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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ MAJOR
1.1.2 ต้ังอยูใ่นพืน้ที่ที่เหมาะสมส าหรับการเป็นสถานที่ฟักไข่ และ MINOR
มีแหล่งน้ าสะอาดเพียงพอเพือ่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ และไม่ควรเป็นพืน้ที่
ราบลุ่มที่เส่ียงต่อการเกิดน้้าท่วมขัง  
1.1.3 (1) ต้ังอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปือ้นของ MINOR
อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  เว้นแต่มีมาตรการป้องกัน
ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงไม่มีความเส่ียงจากการร่ัวไหลหรือปนเปือ้น
ของส่ิงที่อาจเป็นอันตราย เช่น แหล่งรวมขยะ สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตหรือ
การล้างท้าความสะอาดเคร่ืองจักร  
1.1.3 (2) อยูห่่างจากแหล่งอพยพของสัตว์ปีกธรรมชาติ แหล่งรวมสัตว์ปีก REC
เชน่ ตลาดค้าสัตว์ปกี โรงฆา่สัตว์ปกี โรงงานรวบรวมหรือแปรรูปผลิตภณัฑ์
จากมูลหรือซากสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร หรือมีมาตรการอืน่ๆ
ที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาสู่สถานที่ฟักไข่ได้

1.2.1 พืน้ที่มีขนาดเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณการผลิต ไม่ก่อให้เกิดผล MINOR
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม
     - มีร้ัวรอบบริเวณสถานที่ฟักไข่ ที่สามารถป้องกันการเข้าของคน MAJOR
และสัตว์ต่างๆ
     - มีทางเข้าและทางออกที่ชัดเจน MAJOR
1.2.2 อาคารและพืน้ที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารที่ฟักไข่ พืน้ที่เก็บอุปกรณ์ MAJOR
บริเวณรวบรวมของเสียจากกระบวนการผลิตก่อนน าไปท าลาย 
ส านักงาน ต้องแบ่งเป็นสัดส่วนและแยกออกจากที่พักอาศัย

1.1 สถานทีต่ัง้

1.2 ผังและลักษณะสถานทีฟั่กไข่

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับสถานทีฟั่กไข่สัตว์ปีก
ชือ่ผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบสถานทีฟั่กไข่

หมายเหตุ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.3.1 จัดแบ่งพืน้ที่ภายในอาคารให้เป็นสัดส่วน และแยกพืน้ที่ส่วนสะอาด MAJOR
ออกจากส่วนที่ไม่สะอาด
1.3.2 พืน้ผิวภายในอาคารต้องมีผิวเรียบ ท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ง่าย MAJOR
1.3.3 มีระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศ อุณหภูมิ และแสงสว่าง MAJOR
เพียงพอ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามก้าหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน

2.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องอยูใ่นบริเวณที่ป้องกันการปนเปือ้น MINOR
จากส่ิงที่เป็นอันตราย จากแหล่งก้าเนิดมลพิษ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
ของเสียจากแหล่งชุมชน
2.2 น้ าที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องเป็นน้ าที่สะอาด เหมาะสมในการใช้งาน  MAJOR
โดยปริมาณโลหะหนักและจุลินทรีย์เป็นไปตามเกณฑ์ในรายการดังต่อไปนี้
     - โลหะหนัก
     (1) สารหนู(As) ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
     (2) แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
     (3) ตะกัว่ (Pb) ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
     (4) ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร
     - จุลินทรีย์
     (1) จุลินทรีย์ที่ตรวจพบโดยวิธี Standard plate count 
ไม่เกิน 500 CFU ต่อมิลลิลิตร
     (2) โคลิฟอร์ม (Coliform) น้อยกว่า 2.2 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร
     (3) อีโคไล (E. coli) ไม่พบ
     (4) แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไม่พบ
มีการตรวจตัวอย่างคุณภาพน้้า ในการตรวจประเมินคร้ังแรก และ
อย่างน้อย 1 คร้ังต่อรอบการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ทั้งนี้ในช่วง 
ที่มีสภาพแวดล้อมเส่ียงหรือมีความสงสัยในคุณภาพน้้า ควรมีการตรวจ
คุณภาพน้้าบางรายการตามความเส่ียงของการปนเปือ้นอันตราย

