อาหารสําหรับแพะนม
2.1 อาหารสัตว์มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง
ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น
อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ
2.4 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
-สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ
-สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
-มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.5 มีภาชนะบรรจุ และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม
2.6 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือ
การจัดการประจําฟาร์ม
2.7 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
3. น้ํา
3.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงแพะนมต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้
3.2 มีน้ําสะอาดและเพียงพอสําหรับแพะนม มีความเหมาะสมสําหรับใช้ในฟาร์ม

MAJOR
MAJOR

ตามวัตถุประสงค์
4. การจัดการฟาร์ม
4.1 คู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
4.1.1 การเตรียมโรงเรือน
4.1.2 การจัดการด้านการเลี้ยงแพะนม
4.1.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา
4.1.4 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
4.1.5 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
4.1.6 การจัดการรีดนม และการเก็บรักษาน้ํานมดิบ
4.1.7 การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
4.1.8 การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์
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หัวข้อ
4.2 บุคลากร
4.2.1 มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม
4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม
4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มแพะนมกํากับดูแลด้าน
สุขภาพแพะนม
4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี มีการตรวจสอบก่อนทําการรีดนม
4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
4.3 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
4.3.1 โรงเรือนและบริเวณโดยรอบต้องสะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสม
หรือเพาะเชื้อโรค แมลง และสัตว์พาหะนําโรค
4.3.2 ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรงรีดนม และอุปกรณ์สม่ําเสมอ
4.3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บเป็นสัดส่วน สะดวกในการปฏิบัติงาน
4.3.4 มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์สม่ําเสมอ
4.4 การจัดการฝูงแพะ
2.2.1 มีการคัดเลือกและจัดฝูงแพะนมตามขนาด อายุ เพศ พ่อพันธุ์
และแม่พันธุ์ทดแทน
2.2.2 มีการคัดแพะนมที่พิการหรือไม่สมบูรณ์ออกจากฝูง

เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ
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MINOR
MINOR
MAJOR
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MAJOR
MINOR
MAJOR
MINOR
MAJOR
MAJOR
M AJOR

5. สุขภาพสัตว์
5.1 การป้องกันโรคและควบคุมโรค
5.1.1 ระบุแหล่งที่มาของแพะนม แพะนมที่ซื้อเข้าฟาร์มจะต้องได้รับการกักโรค
และตรวจรับรองสุขภาพจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
5.1.2 การป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกฟาร์ม
- มีระบบการทําลายเชื้อโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
5.1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
- มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย หรือวัคซีนอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
- มีโปรแกรมการกําจัดพยาธิภายในและภายนอก

MAJOR

MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
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หัวข้อ
5.1.4 การควบคุมโรค
- มีการตรวจสอบสุขภาพแพะนม และการจัดการแพะป่วย
- การควบคุมและการกําจัดสัตว์พาหะบริเวณรีดนม สถานที่เก็บอาหารสัตว์
- มีโปรแกรมการตรวจโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น
โรคแท้งติดต่อ
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
5.2 การบําบัดโรค
5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
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6.สวัสดิภาพสัตว์
6.1 มีการตรวจสอบฝูงแพะนมอย่างสม่ําเสมอ
6.2 ภายในโรงเรือนต้องสะอาด มีการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจํานวนแพะนม
6.3 ดูแลแพะนมให้ได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตามลักษณะ
ของสายพันธุ์
6.4 มีการดูแลแพะนมที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วยหรือพิการ ตามความเหมาะสม

MINOR
MINOR
MINOR
MINOR

7. สิ่งแวดล้อม
7.1 มีการจัดการซากแพะนมที่เหมาะสม
7.2 ขยะมูลฝอยต้องรวบรวมในภาชนะรองรับที่ปิดมิดชิด และนําไปกําจัด
โดยวิธีที่เหมาะสม
7.3 มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นหรือก่อให้
เกิดความรําคาญต่อผู้ที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง
7.4 ในกรณีน้ําเสียที่ต้องการจะปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีระบบบําบัด
น้ําเสียให้เหมาะสม

MAJOR
MINOR
MINOR
MAJOR
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8. การผลิตน้ํานมดิบ การเก็บรักษาและการขนส่งน้ํานมดิบ
8.1 ผู้รีดนม
8.1.1 ผู้รีดนมต้องมีสุขภาพดี ปราศจากโรคติดต่อที่จะแพร่กระจายเชื้อมา
ยังแพะนมหรือน้ํานม
8.1.2 ผู้รีดนมต้องปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
8.2 การเตรียมแม่แพะก่อนการรีด
8.2.1 ต้องเตรียมแม่แพะก่อนทําการรีดนมให้สะอาด
ทําความสะอาดบริเวณเต้านมก่อนทําการรีดนมทุกครั้ง
8.2.2 ก่อนรีดนมให้รีดนม 2-3 ครั้งเพื่อทดสอบน้ํานมว่าผิดปกติหรือไม่
และมีการทดสอบเต้านมอักเสบทุกเต้า ก่อนรีดนมลงถังรวม
8.2.3 กรณีที่ใช้ยากับแพะนม ต้องพ้นระยะหยุดยาก่อนรีดน้ํานมเพื่อจําหน่าย
และให้ส่งน้ํานมตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง
8.3 การรีดนม
8.3.1 รีดนมให้ถูกต้องตามหลักวิธี และหลังรีดนมเสร็จต้องจุ่มหัวนมใน
น้ํายาจุ่มหัวนมทุกครั้ง
8.3.2 อุปกรณ์และภาชนะรองรับน้ํานมดิบต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นอับหรือบูด
ผิวเรียบไม่มีรอยเชื่อมต่อ ไม่ทําปฏิกิริยากับน้ํานมดิบ และทําความ
สะอาดฆ่าเชื้อก่อนและหลังการใช้
8.3.3 หลังจากรีดนมเสร็จต้องทําความสะอาดอุปกรณ์รีดนม กรณีใช้เครื่อง
รีดนมให้ถอดชิ้นส่วนออกล้างและผึ่งลมให้แห้งทุกครั้ง
8.4 การเก็บรักษาและการขนส่งน้ํานมดิบ
8.4.1 น้ํานมดิบที่รีดได้และบรรจุในถังต้องรีบขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ
หรือโรงงานแปรรูปให้เร็วที่สุด กรณีไม่แช่เย็นต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง
8.4.2 หลังจากส่งน้ํานมแล้ว ต้องทําความสะอาดถังนมโดยเร็ว
8.4.3 หากไม่สามารถส่งน้ํานมได้ทันที ให้เก็บรักษาน้ํานมไว้อย่างเหมาะสม
8.4.4 ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งน้ํานมต้องสะอาด ปลอดภัย
และป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการขนส่งได้
8.5 คุณภาพน้ํานมแพะดิบ
ให้เป็นไปตาม มกษ. 6006-2551 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้ํานมแพะดิบ
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR

MAJOR
MAJOR

MAJOR

MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
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9. การบันทึกข้อมูล
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

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก)
ชื่อฟาร์ม.......................................................................
ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม่  ต่ออายุ  ตรวจติดตาม
วันที่ ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.........................ครั้งที่ 2..........................
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ผู้บันทึกข้อมูล การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2........................................

หัวข้อ
1. องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
1.1 สถานที่ตั้ง
1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก
อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 การวางผังและลักษณะของสถานที่ฟักไข่
1.2.1 พื้นที่ของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกต้องเหมาะสมกับขนาดและจํานวนอาคาร
ที่ใช้ปฏิบัติงาน
1.2.2 มีอาคารของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเป็นสัดส่วน แยกจากสํานักงาน
หรือที่พักอาศัย
1.2.3 มีพื้นที่รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นสัดส่วน
1.2.4 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์ เป็นสัดส่วน
1.2.5 มีแหล่งน้ําใช้ และสถานที่เก็บกักน้ํา
1.2.6 มีระบบบําบัดน้ําเสีย
1.2.7 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่สถานที่ฟักไข่ มีทางเข้าและออกที่ชดั เจน
1.2.8 หากมีถนนภายในสถานที่ฟักไข่ต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้าง
เหมาะสม สะดวกในการขนส่ง
1.3 ลักษณะภายในอาคารฟักไข่
1.3.1 พื้นที่อาคารต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนผลผลิต
1.3.2 มีการจัดการแบ่งพื้นที่ เป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับกิจกรรม และจํานวน
ผลผลิต แยกพื้นที่ส่วนสะอาดออกจากส่วนสกปรก
1.3.3 พื้นผิวภายในอาคาร มีผิวเรียบไม่แหลมคม ไม่ดูดซับน้ํา
และทําความสะอาดได้ง่าย
1.3.4 การหมุนเวียนอากาศเหมาะสมตามชนิด และสายพันธุ์สัตว์ปีก ตามกําหนด
ในคู่มอื การปฏิบัติงาน
1.3.5 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมตามชนิด และสายพันธุ์สัตว์ปีก
ตามกําหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน
1.3.6 แสงสว่างเหมาะสม ตามชนิดสายพันธุ์สัตว์ปีก ตามกําหนดในคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก)

หัวข้อ
2. น้ําใช้สําหรับทําความสะอาดสถานที่ฟักไข่
2.1 แหล่งน้ําได้รับการจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ โดยคํานึงถึง
สภาวะแวดล้อม การควบคุมโรค และความปลอดภัย
2.2 น้ําที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ําบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ด้าน กายภาพ เคมี
ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิง และมีการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทาง
จุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. การจัดการสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
3.1 คู่มือการปฏิบัติงาน
3.1.1 การรับไข่ฟัก
3.1.2 การเก็บรักษาไข่ฟัก
3.1.3 การอุ่นไข่หรือการปรับอุณหภูมิ และการจัดการฟักไข่
3.1.4 การจัดการลูกสัตว์ปีกหลังการฟัก เช่น การคัดคุณภาพลูกสัตว์ปีก
การทําวัคซีน การเก็บลูกสัตว์ปีกขณะรอการขนส่ง
3.1.5 การป้องกันและควบคุมโรค
3.1.6 การสุขาภิบาลภายในโรงฟักไข่สัตว์ปีก
3.1.7 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
3.1.8 การขนส่งไข่ฟัก และลูกสัตว์ปีก
3.1.9 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก
3.1.10 การใช้และเก็บรักษาสารเคมี ยา และวัคซีน
3.2 บุคลากร
3.2.1 มีจํานวนบุคลากรเหมาะสม และมีการระบุแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโดยคํานึงถึงการปนเปื้อนข้าม

เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

CAR

MINOR
MAJOR

MINOR

MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR

(cross contamination) ดังนี้
ผู้ดูแลการฟักไข่ 1 คน รับผิดชอบลูกไก่หรือลูกเป็ดที่ผลิตได้ไม่เกิน
500,000 ตัว ต่อสัปดาห์
สัตวแพทย์ 1 คน รับผิดชอบดูแลลูกไก่หรือลูกเป็ดที่ผลิตได้ไม่เกิน
2,000,000 ตัว ต่อสัปดาห์
3.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม
3.2.3 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี

REC
MAJOR
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เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

CAR

3.2.4 บุคลากรภายในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี
มีผลการตรวจเชื้อแซลโมเนลลา
3.2.5 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแล
ด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยในสถานที่ฟักไข่
3.3 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
3.3.1 มีระบบการทําความสะอาด ฆ่าเชื้ออุปกรณ์และอาคารภายในสถานที่ฟักไข่
สัตว์ปีกอย่างมีประสิทธิภาพ

MAJOR

3.3.2 มีการสุ่มตรวจเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราในตู้ฟัก ตู้เกิด อุปกรณ์ฟักไข่

MAJOR

และภายในอาคารฟักไข่ตามแผนที่กําหนด
3.3.3 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ จํานวนที่เหมาะสม และ เพียงพอต่อการใช้งาน

MINOR

3.3.4 มีการตรวจสอบระบบการทํางานและการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องตามคู่มือ

MINOR

การใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิด
3.3.5 มีระบบสัญญาณเตือนกรณีฉุกเฉิน
3.3.6 มีเครื่องกําเนิดไฟและอุปกรณ์สํารองเพียงพอและเหมาะสม
3.3.7 หากจําเป็นต้องเก็บรักษาไข่ ต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องเก็บรักษาไข่
4. การรับไข่ฟัก
4.1 ไข่สัตว์ปีกที่รับต้องมาจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ที่ได้มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์
4.2 ขนส่งไข่ฟักด้วยพาหนะที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ และมีการควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่กําหนด
5. การจัดการไข่ฟัก
5.1 คัดไข่ที่มีคุณภาพ สะอาด และฆ่าเชื้อไข่ ก่อนนําเข้าฟัก
5.2 หากจําเป็นต้องเก็บรักษาไข่ ให้เก็บตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือเก็บดังนี้

MAJOR

MAJOR

MAJOR
MINOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR

MAJOR
MAJOR

- ไข่ไก่เก็บที่อุณหภูมิ 15°C ถึง 18°C ความชื้นสัมพัทธ์ 75% ถึง 85%
- ไข่เป็ดเก็บที่อณ
ุ หภูมิ 16°C ถึง 20°C ความชื้นสัมพัทธ์ 70% ถึง 90%
6. การฟักไข่
6.1 กรณีที่เก็บไข่ในห้องเก็บรักษาไข่ ควรทําการอุ่นไข่ในระยะเวลาที่เหมาะสม ณ
อุณหภูมิห้องซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก ก่อนนําไข่เข้าตู้ฟัก
6.2 นําไข่เข้าฟักในตู้ฟักที่ได้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และคุณภาพอากาศ
ที่เหมาะสมกับการฟักไข่แต่ละช่วงอายุ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
6.3 มีการฆ่าเชื้อไข่ที่เรียงแล้วในตู้ฟัก
6.4 หลังการฟัก มีการส่องไข่เพื่อแยกไข่ลมและไข่ตายโคมออก และบันทึกข้อมูล
6.5 กรณีที่มีการย้ายไข่ฟักไปสู่ตู้เกิด มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ในตู้เกิดเหมาะสมตามคู่มือการปฏิบัติงาน

REC
MAJOR
REC
MAJOR
MAJOR
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เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข
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CAR

6.6 หลังจากการเกิด คัดสัตว์ปีกตัวที่ไม่สมบูรณ์ออก มีบันทึกรายงานผลการฟัก
6.7 ทําความสะอาดฆ่าเชื้อถาดไข่ และตู้เกิดทุกครั้งหลังจากนําลูกสัตว์ออก
7. การจัดการลูกสัตว์ปีกหลังการฟัก
7.1 การคัดคุณภาพและแยกเพศลูกสัตว์ปีก

MAJOR
MAJOR

7.1.1 มีการคัดคุณภาพและแยกขนาดหรือเพศลูกสัตว์ปีก ลูกสัตว์ปีกที่คัดเลือก

MAJOR

ต้องมีคุณภาพสมบูรณ์
7.1.2 มีการทําความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ห้องคัดคุณภาพลูกสัตว์ปีกและระบบ
กรองอากาศเหมาะสม
7.1.3 มีแผนและผลการสุ่มตรวจตัวอย่างจากการฟักไข่เพื่อตรวจหาการปนเปื้อน
ของเชื้อโรคทางห้องปฏิบัติการ
7.2 การให้วัคซีน
7.2.1 การให้วัคซีนต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ตามข้อกําหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง
ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
7.3 การดูแลลูกสัตว์ปีกขณะรอการขนส่ง
7.3.1 ใส่ลูกสัตว์ปีกไว้ในกล่องที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพักไว้ ในห้องที่
อากาศถ่ายเทได้สะดวก
7.4 การเคลื่อนย้ายลูกสัตว์ปีก
7.4.1 การเคลื่อนย้ายลูกสัตว์ปีกปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์
7.4.2 เคลื่อนย้ายลูกสัตว์ปีก ด้วยยานพาหนะที่ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว
8. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
8.1 การทําลายเชื้อโรคก่อนเข้าสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
- การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออก
- การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออก
- การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกทุกชนิด
8.2 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคภายในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกและโรงฟักไข่สัตว์ปีก
- มีระบบและมาตรการการทําความสะอาดทุกวันหลังปฏิบัติงาน
- มีระบบลดการปนเปื้อน ในขณะที่มีการปฏิบัติงาน เช่น บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อ
สําหรับจุ่มเท้าหน้าทางเข้าห้องต่างๆผู้ปฏิบัติงานต้องล้างมือตามเวลาที่กําหนด
- มีการวิเคราะห์หาสาเหตุกรณีมีปัญหาเรื่องอัตรา การฟักไข่
- แยกบริเวณทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคไปสู่ลูกสัตว์ปีก

MAJOR
MAJOR

MAJOR

MAJOR

MAJOR
MAJOR

MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
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หัวข้อ
- มีระบบระบายอากาศเข้าและอากาศออกของอาคารที่แยกจากกัน
8.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (กรณีมีการทําวัคซีนที่สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก)
- มีการทําวัคซีน ตามที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมสถานที่ฟักไข่กําหนด
- ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีน ต้องมีการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
- มีการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคในลูกสัตว์ปีกเป็นประจําและเหมาะสม
8.4 การควบคุมโรค
- การจัดการซากไข่และซากลูกสัตว์ปีก
- การทําลายซากไข่และซากลูกสัตว์ปีก
- การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
9. การใช้สารเคมี ยาสัตว์
9.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
9.2 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
- มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง
- มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา
- มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
- มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์
- มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ
- มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
10. การจัดการสวัสดิภาพลูกสัตว์ปีก
10.1 การจับลูกสัตว์ปีก การคัดลูกสัตว์ปีก ควรทําด้วยความนุ่มนวล
10.2 สายพานลําเลียงลูกสัตว์ปีก ต้องไม่มีส่วนแหลมคมหรือช่องที่จะหนีบลูกสัตว์ปีกได้
10.3 กล่องบรรจุลูกสัตว์ปีก ควรมีขนาดเหมาะสม มีวัสดุปูรองและไม่มีส่วนที่แหลมคม
10.4 ห้องเก็บลูกสัตว์ปีก ควรใช้หลอดไฟที่มี Blue light
10.5 รถขนส่งลูกสัตว์ปีกต้องสะอาด มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
10.6 ลูกสัตว์ปีกคัดทิ้ง ควรทําลายโดยเร็วและไม่ให้ทรมาน
10.7 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแล
สวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก)

หัวข้อ

เกณฑ์ในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

CAR

11. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
11.1 มีการจัดการของเสียจากการผลิตอย่างเหมาะสม
MAJOR
11.2 น้ําเสียต้องผ่านการบําบัด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
MAJOR
11.3 ถัง และภาชนะใส่สิ่งสกปรกปฏิกูลจะต้องปิดมิดชิด สามารถป้องกัน
MINOR
สัตว์พาหะนําโรคได้
12. การบันทึกข้อมูล
12.1 มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรและแรงงาน
MINOR
12.2 มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิต
MAJOR
เช่น แหล่งที่มาของไข่ฟัก ข้อมูลการผลิต ข้อมูลสุขภาพลูกสัตว์ปีก
12.3 มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
MINOR
12.4 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี
MINOR
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)
ชื่อฟาร์ม.......................................................
ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม่  ต่ออายุ  ตรวจติดตาม
วันที่ ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................... ครั้งที่ 2..........................
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ผู้บันทึกข้อมูล การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2........................................

