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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1.1 ได้รับการยินยอมจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ MAJOR
1.1.2(1) ต้ังอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงจากการปนเปือ้นของอันตราย MINOR
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
1.1.2(2) ต้ังอยูห่่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก REC
 โรงฆ่าสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เว้นแต่มีมาตรการป้องกันโรค
ที่มีประสิทธิภาพ
1.1.2(3) ต้ังอยูใ่นพืน้ที่ที่เหมาะส าหรับการจัดการเล้ียงไก่เนื้อ เช่น REC
การคมนาคมสะดวก ไม่มีน้ าท่วมขัง ควรอยูห่่างจากแหล่งชุมชน

1.2.1 มีพืน้ที่ขนาดเพียงพอและเหมาะสมกับการเล้ียงสัตว์ และ
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม 
     - มีทางเข้า-ออกทางเดียว REC
     - มีร้ัวรอบบริเวณพืน้ที่เล้ียงสัตว์ MAJOR
     - ถนนภายในฟาร์มมีสภาพเหมาะสม มีความกว้างที่เหมาะ MINOR
 ในการขนส่ง
1.2.2(1) มีการวางผังฟาร์มที่เอือ้ต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ
 และแยกพืน้ที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน เช่น  
     - อาคารส านักงาน ที่จอดรถ และที่พักอาศัย MAJOR
     - พืน้ที่เล้ียงสัตว์ MAJOR
     - โรงเก็บอาหารสัตว์ โรงผสมอาหารสัตว์ MAJOR
     - พืน้ที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์ส ารองและสารเคมี MINOR
     - พืน้ที่ท าลายซาก MAJOR
1.2.2(2) บ้านพักอาศัยและอาคารส านักงานแยกห่างจากบริเวณ MAJOR
เล้ียงสัตว์ มีร้ัวกัน้แบ่งแยกจากบริเวณเล้ียงสัตว์อย่างชัดเจน

1.1 สถานทีต่ัง้

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่เน้ือ
ชือ่ผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบฟาร์ม

หมายเหตุ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.3.1(1) ต้องแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและ MAJOR
ท าความสะอาด  และมีการระบายอากาศที่ดี
1.3.1(2) บริเวณหน้าประตูของโรงเรือน ต้องมีอ่างน้ ายาฆ่าเชือ้โรค MAJOR
 ส าหรับจุม่เท้า
1.3.1(3) หากเป็นโรงเรือนระบบเปิด ต้องป้องกันสัตว์ปีกหรือสัตว์พาหะ MAJOR
น าเชือ้ชนิดอืน่เข้ามาในโรงเรือน เช่น มีตาข่าย
1.3.2(1) มีพืน้ที่เพียงพอในการเล้ียงไก่เนื้อโดยค านึงถึงหลัก MAJOR
สวัสดิภาพสัตว์โดย โรงเรือนต้องมีลักษณะและขนาดที่เพียงพอ
เหมาะสมกับจ านวนไก่เนื้อที่เล้ียง ไม่หนาแน่นเกินไป
     - โรงเรือนระบบเปิดต้องมีน้ าหนักไก่เนื้อมีชีวิตไม่เกิน 20
กิโลกรัม ต่อพืน้ที่ 1 ตารางเมตร
     - โรงเรือนระบบปิดต้องมีน้ าหนักไก่เนื้อมีชีวิตไม่เกิน 39 กิโลกรัม
ต่อพืน้ที่ 1 ตารางเมตร
1.3.2(2) โรงเรือนระบบปิดควรควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงเรือนให้
เหมาะสม ไม่ให้เกิดอันตรายต่อไก่เนื้อได้ ดังนี้
     - ควบคุมการหมุนเวียนอากาศให้เหมาะสมกับอายุและฤดูกาล MINOR
ตามก าหนดในคู่มือการจัดการฟาร์ม
     - ควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้สัมพัทธ์ ความเร็วลม และฝุ่นละอองให้ MINOR
เหมาะสม ตามก าหนดในคู่มือการจัดการฟาร์ม
     - ควบคุมปริมาณแก๊ส  โดยมีปริมาณแก๊สแอมโมเนีย MINOR
และมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เหมาะสม
2. การจัดการฟาร์ม

