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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิน่ MAJOR
1.2 ต้ังอยูใ่นพืน้ที่ที่เหมาะสมส้าหรับการเล้ียงไก่พันธุ ์และมีแหล่งน้้า REC
สะอาดเพียงพอต่อการเล้ียงสัตว์ และไม่ควรเป็นพืน้ที่ราบลุ่ม
ที่เส่ียงต่อการเกิดน้้าท่วมขัง  
1.3 (1) ต้ังอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปือ้นจาก MINOR
อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซ่ึงไม่มีความเส่ียงจากการร่ัวไหล
หรือปนเปื้อนที่อาจเปน็อนัตรายต่อสุขภาพของไกพ่นัธุ์ เชน่ แหล่งรวมขยะ 
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตหรือ
การล้างท้าความสะอาดเคร่ืองจักร  แหล่งเพาะปลูกเกษตรกรรม
ที่มีการใช้สารฆ่าแมลงหรือการก้าจัดศัตรูพืช
1.3 (2) อยูห่่างจากแหล่งอพยพของสัตว์ปีกธรรมชาติ แหล่งรวมสัตว์ปีก REC
ตลาดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก โรงงานรวบรวมหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากมูลหรือซากสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร หรือมีมาตรการ
ป้องกันโรคที่ดีเพือ่ป้องกันไม่ให้เชือ้โรคเข้าสู่ฟาร์ม

1.4 (1) พืน้ที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเล้ียงไก่พันธุ์ REC
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และส่ิงแวดล้อม
1.4 (2) มีร้ัวรอบพืน้ที่การเล้ียง MAJOR
1.4 (3) อยูห่่างจากแหล่งน้้าสาธารณะ หรือมีการป้องกัน REC
การไหลของของเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ
1.4 (4) แยกพืน้ที่อยูอ่าศัยออกจากพืน้ที่เล้ียงสัตว์ และต้อง MAJOR
มีทางเข้า-ออกที่มีระบบป้องกันเชือ้โรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม
และพืน้ที่เล้ียงไก่พันธุ์

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์
ชือ่ผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบฟาร์ม

หมายเหตุ

(1) สถานทีต่ัง้

(2)  ผังและลักษณะฟาร์ม
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.5 (1) แยกพืน้ที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน เช่น พืน้ที่ส้าหรับเล้ียงสัตว์ MAJOR
เก็บอาหารสัตว์ เก็บอุปกรณ์ ท้าลายซากสัตว์ ห้องคัดไข่ ห้องเก็บไข่
ที่พักอาศัย
1.5 (2) แผนผังควรแสดงต้าแหน่งหรือสถานที่จ้าเป็นในกรณีเกิดเหตุ REC
ฉุกเฉิน เช่น จุดรวมพล อุปกรณ์ดับเพลิง ห้องหรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาล
รวมถึงแหล่งน้้าส้ารองในกรณีที่ระบบน้้าภายในฟาร์มขัดข้อง

1.6 (1) ต้องแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ง่ายต่อการบ้ารุงรักษา MAJOR
ท้าความสะอาด และมีการระบายอากาศที่ดี
1.6 (2) วัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงเรือนไม่ควรมีส่วนยืน่ ที่แหลมคม MAJOR
ซ่ึงอาจท้าให้สัตว์หรือผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย และควรเป็นวัสดุที่
สามารถท้าความสะอาดและฆ่าเชือ้ได้ง่าย
1.7 มีพืน้ที่เพียงพอในการเล้ียงไก่พันธุ์ MAJOR
    - ความหนาแน่นของไก่พันธุท์ี่เหมาะสมค้านวณได้จากน้้าหนักรวม
ของไก่ทั้งโรงเรือนหารด้วยพืน้ที่เล้ียงในโรงเรือน ต้องไม่เกิน 25 กิโลกรัม
ต่อพืน้ที่หนึ่งตารางเมตร ในทุกระยะของการเล้ียง
1.8 มีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้เหมาะสมกับสายพันธุ ์ MAJOR
ขนาดและอายุของไก่พันธุ ์ดังนี้
    - ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนที่เหมาะสมกับอายุของไก่พันธุ์
และสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล
    - ควบคุมปริมาณแก๊ส  โดยมีปริมาณแก๊สแอมโมเนีย
และมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เหมาะสม
     - ควบคุมแสงสว่างในการเล้ียงไก่พันธุ ์โดยต้องมีระยะมืด
ให้ไก่ได้พักผ่อนอย่างน้อยวันละ 1 ชัว่โมง