หัวข้อ
1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1 สถานที่ตั้ง
1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก
อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 ผังฟาร์ม
1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มต้องมีเนื้อที่เหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แยกจากบ้านพักอาศัย
และสํานักงาน
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์ หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน
1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน
1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์ เป็นสัดส่วน
1.2.6 มีบริเวณรวบรวม และเก็บรักษาไข่ไก่เป็นสัดส่วน
1.2.7 มีรั้วรอบบริเวณฟาร์ม ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้
1.2.8 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม
สะดวกในการขนส่ง
1.3 โรงเรือนและอุปกรณ์
1.3.1 มีผังโรงเรือนที่แสดงตําแหน่งอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่ เช่น ที่ให้อาหาร น้ํา
1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงไก่ไข่ให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
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
1.3.4 มีโรงเรือน และ/หรือ อุปกรณ์รองรับไข่ที่เอื้อต่อการวางไข่และเก็บไข่
1.3.5 ภาชนะเก็บไข่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)
หมายเลข
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ
หัวข้อ
ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR
พิจารณา
1.3.6 มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างและแสงสว่างต้องเหมาะสม ดังนี้
MINOR
ไก่รุ่น ความเข้มของแสง มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลักซ์ ที่ระดับตาไก่ และ
ต้องได้รับแสงสว่าง ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่ไม่เกิน 23 ชั่วโมงต่อวัน
ไก่ระยะไข่ ความเข้มของแสง ไม่น้อยกว่า 10ลักซ์ ที่ระดับตาไก่ และต้องได้
รับแสงสว่าง 8 ชั่วโมง ถึง16 ชั่วโมงต่อวัน 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. อาหารไก่ไข่
2.1 อาหารสัตว์ มีคุณภาพตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
MAJOR
2.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
MAJOR
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง
ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล
MAJOR
รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์ทั่วไป
และมีป้ายบ่งชี้
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 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
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3. น้ํา
3.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่ต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้
3.2 น้ําที่ให้ไก่ไข่กินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ําบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ให้ไก่ไข่กินด้านกายภาพ เคมี ความเป็นพิษ
และจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม และมีการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ทางจุลินทรียแ์ ละความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม
3.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ ดังนี้
การเลี้ยงแบบปล่อยพื้น ไก่รุ่นและไก่ระยะไข่ ความยาวของภาชนะให้น้ําหรือ
รางน้ําอย่างน้อย 3 เซนติเมตร ต่อไก่ 1 ตัว นิปเปิล 1 หัว ต่อไก่ 10 ตัว ถึง 15 ตัว
การเลี้ยงในกรงตับ ไก่ร่นุ และไก่ระยะไข่ ความยาวของภาชนะให้น้ําหรือรางน้ํา
อย่างน้อย 3 เซนติเมตร ต่อไก่ 1 ตัว นิปเปิล 1 หัว ต่อไก่ 10 ตัว ถึง 15 ตัว
4. การจัดการฟาร์ม
4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม
4.1.1 การเตรียมโรงเรือน
4.1.2 การกกลูกไก่ไข่
4.1.3 การเลี้ยงไก่ช่วงไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่ระยะไข่
4.1.4 การปลดระวางไก่ไข่
4.1.5 การจัดการด้านอาหารและน้ํา
4.1.6 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
4.1.7 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
4.1.8 การจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรือน
4.1.9 การเก็บผลผลิต
4.1.10 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง
4.1.11 การจัดการด้านสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
4.2 ผู้ปฏิบัติงาน
4.2.1 จํานวนบุคลากรต้องเหมาะสม ดังนี้
- ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 1 คน ระบบเปิด ดูแลไก่ไข่ไม่เกิน 10,000 ตัว
ระบบปิด ดูแลไก่ไข่ไม่เกิน 20,000 ตัว
ระบบปิด (มีระบบอัตโนมัติ) ดูแลไก่ไข่ไม่เกิน 50,000 ตัว
- สัตวบาล 1 คน ดูแลไก่ไข่ไม่เกิน 500,000 ตัว หรือ
ผู้ควบคุมดูแลการเลี้ยงไก่ไข่ 1 คน ดูแลไก่ไข่ไม่เกิน 100,000 ตัว
- สัตวแพทย์ 1 คน ดูแลไก่ไข่ไม่เกิน 2,000,000 ตัว
4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม

MAJOR
MINOR

MINOR

MINOR
MINOR

MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR

MINOR
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)
หมายเลข
เกณฑ์ในการ
ผลการตรวจ
หัวข้อ
ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR
พิจารณา
4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกกํากับดูแลด้าน
MAJOR
สุขภาพไก่ไข่
4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
REC
4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
MAJOR
4.3 การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบียบสามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึง
MINOR
และสะดวกในการปฏิบัติงาน
4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ และมี
MAJOR
อ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคลก่อนเข้า - ออกโรงเรือน
4.3.3 มีการจัดการโรงเรือน 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 เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นอย่างอื่น
4.3.11 ทําความสะอาดสถานที่รวบรวมและเก็บรักษาไข่ให้ถูกสุขลักษณะ
MAJOR
4.3.12 มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อภาชนะเก็บไข่ ก่อนนําเข้าไปในพื้นที่
MAJOR
การเลี้ยงไก่ไข่และก่อนการนําไปใช้งานทุกครั้ง
5. สุขภาพสัตว์
5.1 การป้องกันและควบคุมโรค
5.1.1 ไก่ไข่ที่นําเข้าเลี้ยงต้องสามารถระบุแหล่งที่มาได้
MAJOR
5.1.2 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม
- การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
MAJOR
- การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
MAJOR
- การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม
MAJOR
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
MAJOR
5.1.3 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม
- เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเคลื่อนที่
MAJOR
5.1.4 กรณีที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภายในฟาร์ม
- มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม
MINOR
- ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
MAJOR
- มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค
REC
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5.1.5 การควบคุมโรค
- มีการตรวจสอบสุขภาพไก่ไข่ และการจัดการไก่ไข่ป่วย
MAJOR
- การจัดการไก่ไข่ตาย
MAJOR
- การทําลายซากไก่ไข่และไข่คัดทิ้ง
MAJOR
- การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ
MAJOR
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
MAJOR
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์
5.2 การบําบัดโรค
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
6. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก
6.1 จํานวนไก่ไข่ต่อโรงเรือนไม่หนาแน่นเกินไป อยู่สบาย มีการระบายอากาศที่ดี
MAJOR
6.2 ไก่ไข่ได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตามลักษณะสายพันธุ์
MAJOR
6.3 ปฏิบัติต่อไก่ไข่ โดยทําให้เกิดอาการตื่นกลัวและมีความเครียดน้อยที่สุด
MAJOR
6.4 มีการจัดการดูแลไก่ไข่ที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ ตามความเหมาะสม
MAJOR
MAJOR
6.5 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ
สัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
6.6 การลงไก่ไข่ การจับไก่ไข่ การขนย้ายไก่ไข่ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
MAJOR
การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
7. การจัดการผลิตผล
7.1 ไก่ไข่รุ่น
7.1.1 มีการสุ่มตรวจสุขภาพ ความสม่ําเสมอ และน้ําหนักเฉลี่ยของไก่รุ่น
MINOR
MINOR
7.1.2 คัดแยกไก่ไข่ท่ผี ิดปกติ ไม่สมบูรณ์ ขนาดและน้ําหนักต่างจากรุ่นออก
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7.2 ไข่ไก่
7.2.1 เก็บไข่อย่างระมัดระวัง โดยมีความถี่อย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน
REC
7.2.2 คัดแยกไข่ไก่ที่สภาพผิดปกติ มีรอยร้าวหรือแตกออก
MINOR
และคัดแยกไข่ที่สกปรกมีมูลไก่ติดมากเพื่อแยกทําความสะอาด
7.2.3 เก็บรักษาไข่ไก่ ไว้ในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือในสถานที่
MINOR
ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ไม่ควรวางไข่ไว้กลางแจ้ง
7.2.4 ขนส่งไข่ไก่ไปยังศูนย์รวบรวมและคัดไข่โดยเร็ว ใช้พาหนะที่สะอาด
MINOR
ระบายอากาศได้ดีหรือควบคุมอุณหภูมิได้ระหว่างการขนส่ง
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
8.1 การเก็บซากไก่ไข่ และการทําลายซากไก่ไข่ที่เหมาะสม
MAJOR
8.2 การกําจัดขยะและของเสียที่เหมาะสม เช่น มูลไก่ไข่
MAJOR
8.3 การจัดการวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้
MAJOR
8.4 น้ําที่ใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ
MAJOR
กรณีปล่อยน้ําจากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน
8.5 กรณีที่มีกลิ่นและฝุ่นละอองจากฟาร์มไก่ไข่รบกวนชุมชน ควรมีวิธีการ
MAJOR
ในการควบคุมที่เหมาะสม
9. การบันทึกข้อมูล
MAJOR
9.1 มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารฟาร์ม เช่น การจัดแบ่งโครงสร้าง
ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติและการฝึกอบรม จํานวนแรงงาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
9.2 มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านผลผลิต เช่น ข้อมูลผลผลิต ข้อมูลอาหารและน้ํา
MAJOR
การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค การกําจัดของเสีย
9.3 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี
MINOR
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน และ
ไม่มี ผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

รหัส F-CC-01
แกไขครั้งที่
0
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551
หนา
1/1

รายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ ……………………………………..
วันที่ ……………………………………………..
เวลา …………………………… ณ …………………
คณะกรรมการผูเขารวมประชุม
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

สังกัด

ลายมือชื่อ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

สังกัด

ลายมือชื่อ

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่

แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผูตัดสินการรับรอง
ลําดับ
ที่

ชื่อผูประกอบการ

ขอบขายที่ขอรับ
การรับรอง

วันที่มีมติ

สรุปผลการตัดสิน

รหัส F-CC/DP-01
แกไขครั้งที่
0
ประกาศใชวันที่ 1 ตุลาคม 2551
หนา
1/1

หมายเหตุ

(ตัวอยาง)

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด..........................

ที่ กษ ......./

ที่อยู.......................................................
วันที.่ .........เดือน................พ.ศ............
เรื่อง การตออายุใบรับรองมาตรฐานฟารม...........................
เรียน ...........................................................
สิ่งที่สง มาดวย

แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารม

ดวยสํานักงานปศุสัตวจังหวัด..................................... ไดตรวจสอบพบวาใบรับรอง
มาตรฐานฟารม...............................เลขที.่ .....................................ใชไดจนถึงวันที่.........................
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด......................................จึงขอแจงการตออายุใบรับรอง ฯ
ของทาน เพื่อดําเนินการตอไปและไดแนบแบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารมมาพรอมกันนี้แลว
ขอแสดงความนับถือ

(......................................)
ปศุสัตวจงั หวัด

กลุมงาน....................................
โทร...........................................

ตัวอยาง

กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใหใบรับรองฉบับนี้เพื่อแสดงวา

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

ไดรับการรับรองการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงไกเนื้อ
หมายเลขรับรอง กษ 02 22 06901 19050217 000
ออกให ณ วันที่ 12 กันยายน 2549
ถึง
วันที่ 11 กันยายน 2552
…………......…………….….….

(

)

ปศุสัตวจังหวัดสระบุรี

ตัวอยาง
DEPARTMENT OF LIVESTOCK DEVELOPMENT
MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES, THAILAND
THIS IS TO CERTIFY THAT

FARM : TONG ON
ADDRESS : 33 MOO 3 , TUMBON NONG KOB, AMPHOE NONG SANG , SARABURI PROVINCE , THAILAND
HAS CARRIED OUT AND IMPLEMENTED

GOOD AGRICULTURAL PRACTICE FOR BROILER FARM
CERTIFICATION NO. AC 02 22 06901 19050217 000
DATE OF ISSUE : 12 SEPTEMBER 2006
VALID UNTIL : 11 SEPTEMBER 2009

..................................................
(
)
AUTHORIZED PROVINCIAL LIVESTOCK OFFICER

ตัวอยาง

กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใหใบรับรองฉบับนี้เพื่อแสดงวา

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

ไดรับการรับรองการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงไกเนื้อ
หมายเลขรับรอง กษ 02 22 06901 19050217 000
ออกให ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 (ตออายุ)
ถึง
วันที่ 10 กันยายน 2555
…………......…………….….….

(

)

ปศุสัตวจังหวัดสระบุรี

ตัวอยาง
DEPARTMENT OF LIVESTOCK DEVELOPMENT
MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES, THAILAND
THIS IS TO CERTIFY THAT

FARM : TONG ON
ADDRESS : 33 MOO 3 , TUMBON NONG KOB, AMPHOE NONG SANG , SARABURI PROVINCE , THAILAND
HAS CARRIED OUT AND IMPLEMENTED

GOOD AGRICULTURAL PRACTICE FOR BROILER FARM
CERTIFICATION NO. AC 02 22 06901 19050217 000
DATE OF ISSUE : 11 SEPTEMBER 2009 (recertification)
VALID UNTIL : 10 SEPTEMBER 2012

..................................................
(
)
AUTHORIZED PROVINCIAL LIVESTOCK OFFICER

แบบ 2

บันทึกการเก็บตัวอยางอาหารสัตว
เขียนที่ ................................................................
............................................................................
วันที่............เดือน........................................พ.ศ. ..................
วันนี้ (เวลา.....................น.) พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 ที่มีรายชื่อ 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
ชื่อการคา – เบอร

ชนิดอาหารสัตว -ใชสําหรับ
ชื่อผูผลิตหรือนําเขา - สถานที่ผลิตหรือนําเขา

เก็บจากอาหาร
สัตว
ทั้งหมดที่มีอยู
.....................ถุง

วันที่ผลิต /
นําเขา

Lot No.

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
ลงชื่อ................................................ผูดําเนินกิจการ ⁄ เจาของ ⁄ ผูแทน
(..................................................)

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

แบบสงตัวอยางอาหารสัตว/ยืนยันผล
หนวยงาน…….....................................โครงการ/กิจกรรม…………………………………..
ตรวจ ปกติ
สําหรับเจาหนาที่ ส.ต.ส.
ขอมูลที่ตองจัดกรอกใหครบจึงจะรับดําเนินการ
ลําดับ Sample No.
ชนิด reference No.
ประเภท / รายละเอียดตัวอยาง /
วันผลิต / วันที่เก็บ หนวยงาน
ที่
ตัวอยาง (ชื่อการคา)*
(เลขทะเบียนอาหารสัตว)
นําเขา ตัวอยาง เจาของ/ผูเ ก็บ
ตัวอยาง

สําหรับหนวยงานผูสงตัวอยาง
สําหรับเจาหนาที่รับตัวอยาง
รวมสง.................................................. ต.ย.
ตรวจสอบตัวอยางถูกตองรับไวดําเนินการ................................ ต.ย.
ผูสงตัวอยาง......................................................
สงคืน / ไมดําเนินการเนื่องจาก................................................................
วันที่สงตัวอยาง..................................................
...........................................................................................................
โทร. ติดตอ.......................................................
ผูรับและตรวจสอบตัวอยาง................................วันที่รับตัวอยาง................
* กรอกเฉพาะใบที่สง ส.พ.ส กรุณากรอก บรรทัด เวน บรรทัด

LMSI04 _ FORM 02/1
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Rev. 1 : 20/12/05

ยืนยันผล screening
เก็บซ้ํา
ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) / ขอมูลที่ตองใสยืนยันผล
แหลงที่เก็บ
Lot No.
รายการวิเคราะห
(ฟารม/โรงงาน)
(ถาระบุได )
เพิ่มเติม/ยืนยัน

ผูรับตัวอยางวิเคราะห........................ ผูลงบันทึกขอมูล
วันที่รับ............................................ ................................
สภาพตัวอยาง/ภาชนะบรรจุ
วันที่บันทึก.................
ดี ไมชํารุด
..................

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

ตัวอยางการกรอก กรณีตรวจปกติ

LMSI04 _ FORM 02/1
Issue : 1
Rev. 1 : 20/12/05

แบบสงตัวอยางอาหารสัตว / ยืนยันผล

หนวยงาน. สนง. ปศจ. ชลบุรี..................โครงการ/กิจกรรม...ตรวจรับรองฟารมมาตรฐาน 3.1
ตรวจ ปกติ
ยืนยันผล screening
เก็บซ้ํา
สําหรับเจาหนาที่ ส.ต.ส.
ขอมูลที่ตองจัดกรอกใหครบจึงจะรับดําเนินการ
ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) / ขอมูลที่ตองใสยืนยันผล
ลําดับ Sample No.
ชนิด reference No.
ประเภท / รายละเอียดตัวอยาง /
วันผลิต / วันที่เก็บ
หนวยงาน
แหลงที่เก็บ
Lot No.
รายการวิเคราะห
ที่
ตัวอยาง (ชื่อการคา)*
(เลขทะเบียนอาหารสัตว)
นําเขา ตัวอยาง เจาของ/ผูเ ก็บ (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

เลขที่อางอิง ต.ย. เปนเลขตัวอยาง
ของ สนง.ปศจ. ซึ่งเรียงตามลําดับที่
ของต.ย. ที่เก็บสงในปงบประมาณนั้น

อาหารสุกรขุน

กรุณาเขียนชื่อ คนที่จัดทําแบบสงตัวอยาง
มาใหชัดเจนพรอมเบอรโทรศัพทติดตอได

สําหรับหนวยงานผูสงตัวอยาง
รวมสง........2 ............................... ต.ย.
ผูสงตัวอยาง......น.ส. ชวนชม .............................
วันที่สงตัวอยาง...........10 เม.ย. 50....................
โทร. ติดตอ..........................086-4298547............
* กรอกเฉพาะใบที่สง ส.พ.ส กรุณากรอก บรรทัด

1/8/49

3/4/50

ปศจ.ชลบุรี

ฟารมสมใจ

ระบุหนวยงานที่เปน
เจาของตัวอยางเดิม

สําหรับเจาหนาที่รับตัวอยาง
ตรวจสอบตัวอยางถูกตองรับไวดําเนินการ................................ ต.ย.
สงคืน / ไมดําเนินการเนื่องจาก................................................................
...........................................................................................................
ผูรับและตรวจสอบตัวอยาง................................วันที่รบั ตัวอยาง................
เวน บรรทัด

ผูรับตัวอยางวิเคราะห........................ ผูลงบันทึกขอมูล
วันที่รับ............................................ ................................
สภาพตัวอยาง/ภาชนะบรรจุ
วันที่บันทึก.................
ดี ไมชํารุด ..................

