หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกไข (มาตรฐานฟารมไกไข)
ชื่อฟารม.......................................................
ชนิดการตรวจประเมิน  รับรองใหม  ตออายุ  ตรวจติดตาม
วันที่ ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแกไข ครั้งที่ 1.......................... ครั้งที่ 2..........................

รหัส F-LAY-AUD-01
แกไขครั้งที่ 2
วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554

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

เกณฑในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แกไข1 แกไข2

CAR

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

REC

REC
MINOR

1.2 ผังฟารม
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

REC
MAJOR

1.2.6 มีบริเวณรวบรวม และเก็บรักษาไขไกเปนสัดสวน

MAJOR

1.2.7 มีรั้วรอบบริเวณฟารม ปองกันบุคคลและสัตวพาหะเขา - ออกได
1.2.8 หากมีถนนภายในฟารมตองใชวัสดุคงทน มีสภาพและความกวางเหมาะสม

MAJOR
MINOR

MAJOR
MINOR
MAJOR

สะดวกในการขนสง
1.3 โรงเรือนและอุปกรณ
1.3.1 มีผังโรงเรือนที่แสดงตําแหนงอุปกรณที่ใชเลี้ยงไกไข เชน ที่ใหอาหาร น้ํา

MINOR

1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงไกไขใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
ระบบเปด ไกรุน พื้นที่การเลี้ยงไมมากกวา 10 ตัว ตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร
ไกระยะไข พื้นที่การเลี้ยงไมมากกวา 5 ตัว ตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร
ระบบปด ไกรุน พื้นที่การเลี้ยงไมมากกวา 14 ตัว ตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร
ไกระยะไข พื้นที่การเลี้ยงไมมากกวา 7 ตัว ตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร
การเลี้ยงในกรงตับ ไกรุน พื้นที่การเลี้ยงไมมากกวา 15 ตัว ตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร

MAJOR

ไกระยะไข พื้นที่ในการเลี้ยงอยางนอย 450 ตารางเซนติเมตร ตอไก
ระยะไข 1 ตัว ความสูงเหนือพื้นที่ต่ําสุดของกรงไมนอยกวา 35เซนติเมตร
หรือใหเปนไปตามขอกําหนดของประเทศคูคา
1.3.3 โรงเรือนมีโครงสรางที่แข็งแรง ไมมีสวนที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บตอไกไข
1.3.4 มีโรงเรือน และ/หรือ อุปกรณรองรับไขที่เอื้อตอการวางไขและเก็บไข

MAJOR
MINOR

1.3.5 ภาชนะเก็บไขเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ

MAJOR
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หัวขอ
1.3.6 มีอุปกรณใหแสงสวางและแสงสวางตองเหมาะสม ดังนี้
ไกรุน ความเขมของแสง มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 10 ลักซ ที่ระดับตาไก และ
ตองไดรับแสงสวาง ไมนอยกวา 8 ชั่วโมงตอวัน แตไมเกิน 23 ชั่วโมงตอวัน
ไกระยะไข ความเขมของแสง ไมนอยกวา 10ลักซ ที่ระดับตาไก และตองได
รับแสงสวาง 8 ชั่วโมง ถึง16 ชั่วโมงตอวัน ตามความเหมาะสมของอายุไก
1.3.7 การหมุนเวียนอากาศเหมาะสม ตามกําหนดในคูมือการจัดการประจําฟารม
1.3.8 ฝุนละออง ตองไมเกินตามกําหนดในคูมือการจัดการประจําฟารม
1.3.9 อุณหภูมิ ตองเหมาะสมตามกําหนดในคูมือการจัดการประจําฟารม
1.3.10 ความชื้นสัมพัทธตองเหมาะสม ตามกําหนดในคูมือการจัดการประจําฟารม
1.3.11 ปริมาณแกส แอมโมเนีย ไมเกิน 20 พีพีเอ็ม
คารบอนไดออกไซด ไมเกิน 5,000 พีพีเอ็ม
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MINOR

MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR

2. อาหารไกไข
2.1 อาหารสัตว มีคุณภาพตามกฏหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว

MAJOR

2.2 กรณีซื้ออาหารสัตวตองซื้อจากผูที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ในกรณีที่ผสมอาหารสัตวเอง
หามใชสารตองหามตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
2.3 การใชอาหารสัตวผสมยาเพื่อปองกันและรักษาโรคตองอยูภายใตการดูแล

MAJOR

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 และพันธุตามกําหนดในคูมือ
การจัดการประจําฟารม
2.8 ภาชนะหรืออุปกรณใหอาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ ดังนี้
การเลี้ยงแบบปลอยพื้น
ไกรุน ความยาวของภาชนะใหอาหารควรไมนอยกวา 7 เซนติเมตร ตอไก 1 ตัว
ไกระยะไข ความยาวของภาชนะใหอาหารควรไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ตอไก 1 ตัว
การเลี้ยงในกรงตับ
ไกรุน ความยาวของภาชนะใหอาหารควรไมนอยกวา 4 เซนติเมตร ตอไก 1 ตัว
ไกระยะไข ความยาวของภาชนะใหอาหารควรไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ตอไก 1 ตัว

MAJOR

MAJOR

MINOR
MINOR
MINOR
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3. น้ํา
3.1 แหลงน้ําที่ใชเลี้ยงไกไขตองสะอาด และปองกันการปนเปอนได

MAJOR

3.2 น้ําที่ใหไกไขกินตองมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ

MINOR

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หากใชน้ําบาดาลใหเปนไปตามมาตรฐาน
น้ําบาดาลที่บริโภคได ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 มีผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําที่ใหไกไขกินดานกายภาพ เคมี ความเปนพิษ
และจุลินทรียอางอิงภายในฟารม และมีการสงตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ทางจุลินทรียและความเสี่ยงดานอื่นที่อาจมีในฟารมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคูมือการจัดการประจําฟารม
3.5 ภาชนะหรืออุปกรณใหน้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ ดังนี้
การเลี้ยงแบบปลอยพื้น ไกรุนและไกระยะไข ความยาวของภาชนะใหน้ําหรือ
รางน้ําอยางนอย 3 เซนติเมตร ตอไก 1 ตัว นิปเปล 1 หัว ตอไก 10 ตัว ถึง 15 ตัว
การเลี้ยงในกรงตับ ไกรุนและไกระยะไข ความยาวของภาชนะใหน้ําหรือรางน้ํา
อยางนอย 3 เซนติเมตร ตอไก 1 ตัว นิปเปล 1 หัว ตอไก 10 ตัว ถึง 15 ตัว

MINOR

MINOR
MINOR

4. การจัดการฟารม
4.1 คูมือการจัดการฟารม
4.1.1 การเตรียมโรงเรือน

MINOR

4.1.2 การกกลูกไกไข

MINOR

4.1.3 การเลี้ยงไกชวงไกเล็ก ไกรุน ไกระยะไข

MINOR

4.1.4 การปลดระวางไกไข

MINOR

4.1.5 การจัดการดานอาหารและน้ํา

MINOR

4.1.6 การควบคุมและกําจัดสัตวพาหะ

MINOR

4.1.7 การจัดการดานสุขภาพสัตว

MINOR

4.1.8 การจัดการสภาพแวดลอมในโรงเรือน

MINOR

4.1.9 การเก็บผลผลิต

MINOR

4.1.10 การคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปก ณ สถานที่เลี้ยง

MINOR

4.1.11 การจัดการดานสุขาภิบาล และสิ่งแวดลอม

MINOR

4.2 ผูปฏิบัติงาน
4.2.1 จํานวนบุคลากรตองเหมาะสม ดังนี้

MINOR

- ผูเลี้ยงไกไข 1 คน ระบบเปด ดูแลไกไขไมเกิน 10,000 ตัว
ระบบปด ดูแลไกไขไมเกิน 20,000 ตัว
ระบบปด (มีระบบอัตโนมัต)ิ ดูแลไกไขไมเกิน 50,000 ตัว
- สัตวบาล 1 คน ดูแลไกไขไมเกิน 500,000 ตัว หรือ
ผูควบคุมดูแลการเลี้ยงไกไข 1 คน ดูแลไกไขไมเกิน 100,000 ตัว
- สัตวแพทย 1 คน ดูแลไกไขไมเกิน 2,000,000 ตัว
4.2.2 มีการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่อง และมีบันทึกขอมูลการฝกอบรม

