
มาตรการเดิม มาตรการแก้ไข 
๑. การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา วัณโรค และพาราทูเบอร์คูโลสิสในโคนม โคเนื้อส าหรับ 
ท าพันธุ์ และกระบือส าหรับท าพันธุ์ 
๑.๑ ชื่อชนิดของโรคที่รับรอง “โรคบรูเซลโลสิส และ
โรคทูเบอร์คูโลสิส” 
 
๑.๒ มีรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ C 
 
 
๑.๓ หลักเกณฑ์พ้ืนฐานเดิม 
           ข้อ ๑ ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรม
ปศุสัตว์ หรือฟาร์มของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
           
ข้อ ๒. มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ทุกตัว 
 

๑.๑ ให้ เปลี่ ยนแปลงชื่ อของโรคที่ รั บรองจาก 
โรคบรู เซลโลสิส เปลี่ยนเป็นโรคบรู เซลลา และ 
โรคทูเบอร์คูโลสิสเปลี่ยนเป็นวัณโรค 
๑.๒ ให้ยกเลิกการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
ระดับ C 
 
๑.๓ หลักเกณฑ์พ้ืนฐานใหม ่
          ข้ อ  ๑  ผ่ า นก า ร รั บ ร อ ง ก า รปฏิ บั ติ ท า ง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือผ่านการรับรอง
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
(GFM) จากกรมปศุสัตว์ 
         ข้อ ๒ โค กระบือ อายุตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไปมี
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ทุกตัว 
 

๒. การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ แกะ 
๒.๑ ชื่อชนิดของโรคท่ีรับรอง “โรคบรูเซลโลสิส” 
 
๒.๒ หลักเกณฑ์พ้ืนฐานเดิม 
         ข้อ ๑ ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรม
ปศุสัตว์ หรืออนุโลมให้มีองค์ประกอบดังนี้ 
 (๑) รั้วรอบฟาร์มป้องกันสัตว์โดยเฉพาะสุนัข 
 (๒) มีระบบท าลายเชื้อโรค และควบคุม คน 
สัตว์ สิ่งของ ยานพาหนะเข้าออกฟาร์ม 

 (๓) มีระบบการก าจัดของเสียไม่เกิดมลภาวะ 
 (๔) มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ทุกตัว 
 (๕) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว 

๒.๑ ให้ เปลี่ยนแปลงชนิดของโรคที่ รับรองจาก 
โรคบรูเซลโลสิสเป็นโรคบรูเซลลา 
๒.๒ หลักเกณฑ์พ้ืนฐานใหม ่
           ข้อ  ๑  ผ่ านการรั บรองการปฏิบั ติ ทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือผ่านการรับรอง
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
จากกรมปศุสัตว์ (GFM) ของกรมปศุสัตว์ 
          ข้อ ๒ แพะแกะอายุตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปมี
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ทุกตัว  
         

๓. การรับรองสถานภาพกลุ่มและสหกรณ์โคนมปลอดโรคบรูเซลลาและวัณโรค 
๓.๑ หลักเกณฑ์พ้ืนฐานเดิม 
         ข้อ ๓ มีฝูงโคนมผ่านการรับรองเป็นฟาร์มที่มี
ระบบการป้องกันโรคเบื้องต้น 
         
 
 

๓.๑ หลักเกณฑ์พ้ืนฐานใหม ่
           ข้อ ๓ ฝูงโคนมผ่านการรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)หรือผ่านการรับรอง
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
จากกรมปศุสัตว์ (GFM) ของกรมปศุสัตว์ 
 

ตารางการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑก์ารรับรองฟาร์มปลอดโรค 



มาตรการเดิม 
 
          ข้อ ๔ โคนมทุกตัวที่มีอายุมากกว่า ๑ ปี ได้รับ
การทดสอบโรคบรูเซลลาและวัณโรค โดยมีผลการ
ทดสอบโรคเป็นลบไม่เกิน ๑ ปีและมีการทดสอบโรค
ซ้ าทุกปี 