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

ตัวอยางการกรอก กรณียืนยัน

LMSI04 _ FORM 02/1
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แบบสงตัวอยางอาหารสัตว / ยืนยันผล

หนวยงาน. ศ.ว.พ. ชลบุรี..................โครงการ/กิจกรรม...ตรวจรับรองฟารมมาตรฐาน 3.11
ตรวจ ปกติ
ยืนยันผล screening
เก็บซ้ํา
สําหรับเจาหนาที่ ส.ต.ส.
ขอมูลที่ตองจัดกรอกใหครบจึงจะรับดําเนินการ
ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) / ขอมูลที่ตองใสยืนยันผล
ลําดับ Sample No.
ชนิด reference No.
ประเภท / รายละเอียดตัวอยาง /
วันผลิต / วันที่เก็บ
หนวยงาน
แหลงที่เก็บ
Lot No.
รายการวิเคราะห
ที่
ตัวอยาง (ชื่อการคา)*
(เลขทะเบียนอาหารสัตว)
นําเขา ตัวอยาง เจาของ/ผูเ ก็บ (ฟารม/โรงงาน)
(ถาระบุได )
เพิ่มเติม/ยืนยัน
ตัวอยาง
Furazolidone
1
ชบ 0001
อาหารเม็ดไกเนื้อ ระยะที่ 3
1/8/49 3/4/50 ปศจ.ชลบุรี
ฟารม นายเดน
2

ชบ 0002

เลขที่อางอิง ต.ย. เปนเลขตัวอยาง
ของ สนง.ปศจ. หรือเลขตัวอยาง เดิม
ของหนวยงานเจาของต.ย. ก็ได

อาหารสุกรขุน

กรุณาเขียนชื่อ คนที่จัดทําแบบสงตัวอยาง
มาใหชัดเจนพรอมเบอรโทรศัพทติดตอได

สําหรับหนวยงานผูสงตัวอยาง
รวมสง........2 ............................... ต.ย.
ผูสงตัวอยาง......น.ส. สุดสวย .............................
วันที่สงตัวอยาง...........20 เม.ย. 50......................
โทร. ติดตอ..........................086-4868547............
* กรอกเฉพาะใบที่สง ส.พ.ส กรุณากรอก บรรทัด

1/8/49

3/4/50

ปศจ.ชลบุรี

ระบุหนวยงานที่เปน
เจาของตัวอยางเดิม

สําหรับเจาหนาที่รับตัวอยาง
ตรวจสอบตัวอยางถูกตองรับไวดําเนินการ................................ ต.ย.
สงคืน / ไมดําเนินการเนื่องจาก................................................................
...........................................................................................................
ผูรับและตรวจสอบตัวอยาง................................วันที่รับตัวอยาง................
เวน บรรทัด

ฟารมสมใจ

CTC

ตองระบุผล screening
ที่ตรวจพบใน ต.ย. นั้น

ผูรับตัวอยางวิเคราะห........................ ผูลงบันทึกขอมูล
วันที่รับ............................................ ................................
สภาพตัวอยาง/ภาชนะบรรจุ
วันที่บันทึก.................
ดี ไมชํารุด ..................

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

บันทึกขอความ

LMSI04_FORM09/1
Issue : 1
Rev.1 : 20/12/05
เลขที่รับ.................วันที่...............

สวนราชการ ……………………………………………………………………………………………………………………
ผูรับ............................................
ที่ …………………………………………….วันที่ ……………………………………………………………….
Sample No……………………..
ถึง..............................
เรื่อง สงตัวอยาง อาหารสัตว / น้าํ / ยาสัตว เพื่อตรวจวิเคราะห
เรียน ผอ. สตส. / ผอ. ศวพ.
หนวยงาน.................................................ขอสงตัวอยาง เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ตามกิจกรรม ดังนี้
ตรวจตาม พรบ.
ปกติ โรงงนาน 1

เก็บซ้ํา 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
จึงขอสงตัวอยาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

9.2 อืน่ ๆ ( ระบุ)..................................

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

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดดําเนินการตอไป
(..............................................)
หมายเหตุ ตรวจยืนยันผล ตองแจงผล screening test ที่ตองการใหยืนยันปริมาณดวยทุกครั้ง
คําแนะนํา บันทึกใบปะหนา แยกกิจกรรมละแผน และเพื่อความรวดเร็วในการรายงานผลวิเคราะหกรุณาแยกแตละแผนตามประเภทตัวอยาง

สวนราชการ /หนวยงาน...........................................
ที่.................. วันที่................................

BQCLP_FORM 064 ออกวันที่ 24/10/50
เลขที่รับ...........................
วันที่.................................

เรื่อง ขอสงตัวอยางเนื้อและผลิตภัณฑ
เรียน ผอ.สตส. / ผอ.ศวพ.

เวลา.................................

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 2. Chloramphenicol
O 3. Tetracyclines
O 4. Sulphonamides
ในรายการ O 1.Nitrofurans metabolite
O 8. ยาตกคางวิธี Micro Assay
O 9. S. aureaus
O 10. Samonella spp.
O 11. Total count bact.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สําหรับ จนท. รับ ตย.
ลําดับ

sample No.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ
ลงชื่อ ...........................................
(.........................................)
สัตวแพทยภาครัฐ
โทร.ติดตอ....................................
ลงชื่อ.............................................
(............................................)

O ตรวจรับรองฟารมมาตรฐาน (กิจกรรมที่ 3.1) O อื่นๆ ......................
O 5. β-agonist
O 6. OCPs
O 7. PCBs
O 12 อืนๆ.........................................................................

ขอมูลที่ตองมีครบ
reference No.

แหลงเก็บ
(โรงฆา/แหลงจําหนาย/ฟารม)

ตรวจสอบตัวอยางถูกตองรับไวดําเนินการ….......ต.ย.
สงคืน / ไมดําเนินการเนื่องจาก...................................
....................................................................................
ผูรับและตรวจสอบตัวอยาง .........................................
วันที่รับตัวอยาง............................................................
ผูสงตัวอยาง

ผูผลิต/นําเขา/ฟารม

วันผลิต/นําเขา/ วันที่
วันที่เก็บ
เก็บ ตย.

ลงบันทึกขอมูลตัวอยาง
ลงชื่อ ...............................
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
เวลา...........วันที่...............

ผูตรวจวิเคราะห
ลงชื่อ ...................................
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ
เวลา...........วันที่....................

ผลวิเคราะห

หมายเหตุ

ผูลงบันทึกและพิมพรายงาน
ลงชื่อ ...................................
เจาหนาที่ออกรายงาน
เวลา...........วันที่....................

ขอกําหนดสภาพภายในโรงเรือนสัตวปก
ชนิดสัตวปก
ขอกําหนด

ไกเนื้อ

ไกพันธุ

ไกไข

- โรงเรือนระบบเปด :
น้ําหนักไกเปนรวมกัน ≤ 20 กก./
ตรม.
- โรงเรือนระบบปด :
น้ําหนักไกเปนรวมกัน ≤ 33 กก./
ตรม.

การหมุนเวียนอากาศ

ตามคูมือการจัดการประจําฟารม

ฝุนละออง

ตามคูมือการจัดการประจําฟารม

อุณหภูมิ

ไกเล็ก 32-33 °c
ไกใหญ 20-30 °c
ไมควรเกินรอยละ 80

ระยะกก 28-35 °c
ไกรุนระยะใหผลผลิต 20-32 °c
รอยละ 50-80

ตามคูมือการจัดการประจําฟารม

แอมโมเนีย ไมเกิน 20 พีพีเอ็ม
คารบอนไดออกไซด
ไมเกิน 3,000 พีพีเอ็ม

แอมโมเนีย ไมเกิน 20 พีพีเอ็ม
คารบอนไดออกไซด
ไมเกิน 5,000 พีพีเอ็ม

ปริมาณแกส

เปดพันธุ

- โรงเรือนระบบเปด :
- โรงเรือนระบบเปด:
- โรงเรือนระบบเปด :
- โรงเรือนระบบเปด :
น้ําหนักเปดรวมกัน ≤ 16 กก./ตรม. ระยะเปดรุน ≤ 4 ตัว/ตรม.
ไกรุนไข ≤ 10 ตัว/ตรม.
ระยะไกรุน
≤ 10 ตัว/
ตรม.
- โรงเรือนระบบปด:
ระยะใหผลผลิต ≤ 6 ตัว/ตรม.
ไกไข ≤ 5 ตัว/ตรม.
ระยะใหผลผลิต ≤ 5 ตัว/ตรม. - โรงเรือนระบบปด :
น้ําหนักเปดรวมกัน ≤ 26 กก./ตรม. - โรงเรือนระบบปด :
- โรงเรือนระบบปด :
ระยะเปดรุน ≤ 6 ตัว/ตรม.
ไกรุนไข ≤ 14 ตัว/ตรม.
ระยะไกรุน ≤ 10 ตัว/ตรม.
ระยะใหผลผลิต ≤ 6 ตัว/ตรม.
ไกไข ≤ 7 ตัว/ตรม.
ระยะใหผลผลิต ≤ 7 ตัว/ตรม
-การเลี้ยงในกรงตับ
ไกรุนไข ≤ 15 ตัว/ตรม.
ไกไข ≥ 450 ตรซม.
กรงสูง ≥ 35 ซม.
อากาศหนาว 5-8 นาที
ตามคูมือการจัดการประจําฟารม ตามคูมือการจัดการประจําฟารม อากาศหนาว 5-8 นาที
อากาศปกติ
อากาศปกติ
45 วินาที ถึง 1 นาที 15 วินาที
45 วินาที ถึง 1 นาที 15 วินาที
ไมเกิน 15 มก./1 ลบ.ม.
ตามคูมือการจัดการประจําฟารม ไมเกิน 15 มก./1 ลบ.ม.
ไมเกิน 15 มก./1 ลบ.ม.

พื้นที่การเลี้ยง

ความชื้นสัมพัทธ

เปดเนื้อ

ตามคูมือการจัดการประจําฟารม

เปดเล็ก 28-35 °c
เปดใหญ 20-30 °c
รอยละ 50-90

เปดเล็ก 28-35 °c
เปดใหญ 20-32 °c
รอยละ 50-90

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

แสงสวาง

คาเฉลี่ยไมนอยกวา 20 ลักซ สองสวาง 10 ลักซ มีระยะมืดใหสัตวได
อยางนอยใน 80% ของพื้นที่การเลี้ยง พักผอนอยางนอย วันละ 1 ชม.
มีระยะมืดที่เหมาะสมโดย อายุไกเนื้อ
ตั้งแต 7 วันหลังลงไกจนถึง 3 วัน กอน
จับสงโรงฆาตองมีชวงมืดอยางนอย 6
ชั่วโมงตอวัน โดยควรมี 4 ชั่วโมงที่
ตอเนื่องกัน

ความเขมของแสง มีคาเฉลี่ยไม
นอยกวา 10 ลักซ ที่ระดับตาไก
ไกรุน ตองไดรับแสงสวาง ไม
นอยกวา 8 ชั่วโมงตอวัน แตไม
เกิน 23 ชั่วโมงตอวัน
ไกระยะไข ตองไดรับแสงสวาง 8
ชั่วโมง ถึง16 ชั่วโมงตอวัน

คารบอนไดออกไซด
ไมเกิน 5,000 พีพีเอ็ม
10 ลักซ มีระยะมืดใหสัตวไดพักผอน
อยางนอย วันละ 1 ชม.

คารบอนไดออกไซด
ไมเกิน 5,000 พีพีเอ็ม
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
แมสุกรเลี้ยงลูก
แมสุกรอุมทอง
พอ-แมพันธุ
ลูกสุกร
สุกรอนุบาล
สุกรรุน
สุกรขุน

น้ําหนัก(กก.)
200
160
200
6-15
16-37
38-75
76-110

2.2 ความชื้นสัมพัทธ 50-80 %

อากาศหนาว(cfm./ตัว) อากาศรอน(cfm./ตัว)
80
500
40
150
50
300
10
25
15
35
24
75
35
120

2.3 ฝุนละออง
ไมเกิน 10 มิลลิกรัม/1ลูกบาศกเมตร
2.4 อุณหภูมิ
ลูกสุกรแรกเกิดถึง 3 สัปดาห

ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียส

สุกรอนุบาล

ประมาณ 29-34 องศาเซลเซียส

สุกรรุน-ขุน

ประมาณ 26-30 องศาเซลเซียส

สุกรพอ-แมพนั ธุ

ประมาณ 24-30 องศาเซลเซียส

2.5 ปริมาณแกส
แอมโมเนีย

- วัดจากระดับพื้นคอกสูงขึ้นมา 120 เซนติเมตร ไมเกิน 10 พีพีเอ็ม.
- วัดจากระดับพื้นคอกสูงขึ้นมา 20 เซนติเมตร ไมเกิน 20 พีพีเอ็ม

คารบอนโมนอกไซด

ไมเกิน 40 พีพเี อ็ม

คารบอนไดอ็อกไซด

ไมเกิน 5,000 พีพีเอ็ม

ไฮโดรเจนซัลไฟด

ไมเกิน 10 พีพเี อ็ม

3. แสงสวาง

ความเขมของแสงประมาณ 40-80 ลักซ (Lux) และไมนอ ยกวา 8 ชัว่ โมง ในแตละวัน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภค
รายการ

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
คุณลักษณะทางกายภาพ
5
ไมเปนที่รงั เกียจ
“
5

สี (Colour) หนวย ปลาตินัม-โคบอลด
รส (Taste)
กลิ่น (Odour)
ความขุน (Turbidity)
หนวย ซิลิกา สเกล ยูนิต
ความเปนกรด - ดาง (pH)
6.5 – 8.5
คุณลักษณะทางเคมี (หนวย มก./ล.)
ปริมาณสารทัง้ หมด (Total Solids)
500
เหล็ก (Fe)
0.5
มังกานีส (Mn)
0.3
เหล็กและมังกานีส (Fe & Mn)
0.5
ทองแดง (cu)
1.0
สังกะสี (Zn)
5.0
คัลเซียม (Ca)
75
แมกนีเซียม (Mg)
50
ซัลเฟต (SO4)
200
คลอไรด (Cl)
250
ฟลูออไรด (F)
0.7
ไนเตรต (NO3)
45
อัลคินเบนซิลซัลโฟเนต
0.5
(Alkylbenzyl Sulfonate, ABS)
ฟโนลิกซับสแตนซ
0.001
(Phenolic substances as phenol)

เกณฑอนุโลมสูงสุด
15
ไมเปนที่รงั เกียจ
“
20
9.2
1,500
1.0
0.5
1.0
1.5
15.0
200
150
250
600
1.0
45
1.0
0.002

เกณฑกําหนดที่
เหมาะสม
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
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา
แสตนดารดเพลตเคานต (Standard Plate Count)
500
หนวย โคโลนีตอลูกบาศกเซนติเมตร
เอ็มพีเอ็น (MPN)
นอยกวา 2.2
หนวย โคลิฟอรมออรแกนิสซัมตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
อีโคไล (E. coli)
ตองไมมีเลย
รายการ

เกณฑอนุโลม
สูงสุด

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
สี (Colour) หนวย ปลาตินัม-โคบอลต
ความขุน (Turbidity)
หนวย ซิลิกา สเกล ยูนิต
ความเปนกรด - ดาง (pH)

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
คุณลักษณะทางกายภาพ
5
5
7.0 – 8.5
คุณลักษณะทางเคมี (หนวย มก./ล.)
ไมเกินกวา 0.5
ไมเกินกวา 0.3
ไมเกินกวา 1.0
ไมเกินกวา 5.0
ไมเกินกวา 200
ไมเกินกวา 250
ไมเกินกวา 0.7
ไมเกินกวา 45
ไมเกินกวา 300

เหล็ก (Fe)
มังกานีส (Mn)
ทองแดง (cu)
สังกะสี (Zn)
ซัลเฟต (SO4)
คลอไรด (Cl)
ฟลูออไรด (F)
ไนเตรด (NO3)
ความกระดางทั้งหมด
(Total Hardness as CaCo3)
ความกระดางถาวร
(Non carbonate hardness as CaCo3)
ปริมาณสารทัง้ หมดที่ละลายได
(Total dissolved solids)

เกณฑอนุโลมสูงสุด
50
20
6.5 – 9.2
1.0
0.5
1.5
15.0
250
600
1.0
45
500

ไมเกินกวา 200

250

ไมเกินกวา 600

1,200

เกณฑกําหนดที่
เหมาะสม
คุณลักษณะสารพิษ
สารหนู (As)
ตองไมมีเลย
ไซยาไนด (CN)
ตองไมมีเลย
ตะกั่ว (Pb)
ตองไมมีเลย
ปรอท (Hg)
ตองไมมีเลย
แคดเมียม (Cd)
ตองไมมีเลย
ซิลิเนียม (Se)
ตองไมมีเลย
คุณลักษณะทางบักเตรี
แสตนดารดเพลตเคานต (Standard Plate Count)
ไมเกินกวา 500
หนวย โคโลนีตอลูกบาศกเซนติเมตร
เอ็มพีเอ็น (MPN)
นอยกวา 2.2
หนวย โคลิฟอรมออรแกนิสซัมตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
อีโคไล (E. coli)
ตองไมมีเลย
รายการ

เกณฑอนุโลมสูงสุด
0.05
0.2
0.05
0.001
0.01
0.01
-

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล
พ.ศ.2520 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุข
และปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 29 ง ลงวันที่ 13 เมษายน 2542

มาตรฐานน้ําทิ้งจากฟารมสุกร
คุณสมบัตทิ างเคมี
ของน้ําทิ้ง
pH
BOD
COD
SS
TKN

หนวย
มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร

เล็ก
5.5 – 9
100
400
200
200

ขนาดของฟารมสุกร
กลาง
ใหญ
5.5 – 9
5.5 – 9
100
60
400
300
200
150
200
120

แบบ 1 (ฉบับแกไข ก.ย. 53)

บันทึกการเลี้ยงไกเนื้อ

หนาที่………………….

ฟารม………..…………..………………………….

แหลงที่มาของไก………...………….................………………..

โรงเรือนที่ …………....………….….….

จํานวนไกเขา ……………………..ตัว

พันธุไก………………...……………………………

วันที่เขาไก…………………..………….

จํานวนไกออก ..…………………..ตัว

แหลงที่มาของอาหาร………...………………………......................…..

วันที่จับไก………………...…………….