3.1.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน MINOR
ที่ส าคัญภายในสถานที่ฟักไข่ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไป
     - การป้องกันและควบคุมโรค เช่น การสุขาภิบาลภายในโรงฟัก
สุขอนามัยส่วนบุคคล การใช้สารเคมี
     - การจัดการไข่ฟักและการฟักไข่
     - การจัดการลูกสัตว์ปีก
     - การจัดการสุขภาพสัตว์ ประกอบด้วยโปรแกรมการใช้วัคซีน 
การใช้ยา สารเคมี
     - การท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับสถานทีฟั่กไข่สัตว์ปีก

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

1.3 อาคารทีฟั่กไข่ 

2. น้ าใช้ส าหรับสถานทีฟั่กไข่

3. การจัดการสถานทีฟั่กไข่
3.1 คู่มือการปฏิบัติงาน
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

     - การควบคุมสัตว์พาหนะ
     - การจัดการเร่ืองสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยแสงสว่าง 
อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการไข่ลม  
ไข่ตายโคม ไข่ที่ไม่ได้คุณภาพ และลูกสัตว์ปีกคัดทิ้ง
     - การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก

3.2.1 มีจ านวนบุคลากรเหมาะสมกับปริมาณการผลิตลูกสัตว์ปีก MINOR
มีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  (สัตวแพทย์
สัตวบาล) โดยค านึงถึงการปนเปือ้นข้าม (cross contamination)
3.2.2 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR
ชัน้หนึ่ง และใบรับรองเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
สัตวแพทย์ 1 คน รับผิดชอบในการดูแลลูกสัตวืปีกที่ผลิตไม่เกิน 
2,000,000 ตัว/สัปดาห์
3.2.3 มีผู้ปฏิบัติงานที่จบการศึกษาทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือสาขา MINOR
ที่เกีย่วข้องท าหน้าที่ดูแลการฟัก 500,000 ตัว
3.2.4 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง MINOR
เพือ่ให้สามารถจัดการสถานที่ฟักไข่ได้อย่างถูกต้อง และให้บันทึกข้อมูล
การฝึกอบรมในประวัติบุคลากร
3.2.5 (1) ผู้ปฏิบัติงานในอาคารฟักไข่ต้องมีลักษณะส่วนบุคคลที่ดี MAJOR
3.2.5 (2) ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง MAJOR
ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานแสดงอาการป่วยหรือบาดเจ็บที่เส่ียงต่อการแพร่เชือ้
เช่น มีไข้ เจ็บคอ ท้องร่วง อาเจียน ต้องแจ้งผู้จัดการสถานทีฟ่ักไข่ให้ทราบ
และไม่ให้เข้าปฏิบัติงานภายในอาคารฟักไข่จนกว่าจะหายป่วยเป็นปกติ
โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่ได้รับรองจากมติคณะกรรมการ
แพทยสภา
3.2.6 มีการจัดการแรงงานที่ดี ดังนี้
     - มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน เป็นลายลักษณ์อักษรในภาษา MAJOR
ที่ลูกจ้างเข้าใจ
     - จ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือปฏิบัติตาม MAJOR
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
     - กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตาม MAJOR
กฎหมายและมีใบอนุญาตท างาน
     - จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง เช่น MAJOR
มีบ้านพักที่อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นสัดส่วน ปลอดภัย มีห้องน้้า
และห้องสุขาที่สะอาด และเพียงพอ มีน้้าสะอาดส้าหรับด่ืม มีน้้าใช้ 
มีชุดปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
     - จัดหาอุปกรณ์และคู่มือการใช้งาน เพือ่ความปลอดภัยของ MAJOR
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท หน้ากากอนามัย ส้าหรับผสมสารเคมี

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับสถานทีฟั่กไข่สัตว์ปีก

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

3.2 บุคลากร
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

     - ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญงิโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน MAJOR
เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้