2.1.1 ให้มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงาน MINOR
ที่ส าคัญภายในฟาร์ม ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
     - การเตรียมโรงเรือน
     - การกกลูกไก่
     - อาหารส าหรับไก่เนื้อ
     - น้ า
     - การควบคุม ก าจัดสัตว์พาหะน าโรค
     - การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ เช่น โปรแกรมการใช้วัคซีนป้องกันโรค 
การสุ่มตรวจสภาวะโรคและระดับภูมิคุ้มกันโรค การจัดการไก่ป่วย-ไก่ตาย 
และการใช้ยาสัตว์
     - การจัดการเร่ืองสุขาภิบาล และส่ิงแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ
 ความชืน้ การระบายอากาศ และการก าจัดของเสีย
     - การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เล้ียง และการขนส่ง

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่เน้ือ

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1.3 โรงเรือน

2.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม

หมายเหตุ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

2.2.1 อาหารไก่เนื้อต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย MAJOR
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม
2.2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารไก่เนื้อเอง ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมาย MAJOR
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่เนื้อทางกายภาพในเบือ้งต้น และ MAJOR
เก็บตัวอย่างเพือ่ไว้ใช้วิเคราะห์กรณีมีปัญหา
2.2.4 มีสถานที่เก็บอาหารไก่เนื้อโดยแยกต่างหาก สะอาด แห้ง MAJOR
ปลอดจากแมลงและสัตว์พาหะ ระบายอากาศได้ดี และเก็บอาหาร
ในสภาพที่ป้องกันการปนเปือ้นและเส่ือมสภาพ นอกจากนี้ต้องมีวัสดุ
รองด้านล่าง เช่น พาเลท เพือ่ให้อากาศถ่ายเทและป้องกันความชืน้ได้
2.2.5 ไก่เนื้อทุกตัวได้รับอาหารและน้ าอย่างเพียงพอ MAJOR
วางภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหารและน้ าในต าแหน่งที่เหมาะสม
เพือ่ให้ไก่ได้รับอาหารและน้ าอย่างทั่วถึง
2.2.6 น้ าที่ใช้เล้ียงไก่เนื้อต้องสะอาดและมีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า MAJOR
โดยปริมาณโลหะหนักและจุลินทรีย์เป็นไปตามเกณฑ์ในรายการ
ดังต่อไปนี้
     - 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
มีการตรวจตัวอย่างคุณภาพน้ า ในการตรวจประเมินคร้ังแรก และ
อย่างน้อย 1 คร้ังต่อรอบการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ทั้งนี้ในช่วง 
ที่มีสภาพแวดล้อมเส่ียงหรือมีความสงสัยในคุณภาพน้ า ควรมีการตรวจ
คุณภาพน้ าบางรายการตามความเส่ียงของการปนเปือ้นอันตราย

2.3.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องอยูใ่นบริเวณที่สามารถป้องกันการ MAJOR
ปนเปือ้นจากส่ิงที่เป็นอันตราย หากเป็นบ่อบาดาลต้องมีฝาปิดมิดชิด
2.3.2 น้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องสะอาด และเหมาะสมในการใช้งาน โดย MAJOR
ดูจากลักษณะปรากฎภายนอก

ผลการตรวจ
หมายเหตุ

2.2 การจัดการอาหารและน้ าทีใ่ช้เลีย้งไก่

หัวข้อ

2.3 การจัดการน้ าใช้ในฟาร์ม
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

