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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1.1 อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่ปนเป้ือนจากอันตรายทางเคมี และชีวภาพ MAJOR
มีแหล่งน้้าท่ีสะอาด เหมาะแก่การเล้ียงโค และมีปริมาณเพียงพอตลอดปี
1.1.2 ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเหมาะสมส้าหรับการเล้ียงโคเน้ือห่างไกล แหล่งชุมชน REC
และไม่มีน้้าท่วมขัง
1.1.3 ต้องได้รับการยินยอมจากองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน MAJOR
1.1.4 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร REC
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หรือมีมาตรการอ่ืนท่ีสามารถป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคได้

1.2.1 มีการวางผังฟาร์มท่ีดี และจัดพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน MAJOR
ตามความเหมาะสม  หรือวัตถุประสงค์การเล้ียง เช่น พ้ืนท่ีเล้ียงโค
พ้ืนท่ีเก็บอาหารสัตว์ หรือเก็บอุปกรณ์
1.2.2 มีพ้ืนท่ีเพียงพอให้โคทุกตัวได้พักผ่อน และมีร่มเงากันความร้อน MAJOR
1.2.3 มีร้ัวรอบบริเวณพ้ืนท่ีการเล้ียงอย่างเหมาะสม MINOR
1.2.4 พ้ืนท่ีการเล้ียงแยกเป็นสัดส่วนจากท่ีพักอาศัย REC
1.3 โรงเรือน
1.3.1 สร้างด้วยวัสดุท่ีคงทนถาวร ง่ายต่อการท้าความสะอาดและ บ้ารุงรักษา MAJOR
มีการระบายอากาศท่ีดี และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ คนและสัตว์ 
1.3.2 พ้ืนโรงเรือนเป็นพ้ืนเรียบ ไม่ล่ืน สามารถท้าความสะอาดและจัดการ MAJOR
ได้โดยสะดวก มีระบบระบายน้้าท่ีดี ไม่เป็นท่ีสะสมของส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดข้ึน
ภายในโรงเรือน มีหลังคาหรือท่ีให้ร่มเงา
1.3.3 รางอาหารส้าหรับโคเน้ือ ท้าด้วยวัสดุท่ีท้าความสะอาดง่าย ไม่ก่อให้เกิด MINOR
อันตรายต่อตัวสัตว์ มีปริมาณเพียงพอกับขนาดและจ้านวนของโคเน้ือ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคเน้ือ
ช่ือฟาร์ม........................................................................................................................................
ชนิดการตรวจประเมิน   o รับรองใหม่     o ต่ออายุ     o ตรวจติดตาม    o ตรวจกรณีพิเศษ

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

1. องค์ประกอบของฟาร์ม
 1.1  สถานท่ีต้ัง

 1.2  ผังและลักษณะฟาร์ม
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พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.3.4 รางให้น้้าหรืออ่างน้้า ต้องท้าด้วยวัสดุท่ีท้าความสะอาดง่าย วางอยู่ใน MAJOR
ต้าแหน่งท่ีเหมาะสมเพ่ือให้โคเน้ือกินน้้าได้สะดวก
1.3.5 มีช่องทางส้าหรับต้อนสัตว์ และมีทางข้ึนลงในการเคล่ือนย้าย MINOR
1.3.6 มีซองบังคับสัตว์ เพ่ือสะดวกในการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ MAJOR
และผสมเทียม ฯลฯ
1.3.7 โรงเรือนส้าหรับฟาร์มโคพันธ์ุเน้ือ
1.3.7.1 แม่โค
     - พ้ืนท่ีโรงเรือน เป็นคอกรวมหรือคอกเด่ียวท่ีมีพ้ืนท่ีพอสมควร ส้าหรับ MAJOR
โคก้าลังต้ังท้อง
     - ก้ันคอกเป็นสัดส่วนส้าหรับแม่โคท่ีก้าลังให้ลูก MAJOR
1.3.7.2 พ่อโค
     - เป็นคอกเด่ียว มีพ้ืนท่ีเหมาะสม MAJOR
1.3.8 โรงเรือนส้าหรับฟาร์มปรับสภาพโค เป็นคอกรวมหรือคอกเด่ียวท่ีมีพ้ืนท่ี MAJOR
พอสมควร
1.3.9 โรงเรือนส้าหรับฟาร์มโคขุน
     - เป็นคอกเด่ียวหรือคอกรวม ก้ันเป็นสัดส่วน มีพ้ืนท่ีเหมาะสมกับขนาด MAJOR
และจ้านวนโค
     -  พ้ืนคอกบริเวณท่ีโคขุนกินอาหารเป็นพ้ืนคอนกรีตหรือพ้ืนเรียบ ไม่ล่ืน MAJOR
(อาจเป็นดินอัดแน่นหรือลูกรังได้) มีพ้ืนท่ีพอสมควร สะอาด พ้ืนแห้งไม่ช้ืนแฉะ
1.3.10 ร้ัวก้ันคอกรอบนอก ควรก้ันอย่างน้อย 4 แนว แนวบนสุดสูงจากพ้ืนดิน REC
อย่างน้อย 150 เซนติเมตร(cm) ส่วนร้ัวท่ีแบ่งคอกย่อยภายใน ควรก้ัน
อย่างน้อย 3 แนว

