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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1.1 ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวกต่อการขนส่ง REC
1.1.2(1) ต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากอันตราย
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันอันตราย
ท่ีมีประสิทธิภาพ
1.1.2(2) ท่ีต้ังฟาร์มต้องไม่อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดน้้าท่วม REC

1.2.1 พ้ืนท่ีฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเล้ียงสัตว์ ไม่ก่อให้เกิด REC
ผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และส่ิงแวดล้อม จัดแบ่งการก่อสร้างอาคารโรงเรือน
อย่างเป็นระเบียบ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
และไม่หนาแน่นจนไม่สามารถจัดการด้านการผลิตสัตว์ได้สะดวก
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มท่ีดี และจัดพ้ืนท่ีของแต่ละกิจกรรมแยกเป็นสัดส่วน MINOR

อย่างชัดเจนเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และขนาดฟาร์ม รวมท้ังแยกพ้ืนท่ีเล้ียง
จากท่ีพักอาศัยเพ่ือให้สามารถป้องกันการปนเป้ือนได้ แสดงขอบเขตของฟาร์ม
ขอบเขตของพ้ืนท่ีเล้ียง ซ่ึงมีการแบ่งรายละเอียดพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์
ภายในฟาร์มออกเป็นสัดส่วน
1.2.3(1) มีทางเข้า-ออกฟาร์มโคนมทางเดียว MAJOR
1.2.3(2) มีป้ายแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์เตือนไม่ให้บุคคล REC
ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าฟาร์ม
1.2.4 มีการจ ากัดการเข้า-ออกของบุคคลในบริเวณพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์ MAJOR
เพ่ือการควบคุมป้องกันโรค

1.3.1 สร้างด้วยวัสดุท่ีคงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุง MINOR
รักษา มีหลังคา ชายคาสูงจากพ้ืนดินอย่างเหมาะสมเพ่ือท้าให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ภายในโรงเรือนไม่มีส่วนย่ืนท่ีแหลมคม 
ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและโคนม

1.1  สถานท่ีต้ัง

MINOR

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม
ช่ือฟาร์ม........................................................................................................................................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

1. องค์ประกอบของฟาร์ม

1.3  โรงเรือน

1.2  ผังและลักษณะของฟาร์ม
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.3.2 โรงเรือนท่ีใช้เล้ียงโคนมมีพ้ืนท่ีเพียงพอกับจ านวนโคเพ่ือให้แสดง MINOR
พฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ สามารถนอนลงหรือยืนข้ึนโดยสะดวก ความกว้าง
ยาว และสูง ต้องเหมาะสมกับขนาดของสัตว์ สัตว์ควรเคล่ือนไหวส่วนคอ
และหัวได้อย่างอิสระ
1.3.3(1) พ้ืนโรงเรือนท่ีใช้เล้ียงโคต้องเรียบ ไม่ล่ืน ระบายน้ าและของเสียได้ดี MINOR
สามารถท าความสะอาดและปฏิบัติงานได้สะดวก และไม่ท้าให้เกิด
การบาดเจ็บของกีบ
1.3.3(2) หากใช้วัสดุรองพ้ืน เช่น แผ่นยาง แกลบ ควรมีการท้าความสะอาด MINOR

หรือเปล่ียนวัสดุรองพ้ืนในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
1.3.4 พ้ืนโรงรีดนมหรือบริเวณรีดนมต้องท าด้วยวัสดุไม่ล่ืน ง่ายต่อการ MAJOR
ท้าความสะอาด มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ าได้ดี และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการสะสมของของเสีย
1.3.5 รางหรือภาชนะใส่อาหารและน้ าส าหรับโคนม ท าด้วยวัสดุท่ี MINOR
ท าความสะอาดง่าย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวสัตว์
1.3.6 มีรางหรือภาชนะใส่อาหารและน้ า เพียงพอกับขนาด อายุ และจ านวน MINOR

โคนม วางอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม เพ่ือให้โคกินอาหารและน้ าได้สะดวก
1.3.7 มีซองบังคับสัตว์ท่ีสามารถบังคับสัตว์ได้ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย REC
ของผู้ปฏิบัติงาน และไม่เป็นอันตรายกับโค กรณีไม่มีซองบังคับสัตว์
ให้ใช้ซองรีดนมแทนได้

