
การตรวจองค์ประกอบ 5 ประการ    ของฟาร์มไก่ไข่

1. มี ไม่มี
1.1
1.2
1.3

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา ง

2. มี ไม่มี
2.1

และพกัโรงเรือนไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั
2.2
2.3 สะอาดและแหง้
2.4 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนใหป้ลอดภยัต่อไก่และคน
2.5 โรงเรือนตอ้งสะดวกในการทาํงาน

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ขอ้

3. มี ไม่มี
14 ตวั/พท.1 ตร.ม.
7 ตวั/พท.1 ตร.ม.
10 ตวั/พท.1 ตร.ม.

ไก่ไ 5 ตวั/พท.1 ตร.ม.
452 ตารางเซนติเมตร

ต่อไก่ไข่ 1 35 เซนติเมตร

4. การจดัการดา้นบุคลากร  สัตวแพทย ์ สัตวบาลและผูเ้
เหมาะสมกบัจาํนวนไก่

มี ไม่มี

4.1 สัตแพทย์ 1 คน  ดูแลไก่ ไม่เกิน 2,000,000 ตวั
4.2 สัตวบาล 1 คน  ดูแลไก่  ไม่เกิน 200,000 ตวั
4.3 - 1 คน  ดูแลไก่ไม่เกิน 20,000 ตวั

โรงเรือนระบบเปิด – 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน 10,000 ตวั
ขอ้กาํหนดในการพิจารณา ตอ้งมี 4.1

5. มี ไม่มี
ไก่ทุกตวัในฟาร์มตอ้งไดรั้บวคัซีน  ตามคาํแนะนาํของสัตวแพทย์



การตรวจองค์ประกอบ 5 ประการ    ของฟาร์มเป็ดพนัธ์ุ

1. มี ไม่มี
1.1
1.2
1.3

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา

2. ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล มี ไม่มี
2.1
2.2
2.3 ตอ้งมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ใหถู้กสุขลกัษณะ
2.4 ตอ้งดูแล ซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์ใหมี้ความปลอดภยัต่อเป็ดและผูป้ฏิบติังาน
2.5 โรงเรือนตอ้งสะดวกในการปฏิบติังาน

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ขอ้

3. มี ไม่มี
โรงเรือนระบบเปิด -ระยะเป็ดรุ่น        ไม่มากกวา่ 4 ตวั / พท.1 ตร.ม.

-ระยะใหผ้ลผลิต   ไม่มากกวา่ 3 ตวั / พท.1 ตร.ม.
โรงเรือนระบบปิด -ระยะเป็ดรุ่น        ไม่มากกวา่ 6 ตวั / พท.1 ตร.ม.

-ระยะใหผ้ลผลิต    ไม่มากกวา่ 4 ตวั / พท.1 ตร.ม.

4.การจดัการดา้นบุคลากร  สัตวแพทย ์ สัตวบาลและผูป้ฏิบติังาน  ตอ้งเพียงพอและ
เหมาะสมกบัจาํนวนเป็ด

มี ไม่มี

4.1 สัตแพทย์ 1 คน       ดูแลเป็ดไม่เกิน 1,500,000 ตวั
4.2 สัตวบาล 1 คน        ดูแลเป็ดไม่เกิน 100,000 ตวั
4.3

โรงเรือนระบบเปิด - 1 คน  ดูแลเป็ดไม่เกิน 5,000 ตวั
โรงเรือนระบบปิด - 1 คน ดูแลเป็ดไม่เกิน 25,000 ตวั

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา ตอ้งมี 4.1

5. การจดัการดา้นสุ มี ไม่มี
เป็ดทุกตวัในฟาร์มตอ้งไดรั้บวคัซีน  ตามคาํแนะนาํของสัตวแพทย์



การตรวจองค์ประกอบ 5 ประการ    ของฟาร์มไก่พนัธ์ุ

1. มี ไม่มี
1.1
1.2
1.3

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา

2. มี ไม่มี
2.1
2.2 มีการจดัการโ
2.3 ตอ้งมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ใหถู้กสุขลกัษณะ
2.4 ตอ้งดูแล ซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์ใหมี้ความปลอดภยัต่อไก่และผูป้ฏิบติังาน
2.5 โรงเรือนตอ้งสะดวกในการปฏิบติังาน

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ขอ้

3. มี ไม่มี
โรงเรือนระบบเปิด -ระยะไก่รุ่น         ไม่มากกวา่ 4 ตวั / พท.1 ตร.ม.

-ระยะใหผ้ลผลิต   ไม่มากกวา่ 3 ตวั / พท.1 ตร.ม.
โรงเรือนระบบปิด -ระยะไก่รุ่น           ไม่มากกวา่ 6 ตวั / พท.1 ตร.ม.

-ระยะใหผ้ลผลิต    ไม่มากกวา่ 4 ตวั / พท.1 ตร.ม.