2.1 (1) มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม MAJOR
คุณภาพอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม
2.1 (2) อาหารที่ใช้เล้ียงไก่พันธุต้์องมีความเหมาะสมกับความต้องการ MAJOR
ทางโภชนาการในแต่ละช่วงอายุและพันธุไ์ก่
2.2 ในกรณีที่ผสมยาในอาหาร ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย MAJOR
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ หากมีความจ้าเป็นต้องใช้สารเคมีหรือ
ผสมยาลงในอาหารสัตว์ ต้องอยูภ่ายใต้การดูแลรับผิดชอบของสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์ม

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์

หัวข้อ
ผลการตรวจ

(3) โรงเรือน

หมายเหตุ

2. อาหารส าหรับไก่พันธุ์
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

2.3 (1) ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบือ้งต้น MAJOR
เช่น ภาชนะบรรจุไม่ฉีกขาด แตก ช้ารุด มีฉลากถูกต้อง โดยสุ่มตรวจ
อาหารสัตว์ว่ามีลักษณะ สี กล่ินที่ผิดปกติ หรือรวมตัวเป็นก้อน 
และควรเก็บตัวอย่างอาหารทุกรุ่นการผลิตที่มีการน้ามาใช้ในฟาร์ม
เอาไว้ อย่างน้อย 3 เดือน
2.3 (2) เก็บรักษาอาหารสัตว์ในสภาพที่ป้องกันการปนเปือ้นและ MAJOR
เส่ือมสภาพ โดยบริเวณที่เก็บอาหารหรือผสมอาหารควรท้าความสะอาด
เก็บเศษอาหาร และก้าจัดเพือ่ไม่ให้เป็นที่อาศัยของหนูหรือสัตว์อืน่ๆ
นอกจากนี้ต้องมีวัสดุรองด้านล่างของถุงที่บรรจุอาหารสัตว์เพือ่ให้
อากาศถ่ายเท และป้องกันความชืน้ได้
2.4 การให้อาหารควรใช้ภาชนะที่สะอาดและเหมาะสมกับอายุ จ้านวน MAJOR
จ้านวน ขนาดของไก่ และจัดวางในต้าแหน่งที่ไก่พันธุท์ุกตัว
เข้าถึงอาหารสัตว์ได้

3.1 แหล่งน้้าที่ใช้ในฟาร์มต้องอยูใ่นบริเวณที่ป้องกันการปนเปือ้น MAJOR
จากส่ิงที่เป็นอันตราย
3.2 (1) น้้าที่ใช้เล้ียงไก่พันธุแ์ละใช้ในฟาร์ม ต้องเป็นน้้าที่สะอาด MAJOR
เหมาะสมในการใช้งาน  
     - น้้ามีคุณภาพตามมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ของ MAJOR
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก้าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ 
พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม
     - มีผลตรวจตัวอย่างคุณภาพน้้าหรือสุ่มเก็บตัวอย่างน้้า MAJOR
อย่างน้อย 1 คร้ังในระยะเร่ิมจัดระบบการผลิตและในช่วงเวลาที่มี
สภาพแวดล้อมเส่ียงต่อการน้าไปใช้ในการผลิตหรือมีความสงสัย
ในคุณภาพน้้า
3.3 ไก่ทุกตัวมีโอกาสเข้าถึงน้้าได้ ต้องจัดอุปกรณ์ให้น้้าที่มีจ้านวนและ MAJOR
ขนาดที่เหมาะสมกับจ้านวน อายุ และสายพันธุข์องไก่ 