1.4.1 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อการรีดนมและการปฏิบัติงานใน MAJOR
ฟาร์ม
1.4.2 มีสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน สะดวกในการปฏิบัติงาน MAJOR
1.4.3 ติดต้ังหรือเลือกใช้เคร่ืองรีดอย่างถูกต้อง เหมาะสม และท างานได้อย่าง REC

มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ
ของเต้านมโค
1.4.4 อุปกรณ์และภาชนะท่ีเก่ียวข้องกับการรีดและขนส่งน้ านมดิบต้อง MAJOR
ไม่เป็นสนิม เอ้ือต่อการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ

2.1 มีเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานในฟาร์มส าหรับ
กิจกรรมท่ีส าคัญและปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีก าหนด ได้แก่ 
2.1.1 การจัดการพันธ์ุประวัติ MINOR

2.1.2 การผสมพันธ์ุ MINOR

2.1.3 การปรับปรุงพันธ์ุโคนม MINOR
2.1.4 การจัดการอาหารส าหรับโคนม MINOR
2.1.5. การจัดการด้านสุขภาพ MINOR
2.1.6 การจัดการการรีดนมและน้ านมดิบ MINOR
2.1.7 การท าความสะอาด MINOR
2.1.8 การจัดการขยะและมูลสัตว์ MINOR

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

1.4  เคร่ืองมือและอุปกรณ์

2.  การจัดการฟาร์ม
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

2.2.1 จัดให้มีอาหารท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของโคนมใน MAJOR
แต่ละช่วง
2.2.2 กรณีท่ีใช้อาหารส าเร็จรูป ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย MAJOR

ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และให้ตรวจสอบคุณภาพอาหารโคนม
ทางกายภาพในเบ้ืองต้น 
2.2.3 กรณีผสมอาหารเอง ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย MAJOR

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และมีกระบวนการผสมอาหารสัตว์
อย่างถูกสุขลักษณะ
2.2.4 การผสมหรือเติมยาสัตว์ในอาหารและน้ า ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแล MAJOR
ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีบริเวณเก็บอาหารสัตว์ดังกล่าวแยก
ออกจากอาหารท่ัวไป และมีป้ายบ่งช้ี
2.2.5 มีสถานท่ีเก็บอาหารโคนมท่ีสามารถป้องกันการปนเป้ือนและ MAJOR
การเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์ได้ สามารถกันแดดกันฝนได้ สะอาด แห้ง
ระบายอากาศได้ดี สามารถป้องกันแมลงและสัตว์พาหะ รวมท้ังไม่ควรจัดวาง
ภาชนะบรรจุอาหารข้นสัมผัสกับพ้ืนโดยตรง

2.3.1 น้ าส าหรับโคกินต้องมีปริมาณเพียงพอ สะอาด และไม่ส่งผลกระทบ MAJOR
ต่อสุขภาพโค
2.3.2 น้ าท่ีใช้ในฟาร์มต้องสะอาด เพียงพอและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ MAJOR
การใช้ เช่น น้้าส้าหรับใช้ท้าความสะอาดเต้านมและล้างอุปกรณ์ท่ีสัมผัส
กับน้้านมโดยตรง ต้องสะอาด และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้านมดิบ

มีการเตรียมแม่โคก่อนรีด การรีด และการขนส่ง ท่ีถูกต้องตามสุขลักษณะท่ีดี 
2.4(1) ต้องมีผลวิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ MAJOR

หรือกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้สามารถน้าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการจัดการ
การเล้ียงต่อไป 
2.4(2) ตรวจสอบเต้านมอักเสบเป็นประจ้าหรืออย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง MAJOR
2.4(3) กรณีใช้ยากับโคนม ต้องพ้นระยะหยุดยาก่อนรีดน้้านมเพ่ือจ้าหน่าย MAJOR
2.4(4)อุปกรณ์เคร่ืองใช้เก่ียวกับการรีดนมต้องสะอาด คนรีดนมต้องมี MAJOR

สุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี
2.4(5) รีดนมให้ถูกต้องตามหลักวิธี ท้ังแบบการรีดนมด้วยมือ และแบบการรีด MAJOR

