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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถ่ิน MAJOR
1.1.2 ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีแหล่งน้้า REC

สะอาด เพียงพอต่อการเล้ียงสัตว์
1.1.3(1) ต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากอันตราย MINOR

ทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันอันตรายท่ีมี
ประสิทธิภาพ
1.1.3(2) อยู่ห่างจากแหล่งรวบรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดนัดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่า REC

สัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค หรือ
มีมาตรการป้องกันโรคท่ีดี เพ่ือป้องกันไม่ให้เช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์ม

1.2.1 พ้ืนท่ีฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเล้ียงสัตว์ ไม่ก่อให้เกิด MAJOR
ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีการเล้ียง
1.2.2(1) มีการวางผังฟาร์มท่ีดี และจัดพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนเหมาะสม MAJOR

ตามวัตถุประสงค์ เช่น บริเวณเล้ียงสัตว์ เก็บอาหารสัตว์ เก็บอุปกรณ์ 
ท้าลายซากสัตว์ รวบรวมขยะและส่ิงปฏิกูล 
1.2.2(2) แยกท่ีพักอาศัยออกจากพ้ืนท่ีเล้ียงไก่อย่างชัดเจน MAJOR

1.3.1 สร้างด้วยวัสดุท่ีคงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท้าความสะอาด และบ้ารุง MAJOR

รักษา มีการระบายอากาศท่ีดี และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและไก่ 
สามารถป้องกันนกไม่ให้เข้าบริเวณโรงเรือนได้
1.3.2 มีพ้ืนท่ีเพียงพอเหมาะสมในการเล้ียงไก่ ให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรม MAJOR

ทางธรรมชาติได้ โดยพ้ืนท่ีภายในโรงเรือนคิดเป็นน้้าหนักไก่พ้ืนเมืองรวมไม่เกิน
15 กิโลกรัม/1 ตารางเมตร รวมท้ังมีคอนให้ไก่เกาะภายในโรงเรือน
1.3.3 ในกรณีท่ีใช้วัสดุรองพ้ืนภายในโรงเรือน วัสดุท่ีใช้ต้องใหม่ สะอาด แห้ง MINOR

และมีการฆ่าเช้ือก่อนน้ามาใช้ สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้

1.3 โรงเรือน

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อย
ช่ือผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบฟาร์ม
1.1 สถานท่ีต้ัง

ชนิดการตรวจประเมิน   o รับรองใหม่     o ต่ออายุ     o ตรวจติดตาม    o ตรวจกรณีพิเศษ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.4(1) มีพ้ืนท่ีเล้ียงปล่อยภายนอกโรงเรือน ท่ีไม่มีหลังคา หรือวัสดุมุง รวมท้ัง MAJOR

ควรมีต้นไม้หรือร่มเงา และพ้ืนท่ีมีหญ้าหรือพืชท่ีเป็นอาหาร เพ่ือให้ไก่ได้แสดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติ
1.4(2) มีพ้ืนท่ีเล้ียงปล่อยส้าหรับไก่หลังจากช่วงอนุบาลภายนอกโรงเรือน MAJOR

อย่างน้อย 1 ตารางเมตร/ตัว หรือตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และ
สภาพอากาศ

2.1(1) กรณีท่ีใช้อาหารส้าเร็จรูป  ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย MAJOR

ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และต้องมาจากผู้ผลิตท่ีได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.1(2) มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่ทางกายภาพในเบ้ืองต้น และมีการ MAJOR

เก็บตัวอย่างอาหารในแต่ละรุ่น เพ่ือใช้วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หากเกิด
กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย
2.2 กรณีท่ีผสมอาหารเองในฟาร์ม วัตถุดิบท่ีใช้หรือส่ิงท่ีเติมในอาหารต้องมี MAJOR

คุณภาพปลอดภัย และห้ามใช้สารต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์
2.3 ภาชนะให้อาหารหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด เหมาะสมกับจ้านวน MINOR

และอายุของไก่ และจัดวางในโรงเรือนเท่าน้ัน  และอยู่ในต้าแหน่งท่ีไก่ทุกตัว
เข้าถึงอาหารได้
2.4 การผสมสารเคมีหรือยาในอาหารเพ่ือป้องกันและรักษาโรค ต้องอยู่ MAJOR

ภายใต้การก้ากับ ดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจาก
อาหารท่ัวไป และมีป้ายบ่งช้ี
2.5 สถานท่ีเก็บอาหาร เป็นสถานท่ีเฉพาะ สะอาด แห้ง และระบายอากาศได้ดี MAJOR