4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส้าคัญ MINOR
ภายในฟาร์ม ได้แก่
     - การจัดการฟาร์ม
     - ระบบการเล้ียง
     - อาหารและน้้าส้าหรับไก่พันธุ์
     - การจัดการด้านสุขภาพไก่พันธุ์
     - การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก

3. น้ าส าหรับไก่พันธุ์

4. การจัดการฟาร์ม
(1) คู่มือการจัดการฟาร์ม

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

     - การจัดการส่ิงแวดล้อม
     - ระบบการบันทึกข้อมูล

4.2 มีจ้านวนบุคลากรเหมาะสมกับจ้านวนไก่พันธุท์ี่เล้ียง มีการจัดแบ่ง MINOR
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  (สัตวแพทย์ สัตวบาล
และผู้เล้ียงไก่พันธุ)์
4.3 บุคลากรต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมให้จัดการฟาร์มไก่พันธุไ์ด้ MINOR
เพือ่ให้เล้ียงไก่พันธุไ์ด้อย่างถูกต้อง
4.4  มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR
ชัน้หนึ่ง และใบรับรองเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
4.5  ผู้ปฎิบัติงานในฟาร์มีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีและต้องได้รับการตรวจ MAJOR
สุขภาพประจ้าปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และห้ามผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย
ของโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหาร 
เข้าปฏิบัติงานภายในส่วนโรงเรือนเล้ียงไก่พันธุ ์โดยใช้แบบฟอร์ม
ใบรับรองแพทย์ที่ได้รับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภา

4.6 โรงเรือนและอุปกรณ์ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ท้าความสะอาด MAJOR
และฆ่าเชือ้โรงเรือนและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกสุขลักษณะ
4.7 มีการบ้ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ ให้อยูใ่นสภาพดี มีความ MAJOR
ปลอดภัยต่อไก่พันธุแ์ละผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบและซ่อมแซม
สภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล้ียง ให้อยูใ่นสภาพที่ดีใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4.8 (1) หลังจากปลดไก่พันธุ ์ให้ท้าความสะอาด ฆ่าเชือ้โรงเรือน MAJOR
และอุปกรณ์ ตรวจประสิทธิภาพการท้าความสะอาด เช่น
การป้ายเชือ้ (swab) บริเวณที่ไก่เคยอยูเ่พือ่น้าไปเพาะเชือ้
และปิดพักโรงเรือนตามระยะเวลาที่กรมปศุสัตว์ก้าหนด
4.8 (2) หลังจากปลดไก่พันธุต้์องน้ามูลสัตว์และวัสดุรองพืน้ออก MAJOR
ท้าความสะอาดฆ่าเชือ้โรงเรือนและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
4.9 (1) วัสดุรองพืน้ที่ใช้ภายในโรงเรือน และวัสดุรองรัง ต้องสะอาด MAJOR
และแห้ง มีการฆ่าเชือ้ ก่อนน้ามาใช้หรือก่อนน้าไก่เข้าเล้ียง
4.9 (2) วัสดุรองพืน้ที่ภายในโรงเรือน และวัสดุรองรัง เช่น MINOR
แกลบ ทราย ฟาง ขีก้บ ขีเ้ล่ือย มาจากแหล่งผู้ผลิตที่เชือ่ถือได้
พืน้โรงเรือนต้องใส่วัสดุรองพืน้หนาไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร

4.10 (1) มีการเก็บไข่ ท้าความสะอาด ฆ่าเชือ้ไข่ฟักอย่างถูกสุขลักษณะ MAJOR
และเก็บไข่ฟักไว้ในห้องเก็บไข่ที่มีสภาพเหมาะสม

