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หัวขอ
1. องคประกอบของฟารม
1.1 สถานที่ตั้ง
1.1.1 อยูหางจากแหลงรวมสัตวปก เชน ตลาดคาสัตวปก โรงฆาสัตวปก
อยางนอย 5 กิโลเมตร เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถปองกันการแพรระบาดของโรคได
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไมมีน้ําทวมขัง
1.1.3 อยูหางจากแหลงปนเปอนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เชน โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรวมขยะ หากอยูในสภาพเสี่ยง ตองมี
มาตรการในการปองกันการปนเปอน
1.2 ผังและลักษณะฟารม
1.2.1 เนื้อที่ของฟารมตองมีเนื้อที่เหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน
1.2.2 มีการวางผังฟารมที่ดี มีพื้นที่เลี้ยงสัตวเปนสัดสวน แยกจากบานพักอาศัย
และสํานักงาน
1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว หรือพื้นที่เก็บอาหารเปนสัดสวน
1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ อุปกรณสํารองและสารเคมีเปนสัดสวน
1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว เปนสัดสวน
1.2.6 มีบริเวณคัดไขและเก็บไข
1.2.7 มีรั้วรอบบริเวณฟารม ปองกันบุคคลและสัตวพาหะเขา - ออกได
1.2.8 หากมีถนนภายในฟารมตองใชวัสดุคงทน มีสภาพและความกวางเหมาะสม
สะดวกในการขนสง
1.3 โรงเรือน
1.3.1 โรงเรือนมีโครงสรางที่แข็งแรง ไมมีสวนที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บตอตัวเปดพันธุ
1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงเปดพันธุใหถูกสุขลักษณะตามคูมือการจัดการ
ประจําฟารม
1.3.3 มีอุปกรณใหแสงสวางและแสงสวางตองเหมาะสม ตามคูมือการจัดการ
ประจําฟารม
1.3.4 การหมุนเวียนอากาศตองเหมาะสม ตามคูมือการจัดการประจําฟารม
1.3.5 ฝุนละออง ตองไมเกิน ตามคูมือการจัดการประจําฟารม
1.3.6 อุณหภูมิ ตองเหมาะสม ตามคูมือการจัดการประจําฟารม
1.3.7 ความชื้นสัมพัทธตองเหมาะสม ตามคูมือการจัดการประจําฟารม
1.3.8 ปริมาณแกส ตองไมเกิน ตามคูมือการจัดการประจําฟารม
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พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR
2. อาหารสําหรับเปดพันธุ
2.1 อาหารสัตวมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
MAJOR
2.2 กรณีซื้ออาหารสัตวตองซื้อจากผูที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
MAJOR
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ในกรณีที่ผสมอาหารสัตวเอง
หามใชสารตองหามตามพกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
2.3 การใชอาหารสัตวผสมยาเพื่อปองกันและรักษาโรคตองอยูภายใตการดูแล
MAJOR
รับผิดชอบของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตวทั่วไป
และมีปายบงชี้
2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวเบื้องตน
อยางสม่ําเสมอ และมีการสุมตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตวและ
สารตกคางทางหองปฏิบัติการ
2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตวที่เหมาะสม
-สะอาด แหง ปลอดจากสัตวพาหะ
-สามารถปองกันการปนเปอนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว
-มีการระบายอากาศได จัดวางอาหารสัตวเหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.6 มีภาชนะบรรจุ และการขนสงอาหารสัตวเหมาะสม
2.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ และพันธุตามกําหนดในคูมือการจัดการ
ประจําฟารม
2.8 ภาชนะหรืออุปกรณใหอาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอตามกําหนด
ในคูมือการจัดการประจําฟารม
3. น้ํา
3.1 แหลงน้ําที่ใชเลี้ยงเปดพันธุตองสะอาด และปองกันการปนเปอนได
3.2 น้ําที่ใหเปดพันธุกินตองมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หากใชน้ําบาดาลใหเปนไปตามมาตรฐาน
น้ําบาดาลที่บริโภคได ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 มีผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําที่ใหเปดพันธุกินดาน กายภาพ เคมี
ความเปนพิษและจุลินทรียอางอิงภายในฟารม และมีการสงตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําทางจุลินทรียและความเสี่ยงดานอื่นที่อาจมีในฟารมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคูมือการจัดการประจําฟารม
3.5 ภาชนะหรืออุปกรณใหน้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ
ตามกําหนดในคูมือการจัดการประจําฟารม
4. การจัดการฟารม
4.1 คูมือการจัดการฟารม
