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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1.1(1) ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และข้อบังคับ REC

ท่ีเก่ียวข้องกับการต้ังกิจการฟาร์มเล้ียงสัตว์
1.1.1(2) ต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากอันตรายทาง MINOR

กายภาพ เคมีและชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันอันตรายท่ีมีประสิทธิภาพ

1.2.1(1) พ้ืนท่ีฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสม บ่อเล้ียงมีขนาด และจ านวน MINOR

เหมาะสม แต่ละบ่อควรมีระยะห่างท่ีสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
1.2.1(2) มีร้ัวหรือตาข่ายล้อมรอบฟาร์มและพ้ืนท่ีเล้ียงจ้ิงหรีด MINOR

ป้องกันการเข้า-ออกของคนและยานพาหนะ
1.2.2(1) มีการวางผังฟาร์มท่ีดี และจัดพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน MAJOR

เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เช่น บริเวณเล้ียงจ้ิงหรีด เก็บอาหาร 
เก็บอุปกรณ์เวชภัณฑ์และสารเคมี รวบรวมขยะและส่ิงปฏิกูล
1.2.2(2) แยกพ้ืนท่ีเล้ียงจ้ิงหรีด ออกจากท่ีพักอาศัยอย่างชัดเจน MAJOR

1.3.1(1) สร้างด้วยวัสดุท่ีคงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาด MAJOR

และบ ารุงรักษา 
1.3.1(2) มีหลังคากันแดดและฝน และมีการระบายอากาศท่ีดี MAJOR

1.3.1(3) มีการป้องกันไม่ให้ศัตรูจ้ิงหรีดเข้าสู่โรงเรือน เช่น ตาข่าย MAJOR

รอบโรงเรือน
1.3.2(1) บ่อเล้ียงจ้ิงหรีดต้องท าด้วยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน มิให้จ้ิงหรีด MAJOR

สามารถกัดแทะได้ ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด
1.3.2(2) ขอบล่ืนรอบบ่อท าด้วยวัสดุท่ีทนทาน ไม่หลุดลอก มิให้จ้ิงหรีด MAJOR

สามารถกัดแทะได้

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม

1.1 สถานท่ีต้ัง

1.3 โรงเรือน 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มจ้ิงหรีด
ช่ือผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบฟาร์ม

หมายเหตุ

รหัส  F-CR-AUD-01
แก้ไขครั้งที่ 1
วันท่ีใช้ 17 เมษายน 2562
หน้า  1/4



เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

     มีคู่มือการปฏิบัติงานประจ าฟาร์มท่ีแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญภายในฟาร์ม ดังต่อไปน้ี
   - การเตรียมโรงเรือน MINOR

   - การเตรียมบ่อเล้ียง MINOR

   - การเตรียมวัสดุเล้ียง MINOR

   - การคัดเลือกพันธ์ุ MINOR

   - การน าจ้ิงหรีดลงบ่อเล้ียง MINOR

   - การจัดการด้านอาหารและน้ า MINOR

   - การเตรียมภาชนะให้จ้ิงหรีดวางไข่และการเก็บไข่ MINOR

   - การเก็บจ้ิงหรีดเพ่ือจ าหน่าย MINOR

   - การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา MINOR

   - การจัดการด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การสุ่มตรวจสภาวะโรค MINOR

การจัดการจ้ิงหรีดเป็นโรค หรือจ้ิงหรีดตาย
   - การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ MINOR