พื้นที่การเลี้ยง……………………ตารางเมตร
อายุไก

ว/ด/ป

เบอร
อาหาร

ผูรับผิดชอบ……………...…………………………………

อาหารเขา อาหารใช อุณหภูมิ อุณหภูมิ
(ถุง,กก.) (ถุง,กก.) ต่ําสุด สูงสุด
(๐C)

(๐C)

เวลา

จํานวน
ไกตาย
(ตัว)

สาเหตุ
การตาย

จํานวน
ไกคัดทิ้ง
(ตัว)

สาเหตุ
คัดทิ้ง

สูญเสีย
สะสม
(ตัว)

การใชยา
และวัคซีน

คําแนะนํา

ผูรับผิดชอบ

แบบ 2
ฟารม
จํานวนไกเขาทั้งหมด

ว/ด/ป

บันทึกการตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณในโรงเรือนไกเนื้อ
โรงเรือน
ตัว
วันที่ไกเขา
ผูรับผิดชอบ

อุปกรณให อุปกรณให อุปกรณให เครื่องระบาย ระบบสัญญาณ เครื่องปนไฟ
แสงสวาง อาหาร
น้ํา
อากาศ
เตือน

การแกไข

ผูรับผิดชอบ

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

ขอกําหนดจํานวนบุคลากรที่ทํางานในฟารมเลี้ยงสัตว (เฉพาะที่มีการกําหนดไว)
ชนิดฟารมปศุสัตว
ไกเนื้อ

ไกพันธุ

ไกไข

เปดเนื้อ

เปดพันธุ

ผูเลี้ยง
โรงเรือนระบบเปด :
ผูเลี้ยง 1 คน
ดูแลไมเกิน 10,000 ตัว
โรงเรือนระบบปด :
ผูเลี้ยง 1 คน
ดูแลไมเกิน 100,000 ตัว
โรงเรือนระบบเปด :
ผูเลี้ยง 1 คน
ดูแลไมเกิน 10,000 ตัว
โรงเรือนระบบปด :
ผูเลี้ยง 1 คน
ดูแลไมเกิน 20,000 ตัว
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
โรงเรือนระบบเปด :
ผูเลี้ยง 1 คน
ดูแลไมเกิน 10,000 ตัว
โรงเรือนระบบปด :
ผูเลี้ยง 1 คน
ดูแลไมเกิน 40,000 ตัว
โรงเรือนระบบเปด :
ผูเลี้ยง 1 คน
ดูแลไมเกิน 5,000 ตัว
โรงเรือนระบบปด :
ผูเลี้ยง 1 คน
ดูแลไมเกิน 25,000 ตัว

จํานวนบุคลากร
สัตวบาล

สัตวแพทย

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

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

โรงเรือนระบบปด :
สัตวบาล 1 คน
ดูแลไมเกิน 200,000 ตัว

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

โรงเรือนระบบปด :
สัตวบาล 1 คน
ดูแลไมเกิน 500,000 ตัว
ผูผา นการอบรมสัตวบาล 1 คน
ดูแลไมเกิน 100,000 ตัว

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

โรงเรือนระบบปด :
สัตวบาล 1 คน
ดูแลไมเกิน 400,000 ตัว

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

โรงเรือนระบบปด :
สัตวบาล 1 คน
ดูแลไมเกิน 100,000 ตัว

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

ขอกําหนดจํานวนบุคลากรที่ทํางานในฟารมเลี้ยงสัตว (เฉพาะที่มีการกําหนดไว) ตอ
ชนิดฟารมปศุสัตว
สุกร

ผูเลี้ยง
ผูเลี้ยง 1 คน
ดูแลสุกรพันธุ ≤ 200 แม

จํานวนบุคลากร
สัตวบาล

สัตวบาล 1 คน
ดูแลสุกร ผสม-อุมทอง-คลอด ≤ 3,000 แม
ดูแลสุกรรุน-ขุน ≤ 2,000 แม ดูแลสุกรอนุบาล ≤ 25,000 ตัว
ดูแลสุกรขุน
≤ 10,000 ตัว

สัตวแพทย
สัตวแพทย 1 คน
ดูแลพอ-แมพันธุ ≤ 10,000 ตัว
และสุกรอนุบาล-รุนไมเกิน ≤ 100,000 ตัว
ดูแลพอ-แมพันธุ ≤ 20,000 ตัว
ดูแลสุกรอนุบาล-ขุน ≤ 200,000 ตัว

หมายเหตุ : ผูเลี้ยง หมายถึง ผูดูแลสัตวที่ไดรับการฝกอบรมดานการเลี้ยง ชนิดปศุสัตวนั้นๆ
สัตวบาล หมายถึง ผูที่ควบคุมดูแลการเลี้ยงปศุสัตว ซึ่งจบการศึกษาทางสัตวบาล หรือสาขาที่เกี่ยวของหรือ
เปนผูที่มีประสบการณในดานการเลี้ยงปศุสัตวนั้นๆอยางนอย 3 ป
สัตวแพทย หมายถึง ผูควบคุมกํากับดูแลดานสุขภาพสัตว และสุขอนามัยภายในฟารม ตลอดจนรับผิดชอบดูแล
ดานสวัสดิภาพสัตว ซึ่งจบการศึกษาทางสัตวแพทย และมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ชั้นหนึ่ง และไดรับใบอนุญาตผูควบคุมฟารมจากกรมปศุสัตว

เกณฑผลการวิเคราะหตวั อยางน้ําผึ้ง
ชนิดตัวอยาง
น้ําผึง้

-

-

รายการวิเคราะห
Chloramphenicol
Oxytetracycline
Chlortetracycline
Sulphonamides
Tylrosin
Organochlorine pesticides ( OCPs)
* Aldrin + Dieldrin
* Heptachlor + heptachlor epoxide
* Chlordane
* DDT
Organophosphorus pesticides ( OPPs)
* Coumaphos
* Malathion

หมายเหตุ : ผลวิเคราะห อางอิงตามบทความ “น้ําผึ้งและมาตรฐานดานสารตกคาง” (ตอนที่ 1)
โดย สัตวแพทยหญิงสุจิตตรา พงศววิ ัฒน ในภาควิชาการ

เกณฑผลวิเคราะหตัวอยางอาหารสัตว
ชนิดตัวอยาง
อาหารขนจากฟารม

ฟารมโคนม
ฟารมโคเนื้อ
ฟารมแพะ
ฟารมแกะ
ฟารมสุกร

ฟารมสัตวปก
(ไกเนื้อ, ไกไข, ไกพนั ธุ,
เปดพันธุ, เปดเนื้อ, เปดไข,
นกกระทา)

-

รายการวิเคราะห

ผลการวิเคราะห

Aflatoxin ชนิด B1
เนื้อ กระดูกปน
Nitrofuran group
Oxytetracycline
Chlortetracycline
Nitrofuran group
Oxytetracycline
Chlortetracycline
Beta - Agonist *
Nitrofuran group
Oxytetracycline
Chlortetracycline
Chloramphenicol

ตามตารางที่ 1
- *1
- *2
- *3
- *3
- *2
- *3
- *3
- *2
- *2
- *3
- *3
- *2

หมายเหตุ
*1. ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพ และ
มาตรฐานของอาหารสัตว (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลมที่
122 ตอนพิเศษ 72ง วันที่ 26 สิงหาคม 2548
*2. ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหาร
สัตวที่ไมอนุญาตใหนําเขาเพื่อขาย และกําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ และ
สวนประกอบของวัตถุที่เติมในอาหารที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว พ.ศ.2545
ประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษา ฉบับ ทั่ ว ไป เล ม 119 ตอนพิเ ศษ 85ง วัน ที่ 11
กันยายน 2545
*3. ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 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 กําหนดลักษณะของอาหารเสื่อมคุณภาพ พ.ศ.
2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 112 ตอนพิเศษ 2ง วันที่ 10
กันยายน 2538
ประเภทอาหาร
1. ประเภทวัตถุดิบ
- กากถั่วเหลือง
- กากถั่วลิสง
- ปลาปน
- รําขาว (รําละเอียด, รําหยาบ, รําสกัดน้ํามัน)
- ขาวโพดปน
- ขาวโพดเม็ด
2. ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
2.1 หัวอาหารสัตว
- หัวอาหารไก
- หัวอาหารเปด
- หัวอาหารโค-กระบือ
- หัวอาหารสุกร
2.2 อาหารสําเร็จรูป
- อาหารสําเร็จรูปไกไข
- อาหารสําเร็จรูปไกเนื้อ
- อาหารสําเร็จรูปเปด
- อาหารสําเร็จรูปสุกรแรกเกิดถึงน้ําหนัก 15
กิโลกรัม
- อาหารสําเร็จรูปสุกร น้ําหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไป
- อาหารสําเร็จรูปโคอายุไมเกิน 1 ป
- อาหารสําเร็จรูปโคอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป

ผลวิเคราะห (ปริมาณที่ตรวจพบ)
ตองไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
ตองไมเกิน 500 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
ตองไมเกิน 40 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
ตองไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
ตองไมเกิน 100 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม

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

คําสั่งกรมปศุสัตว
ที่ 253/2551
เรื่อง แตงตัง้ คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้ งสัตว

เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การ เรื่ อ งการออกใบรั บ รองมาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว เ ป น ไป 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 และเตรี ย มการตรวจประเมิ น การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ห รื อ มาตรฐาน
ฟารมเลี้ยงสัตว
(2) กําหนดนัดหมายผูประกอบการ เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
(3) ดําเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
ใหเปนไปตามระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตวกําหนด
/ในกรณี...

-2ในกรณีที่หัวหนาคณะผูตรวจรับรองไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ในคณะผูตรวจรับรอง เปนหัวหนาคณะผูตรวจรับรองแทน ทั้งนี้ ในการตรวจรับรองจะตองมีผูตรวจรับรองอยาง
นอย 3 คน และอาจมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือผูสังเกตการณรวมดวยก็ได
(4) ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนฟารมเลี้ยงสัตว ในกรณีที่ผูประกอบการไมปฏิบัติตาม
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ที่กรมปศุสัตวกําหนด หรือกรณีพบสารตกคาง
ในสินคาปศุสัตว
(5) จั ด ทํ า รายงานผลการตรวจประเมิ น การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ห รื อ มาตรฐาน
ฟารมเลี้ยงสัตว หรือผลสอบสวนฟารมเลี้ยงสัตว โดยละเอียด
(6) ชี้แจงผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
ตอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร มเลี้ ยงสัตว เพ ื่อพิจ ารณาตัด สิน ใหก ารรับ รองครั้ง แรก การตอ อายุ
ใบรับรอง การพักใช และการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว แลวแตกรณี
(7) ตรวจติดตามฟารมเลี้ยงสัตวที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตามระยะเวลา
ที่กําหนดและสงผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ใหผูตัดสิน
การรับรอง พิจารณาเพื่อการคงไวซึ่งการรับรอง
(8) ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนสัตวแพทยผูไดรับใบอนุญาตควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว
ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ดานการจัดการสุขภาพสัตว
พร อ มเสนอความเห็น การสั่ ง พั ก ใช และเพิก ถอนใบอนุ ญ าตเป น สั ต วแพทย ผูค วบคุ ม ฟารม ให ก รมปศุสั ต ว
พิจารณา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

(นายศักดิ์ชยั ศรีบุญซื่อ)
อธิบดีกรมปศุสัตว

คําสั่งกรมปศุสัตว
ที่ 254/2551
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การ เรื่ อ งการออกใบรั บ รองมาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว เ ป น ไปตาม
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) พิ จ ารณาให คํ า ตั ด สิ น การรั บ รองครั้ ง แรก การพั ก ใช การเพิ ก ถอน และการต อ อายุ
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 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551

(นายศักดิ์ชยั ศรีบุญซื่อ)
อธิบดีกรมปศุสัตว

คําสั่งกรมปศุสัตว
ที่ 525/2551
เรื่อง แตงตัง้ ผูตัดสินการรับรองมาตรฐานฟารมเลีย้ งสัตว

เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การ เรื่ อ งการออกใบรั บ รองมาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว เ ป น ไปตาม
ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ. 2551 และสอดคลอง
ระบบการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65;1996 (มอก.5065-2540) จึงใหมีการปรับเปลี่ยน
การตัดสินการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
อาศัยความตามนิยามคําวา “ผูตัดสินการรับรอง” ของขอ 4 และขอ 33 แหงระเบียบกรมปศุสัตว
ว า ด ว ยการขอรั บ และออกใบรั บ รองมาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว พ.ศ. 2551 อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว จึ ง มี คํ า สั่ ง
ดังตอไปนี้
ขอ 1 แตงตั้ง ใหผูอํานวยการสวนการรับรองคุ ณภาพสิ นคาปศุสัตว สํานัก สุขศาสตรสัตว
และสุขอนามัย เปนผูตัดสินการรับรอง (Decision Person)
ในกรณี ที่ ผู ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให น ายสั ต วแพทย
สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว ทําหนาที่ผูตัดสินการรับรองแทน
ขอ 2 ใหผูตัดสินการรับรอง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจ ารณาตั ดสิน การคงไวซึ่ง การรับรอง และการยกเลิก การรับ รองมาตรฐานฟารม
เลี้ยงสัตว
(2) สรุ ป ผลการพิ จ ารณาตาม (1) เพื่ อ ให สํ า นั ก งานปศุ สั ตว จั ง หวั ดดํ า เนิ น การตามผล
การพิจารณานั้น
(3) รายงานผลการพิจารณาใหกรมปศุสัตวทราบ
(4) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใหการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551

(นายศักดิ์ชยั ศรีบุญซื่อ)
อธิบดีกรมปศุสัตว

คําสั่งกรมปศุสัตว
ที่ 881/2547
เรื่อง แตงตั้งคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึง้
.................................................................
.

เพื่อใหการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑผึ้งที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน อันเปนการยกระดับคุณภาพ
สินคาและคุมครองผูบริโภคในการบริโภคอาหารปลอดภัย จึงสมควรใหมีคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
เพื่อดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง ใหเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการ
อาศัยความตามขอ 2.7 แหงบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกรมปศุสัตวและกรมสงเสริม
การเกษตร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อธิบดีกรมปศุสัตวจึงออกคําสั่งไวดังตอไปนี้
ขอ 1 คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง ประกอบดวย
1.1 ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย เปนหัวหนาคณะผูตรวจรับรอง
มาตรฐานฟารมผึ้ง
1.2 ปศุสัตวจังหวัดหรือผูแทนที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม
ผึ้งเปนผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
1.3 ผูอาํ นวยการสวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัยเปนผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
1.4 หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัด เปนผูตรวจ
รับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
1.5 นายสัตวแพทย สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ที่ผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง เปนผูตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟารมผึ้ง
1.6 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร หรือ
ผูแทนที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง เปนผูตรวจ
รับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง

1.7 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต กรมสงเสริมการเกษตร หรือ
ผูแทน ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง เปนผูตรวจ
รับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
1.8 เกษตรจังหวัด หรือผูแทนที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม
ผึ้งเปนผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
1.9 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) กรมสงเสริมการเกษตร
หรือผูแทนที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง เปนผูตรวจ
รับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
1.10 นายสัตวแพทย สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัย เปนผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้งและเลขานุการ
ขอ 2 คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม มีหนาที่ดังตอไปนี้
2.1 วางแผนและเตรียมการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
2.2 กําหนดนัดหมายผูประกอบการ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
2.3 ดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กรมปศุสัตว และ
กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดและจัดทําบันทึกสรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟารมผึ้ง ทั้งนี้ ในการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้งจะตองมีผูตรวจรับรองฯ อยางนอย
3 คน โดยใหมีผูตรวจรับรองฯ จากกรมปศุสัตว 2 คน และกรมสงเสริมการเกษตร 1 คน
2.4 แจงผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้งที่ผานการรับรองจากคณะผูตรวจรับรอง
มาตรฐานฟารมผึ้ง โดยใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยเปนผูออก
ใบรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง
2.5 ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนฟารมผึ้งในกรณีที่ผูประกอบการไมปฏิบัติตาม
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง หรือกรณีพบสารตกคางในผลิตภัณฑผึ้ง
โดยใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยเปน ผูเพิกถอนใบรับรอง
มาตรฐานฟารมผึ้ง
2.6 รายงานผลการดําเนินงานดานมาตรฐานฟารมผึ้งใหสํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตวทราบ
2.7 ตรวจติดตามฟารมผึ้งที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานฟารมผึ้งตามระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อคงสภาพของฟารมผึ้งที่ไดมาตรฐานไว

2.8 ดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนสัตวแพทยผูไดรับใบอนุญาตควบคุมฟารมผึ้ง ใน
กรณีที่ไมปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานฟารมเรื่องการจัดการดานสุขภาพผึ้ง พรอม
เสนอความเห็นควรสั่งพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูควบคุมฟารมผึ้งใหกรมปศุสัตว
พิจารณา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2547

(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
อธิบดีกรมปศุสัตว

บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวาง
กรมปศุสตั วและกรมสงเสริมการเกษตร
..................................
บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้นระหวางกรมสงเสริมการเกษตร โดยนายธงชาติ รักษากุล ตําแหนงอธิบดี
กรมสงเสริมการเกษตร ฝายหนึ่งกับกรมปศุสัตว โดยนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ตําแหนงอธิบดีกรมปศุสัตวอีก
ฝายหนึ่งทั้งสองฝายตกลงรวมกันดําเนินการผลิตผลิตภัณฑผึ้งที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานเพื่อเปนการ
ยกระดับคุณภาพสินคาและคุมครองผูบริโภค ในการบริโภคอาหารปลอดภัยและทั้งสองฝายตกลงปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1. หนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร
1.1 ขึ้นทะเบียนผูประกอบการเลี้ยงผึ้ง สถานที่เลี้ยงผึ้ง โดยจัดทําทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้ง
และทะเบียนฟารมผึ้ง
1.2 จัดฝก อบรม เรื่ อง การเลี้ ยงผึ้ง ใหกับเกษตรกร เจา หน าที่ กรมสง เสริมการเกษตรและ
กรมปศุสัตว
1.3 รวมเปนคณะทํางานยกราง การจัดทําระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวของกับยาสัตวตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก.7001-2540
1.4 รวมเปนคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง เพื่อดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม
ผึ้งตามขั้นตอนของทางราชการ
2. หนาที่ของกรมปศุสัตว
2.1 รับคํารองขอขึ้นทะเบียนมาตรฐานฟารมผึ้งของผูประกอบการ
2.2 จัดฝกอบรม เรื่อง มาตรฐานฟารมผึ้งใหแกผูประกอบการ
2.3 จัดฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้งใหกับเจาหนาที่กรมปศุสัตวและ
กรมสงเสริมการเกษตร
2.4 จัดฝกอบรมหลักสูตรสัตวแพทยผูควบคุมฟารมผึ้งใหกับนายสัตวแพทย
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 แตงตั้งคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมผึ้ง ประกอบดวย เจาหนาที่กรมปศุสัตวและ
เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการตามขั้นตอนของราชการและออกหนังสือ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับฟารมผึ้งใหเกษตรกรและผูประกอบการ ที่ผานการ
ตรวจรับรองจากคณะทํางานตรวจสอบฟารมผึ้ง
2.8 ออกหนังสือรับรองสุขภาพ (Health Certificate) ออกหนังสือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑผึ้ง
(Certificate of Analysis)
3. ขอตกลงเพื่อรวมกันดําเนินโครงการนี้ มีกําหนดระยะเวลา 5 ป
เริ่มตั้งแตวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2547
สิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552
บันทึกขอตกลงนี้จัดทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทั้งสองฝายไดอานและเขาใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน

(ลงนาม)

(ลงนาม)

(นายธงชาติ รักษากุล)
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
(ลงนาม)

(นายอุดม จิรเศวตกุล)
ผูอํานวยการสวนสงเสริมสินคาเกษตร
(รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักสงเสริม
และจัดการสินคาเกษตร)
กรมสงเสริมการเกษตร
พยาน

(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
อธิบดีกรมปศุสัตว
(ลงนาม)

(นายประกิจ จงวัฒนากุล)
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสตั ว
กรมปศุสัตว
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 ตั้งใจพัฒนา
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 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) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม ข อ กํ า หนดทั่ ว ไปสํ า หรั บ หน ว ยรั บ รองคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ มาตรฐานเลขที่
มอก.5065-2540 โดยใช ISO/IEC GUIDE 65:1996 ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลักโดยใชในระดับเหมือนกัน
ทุกประการ
งานดานการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ซึ่งมีกรมปศุสัตว
เปนหนวยรับรอง สําหรับผูประกอบการฟารมที่มีความประสงคขอการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว โดย
ไดทําการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวตั้งแต 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
การที่จ ะเปน หนวยรับรองที่มี คุณภาพ สว นประกอบอยา งหนึ่ง ที่เ ปน สวนประกอบที่มี ความสํ าคัญคือ
คุณสมบัติของผูตรวจประเมิน ผูเขียนจึงขอนําคุณสมบัติของผูตรวจประเมินอางอิงตาม ISO 19011
Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing มานําเสนอโดยถอด
ความมาจากฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ เป น แนวทางในการเป น ผู ต รวจประเมิ น ที่ ดี ต อ ไป รายละเอี ย ด
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) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการใหการรับรองผลิตภัณฑ
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 ที่อยูในขอบขายการรับบริการจะตองไมตั้งเงื่อนไข
อันไมสมควร เชน เรื่องของเงินทุน ขนาด หรือเรื่องการเขาเปนสมาชิกกับสมาคมหรือกลุม
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 ให กั บ บุ ค คล หรื อ หน ว ยงานภายนอก จะต อ งจั ด ทํ า สั ญ ญา ซึ่ ง ให มี ค วาม
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
จะต อ งเพีย งพอสํา หรับ บุ ค ลากร หนว ยรับรองจะตอ งมอบหมายผู ที่ส ามารถติดต อ
โดยตรงกับผูบริหารระดับสูงได ซึ่งผูที่ไดรับมอบหมายนี้จะมีหนาที่รับผิดชอบ
a) มั่นใจวาไดมีการจัดทําระบบ มีการนําไปปฏิบัติ และมีการรักษาไว
b) รายงานตอฝายบริหารเพื่อทบทวน และปรับปรุงระบบ
4.5.3 จัดใหมีการจัดทําคูมือคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปนี้
a) นโยบาย
b) สรุปสถานะทางกฎหมายของหนวยรับรอง และเจาของ

c) ระบุชื่อ คุณสมบัติ ประสบการณของผูบริหารระดับสูง และบุคคลอื่นๆทั้งภายใน
และภายนอกหนวยรับรอง
d) จัดทําผังองคกรของหนวยรับรอง แสดงใหเห็นอํานาจหนาที่ในการรับผิดชอบตั้งแต
ผูบริหารระดับสูงลงมา
e) รายละเอี ย ดองค ก รของหน ว ยรั บ รอง รวมทั้ ง รายละเอี ย ดของการจั ด การ
คณะกรรมการ กลุมบุคคล
f) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การทบทวนของฝายบริหาร
g) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงาน และการควบคุมเอกสาร
h) กิจกรรมและอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับคุณภาพ รวมทั้งขอบเขต และขอจํากัดของ
บุคลากรที่รับผิดชอบ
i) ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน การรั บ บุ ค ลากร การคั ด เลื อ ก การฝ ก อบรม และการ
ตรวจสอบความสามารถ
j) รายชื่อผูจางเหมาชวงที่ไดรับการยอมรับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขาถึงการ
บันทึก และการตรวจสอบความสามารถ
k) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการขอบกพรอง เพื่อความมีประสิทธิ ภาพในการ
จัดการแกไขและการปองกัน
l) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินผลิตภัณฑ และการดําเนินการขั้นตอนการให
การรับรอง
m) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีมีขอรองเรียน อุทธรณ
n) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน
4.6 เงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการรับรองครั้งแรก การคงไว การขยายขอบเขต การ
พักใช และการเพิกถอนใบรับรอง
4.6.1 หนวยรับรองจะตองกําหนดเงื่อนไขสําหรับการรับรองครั้งแรก การคงไวและการขยายการ
รับรอง และเงื่อนไขภายใตการรับรอง ซึ่งอาจมีการพักใช หรือการเพิกถอนการรับรองใน
บางสวนหรือทั้งหมด
4.6.2 หนวยรับรองจะตองมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
a) การรับรองครั้งแรก การคงไว การเพิกถอน และการพักใชการรับรอง
b) การขยายหรือลดขอบขายของการรับรอง
c) การตรวจประเมินซ้ําในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่มีผลตอการออกแบบ
ผลิตภั ณฑ หรื อขอกํ า หนดเฉพาะ หรือการเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานซึ่ง มี ผลตอ การ
รั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเจ า ของ โครงสร า งการบริ ห ารของ
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 สื่ออิเล็กโทรนิคส หรืออื่น ๆ) ปรับให
ทันสมัยและมีไวเมื่อมีการรองขอ (เอกสารเผยแพร) ซึ่งมีเนื้อหาดังตอไปนี้
a) ขอมูลเกี่ยวกับขอบเขต อํานาจหนาที่
b) ระบบการรับรอง รวมถึงกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการรับรองครั้งแรก
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 การเป ด เผยข อ มู ล ต อ งเป น ไปตามกฎหมายหรื อ ต อ งได รั บ ความยิ น ยอมจาก
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 เรื่อง คุณสมบัติ การฝกอบรม
ประสบการณ บัน ทึกการฝก อบรม และประสบการณจ ะตอ งจัดเก็บใหเ ป น ป จจุบัน ซึ่ง มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
a) ชื่อ ที่อยู
b) ตําแหนงหนาที่
c) คุณสมบัติทางการศึกษา และสถานะทางวิชาชีพ
d) ประวัติการฝกอบรมและประสบการณการทํางาน

e) วันที่เปลี่ยนแปลงขอมูลครั้งลาสุด
f) ผลการประเมินสมรรถนะของผูประเมิน
ขอ 6 การเปลี่ยนแปลงการรับรอง
การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการรับรอง จะตองมีการแจงการเปลี่ยนแปลงใหทราบลวงหนา รับฟง
ขอคิดเห็น จัดพิมพขอกําหนด ตรวจสอบการปรับตัวตามขอกําหนดใหม
ขอ 7 การอุทธรณ รองเรียนและโตแยง
7.1 หนวยรับรองจะตองจัดใหมีคูมือขั้นตอนการอุทธรณ 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) ให ค วามร ว มมือในการตรวจประเมิน ในการตรวจสอบเอกสาร การเขา ถึ ง ทุก สถานที่
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) สิ่งที่มีความขัดแยง หรือความเขาใจที่แตกตางไดมีการทําความเขาใจใหตรงกัน
c) หนวยรับรองมีความสามารถบริการตามขอบเขต และสถานที่ของผูยื่นคําขอ ตลอดจนภาษาที่ใช
9.2 หนวยรับรองจัดทําแผนการตรวจประเมิน
9.3 หนวยรับรองแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และผูตรวจประเมินจะตองไมเปน
ผูที่มีสวนไดสวนเสีย
9.4 คณะผูตรวจประเมินจัดเตรียมเอกสารที่จําเปนในการตรวจประเมิน
ขอ 10 การประเมิน
หนวยรับรองดําเนินการประเมินตามมาตรฐาน และขอบขายที่ยื่นขอ
ขอ 11 รายงานการประเมิน
หนวยรับรองจะตองจัดใหมีขั้นตอนการรายงานผล 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 และไมเปดเผยความลับของผูอื่น
1.2 เปนคนใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
1.3 เปนผูมีความสามารถ ไหวพริบในการติดตอสื่อสาร
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 ขั้นตอน และเทคนิคการตรวจประเมิน เพื่อชวยใหผูตรวจประเมินสามารถประยุกตใชใน
การตรวจประเมินตางๆ ไดอยางเหมาะสม และมั่นใจวาการตรวจประเมินเปนไปในแนวทาง
เดียวกันอยางสม่ําเสมอและเปนระบบ
โดยผูตรวจประเมินตองสามารถ
• ประยุกตใชหลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการตรวจประเมิน
• วางแผนและบริหารงานอยางมีประสิทธิผล
• ตรวจประเมินตามกําหนดเวลา
• จัดลําดับและมุงเนนประเด็นสําคัญ
• รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การฟง การสังเกตการณ และการทบทวนเอกสาร บันทึก
และขอมูลที่มีประสิทธิผล
• เขาใจความเหมาะสมและผลสืบเนือ
่ งของการใชเทคนิคการสุมตรวจ เพื่อการตรวจประเมิน
• ทวนสอบความถูกตองของขอมูลที่รวบรวมไว

ยืนยันความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการตรวจประเมิน เพื่อสนับสนุนสิ่งที่ตรวจ
พบและสรุปผลการตรวจประเมิน
• ตรวจประเมินปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของสิง่ ทีต
่ รวจพบและสรุปผลการตรวจ
ประเมิน
• ใชเอกสารการทํางานเพื่อบันทึกกิจกรรมการตรวจประเมิน
• จัดทํารายงานการตรวจประเมิน
• รักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล
• สื่อสารอยางมีประสิทธิผล 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
เรื่องนี้ตองครอบคลุมถึง
• 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 แตอาจมีการปรับใหสูงหรือต่ํากวานี้
ตามลักษณะงานที่ดําเนินการ
ตารางที่ 1 ตัวอยางระดับการศึกษา ประสบการณทาํ งาน การฝกอบรม ประสบการณตรวจประเมิน
สําหรับผูตรวจประเมิน (ISO 19011 ขอ 7.4.4)
พารามิเตอร
1.การศึกษา

ผูตรวจประเมิน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

2.ประสบการณทํางาน

5 ป

3.ประสบการณทํางานในสาขาที่
เกีย่ วของกับการตรวจประเมิน

อยางนอย 2 ป ในจํานวนทัง้ หมด
5 ป

4.การฝกบอรมดานการตรวจประเมิน

40 ชัว่ โมง

5.ประสบการณดานการตรวจประเมิน มีประสบการณในการตรวจประเมิน
ไมนอยกวา 4 ครั้ง และเปนเวลา
ไมนอยกวา 20 วัน ในฐานะผูต รวจ
ประเมินฝกหัด ภายใตการควบคุม
และแนะนําของหัวหนาคณะผูตรวจ
ประเมิน

หมายเหตุ
ขั้นต่ํา
4 ปสําหรับผูจบการศึกษาสูงกวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว เปนมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสิน คาเกษตร : ขอปฏิบัติการควบคุม การใชยาสัตว มาตรฐานเลขที่ มกษ.
9032 - 2552 ไวเปนมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ วงศสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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มาตรฐานสินคาเกษตร

ขอปฏิบัตกิ ารควบคุมการใชยาสัตว
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดเกณฑปฏิบัติในการใชยาสัตวสําหรับสัตวที่เลี้ยงเพื่อเปนอาหารมนุษย
หรือสัตวที่เลี้ยงเพื่อใหผลิต ผลและผลิตภัณ ฑซึ่งเปน อาหารมนุษย (food producing animal) เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเกิดยาสัตวตกคางที่เกินกําหนดคาระดับสูงสุดของสารตกคางจากยาสัตวในสัตว ผลิตผล
และผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ยาสัตวหรือยาสําหรับสัตว (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ที่ใหแกสัตวที่เลี้ยงเพื่อเปนอาหาร
มนุษย หรือสัตวที่ใหผลิตผลและผลิตภัณฑซึ่งเปนอาหารมนุษย เพื่อวัตถุประสงคในการวินิจฉัย บําบัด
บรรเทา ปองกัน รักษาโรค หรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตวนั้น
2.2 ยาสัตวตกคาง (residues of veterinary drug) หมายถึง ยาสัตวตามขอ 2.1 ทั้งที่เปนสารตั้งตน (parent drug)
รวมถึ ง สารที่ เ กิ ด จากกระบวนการสร า งและสลาย (metabolites) และสารอื่ น ๆที่ ติ ด มากั บ ยาสั ตว
(associated impurities) ที่ตกคางในเนื้อเยื่อสัตว ผลิตผล และผลิตภัณฑของสัตวซึ่งเปนอาหารมนุษย
2.3 สัตวแพทย หมายถึง ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
2.4 ผูไดรับมอบหมาย หมายถึง บุคคลที่สัตวแพทย มอบหมายใหใชยาสัตว โดยไดรับการแนะนําและ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทย
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3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน
(ขอ 3)
รายการ

เกณฑกําหนด

วิธีตรวจประเมิน

1. แหลงที่มาของยาสัตว
1.1 เปนยาสัตวที่ขึ้นทะเบียนไวกับหนวยงาน 1.1 ตรวจสอบเลขทะเบียนหรือ
ที่มีอํานาจหนาที่
เอกสารที่เกี่ยวของ จากขอมูลการ
ขึ้ นทะเบี ยนของสํ านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
กรมปศุสัตว และกรมประมง
1.2 มาจากแหล ง จัด จํา หนา ยที่ถูก ตองตาม 1.2 ตรวจสอบหลั กฐานแหล ง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ที่มาของยาสัตว
2. สัตวแพทยและผูไดรับ
มอบหมาย
2.1 มีสัตวแพทยรับผิดชอบในการตรวจวินจิ ฉัย 2.1 ตรวจใบอนุญาตผูประกอบ
บําบัด บรรเทา ปองกัน รักษาโรค แนะนําและ วิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง
ควบคุมการใชยา กํา หนดระยะเวลาหยุด ยา
และออกใบสั่งยา (veterinary prescription)
2.2 ผู ไ ดรั บ มอบหมายจากสั ต วแพทย ต อ ง 2.2 ตรวจสอบหลักฐานบุคคล
ได รั บ การฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การใช ย าและ ผูไดรับมอบหมาย หลักฐานการ
มีคําแนะนําที่ชัดเจนจากสัตวแพทย
ฝกอบรมและการมอบหมาย
3. ขอมูลเกี่ยวกับยาสัตว 3. ยาสัต วตองมีขอมูลที่สํา คัญ บนฉลากและ 3. ตรวจสอบฉลากและเอก
เอกสารกํากับยาสัตว
สารกํากับยาสัตว
4. การเตรียมยา

4. ผูเตรียมยาตองไดรับการฝกอบรมวิธีการ
ใชยาสัตวและการใชอุปกรณอยางถูกตอง

4. ตรวจพินิจ และ/หรือตรวจ
บั น ทึ ก ประวั ติ ก ารฝ ก อบรม
ผูเตรียมยาหรือผูผสมยาสัตว
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วิธีตรวจประเมิน

5. การใชยาสัตว
5.1 ใชตามใบสั่งยา ยกเวนยาที่ไมตองมีใบ 5.1 ตรวจสอบใบสั่งยา และใบ
สั่งยาจากสัตวแพทย
มอบหมายกรณีมีการมอบหมาย
และรายการยาสัตวที่สัตวแพทย
จําแนกไววายาใดตองมี หรือไม
ตองมีใบสั่งยา
5.2 ไมใชยาสิ้นอายุ

5.2 ตรวจสอบวันสิ้นอายุของ
ยาสัตว

5.3 มีเ อกสารหรือคําแนะนําการใชยาสัต ว 5.3 ตรวจสอบคู มือการใชย า
ที่มีรายละเอียดวิธีการใช
สัตว
5.4 หยุดใชยาตามระยะเวลาหยุดยาที่กําหนด 5.4 ตรวจสอบบันทึกการใชยา
ไวในใบสั่ง ยา เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด ยาสัต ว และระยะเวลาหยุดยาสัตว
ตกคางในเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว
5.5 มีตารางการใชยาสัตวในการปองกันโรค 5.5 ตรวจสอบบั น ทึ ก ตาราง
ตามคําแนะนําของสัตวแพทย
การใช ย าสั ต ว ใ นการป อ งกั น
โรคสัตว
6. การเก็บบันทึกประวัติ 6. สัต วแพทยแ ละหรือ เจา ของฟารม หรือ 6. ตรวจสอบบั น ทึก การใช
ผูไ ดรับมอบหมาย ตองบัน ทึกการใชย าสัต ว ยาสั ต ว แ ละการเก็ บ รั ก ษ า
การใชยาสัตว
และเก็ บ บั น ทึ ก ไว อ ย า งน อ ย 3 ป เพื่ อ ให บันทึกการใชยาสัตว
สามารถตรวจสอบได
7. การระงับการใชยาสัตว 7. กรณีที่สงสัยวายาสัตวที่ใชนั้น ทําใหเกิดความ 7. ตรวจสอบบันทึกการใชยาสัตว
ผิ ด ปกติ ต อ สั ต ว สั ต วแพทย ห รื อ ผู ไ ด รั บ และบันทึกรายงานผลขางเคียง
มอบหมายต องหยุ ด ใชย าชนิด นั้น ทัน ทีและ
บั น ทึ ก ผลข า งเคี ย งพร อ มทั้ ง รายงานให
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ทราบ
8. การเก็บรักษายาสัตว

8. ใหเก็บรักษายาสัตวตามคําแนะนําของผูผลิต 8. ตรวจพิ นิ จ การเก็ บ รั ก ษา
ยาสัตว
ยาชนิดนั้น

9. การกําจัดยาสัตวที่
ไมตองการใช

9. การกําจัดยาสัตวที่เหลือจากการใช ตองปฏิบัติ 9. ตรวจสอบวิธีปฏิบัติการกําจัด
ใหปลอดภัยตามคําแนะนําบนเอกสารกํ ากับยา ยาสัตว
หรือคําแนะนําของสัตวแพทย
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4 คําแนะนําสําหรับขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว
คําแนะนํา ขอปฏิบัติการควบคุมการใชย าสัต วนี้ มีวัต ถุประสงคเ พื่อใหผูที่เ กี่ย วของ เชน เกษตรกร
ผูประกอบการฟารม สัตวแพทย ใชเปนแนวทางการควบคุมการใชยาสัตวอยางถูกตอง เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดยาสัตวตกคางในเนื้อสัตว ผลิตผลหรือผลิตภัณฑจากสัตว โดยรายละเอียดคําแนะนําขอปฏิบัติการ
ควบคุมการใชยาสัตวอธิบายไวในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ก
คําแนะนําขอปฏิบัตกิ ารควบคุมการใชยาสัตว
(ขอ 4)