2.4.1(1) โรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบต้องสะอาด และ MINOR
บ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพดี และถูกสุขลักษณะ
2.4.1(2) มีการตรวจสอบการท างานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ MAJOR
ที่ส าคัญอย่างน้อยวันละคร้ัง มีสัญญาณเตือนกรณีระบบขัดข้อง มีอุปกรณ์
ส ารองเมือ่เกิดเสียหาย ถ้าพบว่าช ารุดต้องด าเนินการแก้ไขทันที
2.4.2(1) ให้ท าความสะอาด ฆ่าเชือ้โรงเรือนและอุปกรณ์ หลังจาก MAJOR
ย้ายไก่เนื้อรุ่นเก่าออกและปิดพักโรงเรือนในระยะเวลาที่เพียงพอต่อ
การตัดวงจรเชือ้โรคไม่ให้สะสมในโรงเรือน เว้นแต่กรมปศุสัตว์
ก าหนดเป็นอย่างอืน่ในแต่ละพืน้ที่
2.4.2(2) บริเวณรอบๆ โรงเรือนภายในระยะ 3 เมตร ต้องสะอาด MINOR
ไม่มีขยะ และไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะน าเชือ้
2.4.2(3) โรงเรือนและอุปกรณ์ที่เกีย่วข้องกับการเล้ียงไก่เนื้อ จะต้องท า MAJOR
ความสะอาดอย่างทั่วถึง ก่อนน าไก่เข้าเล้ียง
2.4.2(4) วัสดุรองพืน้ที่ใช้ภายในต้องมีลักษณะแห้งสะอาดและอยูใ่นสภาพดี MINOR
ฆ่าเชือ้ก่อนน ามาใช้ หรือก่อนน าไก่เข้าเล้ียง

3.1.1 มีบุคลากรพอเหมาะกับจ านวนไก่เนื้อที่เล้ียงมีการจัดแบ่งหน้าที่ MINOR
และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดย
     - โรงเรือนระบบเปิด ผู้เล้ียงไก่ 1 คน ควรดูแลไก่ไม่เกิน 10,000 ตัว
     - โรงเรือนระบบปิด ผู้เล้ียงไก่ 1 คน ควรดูแลไก่ไม่เกิน 200,000 ตัว
3.1.2 มีสัตวบาลหรือบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรด้านสัตวบาล MINOR
เป็นผู้ควบคุมดูแลการเล้ียงไก่เนื้อ โดยสัตวบาล 1 คน ควรดูแลไก่ไม่เกิน
1,000,000 ตัว
3.1.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก MAJOR
ก ากับดูแลด้านสุขภาพไก่เนื้อ โดยสัตวแพทย์ 1 คน รับผิดชอบในการ
ดูแลไก่ไม่เกิน 5,000,000 ตัว
3.1.4 มีการจัดการแรงงานที่ดี ดังนี้
     - มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน เป็นลายลักษณ์อักษรในภาษา MAJOR
ที่ลูกจ้างเข้าใจ
     - จ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือปฏิบัติตาม MAJOR
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
     - กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตาม MAJOR
กฎหมายและมีใบอนุญาตท างาน
     - จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง เช่น MAJOR
 มีบ้านพักที่อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นสัดส่วน ปลอดภัย มีห้องน้ า
และห้องสุขาที่สะอาด และเพียงพอ มีน้ าสะอาดส าหรับด่ืม 
มีน้ าใช้ มีชุดปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

ผลการตรวจ
หมายเหตุ

2.4 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่เน้ือ

หัวข้อ

3.1 จ านวนและประเภทของบุคลากร
3. บุคลากร
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     - จัดหาอุปกรณ์และคู่มือการใช้งาน เพือ่ความปลอดภัยของผู้ MAJOR
ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ รองเท้าบูต หน้ากากอนามัย ส าหรับผสมสารเคมี
     - ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญงิโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน MAJOR
เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้

3.2.1 บุคลากรที่ท าหน้าที่เล้ียงไก่เนื้อต้องมีความรู้ และได้รับ MINOR
การฝึกอบรมในการเล้ียงไก่เนื้อ เพือ่ให้จัดการฟาร์มได้และให้บันทึก
ข้อมูลการฝึกอบรมในประวัติบุคลากร

3.3.1(1) บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีเพือ่ป้องกันไม่ให้เกิด MAJOR
การปนเปือ้นและแพร่เชือ้
3.3.1(2) ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง MAJOR
โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่ได้รับรองจากมติคณะกรรมการ
แพทยสภา
3.3.1(3) ห้ามผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เช่น อาการท้องร่วง MAJOR
อาเจียน เจ็บคอ มีไข้ เข้าปฏิบัติงานในโรงเรือน