   - การจัดการเร่ืองสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม MINOR

   - การจัดการบุคลากร MINOR

2.2.1(1) คัดเลือกพ่อ-แม่พันธ์ุจ้ิงหรีดท่ีมีคุณภาพ คือ ตัวใหญ่ สมบูรณ์ MAJOR
แข็งแรง และจดบันทึกแหล่งท่ีมาของพ่อแม่พันธ์ุ
2.2.1(2) การผสมพันธ์ุ ควรผสมข้ามบ่อเล้ียง เพ่ือป้องกันปัญหาเลือดชิด REC
2.2.2 มีการเตรียมบ่อเล้ียงจ้ิงหรีดโดยท าความสะอาดบ่อเล้ียงจ้ิงหรีด MAJOR
ตรวจสอบและก าจัดส่ิงแปลกปลอมก่อนน าไข่จ้ิงหรีดลงบ่อ
2.2.3 ต้องใชัวัสดุหลบซ่อนตัว เช่น แผงไข่ ท่ีอยู่ในสภาพท่ีดี แห้ง สะอาด MAJOR
และตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้ กรณีน ามาใช้ใหม่ ต้องมีกระบวนการ
ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือก่อนน ามาใช้ ท้ังน้ีเพ่ือไม่ก่อให้เกิดโรค
2.2.4(1) ภาชนะและวัสดุท่ีใช้รองไข่ เช่น แกลบเผา ขุยมะพร้าว ต้องท า MAJOR

ความสะอาด และฆ่าเช้ือก่อนน ามาใช้ และควรมีการเก็บรักษาท่ีป้องกัน
การปนเป้ือนได้
2.2.4(2) หลังจากจ้ิงหรีดวางไข่บนภาชนะท่ีจัดวางไว้แล้ว แยกพ้ืนท่ีบ่มไข่ MAJOR

กับพ้ืนท่ีบ่อเล้ียงให้ชัดเจน ท้ังน้ีอาจมีวัสดุปิดเพ่ือช่วยรักษาอุณหภูมิของ
ไข่จ้ิงหรีดด้วย
2.2.5(1) การเก็บจ้ิงหรีดเพ่ือจ าหน่าย ต้องเก็บใส่ภาชนะท่ีสะอาดเหมาะสม MAJOR

กรณีไม่ได้จ าหน่ายทันทีหลังการเก็บ ควรเก็บรักษาหรือแปรรูป ท่ีไม่ก่อให้เกิด
การปนเป้ือนต่อผลผลิต
2.2.5(2) การเก็บจ้ิงหรีดเพ่ือจ าหน่าย ควรเก็บให้หมดท้ังบ่อ REC

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มจ้ิงหรีด

2. การจัดการฟาร์ม
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานประจ าฟาร์ม

หมายเหตุหัวข้อ
ผลการตรวจ

2.2 การจัดการจ้ิงหรีด
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

2.3.1(1) อาหารส าหรับเล้ียงจ้ิงหรีด กรณีเป็นอาหารส าเร็จรูป ต้องมีการ MAJOR

ตรวจสอบทางกายภาพเบ้ืองต้นก่อนน าไปใช้ หากมีสี กล่ินผิดปกติหรือ
รวมตัวเป็นก้อนห้ามน ามาใช้เล้ียง 
2.3.1(2) อาหารส าหรับเล้ียงจ้ิงหรีด กรณีเป็นพืชอาหาร ต้องมีการตรวจสอบ MAJOR

ทางกายภาพเบ้ืองต้นว่าไม่เน่าเสีย มีกล่ินผิดปกติ หรือมีแมลงอ่ืนปะปน
ก่อนน าไปใช้ ท้ังน้ีควรทราบแหล่งท่ีมาของพืชอาหาร
2.3.2 แหล่งน้ าท่ีใช้ในฟาร์มต้องเป็นน้ าท่ีสะอาด และไม่ปนเป้ือนจาก MAJOR

ส่ิงท่ีเป็นอันตราย กรณีสงสัย ให้เก็บตัวอย่างเพ่ือส่งวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ
2.3.3 ภาชนะให้อาหารและน้ าท าจากวัสดุท่ีไม่เป็นอันตรายต่อจ้ิงหรีด REC

มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนและอายุของจ้ิงหรีด 
2.3.4 สถานท่ีเก็บอาหารจ้ิงหรีด เป็นสถานท่ีเฉพาะ สะอาด แห้ง และ MAJOR

ระบายอากาศได้ดี มีวัสดุรองด้านล่างภาชนะบรรจุอาหาร สถานท่ีเก็บ
สามารถป้องกันการปนเป้ือนและการเส่ือมสภาพของอาหาร รวมถึง
ป้องกันแมลงและสัตว์พาหะต่างๆได้

2.4.1 บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเล้ียงจ้ิงหรีดต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรม MINOR

หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เล้ียงจ้ิงหรีดได้อย่างถูกต้อง
2.4.2(1) บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดีและต้องได้รับการตรวจ MAJOR

สุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
2.4.2(2) บุคลากรท่ีป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหาร REC

ห้ามเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีการเล้ียง

2.5.1(1) โรงเรือน บ่อเล้ียงและอุปกรณ์ต้องมีการท าความสะอาด และ MAJOR

ฆ่าเช้ืออย่างมีประสิทธิภาพ และถูกสุขลักษณะ ท้ังน้ีบ่อเล้ียงและวัสดุ
หลบซ่อน ต้องท าความสะอาดก่อนเล้ียงจ้ิงหรีดรุ่นใหม่ทุกรอบการผลิต
2.5.1(2) ในช่วงเวลาการเล้ียงมีการท าความสะอาดภาชนะอาหารและน้ า MINOR

อย่างสม่ าเสมอ
2.5.2 ใช้สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอันตรายท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ MAJOR

และใช้ตามค าแนะน าบนฉลากผลิตภัณฑ์

3.1.1(1) มีการป้องกันและฆ่าเช้ือโรคอย่างเหมาะสมก่อนเข้า-ออกฟาร์ม ดังน้ี
     (1) บุคคล 
     - มีบันทึกการเข้า-ออกฟาร์ม ของบุคคลภายนอก MAJOR

     - มีการล้างมือ และเปล่ียนรองเท้าท่ีใช้ในฟาร์มหรือโรงเรือน หรือ MAJOR

มีมาตรการป้องกันการปนเป้ือนจากรองเท้า

3. สุขภาพสัตว์
3.1 การป้องกันและควบคุมโรค

ผลการตรวจ

2.5 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา

2.4 บุคลากร

2.3 การจัดการอาหารและน้ าส าหรับจ้ิงหรีด

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มจ้ิงหรีด

หัวข้อ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

     - ต้องท าความสะอาดและฆ่าเช้ือเส้ือผ้าและรองเท้าท่ีใช้ในฟาร์มหรือ MAJOR

โรงเรือนทุกคร้ังหลังใช้งาน
     (2) อุปกรณ์ มีการฆ่าเช้ือก่อนน าเข้าฟาร์มหรือโรงเรือน MAJOR

3.1.1(2) มีการป้องกัน รวมถึงแผนการควบคุมและก าจัดแมลงและ MAJOR

สัตว์พาหะอ่ืนๆ ไม่ให้เข้ามาภายในโรงเรือน
3.1.2 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตาม MAJOR

กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์

3.2.1 อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วย MAJOR

วิชาชีพสัตวแพทย์และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อก าหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 9032 เร่ืองข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

4.1 เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลจ้ิงหรีดไว้ในภาชนะท่ีมี MINOR

ฝาปิดมิดชิด ก าจัดหรือจัดการด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
4.2 การปล่อยน้ าท่ีใช้ในฟาร์มออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ให้บ าบัดน้ าเสีย MAJOR

อย่างถูกต้องจากฟาร์มก่อน กรณีเกิดโรคระบาดในฟาร์ม ต้องมีการฆ่าเช้ือ
และบ าบัดก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม

5.1 มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในข้ันตอนท่ีส าคัญ
ในการจัดการฟาร์มท่ีมีผลต่อสุขภาพ ผลผลิตและการควบคุมโรค
ท้ังน้ีครอบคลุม
5.1.1 ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการด้านบุคลากร เช่น บันทึกการอบรม MAJOR

การตรวจสุขภาพประจ าปี
5.1.2 ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลชนิด รุ่นการผลิต MAJOR

การกินอาหารและน้ า อัตราการตาย จ านวนผลผลิตท่ีได้
5.1.3 ข้อมูลการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรค เช่น ข้อมูลการใช้ยา MAJOR

สารเคมี
5.2 ให้เก็บรักษาบันทึกข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี MINOR

หมายเหตุ
ผลการตรวจ

ส าหรับฟาร์มจ้ิงหรีดในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อสังเกต (Reccommenation) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยอาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหตุ:
ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ส าหรับฟาร์มจ้ิงหรีด และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี

5. การบันทึกข้อมูล

4. ส่ิงแวดล้อม

3.2 การบ าบัดโรคสัตว์

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มจ้ิงหรีด
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