(2) บุคลากร

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์

(3) การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา

หัวข้อ
ผลการตรวจ

(4) การจัดการไข่

หมายเหตุ

รหัส  F-BC-AUD-01 
แก้ไขครั้งท่ี  0  
วันท่ีใช้ 17 เมษายน 2562 
หน้า  4/8 



เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

4.10 (2) ควรเก็บไข่อย่างน้อยวันละ 4 คร้ัง มีวิธีการเก็บไข่ที่ถูก REC
สุขลักษณะและฆ่าเชือ้ที่ผิวเปลือกไข่โดยวิธีการที่เหมาะสม
โดยแยกเก็บไข่สะอาดในกรงไข่ก่อน แล้วจึงกลับมาเก็บไข่เปือ้น
เพือ่ป้องกันการปนเปือ้น
4.10 (3) ไข่สะอาดที่ยังไม่น้าเข้าฟักให้เก็บไว้ในที่เย็น สะอาด REC
ถ้าเก็บไว้นานหลายวันควรเก็บในห้องเก็บไข่ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 21
องศาเซลเซียส ควบคุมความชืน้สัมพัทธ์ที่ 75 % ถึง 85 %
เพือ่รักษาสภาพของไข่ให้สดอยูเ่สมอ
4.10 (4) ควรจัดให้มีจ้านวนกรงไข่ที่เหมาะสมกับจ้านวนแม่ไก่ REC
     - ระบบเก็บไข่ด้วยมือ  1 กรงไข/่แม่ไก่ 4 ตัว
     - ระบบเก็บไข่อัตโนมัติ  1 กรงไข/่แม่ไก่ 6 ตัว

4.11 (1) สารเคมี ยาฆ่าเชือ้ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ MAJOR
ให้ใช้ตามค้าแนะน้าในฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึน้ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์
หรือหน่วยราชการอืน่ หรือตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มสัตว์ปีก
4.11 (2) จัดเก็บสารเคมี ยาฆ่าเชือ้ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย MAJOR
ชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บเฉพาะ เพือ่ควบคุมการหยิบใช้
ไม่ท้าให้เกิดการปนเปือ้นสู่ไก่พันธุ์
4.11 (3) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารเคมี MAJOR
ยาฆ่าเชือ้ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ถูกต้อง

5.1 การป้องกันและควบคุมโรคต้องอยูภ่ายใต้ความดูแลของ MAJOR
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์ม
5.2 (1) มีการป้องกันและฆ่าเชือ้โรค ยานพาหนะ อุปกรณ์ และ MAJOR
บุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์มหรือโรงเรือน รวมถึงมีการจดบันทึก
การผ่านเข้า-ออกจากฟาร์มที่สามารถตรวจสอบได้
     - มีบันทึกการเข้า - ออกจากฟาร์มของบุคคลและยานพาหนะ MAJOR
ที่สามารถตรวจสอบได้
     - ผู้ที่จะเข้าในพืน้ที่เล้ียงไก่พันธุจ์ะต้องผ่านการพ่นน้้ายาฆ่าเชือ้ MAJOR
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน อาบน้้า สระผมให้สะอาด
และเปล่ียนไปใส่เคร่ืองแต่งกายทีก่้าหนดไวใ้ห้ใช้เฉพาะในพืน้ทีเ่ล้ียงไก่พันธุ์
     - บุคคลที่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกภายนอกฟาร์มภายใน 72 ชัว่โมง MAJOR
ก่อนเข้าฟาร์ม จะต้องมีระยะพักโรค โดยไม่ไปสัมผัสไก่พันธุใ์น
โรงเรือนเป็นระยะเวลา 1 วัน ถึง 3 วัน