2.1 จัดให้มีอาหารหยาบและอาหารข้นท่ีมีคุณภาพดีเพียงพอกับความต้องการ MAJOR
ของโคเน้ือแต่ละประเภท โดยเฉพาะอาหารข้นท่ีน้ามาใช้ต้องมีคุณภาพและ
มาจากแหล่งผลิตท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.2 กรณีอาหารสัตว์ผสมเอง ให้ค้านึงถึงคุณภาพอาหารสัตว์ตามช่วงวัยของ MAJOR
โคเน้ือ ไม่ใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.3 ป้องกันการเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์ระหว่างการขนส่งจากผู้ขาย MINOR
ผู้ผลิต เข้าสู่ฟาร์ม
2.4 มีสถานท่ีเก็บอาหารโคเน้ือแยกเป็นสัดส่วนและเก็บอาหาร ในสภาพท่ี MAJOR
ป้องกันการปนเป้ือนและการเส่ือมสภาพ
2.5 ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบ้ืองต้นอย่างสม้่าเสมอ MINOR
2.6 ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จากการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าท่ี REC

3.1 แหล่งน้้าใช้ในฟาร์ม อยู่ในบริเวณท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจาก MAJOR
ส่ิงท่ีเป็นอันตราย

2.  อาหารส าหรับโคเน้ือ                                   

3. น้ า

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคเน้ือ

หัวข้อ
ผลการตรวจ
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3.2 น้้าท่ีใช้เล้ียงโคเน้ือ และใช้ในฟาร์ม เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการใช้ MAJOR
3.3 โคเน้ือทุกตัวต้องได้รับน้้าอย่างเพียงพอ MAJOR

มีคู่มือการจัดการฟาร์มท่ีแสดงรายละเอียดการปฏิบัติท่ีส้าคัญ MINOR
ภายในฟาร์ม ได้แก่
   - การจัดการระบบการเล้ียงโคเน้ือ
   - การให้อาหารและน้้าส้าหรับโคเน้ือ
   - การจัดการฟาร์มรวมถึงการจัดการฝูงโคตามวัตถุประสงค์
   - การจัดการด้านสุขภาพโคเน้ือ
   - การจัดการด้านสวัสดิภาพโคเน้ือ
   - การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

4.2.1 มีจ้านวนบุคลากรพอเหมาะกับจ้านวนโคเน้ือท่ีเล้ียง มีการจัดแบ่ง MINOR
หน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
4.2.2 ผู้ปฏิบัติงานท่ีท้าหน้าท่ีเล้ียงโคเน้ือต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรม MINOR
ในการเล้ียงโคเน้ือ เพ่ือให้จัดการฟาร์มได้
4.2.3 มีสัตว์แพทย์ท่ีมีใบอนุญาตเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโคเน้ือ MAJOR
ก้ากับดูแลด้านสุขภาพโคเน้ือ
4.2.4 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ้าทุกปี MAJOR
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และได้รับใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
เช่น โรควัณโรค

4.3.1 โรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบในฟาร์ม สะอาด ถูกสุขลักษณะ MAJOR
มีการซ่อมแซม บ้ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี
มีความปลอดภัยต่อโคเน้ือและผู้ปฏิบัติงาน
4.3.2 เก็บกวาด รวบรวมและก้าจัดมูลสุตว์ โดยวิธีท่ีเหมาะสม ไม่หมักหมม MAJOR
ภายใน และบริเวณรอบๆโรงเรือน เพ่ือป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลง
และสัตว์พาหะน้าโรค

5.1.1 อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ท่ีได้รับ MAJOR
มอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
5.1.2 ระบุแหล่งท่ีมาของโคเน้ือ โคเน้ือท่ีซ้ือเข้าฟาร์มจะต้องได้รับการกักโรค MAJOR
และตรวจรับรองสุขภาพจากเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ หรือสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์ม
5.1.3 มีคอกพักสัตว์ส้าหรับโคเน้ือท่ีน้าเข้ามาใหม่ MINOR