4.1.1 ระบุแหล่งที่มาของไก่เนื้อได้ MAJOR
4.1.2 ต้องมีมาตรการป้องกัน ควบคุม และก าจัดเชือ้โรคเข้าสู่ฟาร์ม
จากบุคคล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ รวมทั้งสัตว์พาหะน าเชือ้ โดย
     - มีการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ยานพาหนะและบุคคล MAJOR
ที่เข้า-ออกฟาร์ม หรือเขตพืน้ที่เล้ียงไก่ ยานพาหนะต้องผ่านการฉีดพ่น
ด้วยน้ ายาฆ่าเชือ้ หรือผ่านโรงพ่นและบ่อน้ ายาฆ่าเชือ้โรค
กรณีที่พบการระบาดของโรคต้องมีมาตรการเพิม่เติมในการควบคุมโรค
     - ประตูเข้าฟาร์มต้องปิดตลอดเวลา จะเปิดได้เมือ่ได้รับอนุญาต MAJOR
     - มีการบันทึกการผ่านเข้า-ออก และเวลาที่เข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR
ของบุคคลและยานพาหนะทุกชนิดที่ตรวจสอบได้
     - มีสัญลักษณ์เตือนไม่ให้บุคคลหรือพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาต MAJOR
เข้าในบริเวณเล้ียงไก่
     - บุคคลที่จะเข้าเขตฟาร์ม ขัน้ต่ าให้ท าการฆ่าเชือ้รองเท้าและมือ MAJOR
ที่ทางเข้าฟาร์ม
     - บุคคลที่จะเข้าเขตพืน้ที่เล้ียงไก่ ให้เปล่ียนชุดและรองเท้าที่ MAJOR
ฟาร์มจัดเตรียมไว้ให้ และผ่านกระบวนการฆ่าเชือ้
     - ผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ในแต่ละโรงเรือนควรแยกกันอย่างชัดเจน REC
     - มีวิธีการฆ่าเชือ้วัสดุ อุปกรณ์ก่อนเข้าสู่ฟาร์ม MAJOR
     - ยานพาหนะที่ใช้ในฟาร์มและนอกฟาร์ม ไม่ควรใช้ร่วมกัน REC

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่เน้ือ

หมายเหตุ

3.2 การฝึกอบรม 

3.3 สุขลักษณะส่วนบุคคล

4. สุขภาพสัตว์
4.1 การป้องกันและควบคุมโรค

หัวข้อ
ผลการตรวจ
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     - มีเคร่ืองพ่นน้ ายาฆ่าเชือ้ และอุปกรณ์ ที่เคล่ือนย้ายได้สะดวก MAJOR
ภายในฟาร์ม
4.1.3 มีแผนเฝ้าระวังและป้องกันโรคโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
     - มีแผนเฝ้าระวังโรคในฟาร์ม โดยไก่ทุกตัวในฟาร์มได้รับวัคซีน MAJOR
ป้องกันโรคเพือ่สร้างภูมิคุ้มกันโรคตามแผนการให้วัคซีน ซ่ึงก าหนด
โดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
     - มีการป้องกัน ควบคุม รวมถึงแผนการและวิธีการก าจัดสัตว์ MAJOR
พาหะน าโรค 
4.1.4(1) ตรวจติดตามสุขภาพไก่เนื้อประจ าวัน MAJOR
4.1.4(2) มีการจัดการซากไก่ที่เหมาะสม MAJOR
     - การฝัง อยูใ่นบริเวณน้ าท่วมไม่ถึง และให้ส่วนบนสุดของซาก
อยูใ่ต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และใช้สารเคมีที่สามารถ
ท าลายเชือ้จุลินทรีย์ หรือเชือ้โรคต่างๆ แช่ ราด หรือโรยที่ซาก
 รวมถึงปากหลุมฝังซาก 
     - บ่อหรือหลุมทิ้งซาก ต้องมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขีย่
     - การเผา อยูใ่นบริเวณที่เหมาะสม ใช้ไฟเผาซากจนหมด
     - การท าให้สุกและบดละเอียด (rendering) มีขัน้ตอนปฏิบัติใน
การเคล่ือนย้ายซากไก่สู่โรงงานแปรสภาพที่ถูกต้องตามหลัก
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
     - การกลบทับและย่อยสลาย (composing) มีพืน้ที่ที่เหมาะสม อุณหภูมิ
ในการหมักต้องท าให้เกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ ไม่เส่ียงต่อการเป็น
แหล่งแพร่เชือ้ และมีขัน้ตอนปฏิบัติถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