มีวัสดุรองด้านล่างภาชนะบรรจุอาหาร สถานท่ีเก็บสามารถป้องกันการปนเป้ือน
และการเส่ือมสภาพของอาหาร รวมถึงป้องกันแมลงและสัตว์พาหะต่างๆได้

3.1 แหล่งน้้าท่ีใช้ในฟาร์มต้องเป็นน้้าท่ีสะอาด เพียงพอ และอยู่ในบริเวณ MAJOR

ท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็นอันตราย กรณีสงสัย ให้เก็บตัวอย่าง
เพ่ือส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
3.2 ใช้ภาชนะให้น้้าท่ีสะอาด เพียงพอ MINOR

3.3 ภาชนะให้น้้าอยู่ในต้าแหน่งท่ีไก่ทุกตัวเข้าถึงภาชนะให้น้้าได้สะดวก MINOR

3.4 การผสมสารเคมีหรือยาในน้้าเพ่ือรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้การดูแล MAJOR

รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม และห้ามใช้สารต้องห้าม
ท่ีไม่อนุญาตให้ใช้ในน้้าส้าหรับสัตว์

4.1(1) การเตรียมโรงเรือน MINOR

4.1(2) การกกลูกไก่ MINOR

4.1(3) การจัดการด้านการเล้ียงไก่ (ตามช่วงอายุ) MINOR

4. การจัดการฟาร์ม
4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อย

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1.4 พ้ืนท่ีเล้ียงปล่อย

2. อาหารส าหรับไก่พ้ืนเมือง

3. น้ าส าหรับไก่พ้ืนเมือง
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

4.1(4) การจัดการด้านอาหารและน้้า MINOR

4.1(5) การท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษา MINOR

4.1(6) การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ปีก ประกอบด้วย โปรแกรมการใช้วัคซีน MINOR

การใช้ยา การสุ่มตรวจสภาวะโรคและระดับภูมิคุ้มกันโรค การจัดการไก่ป่วย
หรือไก่ตาย
4.1(7) การควบคุมสัตว์พาหะ MINOR

4.1(8) การจัดการเร่ืองสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม MINOR

4.1(9) การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานท่ีเล้ียงและการขนส่ง MINOR

4.2.1 มีการจัดการแรงงานท่ีเหมาะสม ดังน้ี
 (1) มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน MAJOR
 (2) จ้างแรงงานท่ีมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ MAJOR
 (3) กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางท่ีถูกต้องตามกฎหมาย MAJOR
และมีใบอนุญาตท้างาน
 (4) จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ MAJOR
 (5) จัดหาอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน MAJOR
 (6) ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน MAJOR
4.2.2 มีจ้านวนบุคลากรพอเหมาะกับจ้านวนไก่ท่ีเล้ียง มีการจัดแบ่งหน้าท่ี MINOR

และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
4.2.3 บุคลากรท่ีท้าหน้าท่ีเล้ียงไก่ ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรม REC

หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เล้ียงไก่ได้อย่างถูกต้อง
4.2.4 มีสัตวแพทย์ท่ีมีใบรับรองเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ก้ากับดูแล MAJOR

ด้านสุขภาพไก่
4.2.5(1) บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี REC
4.2.5(2) ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง กรณีป่วย MAJOR
ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหาร ห้ามเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
การเล้ียง

4.3.1 โรงเรือน และอุปกรณ์ ต้องมีการท้าความสะอาด ฆ่าเช้ืออย่างมี MAJOR

ประสิทธิภาพ และถูกสุขลักษณะ
4.3.2 บ้ารุงรักษาโรงเรือน และอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน MINOR

มีความปลอดภัยต่อไก่และผู้ปฏิบัติงาน
4.3.3 มีการท้าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรงเรือนและอุปกรณ์ หลังจากย้าย MAJOR

ไก่รุ่นเก่าออก และก่อนน้าไก่รุ่นใหม่เข้าเล้ียง
4.3.4 ปิดพักโรงเรือนอย่างน้อย 14 วันก่อนน้าไก่รุ่นใหม่เข้าเล้ียง หรือปฏิบัติ MAJOR

ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก้าหนด
4.3.5 พ้ืนท่ีเล้ียงแบบปล่อยต้องมีการท้าความสะอาดและฆ่าเช้ือ โดยการโรย MAJOR

ปูนขาวหรือพ่นยาฆ่าเช้ือ หลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก รวมท้ังปิดพัก
พ้ืนท่ีเล้ียงปล่อยอย่างน้อย 21 วันก่อนน้าไก่รุ่นใหม่เข้ามาเล้ียง หรือปฏิบัติ
ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก้าหนด