3.3.1 สถานที่ฟักไข่และอุปกรณ์ ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ MAJOR
3.3.2 มีการตรวจประสิทธิภาพการท าความสะอาดภายในอาคาร ตู้ฟัก MAJOR
ตู้เกิด และอุปกรณ์ฟักไข่ โดยเก็บตัวอย่างเพือ่ตรวจหาเชือ้แบคทีเรีย
และเชือ้รา
3.3.3 มีการบ ารุงรักษาสถานที่ฟักไข่และอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพดี MAJOR
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.4 มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองและระบบสัญาณเตือน MINOR
กรณีระบบการท างานขัดข้องที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1 ไข่ฟักที่รับต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน MAJOR
การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุท์ี่เกีย่วข้อง
4.2 (1) บริเวณรับไข่ฟักต้องสะอาด และในการรับไข่ฟักต้องมี MAJOR
การตรวจสอบคุณภาพไข่ฟักทางกายภาพเบือ้งต้น 
4.2 (2) ตรวจสอบความสะอาดและความเหมาะสมของพาหนะที่ใช้ MAJOR
ขนส่งไข่ฟักโดยมีการป้องกันการปนเปือ้น และรักษาคุณภาพ
ของไข่ฟักระหว่างการขนส่งได้

5.1 คัดไข่ที่มีคุณภาพ ท าความสะอาด และฆ่าเชือ้อย่างถูกสุขลักษณะ MAJOR

5.2 หากจ าเป็นต้องเก็บรักษาไข่ ให้เก็บในห้องที่สะอาดผ่านการฆ่าเชือ้ MAJOR
มีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 21°C และความชืน้สัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 50% 
หรือตามคู่มือปฏิบัติงาน

6.1 น าไข่เข้าตู้ฟักที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้สัมพัทธ์ ให้เหมาะสมกับการ MAJOR
ฟักไข่แต่ละช่วงอายุไข่ฟัก และปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน
6.2 ส่องไข่ฟักเพือ่คัดแยกไข่ลม ไข่ตายโคม และไข่ที่ไม่ได้คุณภาพ MAJOR
ออกและจดบันทึกข้อมูล
6.3 ย้ายไข่ฟักไปสู่ตู้เกิดที่สะอาด และมีการควบคุมอุณหภูมิและ MAJOR
ความชืน้สัมพัทธ์ที่เหมาะสม
6.4 เมือ่ครบก าหนดการฟัก ให้น าลูกสัตว์ปีกออกจากตู้เกิด เพือ่น าไป MAJOR
คัดแยกลูกสัตว์ปีกที่ไม่สมบรูณ์
6.5 ให้ก าจัดของเสียจากการฟักไข่ ท าความสะอาดฆ่าเชือ้ถาดเกิด MAJOR
และตู้เกิดทุกคร้ังหลังจากน าลูกสัตว์ปีกออกจากตู้เกิด เพือ่ไม่ให้เกิด
การปนเปือ้นเชือ้โรค หรือเป็นแหล่งสะสมของสัตว์พาหนะ

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

4. การรับไข่ฟัก

5. การจัดการไข่ฟัก

6. การฟักไข่

3.3 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา
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7.1.1 การคัดคุณภาพและการแยกเพศลูกสัตว์ปีก โดยผู้ปฏิบัติงานและผ่าน MAJOR
การฝึกอบรมและปฏิบัติงานจนมีความช านาญ และจดบันทึกข้อมูล
7.1.2 คัดลูกสัตว์ปีกที่ไม่ได้คุณภาพออก และมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม MAJOR
ไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมาน

7.2.1 การให้วัคซีนต้องอยูภ่ายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR
สัตว์ปีก ตามข้อก าหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร 
เร่ืองข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