4.การจดัการดา้นบุคลากร  สัตวแพทย ์ สัตวบาลและผูป้ฏิบติังาน  ตอ้งเพียงพอและ
เหมาะสมกบัจาํนวนไก่

มี ไม่มี

4.1 สัตแพทย์ 1 คน       ดูแลไก่ไม่เกิน 1,500,000 ตวั
4.2 สัตวบาล 1 คน        ดูแลไก่ไม่เกิน 100,000 ตวั
4.3

โรงเรือนระบบเปิด - 1 คน  ดูแลไก่ไม่เกิน 5,000 ตวั
โรงเรือนระบบปิด - 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน 25,000 ตวั

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา ตอ้งมี 4.1

5. มี ไม่มี
เป็ดทุกตวัในฟาร์มตอ้งไดรั้บวคัซีน  ตามคาํแนะนาํของสัตวแพทย์



การตรวจองค์ประกอบ 5

1. มี ไม่มี
1.1
1.2
1.3

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา มีขอ้

2. มี ไม่มี
2.1มีการจดัลาํดบัห้องต่างๆในส่วนการผลิตจากเขตสะอาดไปยงัเขตสกปรกได้

อยา่งเหมาะสม
2.2

สัตวปี์กอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.3

เหมาะสม

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา 3 ขอ้

3. โรงฟักไข่สัตวปี์กจะตอ้งมีลกัษณะและขนาดเหมาะสมกบัจาํนวนผลผลิต มี ไม่มี
มีการจดัการแบ่

กิจกรรมและจาํนวนผลผลิต.

4. การจดัการดา้นบุคลากร  สัตวแพทย ์ สัตวบาลและผูป้ฏิบติังาน  ตอ้งมีเพียงพอและ
เหมาะสมกบัจาํนวนไก่

มี ไม่มี

4.1 สัตแพทย์ 1 2,000,000 ตวั / สัปดาห์
4.2 สัตวบาล 1 500,000 ตวั / สัปดาห์
4.3

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา ตอ้งมี 4.1

5. การจดัการดา้นสุขภาพสัตว์ ( ข่สัตวปี์ก) มี ไม่มี



การตรวจองค์ประกอบ 5

1. มี ไม่มี
1.1
1.2 อ
1.3

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา

2. มี ไม่มี
2.1

และพกัโรงเรือนไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั
2.2 มีการจดัการโรงเรื
2.3
2.4 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนใหป้ลอดภยัต่อไก่และคน
2.5 โรงเรือนตอ้งสะดวกในการทาํงาน

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ขอ้

3. ขนาดเหมาะสมกบัจาํนวนไก่ มี ไม่มี
โรงเรือนระบบปิด - 34 1 ตร.ม.
โรงเรือนระบบเปิด - 20 1 ตร.ม.

4. องเพียงพอและ
เหมาะสมกบัจาํนวนไก่

มี ไม่มี

4.1 สัตแพทย์ 1 คน  ดูแลไก่ ไม่เกิน 5,000,000 ตวั
4.2 สัตวบาล 1 คน  ดูแลไก่  ไม่เกิน 400,000 ตวั
4.3 - 1 คน  ดูแลไก่ไม่เกิน 40,000 ตวั

โรงเรือนระบบเปิด – 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน 10,000 ตวั
ขอ้กาํหนดในการพิจารณา ตอ้งมี 4.1

5. มี ไม่มี
ไก่ทุกตวัในฟาร์มตอ้งไดรั้บวคัซีน  ตามคาํแนะนาํของสัตวแพทย์



การตรวจองค์ประกอบ 5

1. มี ไม่มี
1.1
1.2
1.3

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา

2. มี ไม่มี
2.1

และพกัโรงเรือนไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั
2.2
2.3 อาดและแหง้
2.4 ตอ้งดูแล ซ่อมแซมโรงเรือนใหป้ลอดภยัต่อเป็ดและผูป้ฏิบติังาน

โรงเรือนตอ้งสะดวกในการปฏิบติังาน
ขอ้กาํหนดในการพิจารณา ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ขอ้

3. มี ไม่มี
โรงเรือนระบบปิด. - 20

1 ตารางเมตร
โรงเรือนระบบเปิด - 34

1 ตารางเมตร

4.การจดัการดา้นบุคลากร  สัตวแพทย ์ สัตวบาลและผูป้ฏิบติังาน  ตอ้งเพียงพอและ
เหมาะสมกบัจาํนวนเป็ด

มี ไม่มี

4.1 สัตแพทย์ 1 คน       ดูแลเป็ดไม่เกิน 5,000,000 ตวั
4.2 สัตวบาล 1 คน        ดูแลเป็ดไม่เกิน 400,000 ตวั
4.3

โรงเรือนระบบปิด - 1 คน  ดูแลเป็ดไม่เกิน 40,000 ตวั
โรงเรือนระบบเปิด - 1 คน  ดูแลเป็ดไม่เกิน 10,000 ตวั

ขอ้กาํหนดในการพิจารณา ตอ้งมี 4.1

5. การจดัการดา้นสุขภาพสัตว ์ โดยมีโปรแกรมใหว้คัซีนป้องกนัโรค มี ไม่มี
เป็ดทุกตวัในฟาร์มตอ้งไดรั้บวคัซีน  ตามคาํแนะนาํของสัตวแพทย์



5 ประการ

1. – ออกฟาร์ม






2.มีการจดัการโรงเรือนถกูต้องตามหลกัสขุาภิบาล
 โรงเรือนมีการแยกสว่นผลิตอยา่งชดัเจน


3.

4.การจดัการด้านสขุภาพสตัว์
 มีสตัวแพทย์ควบคมุฟาร์ม
 มีโปรแกรมวคัซีนป้องกนัโรค FMD และ SF

5.มีการกําจดั /

………………………………. …………………………………..
(……………………………….) (…………………………………..)
……./………/……… ………/………./……..
ผู้ประกอบการ)