4.3 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อย

หัวข้อ
ผลการตรวจ

4.2 บุคลากร
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

4.3.6 สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอันตรายท่ีใช้ในกระบวนการต่างๆ MAJOR

ต้องข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ และใช้ตามค้าแนะน้าบนฉลากผลิตภัณฑ์
หรือตามค้าแนะน้าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก

4.4.1(1) พ้ืนท่ีเล้ียงปล่อยภายนอกโรงเรือนเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีหญ้าหรือพืชอาหาร MINOR

อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ี
4.4.1(2) มีการหมุนเวียนหรือพักแปลง เพ่ือให้หญ้างอกใหม่ และตัดวงจรพยาธิ MINOR

4.4.1(3) กรณีหญ้าหรือพืชอาหารไม่เพียงพอ ต้องมีการเสริมหญ้าหรือพืช MINOR

จากภายนอก
4.4.1(4) ไก่ควรถูกปล่อยเล้ียงภายนอกโรงเรือนไม่น้อยกว่าวันละ 8 ช่ัวโมง MINOR

ท้ังน้ีพิจารณาตามความเหมาะสมของอายุ และสภาพอากาศ
4.4.1(5) กรณีเกิดโรคระบาด ต้องจ้ากัดบริเวณให้อยู่เฉพาะในโรงเรือนเท่าน้ัน MAJOR

5.1.1 การจัดการสุขภาพสัตว์ การใช้ยา โปรแกรมวัคซีน และโปรแกรม MAJOR

การก้าจัดพยาธิ อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
5.1.2 มีการท้าลายเช้ือโรคอย่างเหมาะสมก่อนเข้า-ออกฟาร์ม ดังน้ี
     (1) บุคคล
     - มีบันทึกการเข้า-ออกฟาร์มของบุคคลภายนอก MAJOR

     - ผู้ท่ีจะเข้าพ้ืนท่ีเล้ียงไก่ ต้องมีการล้างมือ จุ่มน้้ายาฆ่าเช้ือ MAJOR

     - บุคคลท่ีสัมผัสสัตว์ปีกในฟาร์มอ่ืน ก่อนเข้าพ้ืนท่ีเล้ียงไก่ต้องมีระยะพักโรค MAJOR

โดยไม่สัมผัสไก่ในพ้ืนท่ีเล้ียงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน
     - แยกรองเท้าส้าหรับใช้ภายในและภายนอกพ้ืนท่ีเล้ียงไก่อย่างชัดเจน MAJOR

และมีอ่างจุ่มน้้ายาฆ่าเช้ือส้าหรับรองเท้า
     - เส้ือผ้าและรองเท้าท่ีใช้ในฟาร์ม ต้องท้าความสะอาดและฆ่าเช้ือทุกคร้ัง MAJOR

หลังใช้งาน
     (2) ยานพาหนะ
     - มีบันทึกการเข้า-ออกฟาร์มของยานพาหนะ MAJOR

     - จอดยานพาหนะในสถานท่ีท่ีฟาร์มก้าหนดไว้ MAJOR

     - ยานพาหนะท่ีเข้าฟาร์ม ต้องผ่านการฆ่าเช้ือ โดยเฉพาะล้อ MAJOR

     - มีการควบคุมส่ิงปนเป้ือนและน้้าท่ีใช้ฆ่าเช้ือไม่ให้เข้าสู่เขตพ้ืนท่ีเล้ียงไก่ MAJOR

     (3) อุปกรณ์ มีการฆ่าเช้ือก่อนน้าเข้าฟาร์มหรือโรงเรือน MAJOR

5.1.3(1) มีเคร่ืองพ่นน้้ายาฆ่าเช้ือท่ีเคล่ือนย้ายสะดวก เพ่ือพ่นน้้ายาฆ่าเช้ือ MAJOR

บริเวณต่างๆภายในฟาร์ม เช่น รอบโรงเรือน ถนน
5.1.3(2) มีการป้องกันไม่ให้สัตว์ปีกหรือสัตว์พาหะอ่ืนๆเข้าในโรงเรือน รวมท้ัง MAJOR

มีมาตรการควบคุมและก้าจัดสัตว์พาหะ
5.1.4 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตาม MAJOR

กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค้าแนะน้าของกรมปศุสัตว์

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อย

หมายเหตุ

5.1 การป้องกันและควบคุมโรค

4.4 การจัดการพ้ืนท่ีเล้ียงปล่อย

5. สุขภาพสัตว์
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พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

