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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1.1 ได้รับการยินยอมจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ MAJOR
1.2 ต้ังอยูใ่นพืน้ที่ที่เหมาะสมส าหรับการเล้ียงเป็ดพันธุ ์ไม่ส่งผลกระทบ REC
ต่อชุมชน คมนาคมสะดวก มีแหล่งน้ าสะอาดเพียงพอต่อการเล้ียงสัตว์ 
และไม่ควรเป็นพืน้ที่ราบลุ่มที่เส่ียงต่อการเกิดน้้าท่วมขัง  
1.3 (1) ต้ังอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปือ้นจาก MINOR
อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซ่ึงไม่มีความเส่ียงจากการร่ัวไหล
หรือปนเปื้อนที่อาจเปน็อนัตรายต่อสุขภาพของเปด็พนัธุ์ เชน่ แหล่งรวมขยะ 
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตหรือ
การล้างท้าความสะอาดเคร่ืองจักร
1.3 (2) อยูห่่างจากแหล่งอพยพของสัตว์ปีกธรรมชาติ แหล่งรวมสัตว์ปีก REC
ตลาดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก โรงงานรวบรวมหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากมูลหรือซากสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร หรือมีมาตรการ
ป้องกันโรคที่ดีเพือ่ป้องกันไม่ให้เชือ้โรคเข้าสู่ฟาร์ม

1.4 (1) พืน้ที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเล้ียงเป็ดพันธุ์ REC
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และส่ิงแวดล้อม
1.4 (2) มีร้ัวรอบพืน้ที่การเล้ียง MAJOR
1.4 (3) อยูห่่างจากแหล่งน้้าสาธารณะ หรือมีการป้องกัน REC
การไหลของของเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ
1.4 (4) แยกพืน้ที่อยูอ่าศัยออกจากพืน้ที่เล้ียงสัตว์ และต้อง MAJOR
มีทางเข้า-ออกที่มีระบบป้องกันเชือ้โรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม
และพืน้ที่เล้ียงเป็ดพันธุ์

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์
ชือ่ผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบฟาร์ม

หมายเหตุ

(1) สถานทีต่ัง้

(2)  ผังและลักษณะฟาร์ม
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.5 (1) มีการวางผังฟาร์มที่ดี และจัดพืน้ที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน MAJOR
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เช่น บริเวณเล้ียงสัตว์ เก็บอาหารสัตว์
เก็บอุปกรณ์ ท าลายซากสัตว์ รวบรวมขยะและท าลายส่ิงปฏิกูล 
และที่พักอาศัย รวมทั้งการวางแผน และควบคุมการเกิดโรคเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 (2) แผนผังควรแสดงต้าแหน่งหรือสถานที่จ้าเป็นในกรณีเกิดเหตุ REC
ฉุกเฉิน เช่น จุดรวมพล อุปกรณ์ดับเพลิง ห้องหรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาล
รวมถึงแหล่งน้้าส้ารองในกรณีที่ระบบน้้าภายในฟาร์มขัดข้อง

1.6 (1) สร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร  มีหลังคาส้าหรับกันแดดกันฝน MAJOR
ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา มีการระบายอากาศที่ดี
และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและเป็ดพันธุ์
1.6 (2) ควรเป็นวัสดุที่สามารถท้าความสะอาดและฆ่าเชือ้ได้ง่าย MAJOR
1.7 มีพืน้ที่เพียงพอในการเล้ียงเป็ดพันธุใ์ห้ถุกสุขลักษณะ และเป็ดพันธุ์ MAJOR
สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ โรงเรือนต้องมีขนาดที่เหมาะสม
กับจ้านวนเป็ดพันธุท์ี่เล้ียง จ้านวนเป็ดไม่หนาแน่นเกินไป
1.8 สภาพแวดล้อมในโรงเรือนเหมาะสมต่อการเล้ียงเป็ดพันธุ์ MAJOR
ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน ให้มีความ
เหมาะสมกับสายพันธุ ์ขนาด อายุของเป็ดพันธุ ์เช่น การระบาย
อากาศเพือ่ลดอุณหภูมิ และปริมาณแก๊สต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสุขภาพเป็ดพันธุ์
1.9 สามารถป้องกันนกไม่ให้เข้าสู่บริเวณโรงเรือนได้ ต้องมีมาตรการ MAJOR
ป้องกันนก ตามความเหมาะสมของโรงเรือนและพืน้ที่การเล้ียง เช่น
การท้าตาข่าย
1.10 ในกรณีที่ใช้วัสดุรองพืน้ภายในโรงเรือน วัสดุที่ใช้ต้องใหม่ MAJOR
สะอาด แห้ง และมีการฆ่าเชือ้ก่อนน ามาใช้
2.  อาหารส าหรับเป็ดพันธุ์
2.1 (1) มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม MAJOR
คุณภาพอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม
2.1 (2) อาหารที่ใช้เล้ียงเป็ดพันธุต้์องมีความเหมาะสมกับความต้องการ MAJOR
ทางโภชนาการในแต่ละช่วงอายุและพันธุเ์ป็ด
2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารเองในฟาร์ม ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมาย MAJOR
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ หากมีความจ้าเป็นต้องใช้สารเคมี
หรือยาผสมในอาหารเพือ่ป้องกันและรักษาโรค ต้องอยูภ่ายใต้การดูแล
รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์