มาตรการใหม่ 
        
  ข้อ ๔ โคนมทุกตัวที่มีอายุมากกว่า ๑ ปี ได้รับการ
ทดสอบโรคบรูเซลลาและวัณโรค โดยมีผลการทดสอบ
โรคเป็นลบไม่เกิน ๑ ปีหรือมีผลการทดสอบโรคเป็นลบ
ไม่เกิน ๒ ปี กรณีได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์ม
ปลอดโรคระดับ A 

๔. การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ 
๔.๑ หลักเกณฑ์พ้ืนฐานเดิม 
         ข้อ ๑ ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรม
ปศุสัตว์ 

๔.๑ หลักเกณฑ์พ้ืนฐานใหม ่
           ข้อ  ๑  ผ่ านการรั บรองการปฏิบั ติ ทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือผ่านการรับรอง
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
จากกรมปศุสัตว์ (GFM) ของกรมปศุสัตว์ 

๕. การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 
         ใช้มาตรการเดิม 
๖. การต่ออายุการรับรองและรักษาสถานภาพปลอดโรค 
๖.๑ ผู้ขอรับการรับรองที่มีความประสงค์จะขอต่ออายุ
การรับรอง  
      หลักเกณฑ์พ้ืนฐานเดิม 
        - ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาการขอต่ออายุการ
รับรอง 
 

๖.๑ ผู้ขอรับการรับรองที่มีความประสงค์จะขอต่ออายุ
การรับรอง 
      หลักเกณฑ์พ้ืนฐานใหม ่
        - ยื่นแบบค าร้องและหลักฐานภายใน ๓ เดือน
ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ  หากผู้ขอรับการ
รับรองยื่นค าร้องเกินวันหมดอายุของการรับรอง ให้
เริ่มกระบวนการขอการรับรองใหม่ตั้งแต่ระดับการ
รับรองที่ต่ ากว่า 
 
 
 
 
 
 

๖.๒ ผลการตรวจโรคและทดสอบโรค 
      หลักเกณฑ์พ้ืนฐานเดิม 
       - ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาของการตรวจโรคและ
ทดสอบโรค 
 
 

๖.๒ ผลการตรวจโรคและทดสอบโรค 
      หลักเกณฑ์พ้ืนฐานใหม ่
       - กรณีก่อนวันที่การรับรองสถานภาพปลอดโรค
หมดอายุ ให้นับจากวันที่ส่งตัวอย่างจนถึงวันที่การ
รับรองสถานภาพปลอดโรคหมดอายุ จะต้องไม่เกิน ๓ 
เดือน 

ระยะเวลาทีส่ามารถยื่นแบบค าร้องและหลักฐานเพื่อต่ออายุ 

๓ เดือน 

วันที่ใบรับรองหมดอายุ 



 

มาตรการเดิม 
 

มาตรการใหม่ 
  
        - กรณีหลังวันที่การรับรองสถานภาพปลอดโรค
หมดอายุ ให้นับจากวันที่การรับรองสถานภาพปลอด
โรคหมดอายุ จนถึ ง วั นที่ ไ ด้ รั บ รายงานผล จาก
ห้องปฏิบัติการหรืออ่านผลการทดสอบโรค ไม่เกิน ๑ 
เดือน หากเกินกว่ าระยะเวลาที่ก าหนด ให้ เริ่ ม
กระบวนการขอการรับรองใหม่ตั้งแต่ระดับการรับรอง
ที่ต่ ากว่า 
 
 
 
 
 
 

๖.๓ ตรวจพบผลบวกในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้า
เปื่อย หรือสัตว์แสดงอาการของโรคปากและเท้าเปื่อย  
      หลักเกณฑ์พ้ืนฐานเดิม 
      - ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติของผู้
ขอรับรอง 

๖.๓ ตรวจพบผลบวกในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้า
เปื่อย ซึ่งไมแ่สดงอาการของโรคปากและเท้าเปื่อย 
       หลักเกณฑ์พ้ืนฐานใหม ่
       -  ผู้ขอรับการรับรองสามารถยื่นค าร้องพร้อม
หลักฐานเพื่อขอรับการรับรองใหม ่ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
นับจากวันที่ตรวจพบผลบวกในฟาร์ม 

วันที่ใบรับรองหมดอาย ุ

๓ เดือน ๑ เดือน 

ระยะเวลาในการตรวจโรคและทดสอบโรคเพื่อต่ออายุ 