4.2.1 การบ าบัดโรคสัตว์ต้องอยูภ่ายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์โดย MAJOR
ปฏิบัติตามพระราชบัญญติัวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่เติม และตามข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร
มกษ. 9032 เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

5.1(1) ดูแลไก่เนื้อให้มีความเป็นอยูต่ามหลักสวัสดิภาพสัตว์ MAJOR
ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก
ณ สถานที่เล้ียง ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและ
ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง และพระราชบัญญติัป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
5.1(2) ตรวจสอบสุขภาพไก่อย่างสม่ าเสมอ ไก่ที่ป่วย บาดเจ็บ ควรมี MAJOR
การด าเนินการอย่างรีบด่วน เพือ่ไม่ให้เป็นการทรมานสัตว์

4.2 การบ าบัดและรักษาโรค

หมายเหตุหัวข้อ
ผลการตรวจ
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5.1(3) มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างในโรงเรือน โดยควบคุมความเข้ม MINOR
ของแสงสว่าง
     - ค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 20 lux (ลักซ์) ที่ระดับตาไก่ อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของพืน้ที่เล้ียงไก่
     - ระยะมืดไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมงต่อวัน เพือ่ให้ไก่ได้พักผ่อน ทั้งนี้
ภายในช่วงอายุไก่ 7 วันแรกไปจนถึงก่อนเคล่ือนย้ายไก่ออกจาก
โรงเรือน 3 วัน จะต้องมีช่วงมืดอย่างน้อย 6 ชัว่โมงต่อวัน
โดยช่วงมืดนี้ต้องต่อเนื่องกันอย่างน้อย 4 ชัว่โมง

6.1 ก าจัดขยะ ของเสีย เช่น มูลไก่ ซากไก่ โดยวิธีที่เหมาะสม เพือ่ MAJOR
ไม่ให้เป็นแหล่งของกล่ินและเชือ้โรค
6.2 ป้องกันการฟุง้กระจายของวัสดุรองพืน้หลังการย้ายไก่เนื้อ MAJOR
ออกจากฟาร์มโดยการพ่นด้วยยาฆ่าเชือ้โรคก่อนเคล่ือนย้าย และ
มีผ้าใบคลุมรถบรรทุกเพือ่ป้องกันการตกหล่น และห้ามน าวัสดุรองพืน้
เก่ากลับมาใช้อีก และปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์
6.3 ต้องมีการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะและ MAJOR
ไม่กระทบต่อพืน้ที่ใกล้เคียง โดยเป็นไปตามกฎหมายอืน่ที่เกีย่วข้อง

7.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขัน้ตอนที่ส าคัญในการจัดการ
ฟาร์มที่มีผลต่อสุขภาพและการควบคุมโรค ทั้งนี้ครอบคลุม
     - ข้อมูลเกีย่วกับการบริหารฟาร์ม เช่น การจัดแบ่งโครงสร้าง REC
ข้อมูลด้านสุขภาพ  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - ข้อมูลเกีย่วกับการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลเกีย่วกับตัวสัตว์ MAJOR
อาหารและน้ าส าหรับสัตว์ การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ การป้องกัน
และควบคุมโรค การก าจัดของเสีย
7.2 ให้เก็บรักษาบันทึกข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี MINOR

ข้อสังเกต (Reccommenation) หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยอาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหต:ุ
ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ฟาร์มไก่เนื้อ และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ฟาร์มไก่เนื้อในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

7. การบันทึกข้อมูล

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มไก่เน้ือ

หัวข้อ
ผลการตรวจ

6. สิง่แวดล้อม

หมายเหตุ
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