ด้วยเคร่ืองรีดนม
2.4(6) กรณีท่ีท้าน้้านมให้เย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสท่ีฟาร์มไม่ได้ MAJOR

ควรรวบรวมและส่งน้้านมไปยังศูนย์รวบรวมน้้านมดิบหรือโรงงานแปรรูป
โดยเร็ว และภายในระยะเวลาท่ีศูนย์รวบรวมน้้านมดิบหรือโรงงานก้าหนด
2.4(7) หลังส่งน้้านมแล้วต้องล้างถังนมให้สะอาด ฆ่าเช้ือทันที MAJOR

2.2 การจัดการอาหารส าหรับโคนม

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

2.3 การจัดการน้ าใช้ในฟาร์ม

2.4 การจัดการการรีดนมโคและการขนส่ง 
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

2.5.1(1) โรงเรือน เคร่ืองมือและอุปกรณ์สะอาดและถูกสุขลักษณะ เช่น MINOR
เก็บมูลทุกวัน กวาดล้างพ้ืนโรงเรือน ไม่ให้เป็นท่ีสะสมและหมักหมมของมูลโค
และเศษอาหาร
2.5.1(2) เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีสัมผัสน้้านมดิบต้องท้าความสะอาดทุกคร้ัง MAJOR
หลังใช้งานเสร็จ ไม่มีกล่ินอับ หรือกล่ินบูด
2.5.2(1) บ ารุงรักษาโรงเรือน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี มีความ MINOR
ปลอดภัยต่อโคและผู้ปฏิบัติงาน ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
2.5.2(2) ตรวจสอบอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบรีดนมอย่างสม้่าเสมอ MAJOR
ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมและพร้อมใช้งาน
2.5.3 สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ท่ีใช้ในกระบวนการ MINOR
ต่างๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และใช้ตามค าแนะน าวิธีใช้ของฉลาก
หรือตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม และเก็บเป็นสัดส่วน

3.1 มีจ านวนบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนโคท่ีเล้ียง มีการจัดแบ่งหน้าท่ีและ MINOR

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.2 ผู้ประกอบการหรือบุคลากรท่ีเล้ียงโคนมต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และ MINOR

ได้รับการฝึกอบรมหรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้เล้ียงโคอย่างถูกต้อง
3.3 มีสัตวแพทย์ท่ีได้รับใบรับรองเป็นผู้ควบคุมฟาร์มก ากับแลด้านสุขภาพโค MAJOR

3.4 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี และต้องได้รับ MAJOR
การตรวจสุขภาพประจ าปีว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และมีใบรับรองแพทย์โดยใช้แบบฟอร์ม
ใบรับรองแพทย์ท่ีได้รับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภา

4.1.1 มีการท าเคร่ืองประจ าตัวโคทุกตัว ตามระบบการท าเคร่ืองหมายและ MINOR

การข้ึนทะเบียนสัตว์แห่งชาติของกรมปศุสัตว์
4.1.2(1) การจัดการสุขภาพสัตว์ การใช้ยา และโปรแกรมวัคซีน อยู่ภายใต้ MAJOR

การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
จากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
4.1.2(2) มีการตรวจติดตามสุขภาพฝูงโคอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ได้แก่ MAJOR

โรคแท้งติดต่อ และวัณโรค
4.1.2(3) มีโปรแกรมการให้วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคระบาดท่ีส้าคัญ ได้แก่ MAJOR

โรคปากและเท้าเป่ือย หรือโรคระบาดอ่ืนๆ และมีโปรแกรมการก้าจัด
พยาธิภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม
4.1.3 มีการป้องกันและฆ่าเช้ือโรค ยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคลก่อน
เข้าฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกฟาร์มของบุคคลภายนอก
ท่ีสามารถตรวจสอบได้