4.1.1 การเตรียมโรงเรือน
4.1.2 การกกลูกเปด
4.1.3 การดูแลเปดพันธุระยะเปดรุน
4.1.4 การดูแลเปดพันธุระยะใหผลผลิต
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4.1.5 การจัดการไขฟกและไขที่ไมไดมาตรฐาน
4.1.6 การจัดการดานอาหารและน้ํา
4.1.7 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
4.1.8 การจัดการดานสุขภาพสัตว
4.1.9 การควบคุมและกําจัดสัตวพาหะ
4.1.10 การจัดการดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
4.1.11 การคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปก ณ สถานที่เลี้ยง
4.2 บุคลากร
4.2.1 จํานวนบุคลากรตองเหมาะสม (ผูเลี้ยงเปด สัตวบาล สัตวแพทย)
4.2.2 มีการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่อง และมีบันทึกขอมูลการฝกอบรม
4.2.3 มีสัตวแพทยที่มีใบอนุญาตเปนผูควบคุมฟารมสัตวปก กํากับดูแลดาน
สุขภาพเปดพันธุ
4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะสวนบุคคลที่ดี
4.2.5 บุคลากรภายในฟารม ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
และตองมีผลการตรวจเชื้อแซลโมเนลลา
4.3 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณควรเปนระเบียบสามารถทําความสะอาดไดอยางทั่วถึง
และสะดวกในการปฏิบัติงาน
4.3.2 ตองมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณใหถูกสุขลักษณะ และมี
อางน้ํายาฆาเชื้อโรค สําหรับจุมเทาบุคคลกอนเขา - ออกโรงเรือน
4.3.3 มีการจัดการโรงเรือน เพื่อเตรียมความพรอมกอนนําเปดพันธุเขาเลี้ยง
4.3.4 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอยางนอย 3 เมตร
4.3.5 วัสดุรองรังตองแหง สะอาด และอยูในสภาพดี
4.3.6 ดูแลซอมแซมโรงเรือนใหปลอดภัยตอเปดพันธุ และผูปฏิบัติงาน
4.3.7 มีการตรวจสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณตางๆทุกวัน
4.3.8 มีระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแกไข กรณีระบบการผลิตขัดของ
4.3.9 มีอุปกรณสํารองเมื่อเกิดชํารุดเสียหาย
4.3.10 มีการทําความสะอาดโรงเรือน และอุปกรณดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคและพัก
โรงเรือนไมนอยกวา 14 วัน เวนแตกรมปศุสัตวประกาศเปนอยางอื่น
4.4 การจัดการไข
4.4.1 มีวิธีการเก็บไข ทําความสะอาดไข อยางถูกสุขลักษณะ
4.4.2 มีการเก็บรักษาไขในสภาพที่เหมาะสม
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5. สุขภาพสัตว
5.1 การปองกันและควบคุมโรค
5.1.1 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกกอนเขา-ออกเขตฟารม
- การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะกอนเขา-ออกจากฟารม
- การทําลายเชื้อโรคบุคคลกอนเขา-ออกจากฟารม
- การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณกอนเขา-ออกจากฟารม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เขา-ออกฟารมทุกชนิดที่ตรวจสอบได
5.1.2 การปองกันการสะสมของเชื้อโรคในฟารม
- เครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อโรคเคลื่อนที่
5.1.3 การสรางภูมิคุมกันโรค
- มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม
- ถามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟารม ตองเก็บรักษาอยางถูกตอง
- มีการสุมตรวจระดับภูมิคุมกันโรค
5.1.4 การควบคุมโรค
- การตรวจสอบเชื้อแซลโมเนลลา
- มีการตรวจสอบสุขภาพเปดพันธุ และการจัดการเปดปวย
- การจัดการเปดพันธุตาย
- การทําลายซากเปดพันธุ
- การควบคุมและกําจัดสัตวพาหะ
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยวาเกิดโรคระบาดใหปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยโรคระบาดสัตวและคําแนะนําของกรมปศุสัตว
5.2 การบําบัดโรค
5.2.1 สัตวแพทยผูควบคุมฟารมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการสัตวแพทย
5.2.2 การรักษาโรคตองอยูภายใตความดูแลของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
- มีบันทึกการรักษาสัตวปวย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผาซาก
5.2.3 การใชยาภายในฟารมปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินคาเกษตร
เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว
- มีใบสั่งยาจากสัตวแพทยผูควบคุมฟารมถูกตอง
- มีรายการยาสัตวที่สัตวแพทยจําแนกวายาใดตองมี หรือไมตองมีใบสั่งยา
- มีใบมอบหมายการใชยาจากสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
- มีบันทึกขอมูลการใชยาสัตว
- มีบันทึกขอมูลการรับยา เบิกจายยา และปริมาณยาคงเหลือ
- มีการเก็บรักษายาสัตวเหมาะสม