ก.1 แหลงที่มาของยาสัตว
ก.1.1 ยาสัตว สารผสมลวงหนาที่มีตัวยาผสมอยูดวย (medicated premix) ที่นํามาใชตองไดรับการ
ขึ้นทะเบียนตํารับกับหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ก.1.2 การจําหนาย จาย แจก ตองกระทํา โดยผูไ ดรับอนุญาตตามกฎหมาย และตองจัด ทําบัญชีโดย
บันทึกการจําหนาย จาย แจก และยอดคงเหลือเพื่อการติดตาม หรือตรวจสอบ รวมทั้งเก็บรักษายาสัตว
ตามคําแนะนําของผูผลิตยา
ก.1.3 กรณีซื้อยาสัตวจากผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาสัตว ทั้งยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณ ตองซื้อ
จากผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายซึ่งมีหลายประเภท เชน ผูผลิตขายยาที่ตนผลิต ผูขายสง
ผูขายยาบรรจุเสร็จ
ก.2 สัตวแพทย และผูไดรับมอบหมาย
ก.2.1 หนาที่ความรับผิดชอบของสัตวแพทย
ก.2.1.1 ตรวจวินิจฉัย ปองกันและรักษาโรคสัตวที่อยูภายใตการดูแล โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) ควบคุมการใชยาสัตวใหเปนไปอยางถูกตองตอโรคที่วินิจฉัย ทั้งชนิด ขนาด ปริมาณของยาที่ใช และ
ควบคุมระยะเวลาหยุดยาไมนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดไวในฉลากหรือเอกสารกํากับยาสัตวตามที่ได
ขึ้นทะเบียนไว
(2) ใหความสําคัญในการจัดการฟารมที่ดี ควบคุมและจํากัดการใชยาสัตวเทาที่จําเปน เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายจากยาสัตวตกคาง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการดื้อยาของจุลชีพ
(3) ประเมินสถานะสุขภาพสัตว เพื่อจัด ตารางการใชยา และ/หรือ ผลิตภัณฑในการปองกันโรคสัต ว
เบื้องตนตามความจําเปน เชน โปรแกรมการใหวัคซีน ออกใบสั่งยาและควบคุมใหมีการจัดทําบันทึกการ
ใช ย า จั ด ทํ า คํ า แนะนํา การจํา แนกรายการยาสั ต วแ กผู ประกอบการฟาร ม เชน ยาที่ ใช โดยผู ไ ด รั บ
มอบหมายภายใตการควบคุมโดยตรงของสัตวแพทย ยาสัตวที่ใชโดยผูไดรับมอบหมายโดยไมตองมี
ใบสั่งยาจากสัตวแพทย รวมทั้งผลิตภัณฑฆาเชื้ออุปกรณและโรงเรือน
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(4) ใหการรักษาโรคเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดและใชยานอยที่สุด หลีกเลี่ยงการใชยาผสมที่มีตัวยา
ออกฤทธิ์ มากกว า 1 ชนิ ด ในตํา รับ ยา และตํ า รั บ ยาผสมนั้ น ต อ งไดรั บการขึ้ น ทะเบีย นตํา รับ ยากั บ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ นอกจากนี้สัตวแพทยควรหลีกเลี่ยงการนํายามากกวาหนึ่งชนิดมาผสมใชเอง
(5) ควรตระหนักถึงการรักษาสัตวปวยเปนรายตัวทุกครั้งที่สามารถกระทําได โดยแยกสัตวปวยออกจาก
สัตวปกติในกรณีที่สามารถทําได
ก.2.1.2 ตองรับผิดชอบในการใหความเห็น การชันสูตรวินิจฉัย การสั่งการรักษาและการใชยาเฉพาะตอ
โรคที่วินิจฉัยใหแกผูไดรับมอบหมาย และพึงระวังถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใชยาสัตว ทั้งตอตัวสัตว
หรือผูใชยาในกรณีที่การใชยาสัตวไมไดอยูภายใตการควบคุมดูแลโดยตรงของสัตวแพทย
ก.2.1.3 ตองใหคําแนะนําที่ชัดเจนแกผูไดรับมอบหมายเกี่ยวกับขนาดการใช วิธีการใช การคํานวณการ
ใชยา รวมถึงวิธีการผสมอยางเหมาะสมและการเฝาระวังระยะเวลาหยุดยา
ก.2.1.4 กํากับ ดูแล เพื่อใหคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตวในการเลี้ยงสัตว
ก.2.2 หนาที่ความรับผิดชอบของผูไดรับมอบหมาย
ก.2.2.1 ตองทําหนาที่ในการใชยาสัตวที่ถูกตอง และจัดทําบันทึกการใชยาสัตวตามคําแนะนํา และ/หรือ
ใบสั่งยาจากสัตวแพทย
ก.2.2.2 ตองไดรับคําแนะนําที่ชัดเจนเกี่ยวกับขนาดของการใช วิธีการใช การคํานวณการใชยา รวมถึง
วิธีการผสมอยางเหมาะสมและการเฝาระวังระยะเวลาหยุดยา
ก.2.2.3 ใหความสําคัญในการจัดการฟารมที่ดี ควบคุมและจํากัดการใชยาสัตวเทาที่จําเปน เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายจากยาสัตวตกคาง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการดื้อยาของจุลชีพ
ก.3 ขอมูลเกี่ยวกับยาสัตว
ตํารับยาสัตวที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว ผลิตภัณฑดังกลาวตองมีฉลาก
และเอกสารกํากับการใชผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ ยาสัตวชนิดนั้นๆ เชน ปริมาณตัวยา
ออกฤทธิ์ ขนาดการใช ขอบงใช ขอควรระวัง ระยะหยุดยา การเก็บรักษา วันเดือนปที่ผลิต ยาสิ้นอายุ ขอ
หามและคําเตือนตางๆ เปนตน
ก.4 การเตรียมยา
ก.4.1 การเตรียมยาตามขอกําหนดนี้ หมายถึง การเตรียม หรือการผสมยาสัตวที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
แลวรวมถึงการผสมยาในอาหารสัตว เพื่อปองกันหรือรักษาโรคสัตวที่อยูภายใตการดูแลของสัตวแพทย
ผูมีหนาที่รับผิดชอบเทานั้น มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดจําหนายทั่วไปในทองตลาด
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ก.4.2 ผูประกอบการควรจัด ทํา บัน ทึกการรับยาประจําฟารม เก็บเอกสารกํา กับยาแตละชนิด โดยมี
รายละเอียดที่สําคัญและสามารถระบุแหลงที่มาได (ภาคผนวก ข.1)
ก.4.3 ผูที่เตรียมยา ไดแก สัตวแพทย หรืออาจมอบหมายการเตรียมยาบางชนิดใหกับผูไดรับมอบหมาย
ที่ไดรับการฝกฝนในดานวิธีการ และอุปกรณในการผสมยาสัตวจากสัตวแพทยแลว
ก.4.4 การเตรียมยาหรือผสมยาสัตว ควรปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ดี ี เชน การจัดบริเวณเตรียมยา อุปกรณ
ที่สะอาดและเหมาะสม พึงระวังอันตรายอันเกิดจากการผสมยา ควรใสถุงมือหรือมีผาปดจมูกเพื่อความ
ปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในการเตรียมยา เปนตน
ก.4.5 การผสมยาในอาหารสั ต วมีขั้ น ตอนปฏิ บัติใ นการผสมให เ ปน เนื้อเดีย วกัน มีสูต รที่แ นน อน
หลีกเลี่ยงการปนเปอนขามของยาสัตวในขั้นตอนการผสม เชน การจัดลําดับการผสม การทําความสะอาด
อุปกรณ และหามใชสารที่ไมอนุญาตตามกฎหมายผสมในอาหารสัตว
ก.5 การใชยาสัตว
ก.5.1 ปริมาณการจายยาสัตว ควรเหมาะสมกับการรักษาโรค หรือปองกันโรคตามการวินิจฉัยของสัตวแพทย
ไมควรจัดหาหรือจายยาสัตวในปริมาณที่มากเกินความจําเปน ทั้งนี้การใชวัคซีน ฮอรโมน ยาตานจุลชีพ
และยาที่กอใหเกิดการตกคางในผลิตภัณฑตองมีใบสั่งยาจากสัตวแพทยเทานั้น (ภาคผนวก ข.2 )
ก.5.2 หากการใชยาสัตวกระทําโดยผูไดรับมอบหมายโดยดําเนินการตามใบสั่งยาของสัตวแพทย ผูไดรับ
มอบหมายใหเปนผูใชยาสัตว ควรไดรับคําแนะนําที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทยผูมีหนาที่
รับผิดชอบ และปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบอยางเครงครัด (ภาคผนวก ข.3)
ก.5.3 การใชย าสัต วชนิด ที่ไ มตองมีใบสั่ง ยาจากสัตวแพทย จะตองปฏิบัติต ามขอบงใชในฉลากหรือ
เอกสารกํากับยาที่ไดรับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนตํารับยาจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
ก.5.4 ในภาวะการเกิดโรคซึ่งไมมียาที่ขึ้นทะเบียนโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่หรือไมมีผลิตภัณฑที่มี
ขอบงชี้ใชเฉพาะ หรือ ไมไดระบุชนิดสัตว (target species) บนฉลาก สัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ
สามารถใชยาชนิดอื่นที่ขึ้นทะเบียนแลวจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ หรือใชยาสัตวตางจากขอบงใชใน
ฉลาก (off label use) หรือเอกสารกํากับยาได
ทั้งนี้ สัตวแพทยตองพิจารณาความจําเปน ในการใชย าอยา งรอบคอบ หรือขอคําแนะนํา จากผูผลิตยา
เนื่องจากการใชยาในลักษณะนี้อาจกอใหเกิดผลขางเคียงอันไมพึงประสงค หรืออาจกอใหเกิดการตกคาง
ของยาสัตวในระดับที่ไมปลอดภัยตอผูบริโภค
หากจําเปนตองใชยาสัตวในลักษณะดังกลาว สัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ ควรปฏิบัติดังนี้
ก.5.4.1 บันทึกการสั่งจายยา กําหนดวิธีการใชยา และระยะเวลาหยุดยาเปนลายลักษณอักษร
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ก.5.4.2 หามผูอื่นใหยาในลักษณะเชนนี้นอกจากสัต วแพทยผูทํา หนาที่รับผิด ชอบ หรือโดยผูไ ดรับ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทยผูรับผิดชอบเทานั้น
ก.5.4.3 ใชดุลยพินิจเพื่อความปลอดภัย ตอผูบริโภค เชน การเพิ่มระยะเวลาหยุด ยา การเลือกใหย า
เฉพาะพอ-แมพันธุที่ไมไดนําผลิตภัณฑมาบริโภคโดยตรง
ก.5.5 ผูใชยาสัตวนอกจากตองปฏิบัติตามขอบงใชของยาชนิดนั้นอยางเครงครัดแลวตองระมัดระวังเรื่อง
คุณภาพของยาสัตวที่ใชใหเปนไปตามลักษณะของยาสัตวชนิดนั้น ไดแก ลักษณะทางกายภาพ เชน สี
ลักษณะผง หรือสารละลาย เปนตน วันเดือนปที่ผลิต วันเดือนปสิ้นอายุ การเก็บรักษา กรณีมีการใชยา
ผสมในอาหารสัตว ควรจดบันทึกการผสมยาดังกลาว (ภาคผนวก ข.4)
ก.5.6 การใชยาตานจุลชีพ สัตวแพทยผูรับผิดชอบโดยตรงตอสุขภาพของสัตวหรือฝูงสัตว เปนผูสั่งใชยา
ตานจุลชีพในสัต วเ ทา นั้น สัต วแพทยค วรมีเ วลาเพียงพอในการตรวจสุขภาพตัวสัตวหรือฝูงสั ตวเพื่อ
วินิจฉัยกอนออกใบสั่งยา หรือมีเวลาเพียงพอสําหรับสัตวแพทย เพื่อใหทราบสถานะดานสุขภาพสัตวหรือ
ฝูงสัตวเพื่อใหมีการวินิจฉัยและออกใบสั่งยา
ขอแนะนําในการใชยาตานจุลชีพสําหรับสัตว ควรคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
ก.5.6.1 ประสิทธิภาพในการรักษาโรค ผลกระทบของยาตอตัวสัตว ความเสี่ยงในการเกิดเชื้อดื้อยา และ
ผลกระทบที่ไมพึงประสงคตอจุลชีพชนิดอื่นที่อาศัยอยูรวมกัน (commensal flora)
ก.5.6.2 การเลือกใชยาตานจุลชีพ ควรเลือกยาตานจุลชีพชนิดที่ออกฤทธิ์แคบ (narrow spectrum) เปน
ลําดับแรกกอน เนื่องจากยาที่ออกฤทธิ์กวาง (broad spectrum) มักมีผลกระทบตอเชื้อจุลชีพหลายชนิด
และสงผลใหเพิ่มโอกาสหรือความเสี่ยงตอการพัฒนาเปนเชื้อดื้อยาสูงขึ้น
ก.5.7 หามผูประกอบการจัดหายามาใชเองโดยไมมีใบสั่งยาจากสัตวแพทย ยกเวนยาสามัญประจําบาน
สําหรับสัตว ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือยาที่ประกาศกําหนด ทั้งนี้
ตองแจง สัต วแพทยและจดบัน ทึกการใชย าดังกลา ว หามใหย าในขอบง ใชที่ตางจากที่ระบุในฉลาก/
เอกสารกํากับยา เวนแตเปนไปตามใบสั่งยาของสัตวแพทย
ก.5.8 ผูประกอบการและผูใชยาสัตวตองปฏิบัติตามระยะเวลาหยุดยากอนสงสัตวเขาโรงฆา หรือกอนนํา
ผลิตภัณฑจากสัตวไปบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดยาสัตวตกคางในเนื้อสัตว หรือผลิตภัณฑจากสัตว
โดยระยะเวลาหยุด ยาต องไมนอยกวา ตามที่กํา หนดไวในฉลากหรือเอกสารกํา กับ ยาที่ไ ดรับการขึ้ น
ทะเบียนตํารับยาจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ หรือตามคําแนะนําที่เปนลายลักษณอักษรของสัตวแพทย
ก.5.9 ในกรณีที่จําเปนตองขายสัตวกอนระยะเวลาหยุดยา ใหทําไดตอเมื่อสัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ไดแจงใหผูซื้อทราบถึงประวัติการรักษาสัตว และระยะเวลาหยุดยาที่ตองปฏิบัติ

9

มกษ. 9032–2552

ก.5.10 ในกรณีที่ใหยาสัต วดว ยอุปกรณชนิดที่ใชไ ดค รั้ง เดีย ว (disposable equipment) ควรกํา จัด
อยางถูกตองตามขอกําหนดของผูผลิต หรือตามคําแนะนําของสัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ก.5.11 การทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ที่ใชในการใหยาสัตว ใหทําอยางถูกตองโดยคํานึงถึง ความ
ปลอดภัยของมนุษยและสภาพแวดลอม ในกรณีที่อุปกรณที่ใชในการใหยายังคงมียาตกคางอยูแมวาผาน
การทําความสะอาดแลว อุปกรณนั้นๆ ควรถูกทําลายโดยวิธีเดียวกันกับวิธีทําลายยาสัตว ชนิดนั้นตาม
คําแนะนําของสัตวแพทยหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
ก.5.12 ผูประกอบการควรมีเอกสารคําแนะนําของสัตวแพทยเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติประจําฟารม
เกี่ยวกับการทําความสะอาดอุปกรณ การทําลายอุปกรณหรือภาชนะบรรจุ
ก.6 การเก็บบันทึกประวัติการใชยาสัตว
สัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ และ/หรือ เจาของฟารม หรือผูไดรับมอบหมายตองบันทึกขอมูลการใหยา
ไดแก ชนิด ขนาดยา ปริมาณยา วันที่ใหยา ขอมูลของสัตวที่ไดรับยา และระยะหยุดยา บันทึกขอมูลการใหยา
ควรเก็บไวอยางนอย 3 ป เพื่อสามารถนํามาเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบการใชยาสัตวในฟารมเลี้ยง
สัตวนั้น ๆ (ภาคผนวก ข.5)
ก.7 การระงับการใชยาสัตว
ก.7.1 การระงับการใชยาสัตว หมายถึง การหยุดการใชยาสัตวกลางคัน ในกรณีที่สงสัยวายาสัตวชนิดนั้น
อาจทําใหเกิดความผิดปกติตอสัตวที่ไดรับยา หรืออาจเปนสาเหตุการตายของสัตว หรือการใชยาสัตว
ชนิดนั้นเปนอันตรายตอผูใช สัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ หรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูใชยาสัตว
ควรหยุดการใชยานั้นทันที หรือปฏิบัติตามดุลยพินิจของสัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ก.7.2 สัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือผูไดรับมอบหมาย ควรรายงานผลขางเคียงอันไมพึงประสงค
จากการใช ย าสั ต ว แก หน ว ยงานที่รั บ ผิด ชอบในการควบคุม คุณ ภาพการใช ย าสัต ว เช น สํ า นั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือกรมปศุสัตว กรมประมง แลวแตกรณี และควรรายงานไปยัง
บริษัทผูผลิตยาสัตวนั้นดวย (ภาคผนวก ข.6)
ก.8 การเก็บรักษายาสัตว
ก.8.1 การเก็บรักษายาสัตวควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตยาชนิดนั้น ซึ่งกําหนดอยูในฉลากยาหรือ
ภาชนะบรรจุ สภาพการเก็บรักษายาตองคํานึงถึง อุณหภูมิ ความชื้น เนื่องจากการเก็บรักษายาโดยไม
ถูกตองตามคําแนะนําของผูผลิต อาจมีผลทําใหยาเสื่อมคุณภาพ
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ก.8.2 การเก็บรักษายาสัตว ควรแยกตามชนิดของยา ยาที่ใชโดยสัตวแพทยหรือภายใตการควบคุมดูแล
ของสัตวแพทย (prescription medicine) ควรแยกเก็บรักษาจากยาสัตวที่ใชไดโดยไมตองมีใบสั่งยาจาก
สัตวแพทย (nonprescription medicine)
ก.8.3 ยาสัตวทุกชนิดควรเก็บไวในที่ปลอดภัยเทานั้น หากปฏิบัติไดควรเก็บใสกุญแจไวเพื่อปองกันการ
เคลื่อนยายโดยบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต และตองเก็บใหพนจากมือเด็กหรือสัตวตางๆ
ก.9 การกําจัดยาสัตวที่ไมตองการใช
การกําจัดยาสัตวที่ไมตองการใช ควรปฏิบัติใหปลอดภัย ตามคําแนะนําของผูผ ลิตที่ระบุไวในเอกสาร
กํากับผลิตภัณฑหรือบนภาชนะ หรือตามคําแนะนําของสัตวแพทยหรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
เพื่อลดการปนเปอนตอสภาพแวดลอม