MINOR
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4.2.3 มีสัตวแพทยที่มีใบอนุญาตเปนผูควบคุมฟารมสัตวปกกํากับดูแลดาน
สุขภาพไกไข
4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะสวนบุคคลที่ดี
4.2.5 บุคลากรภายในฟารม ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
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MAJOR
REC
MAJOR

4.3 การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณควรเปนระเบียบสามารถทําความสะอาดไดอยางทั่วถึง
และสะดวกในการปฏิบัติงาน
4.3.2 ตองมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณใหถูกสุขลักษณะ และมี
อางน้ํายาฆาเชื้อโรค สําหรับจุมเทาบุคคลกอนเขา - ออกโรงเรือน
4.3.3 มีการจัดการโรงเรือน เพื่อเตรียมความพรอมกอนนําไกไขเขาเลี้ยง
4.3.4 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอยางนอย 3 เมตร
4.3.5 วัสดุรองพื้นที่ใชในโรงเรือน ตองแหง สะอาด และอยูในสภาพ
เหมาะสม กรณีการเลี้ยงกรงตับมีการนํามูลไกออกจากโรงเรือนอยางสม่ําเสมอ
4.3.6 ดูแลซอมแซมโรงเรือนใหปลอดภัยตอไกไข และผูปฏิบัติงาน
4.3.7 มีการตรวจสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณตางๆทุกวัน
4.3.8 มีระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแกไขกรณีระบบการผลิตขัดของ
4.3.9 มีอุปกรณสํารองเมื่อเกิดชํารุดเสียหาย
4.3.10 มีการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค โรงเรือน อุปกรณและบริเวณโดยรอบ
รวมทั้งปดพักโรงเรือนไมนอยกวา 14 วัน เวนแตกรมปศุสัตวประกาศเปนอยางอื่น
4.3.11 ทําความสะอาดสถานที่รวบรวมและเก็บรักษาไขใหถูกสุขลักษณะ
4.3.12 มีการทําความสะอาดและฆาเชื้อภาชนะเก็บไข กอนนําเขาไปในพื้นที่
การเลี้ยงไกไขและกอนการนําไปใชงานทุกครั้ง
5. สุขภาพสัตว
5.1 การปองกันและควบคุมโรค
5.1.1 ไกไขที่นําเขาเลี้ยงตองสามารถระบุแหลงที่มาได
5.1.2 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกกอนเขา-ออกเขตฟารม
- การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะกอนเขา-ออกจากฟารม
- การทําลายเชื้อโรคบุคคลกอนเขา-ออกจากฟารม
- การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณกอนเขา-ออกจากฟารม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เขา-ออกฟารมทุกชนิดที่ตรวจสอบได
5.1.3 การปองกันการสะสมของเชื้อโรคในฟารม
- เครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อโรคเคลื่อนที่
5.1.4 กรณีที่มีการสรางภูมิคุมกันโรคภายในฟารม
- มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม
- ถามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟารม ตองเก็บรักษาอยางถูกตอง
- มีการสุมตรวจระดับภูมิคุมกันโรค

MINOR
MAJOR
MAJOR
MINOR
MINOR
MINOR
MINOR
MAJOR
MINOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR

MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MINOR
MAJOR
REC

รหัส F-LAY-AUD-01
แกไขครั้งที่ 2
วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554

รหัส F-LAY-AUD-01
แกไขครั้งที่ 2
วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกไข (มาตรฐานฟารมไกไข)
หัวขอ
5.1.5 การควบคุมโรค
- มีการตรวจสอบสุขภาพไกไข และการจัดการไกไขปวย
- การจัดการไกไขตาย
- การทําลายซากไกไขและไขคัดทิ้ง
- 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