เกณฑในการ
ผลการตรวจ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR

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

MAJOR
MAJOR

MAJOR

รหัส F-PS-MD/LAY-AUD-01
แกไขครั้งที่ 2
วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554
หนา 5/5

หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเปดพันธุ (มาตรฐานฟารมเปดพันธุ)

หัวขอ

เกณฑในการ
ผลการตรวจ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR

6. สวัสดิภาพสัตว
6.1 ตองมีการตรวจสอบฝูงเปดพันธุอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ในชวงระยะหางเหมาะสม
MAJOR
6.2 เปดไดรับอาหารและน้ําอยางทั่วถึง มีการเจริญเติบโต ตามลักษณะสายพันธุ
MAJOR
6.3 ควรมีการจัดการภายในโรงเรือน เพื่อใหเปดมีพฤติกรรมตามธรรมชาติ
MAJOR
และมีความเปนอยูที่สบาย
6.4 มีการจัดการดูแลเปดที่ไดรับบาดเจ็บ ปวย หรือพิการตามความเหมาะสม
MAJOR
6.5 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปก
MAJOR
ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
6.6 การจับเปดพันธุ และการขนยายเปดพันธุ ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวย
MAJOR
การคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปกระหวางการขนสง พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
7. การจัดการสิ่งแวดลอม
7.1 การเก็บซากเปดพันธุ และการทําลายซากเปดพันธุที่เหมาะสม
MAJOR
7.2 การกําจัดขยะและของเสียที่เหมาะสม เชน มูลเปดพันธุ
MAJOR
7.3 การทําลายวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม สามารถปองกันการฟุงกระจายได
MAJOR
7.4 น้ําที่ใชภายในฟารมไมควรปลอยลงแหลงน้ําสาธารณะ กรณีปลอยน้ําจากฟารมลงสู
MAJOR
แหลงน้ําสาธารณะตองมีการบําบัดกอน
8. ระบบการบันทึกขอมูล
8.1 มีบันทึกขอมูลการจัดการฟารมที่มีผลกระทบตอสุขภาพ และการควบคุมโรค
MAJOR
- บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการบริหารฟารม
- บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการจัดการดานการผลิต
- บันทึกขอมูลการควบคุม ปองกัน และบําบัดโรค
8.2 เก็บรักษาขอมูลไวอยางนอย 3 ป
MINOR
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวและสงผลรายแรง
ตอระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวในบางสวน
และไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยทิ้งไวหรือละเลย อาจนําไปสูขอบกพรองได