7.3.1 บรรจุลูกสัตว์ปีกไว้ในกล่องที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพักไว้ MAJOR
ในห้องที่มีแสงสีฟ้า หรือมีความเข้มแสงต่ า ไม่เกิน 10 ลักซ์ lux
ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
7.3.2 หลังคัดคุณภาพและให้วัคซีนลูกสัตว์ปีก ให้ท าความสะอาด ฆ่าเชือ้ MAJOR
อุปกรณ์และห้องคัดคุณภาพลูกสัตว์ปีก
7.3.3 มีแผนและผลการสุ่มตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเพือ่ยืนยัน MAJOR
ประสิทธิภาพการท าความสะอาดฆ่าเชือ้ของห้องคัดคุณภาพและ
อุปกรณ์รวมถึงตรวจหาการปนเปือ้นของเชือ้โรคและสุขภาพลูกสัตว์ปีก

7.4.1  การเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีกต้องมีใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์จาก MAJOR
กรมปศุสัตว์ตามพระราชบัญญติัโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
และฉบับแก้ไขเพิม่เติม
7.4.2  ต้องเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีก ด้วยยานพาหนะที่ท าความสะอาดและ MAJOR
ฆ่าเชือ้แล้ว

8.1 การป้องกันและควบคุมโรคต้องอยูภ่ายใต้การควบคุมดูแลของ MAJOR
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
8.2 การป้องกันการสะสมของเชือ้โรคภายในสถานที่ฟักไข่ โดยท า MAJOR
ความสะอาดและฆ่าเชือ้ยานพาหนะ อุปกรณ์ และท าความสะอาด
บุคคลก่อนเข้าและออกสถานที่ฟักไข่ตามคู่มือปฏิบัติงาน รวมถึง
จดบันทึกการผ่านเข้าและออกจากสถานที่ฟักไข่
     - มีการท้าความสะอาดและฆ่าเชือ้โรค ยานพาหนะ MAJOR
และบุคคลที่เข้า-ออกสถานที่ฟักไข่ ยานพาหนะต้องผ่าน
การฉีดพ่นด้วยน้้ายาฆ่าเชือ้ หรือผ่านโรงพ่นและบ่อน้้ายาฆ่าเชือ้โรค
 กรณีที่พบการระบาดของโรคต้องมีมาตรการเพิม่เติมในการควบคุมโรค
     - ประตูเข้าสถานที่ฟักไข่ต้องปิดตลอดเวลา จะเปิดได้เมือ่ได้รับอนุญาต  MAJOR

7.4 การจัดการหลังการฟัก

8. การป้องกันและควบคุมโรค

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับสถานทีฟั่กไข่สัตว์ปีก

หัวข้อ

7. การจัดการหลังการฟัก
7.1 การคัดคุณภาพและแยกเพศลูกสัตว์ปีก

7.2 การให้วัคซีน

7.3 การดูแลลูกสัตว์ปีกขณะรอขนส่ง

ผลการตรวจ
หมายเหตุ
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พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

     - มีการบันทึกการผ่านเข้า-ออก และเวลาที่เข้า-ออกจาก MAJOR
สถานที่ฟักไข่ ของบุคคลและยานพาหนะทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
     - มีสัญลักษณ์เตือนไม่ให้บุคคลหรือพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาต MAJOR
เข้าในบริเวณที่ทางเข้าสถานที่ฟักไข่
     - บุคคลที่จะเข้าเขตสถานที่ฟักไข่  ขัน้ต้่าให้ท้าการฆ่าเชือ้รองเท้า MAJOR
และมือที่ทางเข้าสถานที่ฟักไข่
     - บุคคลที่จะเข้าเขตพืน้ที่สถานที่ฟักไข่  ให้เปล่ียนชุดและ MAJOR
รองเท้าที่สถานที่ฟักไข่จัดเตรียมไว้ให้ และผ่านกระบวนการฆ่าเชือ้
     - ผู้ที่จะเข้าในพืน้ที่อาคารฟักไข่จะต้องท้าความสะอาดร่างกาย MAJOR
อาบน้้าสระผมให้สะอาด เปล่ียนเคร่ืองแต่งกายและรองเท้า
ก่อนเข้าสถานที่ฟักไข่
      กรณีมีห้องอาบน้ าฆ่าเชือ้ ให้ประกอบด้วย
        (1) ห้องเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย ก่อนเข้าห้องฉีดพ่นน้้ายาฆ่าเชือ้
        (2) ห้องฉีดพ่นน้้ายาฆ่าเชือ้ 
        (3) ห้องอาบน้้า หลังผ่านน้้ายาฆ่าเชือ้
        (4) ห้องเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย ก่อนเข้าสู่อาคารฟักไข่
     - บุคคลที่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกภายนอกฟาร์มภายใน 72 ชัว่โมง MAJOR
ก่อนเข้าสถานที่ฟักไข่ จะต้องมีระยะพักโรค โดยจะอนุญาตให้
บุคคลภายนอกเข้าในกรณีที่จ้าเป็นเท่านั้น
     - ผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ในแต่ละโรงเรือนควรแยกกันอย่างชัดเจน REC
     - มีวิธีการฆ่าเชือ้วัสดุ อุปกรณ์ก่อนเข้าสู่สถานที่ฟักไข่ MAJOR
     - ยานพาหนะที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่และนอกสถานที่ฟักไข่ ไม่ควร REC
ใช้ร่วมกัน
8.3 (1) มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะ MAJOR
8.3 (2) บริเวณรอบๆ อาคารที่ฟักไข่ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร MINOR
ก้าจัดขยะไม่ให้สะสมในอาคาร ท้าความสะอาดอุปกรณ์และพืน้ที่
ปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ มีการก้าจัดขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุข์องสัตว์พาหะ
8.4 กรณีที่เกิดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว์ต้องปฏิบัติตาม MAJOR
พระราชบัญญติัโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม และ
ค าแนะน าของกรมปศุสัตว์