2.5 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

3. บุคลากร

4. สุขภาพสัตว์
4.1  การป้องกันและควบคุมโรค
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   - บุคคล
     (1) มีบันทึกการเข้า-ออกฟาร์มของบุคคลภายนอกท่ีจะเข้าฟาร์ม MAJOR
     (2) มีมาตรการป้องกันการน้าเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์มท่ีทางเข้า-ออกฟาร์ม เช่น MAJOR
เปล่ียนรองเท้า มีอ่างน้้ายาฆ่าเช้ือ หรือใช้ถุงคลุมรองเท้า
     (3) ผู้ท่ีจะเข้าในพ้ืนท่ีเล้ียงโคต้องท้าความสะอาด และ/หรือ ฆ่าเช้ือท่ี MAJOR
บริเวณมือ
   - ยานพาหนะ
     (1) มีบันทึกการเข้า-ออกฟาร์มของยานพาหนะทุกชนิด MAJOR

     (2) ยานพาหนะท่ีเข้าฟาร์มโค ต้องผ่านการฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะ MAJOR

ล้อยานพาหนะ
   - วัสดุและอุปกรณ์ มีการฆ่าเช้ืออุปกรณ์ก่อนน้าเข้าเขตพ้ืนท่ีเล้ียงโค MAJOR
เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของเช้ือโรค

4.1.4 มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะ MAJOR
4.1.5 ระบุแหล่งท่ีมาของโคนม และมีการกักโรค และตรวจรับรองสุขภาพ MAJOR
โคนมท่ีน าเข้าฟาร์มใหม่
4.1.6 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 
4.1.7 การจัดการซากโคให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มด้วยวิธี MAJOR

เหมาะสม ในกรณีของโคท่ีตายจากโรคระบาด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ 

4.2.1 การบ าบัดโรคสัตว์ให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม MAJOR

ฟาร์ม และเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 
เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
4.2.2 การจัดเก็บวัคซีนหรือยาสัตว์ท่ีฟาร์ม ให้เก็บรักษาตามค าแนะน าของ MAJOR

กรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือค าแนะน าบนฉลาก หรือ
เอกสารก ากับ และเก็บเป็นสัดส่วน

ดูแลโคให้มีความเป็นอยู่ท่ีสบาย หากโคป่วย บาดเจ็บ พิการ ให้ปฏิบัติอย่าง MAJOR
เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดการทรมานสัตว์  โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

6.1 ก าจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลโค ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม
และถูกสุขลักษณะ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

6.2 กรณีมีขยะติดเช้ือ เช่น ขวดยา ขวดวัคซีน เข็มฉีดยา ให้แยกท าลายและ MAJOR

ก าจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้อง ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 
6.3(1) จัดการน้ าเสียจากฟาร์มอย่างเหมาะสมเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ MINOR
ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีปล่อยน้้าท่ีใช้ในฟาร์มออกสู่แหล่งน้้า
สาธารณะให้บ้าบัดน้้าเสียอย่างถูกต้องก่อน

5. สวัสดิภาพสัตว์

6. ส่ิงแวดล้อม

MINOR

4.2 การบ าบัดโรคสัตว์

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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6.3(2) กรณีเกิดโรคระบาดในฟาร์มต้องฆ่าเช้ือและบ้าบัดน้้าเสียจาก MAJOR
โรงเรือนหรือฟาร์มก่อนปล่อย หรือระบายออกนอกฟาร์ม เพ่ือป้องกันไม่ให้

เช้ือกระจายสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก 

7.1 ให้บันทึกข้อมูล ได้แก่ 
7.1(1) บันทึกด้านการผสมพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ เช่น บันทึกแบบ ผท.1 MAJOR
หรือใกล้เคียงแบบ ผท.1
7.1(2) บันทึกการจัดการอาหารให้โคนม MAJOR
7.1(3) บันทึกด้านการจัดการด้านสุขภาพ MAJOR
7.1(4) บันทึกด้านการจัดการรีดนม ปริมาณ และคุณภาพน้ านมดิบ MAJOR
7.1(5) บันทึกการท าความสะอาด และการบ ารุงโรงเรือนและอุปกรณ์ MAJOR
7.1(6) บันทึกด้านบุคลากร MINOR
7.1(7) บันทึกบุคคลเข้า-ออกฟาร์ม MAJOR
7.2 ให้เก็บรักษาบันทึกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี MINOR

หมายเหตุ:
ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ฟาร์มโคนม และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 
ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ฟาร์มไก่ไข่ในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต  
ข้อสังเกต (Recommendation) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยอาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

7. การบันทึกข้อมูล

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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