รายละเอียดขั้นตอนการขอรับรอง

สถานภาพฟาร์มปลอดโรค
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ผู้ขอรับการรับรอง

ยื่นขอรับรอง

คุณสมบัติผู้ขอ
1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์

สนง.ปศุสัตว์อําเภอ

ส่งเอกสาร

✔ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

2. ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอน ยกเว้นถูกเพิกถอนแล้ว > 2 ปี

✔ ให้คําปรึกษาแนะนําก่อนการตรวจประเมิน

3. ผ่านการรับรอง GAP หรือ GFM

✔ ดําเนินการเก็บตัวอย่าง

เอกสาร
แบบคําขอรับรองการประเมิน พปร.1 / พปร.4
✦

กรณีบุคคลธรรมดา

ตามแบบประเมิณ พปร.3

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

สนง.ปศุสัตว์เขต

คณะกรรมการตรวจประเมินสถานภาพฟาร์ม
ปลอดโรค

ดําเนินการตรวจประเมิน

ภายใน 1 เดือน

- พักใช้การรับรอง

- ยกเลิกการรับรอง

✓ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีดําเนินการแทน)

แจ้งผลการประเมิน

✓ สําเนา GAP / GFM

ภายใน 7 วันทําการ

✓ สําเนาใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค

ปลอดโรค

- คงไว้ซ่ึงการรับรอง
- เพิกถอนการรับรอง

✓ แบบ ฟปร.2 (ข้อมูลฟาร์ม)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

พิจารณาฟาร์ม
- ให้การรับรอง

✓ สําเนาบัตรประชาชน

- ให้การรับรอง

- คงไว้ซ่ึงการรับรอง
- พักใช้การรับรอง

- เพิกถอนการรับรอง
- ยกเลิกการรับรอง

(กรณีต่ออายุ)
✦

ปลอดโรค

ประธาน - ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข.
กรรมการ - หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่
เลขานุการ - หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศจ.

(ตารางหน้าถัดไป)
ดําเนินการภายใน 1 เดือน

พิจารณาฟาร์ม

กรมปศุสัตว์

เสนอรายงานผล +เอกสาร

กรณีนิติบุคคล
✓ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ภายใน 7 วันทําการ

✓ สําเนาบัตรประชาชน
✓ แบบ ฟปร.2 (ข้อมูลฟาร์ม)

เสนอผู้มีอํานาจลงนาม

✓ สําเนา GAP / GFM
✓ สําเนาใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
(กรณีต่ออายุ)

ถ้าไม่ทําตาม ให้เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา พักใช้ ยกเลิก เพิกถอน

ให้ฟาร์มรักษาสถานภาพ
ฟาร์มปลอดโรค

ฟาร์มระดับ B

ใบรับรองสถานภาพ ฟาร์ม

ฟาร์มระดับ A

ปลอดโรคทันที

ฟาร์มปลอด FMD

ภายใน 7 วันทําการ

ตรวจติดตาม
รายงานผลระดับ B

ทุก 28 วัน

ตารางแบบประเมินสถานภาพฟาร์มปลอด พปร.3
ฟาร์มปลอดโรค
ชนิดสัตว์

บรูเซลลา วัณโรค หรือพาราทูเบอร์คูโลสิส

บรูเซลลา

โคนม โคเน้ือหรือกระบือพันธุ์

แพะ หรือแกะ
1. มี GAP หรือ GFM

หลักเกณฑ์พื้นฐาน

2. มีเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
3. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว

หลักเกณฑ์ก์ารเฝ้าระวัง

สัตว์อายุ >1 ปีขึ้นไปทุกตัว ให้ผลเป็นลบในการตรวจโรค ครั้งแรก

สัตว์อายุ>6 เดือนขึ้นไปทุกตัวให้ผลเป็นลบในการตรวจโรค ครั้งแรก

ผ่านระดับ B มาแล้ว และสัตว์อายุ>1 ปีขึ้นไปทุกตัว ได้รับการตรวจโรคอีกครั้ง

ผ่านระดับ B มาแล้ว และสัตว์อายุ >6 เดือนขึ้นไปทุกตัว

ผ่านระดับ A มาแล้ว และสัตว์อายุ > 1 ปี ขึ้นไปทุกตัว ได้รับการตรวจโรคอีก

ผ่านระดับ A มาแล้ว และได้รับการตรวจโรคอีกครั้งใน 1 ปีต่อมา และให้ผลเป็น

ระดับ B

หลักเกณฑ์ก์ารเฝ้าระวัง
ระดับ A

ใน 1 ปีต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว

ครั้งใน 2 ปีต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว

ได้รับการตรวจโรคอีกครั้งใน 6 เดือนต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว

ลบทุกตัว ตามเกณฑ์การเก็บตัวอย่าง ดังนี้
1. ฝูงแพะแกะมีจํานวน < 1,000 ตัว

- เก็บตัวอย่างตัวผู้ที่มีอายุ>6เดือนขึ้นไป ที่ยังไม่ได้ทําหมันทุกตัว

ระดับ A (ต่ออายุ)

- เก็บตัวอย่างแพะ แกะที่มีอายุ>6เดือนขึ้นไปทุกตัว ที่ยังไม่ผ่านการตรวจโรค
ในครั้งที่ผ่านมา

เก็บตัวอย่างแพะแกะตัวเมียดังนี้

- ฝูงจํานวน <50 ตัว ให้เก็บตัวอย่างทุกตัว

- ฝูงจํานวนตั้งแต่ 50-200ตัว ให้เก็บตัวอย่าง 50 ตย.

- ฝูงจํานวน >200ตัว ให้เก็บตัวอย่างจํานวน 25% ของฝูง
2. ฝูงแพะ แกะที่มีจํานวน >1,000 ตัว

- ให้สุ่มเพื่อค้นหาโรคจากค่าความชุกคาดการณ์ที่2% ที่ความเชื่อมั่น 99%
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ตารางแบบประเมินสถานภาพฟาร์มปลอด พปร.3 (ต่อ)
ฟาร์มปลอดโรค
ชนิดสัตว์
หลักเกณฑ์พื้นฐาน

โรคปากและเท้าเป่ือย
โค กระบือ แพะ หรือแกะ

สุกรขุน

1. มี GAP / GFM

สุกรพ่อแม่พันธ์ุ
1. มี GAP

2. มีคู่มือการป้องกันและควบคุมโรค FMD
3. มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
4. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์
5.มีมาตรการควบคุมการนําอาหารเช่น เนื้อสุกรและเนื้อสัตว์กีบคู่จาก ภายนอกเข้ามาภายในฟาร์ม
6. ใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อโรคที่ทําลายเชื้อไวรัสFMD
7. มีการพักคอกฆ่าเชื้อโรคก่อนนําสุกรเข้ามาเลี้ยง

ใหม่ > 1 wk และ ใช้ระบบ all-in all-out นําสุกรใหม่
เข้าเลี้ยงใหเ้สร็จภายใน 1 wk

หลักเกณฑ์ก์ารเฝ้าระวัง

7. มีโรงเรือนกักกันสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ ระยะเวลา
> 14 วัน

ฟาร์มมีผลเป็นลบต่อการตรวจNSPจาก

ฟาร์มมีผลเป็นลบต่อการตรวจNSPจากการสุ่มตัว

ฟาร์มมีผลเป็นลบต่อการตรวจ NSP จากการสุ่มตัว

ซึ่งคํานวณจํานวนตัวอย่างเพื่อค้นหาโรคที่

ซึ่งคํานวณจํานวนตัวอย่างเพื่อค้นหาโรคที่ความชุก

ขุน โดยมีการกระจายตัวอย่างแต่ละกลุ่มเท่าๆกัน ซึ่งคํา

การสุ่มตัวอย่างซีรั่มในโค กระบือแพะ แกะ
ความชุก10% ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

- ฝูงสัตว์ไม่เกิน 50 ตัว เก็บฝูงละ 30 ตย.
- ฝูงสัตว์ 51-200 ตัว เก็บฝูงละ 40 ตย.

อย่างซีรั่มในกลุ่มสุกร โดยมีกระจายตัวของตัวอย่าง
15% ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (เก็บตัวอย่างฟาร์ม
ละ 30 ตย. )

อย่างซีรั่มในกลุ่มสุกร พ่อแม่พันธ์ุ สุกรอนุบาลและสุกร
นวณจํานวนตัวอย่างเพื่อค้นหาโรคที่ความชุก 5 % ที่
ระดับความเชื่อมั่น 99 %

(เก็บตัวอย่างฟาร์มละ 90 ตย. )

- ฝูงสัตว์มากกว่า 200 ตัวข้ึนไป
เก็บฝูงละ 50 ตย.
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