5. สุขภาพสัตว์
(1) การป้องกันและควบคุมโรค

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

(5) การใช้สารเคมี
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     - แยกรองเท้าส้าหรับใช้ภายนอกและภายในโรงเรือนและ MAJOR
ระหว่างโรงเรือนอย่างชัดเจน ต้องมีอ่างน้้ายาฆ่าเชือ้ ส้าหรับจุม่
รองเท้าบูทเวลาเข้าโรงเรือนเพือ่ป้องกันการน้าเชือ้โรค
เข้าสู่โรงเรือน
     - บริเวณทางเข้าของแต่ละโรงเรือนต้องมีจุดล้างมือ MAJOR
     - เส้ือผ้าและรองเท้าที่ใช้ภายในฟาร์มต้องมีการท้าความสะอาด MAJOR
และฆ่าเชือ้ทุกคร้ังหลังใช้งานเสร็จ
5.2 (2) อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ให้แยกเคร่ืองมือที่ใช้ในแต่ละ MAJOR
โรงเรือน เพือ่ป้องกันการปนเปือ้นข้าม มีวิธีการฆ่าเชือ้อุปกรณ์
ที่ใช้ในการด้าเนินกิจกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อนน้าเข้าเขต
พืน้ที่เล้ียงไก่พันธุ ์เพือ่ป้องกันการปนเปือ้นของเชือ้โรค
5.2 (3) ควบคุมสุขลักษณะภายในฟาร์มเพือ่ไม่ให้เป็นแหล่ง MAJOR
สะสมเชือ้โรค โดยเฉพาะเขตพืน้ที่เล้ียงไก่พันธุ ์ ห้ามน้าอาหาร
เข้าไปรับประทานภายในโรงเรือน
5.2 (4) บริเวณรอบๆ โรงเรือนภายในระยะ 3 เมตร ต้องสะอาด MINOR
ไม่มีขยะ และไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะน้าเชือ้
5.3 มีแผนการเฝ้าระวังโรค เพือ่ควบคุมและก้าจัดโรคได้อย่างมี MAJOR
ประสิทธภิาพและสอดคล้องกับแผน แนวปฏิบัติ หรือระเบียบ ทีเ่กีย่วข้อง
ของกรมปศุสัตว์ เช่น ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการควบคุม
โรคแซลโมเนลล่าส้าหรับสัตว์ปีก พ.ศ. 2553
5.4 ไก่ทุกตัวต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามแผนการให้วัคซีน และสุ่ม MAJOR
ตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคที่ส้าคัญ เพือ่ทราบสภาวะของภูมิคุ้มกันโรค
ในปัจจุบัน และเป็นข้อมูลก้าหนดแผนการ ป้องกันโรคอย่างเหมาะสม
5.5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตาม MAJOR
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม
และค้าแนะน้าของกรมปศุสัตว์ 

5.6 อยูภ่ายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม โดยปฏิบัติตาม MAJOR
พระราชบัญญติัวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม
และตามข้อก้าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032
เร่ือง ข้อปฎิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

6.1(1) ดูแลไก่พันธุใ์ห้มีความเป็นอยูท่ี่สบาย หากไก่พันธุป์่วย บาดเจ็บ MAJOR
หรือพิการต้องได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม เพือ่มิให้เกิด
ความทุกข์ทรมาน
6.1(2) ฟาร์มไก่พันธุต้์องมีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก MAJOR
โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและ
ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เล้ียง ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง

6. สวัสดิภาพสัตว์

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์

หัวข้อ หมายเหตุ

(2)  การบ าบัดโรคสัตว์

ผลการตรวจ
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และพระราชบัญญติัป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. 2557 หรือฉบับแก้ไขเพิม่เติม โดยมีการตรวจสอบสุขภาพและ
สวัสดิภาพฝูงไก่พันธุอ์ย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง สุ่มชัง่น้้าหนักตัวไก่พันธุ์
และควบคุมการกินอาหาร เพือ่ให้ไก่พันธุม์ีน้้าหนักตัวได้ตามที่ต้องการ

7.1 การก้าจัดซากไก่พันธุใ์ห้อยูใ่นดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม MAJOR
ฟาร์มสัตว์ปีก และก้าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม
     - การฝัง อยูใ่นบริเวณน้้าท่วมไม่ถึง และไม่ใกล้แหล่งน้้า
และให้ส่วนบนสุดของซากอยูใ่ต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
และห่างจากระดับน้้าใต้ดินโรยปูนขาวหรือราดด้วยน้้ายาฆ่าเชือ้
ก่อนกลบหลุมเหนือระดับผิวดินและต้องป้องกันไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขีย่
     - บ่อหรือหลุมทิ้งซาก ต้องมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขีย่
     - การเผา อยูใ่นบริเวณที่เหมาะสม ใช้ไฟเผาซากจนหมด
     - การกลบทับและย่อยสลาย (composing) มีพืน้ที่ส้าหรับ
การกลบทับเพือ่ย่อยสลายซากไก่ที่เหมาะสม และมีขัน้ตอนปฏิบัติถูกต้อง
ตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ
     - ในกรณีมีการเคล่ือนย้ายซากสัตว์ปีกออกนอกฟาร์ม ให้ด้าเนินการ