9.1 (1) สารเคมี ยาฆ่าเชือ้ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ MAJOR
ให้ใช้ตามค าแนะน าในฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึน้ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์
หรือหน่วยราชการอืน่ หรือตามค าแนะน าของสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับสถานทีฟั่กไข่สัตว์ปีก

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

9. การใช้สารเคมี  
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9.1 (2) จัดเก็บสารเคมี ยาฆ่าเชือ้ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย MAJOR
ชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บเฉพาะ เพือ่ควบคุมการหยิบใช้
ไม่ท้าให้เกิดการปนเปือ้นสู่ลูกสัตว์ปีก และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล
9.1 (3) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารเคมี MAJOR
ยาฆ่าเชือ้ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ถูกต้อง

10.1 (1) สถานที่ฟักไข่ต้องมีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก โดย MAJOR
ปฏิบัติตามพระราชบัญญติัป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม
10.1 (2) กรณีที่ต้องคัดทิ้งลูกสัตว์ปีกต้องท้าการุณยฆาตเพือ่ไม่ให้เกิด MAJOR
ความทุกข์ทรมาน โดยผู้ที่จะท้าการุณยฆาตสัตว์ปีกจะต้องผ่านการอบรม
เร่ือง การท้าการุณยฆาตด้วยวิธีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

11.1 (1) การก าจัดซากซากลูกสัตว์ปีกและไข่ตายโคมให้อยูใ่นดุลยพินิจ MAJOR
ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก และก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม
โดยสามารถด้าเนินการ
     - การฝัง อยูใ่นบริเวณน้้าท่วมไม่ถึง และไม่ใกล้แหล่งน้้า
และให้ส่วนบนสุดของซากอยูใ่ต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
และห่างจากระดับน้้าใต้ดิน โรยปูนขาวหรือราดด้วยน้้ายาฆ่าเชือ้
ก่อนกลบหลุมเหนือระดับผิวดินและต้องป้องกันไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขีย่
     - บ่อหรือหลุมทิ้งซาก ต้องมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขีย่
     - การเผา อยูใ่นบริเวณที่เหมาะสม ใช้ไฟเผาซากจนหมด
     - การกลบทับและย่อยสลาย (composing) มีพืน้ที่ส้าหรับ
การกลบทับเพือ่ย่อยสลายซากลูกสัตว์ปีกที่เหมาะสม ไม่เส่ียงต่อ
การเป็นแหล่งแพร่เชือ้ และถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ
     - ในกรณีมีการเคล่ือนย้ายซากลูกสัตว์ปีกคัดทิ้งออกนอกสถานที่ฟักไข่