4.การจัดการฟาร์ม
4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคเน้ือ

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

4.2  บุคลากร

4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา

5.สุขภาพสัตว์
5.1 การป้องกันและควบคุมโรค
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5.1.4 มีการป้องกันและท้าลายเช้ือโรคส้าหรับยานพาหนะและบุคคลก่อนเข้า MAJOR
และออกฟาร์ม
5.1.5 มีบันทึกยานพาหนะและบุคคลท่ีเข้า - ออกฟาร์มท่ีตรวจสอบได้ MAJOR
5.1.6 มีโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์ ได้แก่ วัคซีนโรคปากและ MAJOR
เท้าเป่ือยหรือวัคซีนอ่ืนๆตามความเหมะสม มีโปรแกรมก้าจัดพยาธิภายใน
และภายนอก รวมท้ังสุขอนามัยสัตว์ท่ัวไป
5.1.7 ตรวจสอบโรคท่ีส้าคัญ โดยเฉพาะโรคแท้งติดต่อและวัณโรค อย่างน้อย MAJOR
ปีละคร้ัง
5.1.8 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR
ว่าด้วยการควบคุมโรคระบาดสัตว์

อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโดยปฏิบัติตามพระราช MAJOR
บัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และตาม
ข้อก้าหนดใน มกษ.9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุม
การใช้ยาสัตว์

6.1 ดูแลโคเน้ือ ให้มีความเป็นอยู่สบายและได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม MAJOR
หากโคเน้ือบาดเจ็บ ป่วย พิการ เพ่ือไม่ให้ทุกข์ทรมาน

7.1 การจัดการซากโคให้อยู่ในดุลพินิจ ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม กรณี MAJOR
ท้าลาย ให้น้าซากไปฝังไว้บริเวณท่ีน้้าท่วมไม่ถึง ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 
50 cm ราดด้วยยาฆ่าเช้ือโรค หรือปูนขาวโรยจนท่ัวแล้วกลบดินปิดปากหลุม 
และพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 cm
7.2 กรณีปล่อยน้้าเสียออกสู่แหล่งน้้าสาธารณะ ให้บ้าบัดน้้าเสียจากฟาร์มก่อน MAJOR
7.3 การจัดการขยะมูลฝอย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะซ่ึงมีฝาปิดมิดชิด และ MINOR
น้าไปก้าจัดอย่างเหมาะสม
7.4 ในกรณีเป็นขยะติดเช้ือ ให้แยกท้าลายตามข้อก้าหนด มกษ. 9032 MAJOR
มาตรฐานสินค้าเกษตร   เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
7.5 ก้าจัดมูลโค โดยวิธีท่ีเหมาะสม เช่น น้าไปท้าปุ๋ยหรือก๊าชชีวภาพ REC
 เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งของกล่ินและเช้ือโรค

8.1 จัดท้าบันทึกผลปฏิบัติงานในข้ันตอนส้าคัญในการจัดการฟาร์มและ
ข้อมูลประวัติของสัตว์ ท้ังน้ีครอบคลุม
8.1.1 ข้อมูลการจัดการฟาร์ม MINOR
          - การจัดแบ่งโครงสร้างการด้าเนินงาน MINOR
          - จ้านวนแรงงาน MINOR

6.สวัสดิภาพสัตว์

ผลการตรวจ
หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคเน้ือ

หัวข้อ

7.การจัดการส่ิงแวดล้อม

8.การบันทึกข้อมูล

5.2 การบ าบัดโรคสัตว์
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

          - การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ MINOR
          - ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ MINOR
          - ด้านประวัติและการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม MINOR
8.1.2 ข้อมูลด้านการผลิต MAJOR
          - ข้อมูลเก่ียวกับตัวสัตว์(เลขรหัสประจ้าตัวสัตว์) MAJOR
          - อาหารส้าหรับสัตว์ MAJOR
          - การจัดการฟาร์ม รวมถึงการจัดการฝูงโคตามวัตถุประสงค์ MAJOR
          - ข้อมูลด้านการจัดการฝูงโคตามวัตถุประสงค์ MAJOR
          - สุขภาพสัตว์ MAJOR
          - การป้องกันและควบคุมโรค MAJOR
          - สวัสดิภาพสัตว์ MAJOR
          - ข้อมูลด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม MAJOR
8.2 เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี MINOR

ต่อระบบการผลิต

และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

ข้อบกพร่องได้

MAJOR หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์และส่งผลร้ายแรง

MINOR หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ในบางส่วน

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไว้หรือละเลย อาจน้าไปสู่

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคเน้ือ

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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