11
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ภาคผนวก ข
ข.1 ตัวอยางบันทึกการรับยาสัตวประจําฟารม
(ขอ ก.4.2)
ชื่อ-ที่อยูฟารม.....................................................................................ชื่อ-ที่อยูเจาของฟารม.......................................................................................
วันที่รับยา

ชื่อยา
ชื่อทางการคา ชื่อสามัญ

เลขทะเบียน
ตํารับยา

รูปแบบยา

ปริมาณยาที่ไดรับ
ขนาดบรรจุ จํานวน

รุนการผลิต วันเดือนป
ที่ยาสิ้นอายุ

หลักฐานการซื้อ/
แหลงที่มาของยา
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ข.2 ตัวอยางใบสั่งยาสัตว
(ขอ ก.5)

สัตวแพทย (ชื่อ-ที่อยู).........................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย....................................................................
เจาของฟารม (ชื่อ-ที่อยู)......................................................................................................
บงชี้สัตวที่ไดรับยาภายใตการดูแลของสัตวแพทยผูรับผิดชอบ.......................................................
(เชน ชนิด, อายุ, รุนการเลี้ยง หรือ รหัสบงชี้, เพศ, น้ําหนักตัว)
วัน / เดือน / ป ที่ออกใบสั่งยา........................................
ชื่อสามัญ...........................................................................................................
ชื่อการคา..........................................................................................................
เลขทะเบียนตํารับยา............................................................................................
วัตถุประสงคการใหยา.........................................................................................
วิธีใหยา............................................................................................................
ขนาดยา ปริมาณยา (ขนาดยาที่ใชตอน้ําหนักตัวสัตวที่รักษา และจํานวนครั้งของการใหยา
ตอวัน ปริมาณยาในอาหารสัตวหรือน้ํา) .................................................................
ระยะเวลาการใหยา (ใหยาติดตอกันนานกีว่ นั )........................................................
ระยะหยุดยา.....................................................................................................
ปริมาณยาทั้งหมดที่จายให..................................................................................
ขอหามและขอควรระวัง......................................................................................
..............................................
ลายเซ็นตสัตวแพทยผูรับผิดชอบ

13

มกษ. 9032–2552

ข.3 ตัวอยางใบมอบหมายการใชยา
(ขอ ก.5.2)

วันที่.......... เดือน......................พ.ศ...............
ขาพเจา.............................................................ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชนั้ หนึ่ง
เลขที่...........................................ออกให ณ วันที่.................. เดือน...................... พ.ศ..................
ใชไดจนถึงวันที่........... เดือน ....................... พ.ศ................. ขอมอบหมายการใชยาตามใบสั่งยาตั้งแต
วันที่...........เดือน.................. พ.ศ.............. ถึงวันที่................. เดือน...................... พ.ศ................
สําหรับเจาของฟารมชื่อ............................................ ฟารมชื่อ........................................................
ที่อยู..........................................................................................................................................
............................................................................................................... แกบุคคลดังตอไปนี้
1. ................................................................ ตําแหนง..................................................
2. .................................................................ตําแหนง..................................................
3. ................................................................ ตําแหนง..................................................
4. .................................................................ตําแหนง..................................................
5. ................................................................ ตําแหนง..................................................
...........................................
(
)
สัตวแพทยผูรับผิดชอบ
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ข.4 ตัวอยางบันทึกการผสมยาในอาหารสัตว
(ขอ ก.5.5)
ชื่อ-ที่อยูฟารม ........................................................................ ชื่อ-ที่อยูเจาของฟารม ..............................................................................................
เครื่องมือผสมยา ......................................................................
วันที่ผสมยา

เลขทะเบียน
ชื่อยา
ตํารับยา/ครั้งที่
ผลิต (lot No.) ตัวยาสําคัญ ชื่อทางการคา

ระบุอาหาร
สื่อที่ใชผสม
สัตวที่ใชผสม
เลขที่ใบสั่งยา ชนิด/ปริมาณ ชนิด/ปริมาณ

ปริมาณ
ทั้งหมด
หลังผสม

บงชี้สัตวและ
จํานวนสัตว
ที่ไดรับ

ผูผสมยา
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ข. 5 ตัวอยางบันทึกขอมูลการใชยาสัตว (ฟารมสัตวปก)
(ขอ ก.6.1)
ชื่อสัตวแพทย...........................................................................................................................................................................................................
เจาของฟารม..................................................... ที่อยู ..........................................................................................................................................
ไกรุนที่..................... เลา.......................... จํานวนไก............................. ตัว/เลา................................. พันธุ................................. เพศ.....................
เลข
ตัวยา อายุไก
ครั้งที่
ชื่อยา ทะเบียน
ผูผลิต
ออกฤทธิ์ (วัน)
ผลิต
ตํารับยา

น้ําหนัก
เฉลี่ย
(kg)

วัน ปริมาณยา ระยะเวลา ระบุวันที่
วิธีการ
วันที่ให ขนาด
เวลาที่ ทัง้ หมด หยุดยา หยุดยา
ให
ยา
ยา
ที่ให (จํานวนวัน) ปลอดภัย
ใหยา

สาเหตุ
การให

สัตวแพทย
ผูไดรับ
ผูควบคุม
มอบหมาย
ฟารม
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ข.6 ตัวอยางรายงานผลขางเคียงอันไมพึงประสงคจากการใชยาสัตว
(ขอ ก.7.2)
ชื่อ – ที่อยูของฟารม.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
ชื่อ – ที่อยูของเจาของฟารม...................................................................................................
1. สัตวแพทย (ชื่อ – ที่อยู – โทรศัพท)
2. ผูไดรับมอบหมาย (ชื่อ–ที่อยู–โทรศัพท )
เลขที่ใบประกอบการบําบัดโรคสัตว....................
3. ยาที่สงสัยวาเปนสาเหตุของผลขางเคียง
4. ผูผลิตยา
3.1 ชื่อยา..................................................
3.2 เลขทะเบียนตํารับยา..............................
5. การวินิจฉัยโรคกอนการใหยา
6. ใหยาโดย วัน / เดือน / ป ...../.........../...
สัตวแพทย
ผูไดรับมอบหมาย
7. รายละเอียดการใหยา (เชน ขนาดการให ปริมาณการให วิธีให วิธีผสมยา)

ใหยารวมกับยาชนิดอื่นๆ ไดแก .................................................................................
8. ชนิดสัตวที่ไดรับยา 9. สายพันธุ
10. อายุ
11. เพศ
12. น้ําหนัก
13. สุขภาพสัตวกอนไดรับยา

ดี (healthy)
ไมดี (poor)

ปานกลาง (fair)
วิกฤติ (coma)

14. ขอมูลปฏิกิริยาหรือลักษณะอาการ
14.1 ระยะเวลาที่แสดงอาการหลังจากการใหยา..................................................................
14.2 ผลที่เกิดขึ้น
สัตวตาย
ใหยาครบตามการรักษา
ใหยาตัวเดิมโดยปรับขนาด
สัตวไมตาย
หยุดใหยาทันที
เปลี่ยนยาชนิดใหม
หยุดใหยาชั่วคราวแลวใหตอภายหลัง
อื่น ๆ.....................
14.3 สัตวไดรับการรักษาอาการที่เกิดจากผลขางเคียง........................................................
15. อธิบายลักษณะของอาการที่เกิดจากผลขางเคียงของยา
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ข.7 ตํารับยาสัตวที่ผานการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(ขอมูล)
ข.7.1 ตํา รับ ยาสัต วที่ผานการขึ้น ทะเบีย น บนภาชนะบรรจุทุก ชนิด และหีบ หอ ตอ งมีฉ ลากตามที่ขึ้น
ทะเบียนไว และตองมีเอกสารกํากับยา ถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยดวย ขอความ
ในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน
ข.7.2 ฉลากตองแสดงขอความ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

ช.
ซ.

ฌ.
ญ.
ฎ.
ฏ.

ชื่อยา
เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
ปริมาณของยาที่บรรจุ
ชื่อและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบที่สําคัญของยา ซึ่งตองตรง
ตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับยา (ยกเวนยาแผนโบราณ)
เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะหยา
ชื่อผูผลิตยา และจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา (ในกรณีเปนยาผลิตในประเทศ) หรือ ชื่อผูผลิตยา
ชื่อเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยา และระบุชื่อของผูนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
และจั ง หวั ด ที่ ตั้ง สถานที่ นํ า หรือ สั่ ง ยา (ในกรณี เ ป น ยาที่นํ า หรื อสั่ ง เข า มาในประเทศ) หรื อ
ชื่อผูผลิตยา ชื่อเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยา และชื่อของผูแบงบรรจุยา และจังหวัดที่ตั้ง
สถานที่แบงบรรจุยา (ในกรณีเปนยาที่นําหรือสั่งเขามา เพื่อแบงบรรจุในประเทศ)
วัน เดือน ป ที่ผลิตยา
คําวา “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ” “ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะที่” แลวแตกรณี
ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดเจน ในกรณีที่เปน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือ
ยาใชเฉพาะที่
คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีที่เปนยาสามัญประจําบาน
คําวา “ยาสัตว”
คําวา “ยาสิ้นอายุ” และแสดง วัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ (ยกเวนยาแผนโบราณ)
ขอความคําเตือน ในกรณีเ ปนยาที่รัฐมนตรีประกาศใหเปนยาที่ตองแจงคําเตือนบนฉลากและ
เอกสารกํากับยา

นอกจากขอความดังกลาวขางตนแลว กระทรวงสาธารณสุขมีขอกํา หนดเพิ่มเติมใหยาแผนปจจุบันตอง
แสดงวิธีการเก็บรักษายา (storage condition) บนฉลากและเอกสารกํา กับ ยา เพื่อใหผูใชย าทราบวา
ตองเก็บรักษายาอยางไร เพื่อใหยายังคงมีคุณภาพตลอดจนถึงวันที่ยาสิ้นอายุตามที่แจงไวบนฉลาก
ในกรณียาสัตวที่ใชเปนอาหารมนุษยหรือสัตวที่ใหผลผลิตซึ่งเปนอาหารมนุษย และจําเปนตองมีระยะหยุดยา
จะมีขอกําหนดใหแจงระยะหยุดยาไวบนฉลากและเอกสารกํากับยาดวย

มกษ. 9032-2552

18

ถาฉลากมีขนาดเล็ก (พื้นที่ฉลากนอยกวา 3 ตารางนิ้ว) หรือเปนฉลากขวด/หลอดของยาจําพวกวัคซีน
จะไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความขอ ก ถึง ขอ ฏ ใหครบถวน แตอยางนอยตองแสดง
(1) ชื่อยา + เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา + คําวา “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ”
“ยาใช ภ ายนอก” หรือ “ยาใชเ ฉพาะที่” แล ว แต กรณี ดว ยอักษรสีแ ดงเห็ น ไดชั ด เจน ในกรณี ที่เ ป น
ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือ ยาใชเฉพาะที่ + คําวา “ยาสิ้นอายุ” และแสดง วัน เดือน ป
ที่ยาสิ้นอายุ หรือ
(2) ชื่อยา + เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะหยา + วัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ
ข.7.3 ลักษณะและความหมายของเลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
ลักษณะ เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาประกอบดวยตัวเลข ตัวอักษรและ เครื่องหมาย
จํานวนทั้งสิ้น 5 ตัว ถึง 9 ตัว
(1) กรณีเปนยาแผนปจจุบนั
- ตัวแรก เปนตัวเลข 1 หรือเลข 2
- ตัวที่สองเปนอักษรภาษาอังกฤษ D, E หรือ F
- แลวตามดวยตัวเลข 1 หลัก ถึง 4 หลัก
- ตอมาเปนเครื่องหมาย /
- สุดทายเปนตัวเลขอีก 2 หลัก
(2) กรณีเปนยาแผนโบราณ
- ตัวแรกเปนอักษรภาษาอังกฤษ L, M หรือ N
- แลวตามดวยตัวเลข 1หลัก ถึง 4 หลัก
- ตอมาเปนเครื่องหมาย /
- สุดทายเปนตัวเลขอีก 2 หลัก
ความหมาย
ข.7.3.1 ตัวเลข 1 หรือ 2 แทนจํานวนสารออกฤทธิ์ในตํารับยา เลข 1 หมายถึง ในตํารับยามีสารออกฤทธิ์
เพียง 1 ตัว เลข 2 หมายถึง ตํารับยามีสารออกฤทธิ์มากกวา 1 ตัว
ข.7.3.2 อักษรภาษาอังกฤษ จะแทนประเภทของยาที่ขึ้นทะเบียน ดังนี้
A หมายถึง ยาแผนปจจุบนั สําหรับมนุษยที่ผลิตในประเทศ
B หมายถึง ยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยที่นาํ หรือสั่งเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ
C หมายถึง ยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยที่นาํ หรือสั่งเขามาในประเทศ
D หมายถึง ยาแผนปจจุบนั สําหรับสัตวที่ผลิตในประเทศ
E หมายถึง ยาแผนปจจุบนั สําหรับสัตวที่นําหรือสั่งเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ
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F หมายถึง
G หมายถึง
H หมายถึง
K หมายถึง
L หมายถึง
M หมายถึง
N หมายถึง
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ยาแผนปจจุบันสําหรับสัตวทนี่ ําหรือสั่งเขามาในประเทศ
ยาแผนโบราณสําหรับมนุษยที่ผลิตในประเทศ
ยาแผนโบราณสําหรับมนุษยที่นาํ เขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ
ยาแผนโบราณสําหรับมนุษยที่นาํ หรือสั่งเขามาในประเทศ
ยาแผนโบราณสําหรับสัตวที่ผลิตในประเทศ
ยาแผนโบราณสําหรับสัตวทนี่ ําเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ
ยาแผนโบราณสําหรับสัตวทนี่ ําหรือสั่งเขามาในประเทศ

ข.7.3.3 ตัวเลข 1 – 4 หลัก เครื่องหมาย / และ ตัวเลข 2 หลักสุดทาย แทนลําดับที่รับขึ้นทะเบียนของยา
นั้นๆ ในแตละป โดยตัวเลข 2 หลักสุดทายแสดงถึงปที่รับขึ้นทะเบียน ตัวอยาง เชน
(1) เลขทะเบียน 1A 326/51 หมายถึง ตํารับยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยที่ผลิตในประเทศ ที่มีสารออกฤทธิ์
เพียงตัวเดียว ที่รับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2551 เปนตํารับที่ 326
(2) เลขทะเบียน 1D 327/51 หมายถึง ตํารับยาแผนปจจุบันสําหรับสัตวที่ผลิตในประเทศ ที่มีสารออกฤทธิ์
เพียงตัวเดียว ที่รับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2551 ปนตํารับที่ 327
(3) เลขทะเบียน 2F 32/49 หมายถึง ตํารับยาแผนปจ จุบัน สํา หรับสัต ว นํา หรือสั่ง เขามาในประเทศ
ที่มีสารออกฤทธิ์มากกวา 1 ตัว ที่รับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2549 เปนลําดับที่ 32
(4) เลขทะเบียน M 1/27 หมายถึงตํารับยาแผนโบราณสําหรับสัตวที่นําเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ
ที่รับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2527 เปนลําดับที่ 1
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ข.8 ฉลากและเอกสารกํากับยาสัตว
(ขอมูล)
ข.8.1 ตัวอยางฉลากยา
ข.8.1.1 ฉลากขนาดใหญ (มีขอความครบถวน)
(1) ยาผลิตในประเทศ
TIAMULIN PREMIX
each 1 kg contains:Tiamulin hydrogenfumarate

100 mg

ชื่อยา
ชื่อและปริมาณหรือความแรง
ของสารออกฤทธิ์ อั น เป น
สวนประกอบที่สําคัญของยา

ตัวอักษรตองเปนสีแดง
Batch No. 520001

ยาอันตราย
ยาสัตว
เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

Mfg. Date 10/3/52

วัน เดือน ป ที่ผลิตยา

ยาสิ้นอายุ 09/3/54

วัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ

Reg. No.

เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา

1D 999/50

ระยะหยุดยา

หยุดยานี้อยางนอย 7 วัน กอนสงสัตวเขาโรงฆาเพื่อบริโภค
เก็บในที่แหง อุณหภูมิต่ํากวา 30◦C

สภาวะการเก็บรักษา

ผลิตโดย
บริษัท ยาสัตวรุงเรือง จํากัด
400 ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2222 2222

ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต
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(2) ยานําหรือสั่งเขามาในประเทศ
SULFA TRIMET
each 100 mg contains:Sulfadimethoxine sodium
Trimethoprim

ชื่อยา
ชื่อและปริมาณหรือความแรง
ของสารออกฤทธิ์อันเปน
สวนประกอบที่สําคัญของยา

20 g
4g
ตัวอักษรตองเปนสีแดง

Batch No. 500001

ยาอันตราย
ยาสัตว
เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

Mfg. Date 10/3/2007

วัน เดือน ป ที่ผลิตยา (สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.)

ยาสิ้นอายุ 09/3/2009

วัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ (สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.)

Reg. No.

เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา

2F 999/45

Withdrawal Time :- Meat 7 days
Store below 25◦C protect from light
Manufacturer
Good Animal Drug Co., Ltd.
Paris, France
Importer
บริษัท รุงโรจนยาสัตว จํากัด
400 ถนนประชาธิปก กรุงเทพฯ
โทร. 0 2999 9999

ระยะหยุดยา
สภาวะการเก็บรักษา

ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต

ชื่อและที่ตั้งสถานที่นํา
หรือสั่งเขา
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(3) ยานําเขา และแบงบรรจุในประเทศ

SULFA TRIMET
each 100 mg contains:Sulfadimethoxine sodium
Trimethoprim

ชื่อยา
ชื่อและปริมาณหรือความแรง
ของสารออกฤทธิ์ อั น เป น
สวนประกอบที่สําคัญของยา

20 g
4g
ตัวอักษรตองเปนสีแดง

Batch No. 500001

ยาอันตราย
ยาสัตว
เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

Mfg. Date 10/3/2007

วัน เดือน ป ที่ผลิตยา (สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.)

ยาสิ้นอายุ 09/3/2009

วัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ (สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.)

Reg. No.

เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา

2E 2/45

หยุดยาอยางนอย 7 วัน กอนสงสัตวเขาโรงฆาเพื่อบริโภค
Store below 25◦C protect from light

ระยะหยุดยา

สภาวะการเก็บรักษา

Manufacturer
Good Animal Drug Co., Ltd.
Paris, France
ผูแบงบรรจุ
บริษัท ยาสัตวรุงเรือง จํากัด
400 ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2222 2222

ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต

ชื่อและที่ตั้ง
สถานที่แบงบรรจุ
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ข.8.1.2 ฉลากขนาดเล็ก (พืน้ ที่ไมเกิน 3 ตารางนิว้ เชน หลอดยาฉีด ใชขอความนอยที่สุด)

Iron Dextrans Inj.
Lot No. C003
Exp. Date 10/2009

ชื่อยา

หรือ
Iron Dextrans Inj.
Reg No. 2D
1122/52
ยาสิ้นอายุ 10/2009
ยาอันตราย

ชื่อยา

สีแดง

มกษ. 9032-2552
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ข.8.2 เอกสารกํากับยา
เอกสารกํากับยา เปนเอกสารที่บงบอกถึงสรรพคุณและขอบงใชของยา รวมถึงขนาดและวิธีใช ตามกฎหมาย
กําหนดใหบนเอกสารกํากับยาตองแจงคํา เตือนตามประกาศเรื่องยาที่ตองแจงคําเตือน และถาเอกสาร
กํา กับ ยาเปน ภาษาอื่น ตองมีคําแปลเปน ภาษาไทย และควรมีหลักเกณฑเ กี่ย วกับ การแสดงขอ ความ
บนเอกสารกํากับยา ที่ควรประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้
(1) ชื่อยา
(2) ชนิดของสัตวที่อนุญาต
(3) ชื่อและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบที่สําคัญของยา ซึ่งตองตรงตามที่
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) เปนยาตานจุลชีพกึ่งสังเคราะหซึ่งเปนอนุพันธของ pleuromutilin (พลูโรมูทิลิน)
จัดอยูในกลุมยา macrolides (แมคโครไลด) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโต (bacteriostatic effect) ของเชื้อ
แบคทีเรีย แกรมบวกและแกรมลบที่ไวตอยานี้
ขอบงใช
รักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร (swine dysentery) ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Brachyspira hyodysenteriae
ที่ไวตอยานี้
ขนาดและวิธีการใชยา
รักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร : ใหยาโดยการผสมลงในอาหารสัตว ในขนาด 200 g ของ Tiamulin
hydrogen fumarate ตอ อาหารสัต ว 1 t (ตัน ) หรือ 200 mg/kg (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) หรือใช
Tiamulin hydrogen fumarate premix (10%) ขนาด 2 kg (กิโลกรัม) ตอ อาหารสัตว 1 t
ใหผสมยาลงในอาหารสัตวดว ยอัตราสวนดังกลาว อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 14 วันติดตอกัน
หากใชยา 5 วันแลวอาการไมดขี ึ้นใหปรึกษาสัตวแพทย
ใหใชภายใตคําแนะนําและการกํากับดูแลของสัตวแพทยชนั้ หนึ่งเทานัน้
ระยะหยุดยา
กรณีใชในขนาด 200 g ของ Tiamulin hydrogen fumarate ตอ อาหารสัตว 1 t หรือ 200 mg/kg
เพื่อรักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร
ใหหยุดยานี้อยางนอย 7 วัน กอนสงสุกรเขาโรงฆาเพื่อบริโภคเนื้อ
ขอหามใชและขอควรระวัง
1. หามใชในสัตวที่แพ หรือไวตอ ยา Tiamulin
2. สั ต ว ที่ ไ ด รั บ ยา Tiamulin ไม ค วรได รั บ ยา หรื อ อาหารสั ต ว ที่ ผ สมยาในกลุ ม polyether
ionophores เชน lasalocid, monensin, narasin, salinomycin, semduramycin เปนตน เนื่องจากอาจเกิด
อาการไมพึงประสงค ไดแก การยับยั้งการเจริญเติบโตอยางรุนแรง (severe growth depression) และอาจ
ถึงแกความตายได
3. ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชยา Tiamulin รวมกับยาในกลุม polyether ionophores ใหเวน
ชวงระยะเวลาการใชยาใหหางกันอยางนอย 7 วัน
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4. ในกรณีที่พบอาการเปนพิษ หรืออาการไมพึงประสงคจากการใชยา เชน เกิดผื่นแดง (erythema)
หรือเกิดการบวมของผิวหนัง (mild edema of the skin) ใหหยุดการใชยานี้ทันที
5. หามใชในสุกรที่มีน้ําหนักตัวมากกวา 250 ปอนด (113.63 kg)
ขอควรระวังสําหรับผูที่ผสมยาและใหยาแกสัตว
1. ผูที่แพยา tiamulin ไมควรเปนผูผสมยาหรือใหยา
2. ในขณะผสมยาควรสวมถุง มือยาง แวน ตา วัสดุปองกันการสูดดม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
หรือสูดดมยา
3. หากสัมผัสกับยานี้แลวเกิดอาการแพ เชน ผื่นแดง หนา ปาก หรือตาบวม หรือหายใจลําบาก
ใหรีบไปพบแพทยโดยดวน
4. หลังการผสมยาทุกครั้งใหชําระลางรางกายบริเวณที่สมั ผัสยา
การเก็บรักษา
1. ใหเก็บยาไว ในที่แหง ในภาชนะบรรจุและหีบหอเดิม อุณหภูมิไมเกิน 30๐C (องศาเซลเซียส)
และเก็บใหพนแสง
2. หลังจากผสมยากับอาหารสัตวแลวสามารถเก็บไวไดนาน...........วัน/เดือน
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ภาคผนวก ข
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Système
International d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได ดังนี้
รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

มิลลิกรัม (milligram)

mg

กรัม (gram)

g

กิโลกรัม (kilogram)

kg

ตัน (tonne)

t

ความเขมขน

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (milligram/kilogram)

mg/kg

อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส (degree Celsius)

มวล

o

C

เกณฑปฏิบัติในการจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร
ปญหาของฟารมสุกรที่มีผลกระทบตอชุมชน ไดแก ของเสีย น้ําเสีย เสียง และกลิ่นจากฟารม
สุกร โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเปนปญหาที่สําคัญ และแกไขไดยาก ดังนั้นผูเขียนจึงไดรวบรวมเกณฑปฏิบัติ
ในการจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร จากหนังสือคูมือเกณฑปฏิบัติในการจัดการและควบคุม
กลิ่นจากฟารมสุกร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการ
เผยแพรใหความรูแกผูที่เกี่ยวของใชในการแนะนําเกษตรกร หรือเกษตรกรนําไปปรับใชใหเปนประโยชน
ตอฟารมตอไป
การจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร จําเปนตองหาสาเหตุการเกิดกลิ่นจากแหลงตางๆ ใน
ฟารมสุกร จากนั้นจึงกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติเพื่อการลดกลิ่นจากแหลงดังกลาว
แหลงกําเนิดกลิ่นจากฟารมสุกร สาเหตุสรุปได 4 แหลงดังนี้
1. โรงเรือนหรือคอก
2. ลานตากและโรงเก็บมูล
3. ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
4. บริเวณที่นํามูลไปใชประโยชน
สําหรับเกณฑปฏิบัติในการลดกลิ่น ดังตอไปนี้

การจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร
สาเหตุการเกิดกลิ่น
เกณฑปฏิบัตใิ นการลดกลิน่
จากแหลงกําเนิดกลิ่น 4 แหลง
1. โรงเรือนหรือคอกสุกร
1. เกณฑปฏิบัตสิ ําหรับโรงเรือนหรือคอกสุกร
- กลิ่นเหม็นเฉพาะจากตัวสุกร
การเก็บกวาดและรวบรวมมูล
- กลิ่นของสิง่ ขับถาย ไดแก มูลและ
- เก็บกวาดและรวบรวมมูลออกจากโรงเรือนอยาง
ปสสาวะ กลิน่ จากการหมักหมมของมูล
นอยวันละ 2 ครั้ง (เชา -เย็น) เพราะถามีการสะสม
และปสสาวะที่พนื้ คอก สวมน้ํา รางระบาย
ของมูลจํานวนมาก เมื่อลางโรงเรือนจะทําใหกลิน่
น้ํา รวมทั้งอาหารทีบ่ ูดเนาซึง่ ติดตามตัว
เหม็นฟุง กระจายแรงขึ้น
สุกร
- ควรเก็บกวาดมูลสุกรอนุบาลและสุกรขุนกอน
- กลิ่นจากการสะสมของกรดไขมัน
และควรมีความถี่มากกวาการเก็บกวาดมูลของสุกร
ระเหย ที่จับตัวกับฝุน ละอองจากอาหารที่
แมพันธุเ นื่องจากสภาพโรงเรือนสุกรแมพนั ธุ สะอาด
ติดกับตัวสุกร และผนังคอกในโรงเรือนที่มี
และแหงกวา
การลางทําความสะอาดโรงเรือน
การระบายอากาศไมดี
- ควรลางทําความสะอาดโรงเรือนเปนประจํา
อยางนอยทุกๆ 2 วัน
- ควรหลีกเลีย่ งการลางคอกในชวงเวลาเชามืด
และหัวค่ํา เพราะเปนเวลาทีอ่ ุณหภูมิมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งกลิน่ เหม็นจากฟารมสุกรจะ
แพรกระจายไดดี
การระบายน้าํ ทิ้งของสวมน้ํา
- ควรระบายน้ําในสวมน้ํา ทิง้ อยางนอยวันละ 1
ครั้ง และควรทําความสะอาดสวมน้าํ ดวยทุกครั้ง
- เติมน้ําในสวมน้ําประมาณครึ่งหนึ่งของความลึก
ของสวมน้ํา ไมควรเติมน้าํ ในสวมน้ํามากเกินไป
เพราะเมื่อสุกรเขาไปนอนแชจะมีนา้ํ ลนออกมาทําให
พื้นโรงเรือนแฉะ และเกิดกลิ่นเหม็นไดเร็ว
การใชนา้ํ หมักชีวภาพหรือเอนไซม (Enzyme)
- ใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนพืน้ โรงเรือนสุกร วันละ 1
ครั้ง หลังการลางทําความสะอาด

สาเหตุการเกิดกลิ่น
จากแหลงกําเนิดกลิ่น 4 แหลง

เกณฑปฏิบัตใิ นการลดกลิน่

- อัตราสวนผสมที่ใชหวั เชื้อเอนไซม : น้ําสะอาด
เทากับ 1:100 ฉีดพนในปริมาณ 1 ลิตร/ตาราง
เมตร ตนทุนและวิธีการผลิตหัวเชื้อเอนไซม แสดง
ในภาคผนวก ก
2. ลานตากและโรงเก็บมูล
2. เกณฑปฏิบัตสิ ําหรับลานตากและโรงเก็บมูล
บริเวณทีน่ ํามูลมาตากหรือกองเก็บไวใน
ลานตากมูล
พื้นที่โลงแจง เพื่อนําไปขายเปนปุยคอก หรือ
- พื้นของลานตากควรมีสภาพการระบายน้าํ ที่ดี
โดยใชวัสดุรองพืน้ เชน ทราย ขี้เลื่อย หรือตากบน
ผลิตเปนปุยหมัก ถาขาดการเอาใจใส ใน
พื้นซีเมนตลาดชัน ที่มีการกัน้ ขอบโดยรอบ เพื่อ
การเก็บมูลที่แหงแลวออกไป หรือปลอยทิ้ง
ปองกันการไหลนองของน้ําเสียจากมูลสุกร
ไวใหโดนความชื้นและน้ําฝนจะทําใหมูลที่
- ตองเกลี่ยมูลทีต่ ากใหมีความหนาสม่าํ เสมอ โดย
ตากไวมีกลิน่ เหม็นรุนแรงขึ้น
ไมควรหนาเกิน 5 เซนติเมตร เพื่อใหมูลแหงเร็ว
- ควรใชผาพลาสติกปดคลุมลานตากมูล ในชวงฝน
ตกและในเวลากลางคืน เพือ่ ปองกันไมใหมูลถูกฝน
หรือน้ําคาง
- ควรใชแผนสังกะสีปดคลุมลานตากเพื่อลดการ
กระจายของกลิ่นในชวง 2 วันแรก ซึง่ มูลจะมีกลิน่
เหม็นรุนแรงทีส่ ุด
- มูลที่ตากแหงแลวควรรีบเก็บใสถุง หรือนําไปกอง
ไวในโรงเรือนที่มีหลังคา
บอเก็บและโรงเก็บมูล
- บอเก็บมูลตองมีหลังคาเพื่อปองกันฝนและ
น้ําคาง และควรมีผนังทึบสูงไมนอยกวา 1.2
เมตร
- ควรมีพื้นโรงเปนคอนกรีต ยกสูงจากระดับ
พื้นดินไมนอยกวา 10 เซนติเมตร
- ควรมีพื้นที่ในการเก็บมูล ประมาณ 3-4 ตาราง
เมตร/สุกร 100 ตัว

สาเหตุการเกิดกลิ่น
เกณฑปฏิบัตใิ นการลดกลิน่
จากแหลงกําเนิดกลิ่น 4 แหลง
3.ระบบรวบรวมและบําบัดน้าํ เสีย
3.เกณฑปฏิบตั ิสําหรับระบบรวบรวมและบําบัดน้าํ เสีย
- รางระบายน้าํ เสียและบอพักน้ําเสียที่มกี าร 3.1 รางระบายน้ําเสีย
ดูแลรักษาไมดี เชน ปลอยใหมีการสะสม
- หมัน่ เก็บมูลสุกร เศษอาหาร เศษขยะ ตะกอน
ของน้ําเสียจนลนบอ จะทําใหเกิดกลิน่ เหม็น
ตกคางตามรางระบายน้าํ และเสนทอ อยางนอยวัน
ละ 2 ครั้ง เพื่อใหนา้ํ เสียระบายไดสะดวก
โดยเฉพาะเวลาที่ผวิ น้าํ ในรางหรือบอพักมี
- ความลาดชันของทองรางไมนอยกวา 1:100 หรือ
การปนปวนจากน้าํ ลางคอก หรือเวลาที่ฝน
ประมาณรอยละ 1
ตกจะทําใหเกิดกลิ่นเหม็นฟุง กระจาย
- ควรลางรางระบายน้ําเสียทุกครั้งพรอมกับการลาง
- กลิ่นเหม็นที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย
คอกสุกร
มักมาจากระบบที่มีการดูแลรักษาไมดี มี
การอุดตัน หรือรับน้ําเสีย เกินคาการ
- ควรใชแบบทอปด เชน ทอพีวีซี ทอคอนกรีต หรือทอ
ออกแบบ และจุดปลอยน้ําเสียเขาและออก
ซีเมนตเสริมใยหิน เพราะกลิ่นเหม็นจะกระจายออก
จากระบบบําบัด ที่มกี ารปนปวนจากการ
ไดนอย แตตองระวังการอุดตันของทอจากเศษขยะ
ไหลของน้าํ เสียที่ปลายทอ
และสิ่งตกคางตางๆ
3.2 ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้าํ เสีย
- หมัน่ เก็บขยะ เศษถุงพลาสติก หรือวัชพืชตางๆ
ภายในบอพักน้ําเสียและบอหมัก เพื่อปองกันการอุด
ตันของทอน้ําเสีย
- ลดการปนปวนของจุดกระจายหรือปลอยน้ําเสีย
โดยอาจติดแผนกัน้ เจาะรูหรือตะแกรง
- ควรออกแบบใหปลายทอน้ําทิ้งอยูใตน้ํา เพื่อลดการ
แพรกระจายของกลิ่น
- ควรมีฝาปดหรือพลาสติกคลุม ในจุดทีม่ กั มีกลิน่
เหม็นรุนแรง เชน บอรวบรวมน้ําเสีย
- ควรขุดลอกตะกอนภายในบอบําบัดน้ําเสียเปน
ประจําทุก 4-5 ป หรือเมื่อมีตะกอนสะสมสูงกวา 2
เมตร
- ในกรณีระบบบอปรับเสถียร เมื่อน้าํ ในบอหมักมีคา
พีเอชต่ํากวา 7 และเริ่มมีกลิ่นรุนแรง ใหเติมปูนขาว
ลงในบอทีละนอย เพื่อปรับคาพีเอชใหอยูร ะหวาง 78

สาเหตุการเกิดกลิ่น
จากแหลงกําเนิดกลิ่น 4 แหลง

เกณฑปฏิบัตใิ นการลดกลิน่

- ในกรณีระบบบําบัดน้าํ เสียแบบโดมคงที่ ดูแลอยา
ใหนา้ํ ในคอบอหมักของบอโดมคงที่แหง เพราะจะทําให
ดินเหนียวหดตัว และเกิดการรั่วไหลของกาซชีวภาพทํา
ใหเกิดกลิน่ เหม็นฟุง กระจาย และควรมีฝาปดหรือ
พลาสติกคลุมที่บอลนหรือบอดึงตะกอน
4. บริเวณทีน่ ํามูลไปใชประโยชน
4.เกณฑปฏิบตั สิ ําหรับบริเวณที่นาํ มูลไปใชประโยชน
บริเวณที่มกี ารนํามูลสุกรไปกองไวเพื่อ
- การนํามูลสุกรสดไปใชประโยชนควรทําทันที ไมควร
รอการใชประโยชนหรือบริเวณที่มีการนําน้าํ
กองทิง้ ไวเปนเวลานาน เพราะจะทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
เสียซึ่งยังไมผา นการบําบัดไปใช เชน ใชเลีย้ ง
เชน การนําไปใชเลี้ยงปลา การเลี้ยงไรแดง ดังแสดง
ปลา ใชเลี้ยงไรแดง นําไปผลิตกาซชีวภาพ
ในภาคผนวก ข และ ค
นําไปผลิตปุยหมัก หรือนําไปใชเปนปุยคอก
- การหมักปุยจากมูลสุกร ไมควรพลิกกลับกองปุย
โดยขาดการจัดการที่ดี จะทําใหกลิน่ เหม็นเกิด
ในชวงเชามืดและหัวค่ํา เพราะเปนชวงเวลาทีท่ ําให
การแพรกระจายได
กลิ่นเหม็นฟุง กระจาย
- การนํามูลสุกรไปใชเปนปุยคอก ควรใชมูลที่ตาก
แหงแลวและไมควรนําไปใชในบริเวณทีเ่ ปนแหลงชุมชน
อยูอาศัย

การจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟารมสุกร นอกจากทราบสาเหตุของกลิ่นทั้ง 4 แหลงและเกณฑ
ปฏิบัติของการกําจัดกลิ่นจากแหลงทั้ง 4 แลว วิธีอื่นๆที่ชวยเสริมในการลดกลิ่น ไดแก
1. การปลู ก ตน ไมท รงพุม ชนิด ไมผลัดใบ เชน มะขามเทศ กล ว ย เงาะ มะมว ง และกระถิ น
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
รอยรั่วหรือฉีกขาดตองซอมแซมทันที เพื่อใหกลิ่นเขาสูระบบถังกรองชีวภาพอยางเต็มที่
- บํารุงรักษาเครื่องดูดอากาศอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถสงกลิ่นไปบําบัดยังถังกรอง
ชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการยืดอายุการใชงานของเครื่องดูดอากาศดวย
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