ให้ด้าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการน้าซากสัตว์ปีกที่ตายปกติหรือ
คัดทิ้งของกรมปศุสัตว์
11.1 (2) ในกรณีของลูกสัตว์ปีกที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ ต้องปฏิบัติตาม MAJOR
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม 
และค้าแนะน้าของกรมปศุสัตว์
11.2 (1) ป้องกันการร่ัวไหลของน้ าเสีย ออกจากระบบรวบรวมน้้าเสีย MAJOR
ของสถานที่ฟักไข่ไม่ให้ออกสู่ส่ิงแวดล้อม และไม่สร้างความสกปรก
ภายในสถานที่ฟักไข่
11.2 (2) หากกรณีปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ให้บ าบัด MAJOR
น้ าเสียจากสถานที่ฟักไข่ ตามที่ก าหนดไว้ในกฏหมายที่เกีย่วข้อง
เพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับสถานทีฟั่กไข่สัตว์ปีก

หัวข้อ
ผลการตรวจ

11. สิง่แวดล้อม

10. สวัสดิภาพสัตว์
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11.3 การจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะซ่ึงมี MINOR
ฝาปิดมิดชิดแยกตามประเภท และน าไปก าจัดอย่างเหมาะสมและ
ถูกสุขลักษณะ  
11.4  ในกรณีสารเคมีอันตราย ของมีคม หรือขยะอืน่ๆ เช่น วัสดุมีคม MINOR
ขวดวัคซีน กระบอกฉีดยา ให้แยกท าลายตามค าแนะน าของสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก

12.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขัน้ตอนที่ส าคัญในการจัดการ MAJOR
สถานที่ฟักไข่ ที่มีผลต่อสุขภาพและการควบคุมโรค ทั้งนี้ครอบคลุม
12.1 (1) ข้อมูลเกีย่วกับการบริหารจัดการสถานที่ฟักไข่ เช่น
     - การจัดแบ่งโครงสร้างการด้าเนินงาน MINOR
     - จ้านวนแรงงาน MINOR
     - การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ MINOR
     - ข้อมูลด้านสุขภาพ MAJOR
     - ประวัติและการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก MINOR
12.1 (2) ข้อมูลเกีย่วกับการจัดการด้านการผลิต เช่น 
     - การตรวจสอบคุณภาพไข่ฟัก MAJOR
     - แหล่งที่มา MAJOR
     - พาหนะที่ขนส่งไข่ฟัก MAJOR
     - อุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์ของห้องเก็บไข่ฟัก ตู้ฟัก ตู้เกิด MAJOR
จ้านวนลูกสัตว์ปีกที่ออกจากตู้เกิด และจ้านวนลูกสัตว์ปีกคัดทิ้ง
โดยระบุชือ่ ชนิด รุ่นการผลิตและปริมาณ อัตราไข่ลม ไข่ตายโคม 
ไข่ที่ไม่ได้คุณภาพ และลูกสัตว์ปีกตายและคัดทิ้ง
12.1 (3) ข้อมูลเกีย่วกับการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่น
     - ข้อมูลการใช้ยา วัคซีน สารเคมี โดยระบุชือ่ ชนิด รุ่นการผลิต MAJOR
วันที่ใช้ และปริมาณการใช้
     - ข้อมูลการเข้าออกจากสถานที่ฟักไข่ของบุคคลและยานพาหนะ MAJOR
     - ข้อมูลการป้องกันสัตว์พาหะ MAJOR
12.1 (4) ข้อมูลเกีย่วกับการท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษาสถานที่ฟักไข่ MINOR
และอุปกรณ์ เช่น การท้าความสะอาดภายในอาคาร ตู้ฟัก ตู้เกิด 
อุปกรณ์ฟักไข่ การตรวจประสิทธิภาพการท้าความสะอาดฆ่าเชือ้
12.2 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลไว้ให้ตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี MINOR

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับสถานทีฟั่กไข่สัตว์ปีก

ข้อสังเกต (Reccommenation) หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยอาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหต:ุ
ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

12. การบันทึกข้อมูล

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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