ตามแนวทางปฏิบัติการน้าซากสัตว์ปีกที่ตายปกติ หรือคัดทิ้ง
ออกจากฟาร์มของกรมปศุสัตว์
7.2 (1) ป้องกันการร่ัวไหลของน้้าเสีย ออกจากระบบรวบรวมน้้าเสีย MAJOR
ของฟาร์มไม่ให้ออกสู่ส่ิงแวดล้อม และไม่สร้างความสกปรกภายในฟาร์ม
7.2 (2) หากกรณีปล่อยน้้าเสียออกสู่แหล่งน้้าสาธารณะ ให้บ้าบัด MAJOR
น้้าเสียจากฟาร์มตามที่ก้าหนดไว้ในกฏหมายที่เกีย่วข้อง เพือ่ไม่ให้ส่ง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
7.3 การจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะซ่ึงมี MAJOR
ฝาปิดมิดชิด และน้าไปก้าจัดอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ  
7.4 (1) ก่อนเคล่ือนย้ายวัสดุรองพืน้หลังการปลดไก่พันธุ ์ต้องป้องกัน MAJOR
การฟุง้กระจายของวัสดุรองพืน้ หลังการย้ายไก่พันธุอ์อกจากฟาร์ม
โดยการพ่นด้วยยาฆ่าเชือ้โรค ก่อนเคล่ือนย้ายและมีผ้าใบคลุมรถบรรทุก 
เพือ่ป้องกันการตกหล่น และห้ามน้าวัสดุรองพืน้เก่ากลับมาใช้อีก
และปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์
7.4 (2) กรณีที่วัสดุรองพืน้สังเคราะห์ที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ MAJOR
ให้ท้าความสะอาด ฆ่าเชือ้ทุกคร้ังก่อนน้ากลับมาใช้ใหม่
7.5 กรณีเป็นขยะติดเชือ้ ให้แยกท้าลายตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ MAJOR
ผู้ควบคุมฟาร์มและก้าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม

7. สิง่แวดล้อม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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8.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขัน้ตอนที่ส้าคัญในการจัดการฟาร์ม MAJOR
8.1.1 ข้อมูลเกีย่วกับการบริหารฟาร์ม เช่น  
     - การจัดแบ่งโครงสร้างการด้าเนินงาน MINOR
     - จ้านวนแรงงาน MINOR
     - การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ MINOR
     - ข้อมูลด้านสุขภาพ MAJOR
     - ประวัติการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม MINOR
8.1.2 ข้อมูลเกีย่วกับการจัดการด้านการผลิต เช่น 
     - ข้อมูลฝูงสัตว์ MAJOR
     - อาหารสัตว์ MAJOR
     - การจัดการฟาร์ม MAJOR
8.1.3 ข้อมูลการควบคุมป้องกันและบ้าบัดโรค เช่น
     - ข้อมูลการใช้ยา วัคซีน สารเคมี MAJOR
     - ใบส่ังยาสัตว์ ใบมอบหมายการใช้ยา และใบส่ังผสมยาในอาหารสัตว์ MAJOR
โดยระบุชือ่ ชนิด รุ่นการผลิต วันที่ใช้ และปริมาณการใช้
8.2 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลไว้ให้ตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี MINOR

8. รายการการบันทึกข้อมูล

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์

ข้อสังเกต (Reccommenation) หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยอาจน้าไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหต:ุ
ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มไก่พันธุ ์และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มไก่พันธุใ์นบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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