5.1.5 การจัดการซากไก่ให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

ด้วยวิธีเหมาะสม 
   (1) กรณีของไก่ท่ีตายปกติ
   - การฝัง อยู่ในบริเวณน้้าท่วมไม่ถึง และให้ส่วนบนสุดของซากอยู่ใต้ระดับ
ผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และใช้สารเคมีท่ีสามารถท้าลายเช้ือจุลินทรีย์
หรือเช้ือโรคต่างๆ แช่ ราด หรือโรยท่ีซาก รวมถึงปากหลุมฝังซาก 
กรณีเป็นหลุมฝังถาวร ควรมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเข่ีย
   - การเผา อยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสม ใช้ไฟเผาซากจนหมด
   - การกลบทับและย่อยสลาย (composing) อุณหภูมิในการหมักต้องท้าให้
เกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ ไม่เส่ียงต่อการเป็นแหล่งแพร่เช้ือ และมี
ข้ันตอนปฏิบัติถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ
   - กรณีเคล่ือนย้ายซากไก่ออกนอกฟาร์ม ให้ด้าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
การน้าซากสัตว์ปีกท่ีตายปกติหรือคัดท่ิงออกจากฟาร์มของกรมปศุสัตว์
   (2) กรณีของไก่ท่ีตายจากโรคระบาด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรค
ระบาดสัตว์

5.2.1 อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม โดยปฏิบัติตาม MAJOR

กฏหมายว่าด้วยวิชาชีพสัตวแพทย์และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อก้าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 เร่ืองข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 
และห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต

6(1) จ้านวนไก่ต่อโรงเรือนและพ้ืนท่ีเล้ียงปล่อยไม่หนาแน่นเกินไป อยู่สบาย MAJOR

และไม่ท้าให้เครียด สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้
6(2) มีการตรวจสอบสุขภาพและสวัสดิภาพฝูงไก่อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง MAJOR

6(3) ไก่ได้รับอาหารและน้้าอย่างท่ัวถึง MAJOR

6(4) มีการจัดการดูแลไก่ป่วย บาดเจ็บ พิการ ตามความเหมาะสม กรณีคัดท้ิง MAJOR

ควรท้าการุณยฆาต เพ่ือไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมาน
6(5) ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ MAJOR

สัตว์ปีก ณ สถานท่ีเล้ียง
6(6) การลงไก่ การจับไก่ และการขนย้ายไก่ ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ MAJOR

ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง
6(7) ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและ MAJOR

การจัดสวัสดิภาพสัตว์

7.1 เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และของเสียไว้ในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด MAJOR

ก้าจัดหรือจัดการด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
7.2 การปล่อยน้้าท่ีใช้ในฟาร์มออกสู่แหล่งน้้าสาธารณะ ให้บ้าบัดน้้าเสีย MAJOR

อย่างถูกต้องจากฟาร์มก่อน กรณีเกิดโรคระบาดในฟาร์ม ต้องมีการฆ่าเช้ือ
และบ้าบัดก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม

7. ส่ิงแวดล้อม

5.2 การบ าบัดโรคสัตว์

6. สวัสดิภาพสัตว์

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อย

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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7.3 ฉีดพ่นน้้ายาฆ่าเช้ือท่ีวัสดุรองพ้ืนก่อนเคล่ือนย้ายวัสดุรองพ้ืนหลังการ MAJOR

ปลดไก่ และไม่น้ากลับมาใช้อีก การขนส่งออกจากฟาร์มต้องคลุมให้มิดชิด 
หรือมีวิธีป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่น
7.4 ในกรณีเป็นขยะติดเช้ือ หรือขยะอันตราย ให้แยกท้าลายและก้าจัด MAJOR

ด้วยวิธีท่ีถูกต้อง ตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

8.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในข้ันตอนท่ีส้าคัญในการจัดการฟาร์ม
ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ ผลผลิต และการควบคุมโรค ประกอบด้วย 
8.1(1) ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการด้านบุคลากร เช่น บันทึกการอบรม MAJOR

การตรวจสุขภาพประจ้าปี
8.1(2) ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลฝูง การกินอาหาร MAJOR

และน้้า น้้าหนักไก่ อัตราการแลกเน้ือ อัตราการตาย/คัดท้ิง
8.1(3) ข้อมูลการควบคุมป้องกันและบ้าบัดโรค เช่น ข้อมูลการใช้ยา สารเคมี MAJOR

8.2 ให้เก็บรักษาบันทึกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี MINOR

8 การบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ:
ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ส้าหรับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อย และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อยในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อสังเกต (Reccommenation) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยอาจน้าไปสู่ข้อบกพร่องได้

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อย

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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