MAJOR
MAJOR

MAJOR

6. การจัดการดานสวัสดิภาพสัตวปก
6.1 จํานวนไกไขตอโรงเรือนไมหนาแนนเกินไป อยูสบาย มีการระบายอากาศที่ดี
6.2 ไกไขไดรับอาหารและน้ําอยางทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตามลักษณะสายพันธุ

MAJOR
MAJOR

6.3 ปฏิบัติตอไกไข โดยทําใหเกิดอาการตื่นกลัวและมีความเครียดนอยที่สุด

MAJOR

6.4 มีการจัดการดูแลไกไขที่ไดรับบาดเจ็บ ปวย หรือพิการ ตามความเหมาะสม
6.5 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพ
สัตวปก ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
6.6 การลงไกไข การจับไกไข การขนยายไกไขปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวย
การคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปกระหวางการขนสง พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

MAJOR
MAJOR
MAJOR

7. การจัดการผลิตผล
7.1 ไกไขรุน
7.1.1 มีการสุมตรวจสุขภาพ ความสม่ําเสมอ และน้ําหนักเฉลี่ยของไกรุน

MINOR

7.1.2 คัดแยกไกไขที่ผิดปกติ ไมสมบูรณ ขนาดและน้ําหนักตางจากรุนออก

MINOR

รหัส F-LAY-AUD-01
แกไขครั้งที่ 2
วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554

รหัส F-LAY-AUD-01
แกไขครั้งที่ 2
วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกไข (มาตรฐานฟารมไกไข)
หัวขอ

เกณฑในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แกไข1 แกไข2

CAR

7.2 ไขไก
7.2.1 เก็บไขอยางระมัดระวัง โดยมีความถี่อยางนอย 3 ครั้งตอวัน
7.2.2 คัดแยกไขไกที่สภาพผิดปกติ มีรอยราวหรือแตกออก

REC
MINOR

และคัดแยกไขที่สกปรกมีมูลไกติดมากเพื่อแยกทําความสะอาด
7.2.3 เก็บรักษาไขไก ไวในที่รมที่มีอากาศถายเทไดสะดวกหรือในสถานที่

MINOR

ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ไมควรวางไขไวกลางแจง
7.2.4 ขนสงไขไกไปยังศูนยรวบรวมและคัดไขโดยเร็ว ใชพาหนะที่สะอาด

MINOR

ระบายอากาศไดดีหรือควบคุมอุณหภูมิไดระหวางการขนสง
8. การจัดการสิ่งแวดลอม
8.1 การเก็บซากไกไข และการทําลายซากไกไขที่เหมาะสม

MAJOR

8.2 การกําจัดขยะและของเสียที่เหมาะสม เชน มูลไกไข

MAJOR

8.3 การจัดการวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม สามารถปองกันการฟุงกระจายได

MAJOR

8.4 น้ําที่ใชภายในฟารมไมควรปลอยลงแหลงน้ําสาธารณะ
กรณีปลอยน้ําจากฟารมลงสูแหลงน้ําสาธารณะตองมีการบําบัดกอน

MAJOR

8.5 กรณีที่มีกลิ่นและฝุนละอองจากฟารมไกไขรบกวนชุมชน ควรมีวิธีการ

MAJOR

ในการควบคุมที่เหมาะสม
9. การบันทึกขอมูล
9.1 มีบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการบริหารฟารม เชน การจัดแบงโครงสราง

MAJOR

ขอมูลดานสุขภาพ ประวัติและการฝกอบรม จํานวนแรงงาน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
9.2 มีขอมูลเกี่ยวกับการจัดการดานผลผลิต เชน ขอมูลผลผลิต ขอมูลอาหารและน้ํา

MAJOR

การจัดการฟารม สุขภาพสัตว การปองกันและควบคุมโรค การกําจัดของเสีย
9.3 เก็บรักษาขอมูลไวอยางนอย 3 ป

MINOR

หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวและสงผลรายแรง
ตอระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวในบางสวน และ
ไมมี ผลรายแรงตอระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยทิ้งไวหรือละเลย อาจนําไปสูขอบกพรองได