หัวข้อ
ผลการตรวจ

(3) โรงเรือน

หมายเหตุ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

2.3 (1) ตรวจสอบคุณภาพอาหารเป็ดพันธุท์างกายภาพในเบือ้งต้น MAJOR
และเก็บตัวอย่างอาหารเพือ่ใช้วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
หากเกิดกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย
2.3 (2) การตรวจรับอาหารสัตว์ควรมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR
เบือ้งต้นอย่างสม่้าเสมอ โดยควรตรวจสอบ
1. ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ เช่น ไม่ฉีกขาด แตก ช้ารุด มีฉลากถูกต้อง
2. สุ่มตรวจอาหารสัตว์และหากพบว่าอาหารมี สี กล่ินที่ผิดปกติ 
หรือรวมตัวเป็นก้อน
3. ควรเก็บตัวอย่างอาหารทุกรุ่นการผลิตที่มีการน้ามาใช้ในฟาร์ม
เอาไว้อย่างน้อย 3 เดือนเพือ่เป็นตัวอย่างส้าหรับการส่งตรวจ
ยืนยันทางห้องปฏิบัติการ กรณีเกิดปัญหาสุขภาพ
2.4 ใช้ภาชนะให้อาหารที่สะอาดและเหมาะสมกับจ านวนและ MAJOR
อายุของเป็ดพันธุ ์และจัดวางในต าแหน่งที่เป็ดพันธุท์ุกตัวเข้าถึง
อาหารสัตว์ได้
2.5 (1) การผสมสารเคมีหรือยาในอาหารเพือ่รักษาโรค ต้องอยูภ่ายใต้ MAJOR
ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เพือ่ควบคุมและจ้ากัดการใช้เท่าที่จ้าเป็น
2.5 (2) สถานที่เก็บอาหารสัตว์ผสมยาแยกออกจากการเก็บอาหาร MAJOR
ทั่วไปและมีป้ายบ่งชี ้
2.6 มีสถานที่เก็บอาหารเป็ดพันธุท์ี่สามารถป้องกันการปนเปือ้น MAJOR
และการเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์ได้ ควรเป็นสถานที่เฉพาะ สะอาด
แห้ง ระบายอากาศได้ดี มีการป้องกันแมลงและสัตว์พาหะต่างๆ
โดยต้องมีวัสดุรองด้านล่างของภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ เพือ่ให้อากาศ
ถ่ายเทและป้องกันความชืน้จากพืน้

3.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องอยูใ่นบริเวณที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปือ้นจาก MAJOR
ส่ิงที่เป็นอันตราย
3.2 น้ าที่ใช้เล้ียงเป็ดพันธุแ์ละใช้ในฟาร์มต้องเป็นน้ าสะอาดเหมาะสม MAJOR
และเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการใช้        
     - น้้ามีคุณภาพตามมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ของ MAJOR
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก้าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและและการป้องกันในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ 
พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม
     - มีผลตรวจตัวอย่างคุณภาพน้้าหรือสุ่มเก็บตัวอย่างน้้า MAJOR
อย่างน้อย 1 คร้ังในระยะเร่ิมจัดระบบการผลิตและในช่วงเวลาที่มี
สภาพแวดล้อมเส่ียงต่อการน้าไปใช้ในการผลิตหรือมีความสงสัย
ในคุณภาพน้ า

3. น้ าส าหรับเป็ดพันธุ์

หมายเหตุ
ผลการตรวจ

หัวข้อ
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4. การจัดการฟาร์ม

4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญ MINOR
ภายในฟาร์ม ได้แก่
     - การจัดการฟาร์ม
     - ระบบการเล้ียง
     - อาหารและน้ าส าหรับเป็ดพันธุ์
     - การจัดการด้านสุขภาพเป็ดพันธุ์
     - การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก
     - การจัดการส่ิงแวดล้อม
     - ระบบการบันทึกข้อมูล

4.2 มีจ านวนบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนเป็ดพันธุท์ี่เล้ียง มีการจัด MINOR
แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  (สัตวแพทย์ สัตวบาล
และผู้เล้ียงเป็ดพันธุ)์
4.3 บุคลากรที่ท าหน้าที่เล้ียงป็ดพันธุต้์องมีความรู้และผ่านการฝึกอบรม MINOR
เพือ่ให้เล้ียงเป็ดได้อย่างถูกต้อง
4.4 มีผู้ควบคุมดูแลการเล้ียงเป็ดพันธุท์ี่เป็นสัตวบาล หรือบุคลากร MINOR
ที่มีประสบการณ์และได้รับการอบรมหลักสูตรด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์
4.5 มีสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกก ากับ MAJOR
ดูแลด้านสุขภาพเป็ดพันธุ์
4.6 บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีและต้องได้รับการตรวจ MAJOR
สุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และห้ามผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย
ของโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหาร 
เข้าปฏิบัติงานภายในส่วนโรงเรือนเล้ียงเป็ดพันธุ ์โดยใช้แบบฟอร์ม
ใบรับรองแพทย์ที่ได้รับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภา

4.7 โรงเรือนและอุปกรณ์ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการบ ารุง MAJOR
รักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพดี  มีความปลอดภัยต่อ
เป็ดพันธุแ์ละผู้ปฏิบัติงาน
4.8 (1) ท าความสะอาด ฆ่าเชือ้โรงเรือนและอุปกรณ์หลังจากย้าย MINOR
เป็ดพันธุรุ่์นเก่าออกและก่อนน าเป็ดพันธุรุ่์นใหม่เข้าเล้ียง
4.8 (2) ผู้เล้ียงเป็ดพันธุต้์องน้ามูลสัตว์และวัสดุรองพืน้ออกและ MINOR
ท้าความสะอาดและฆ่าเชือ้อุปกรณ์และโรงเรือน
4.9 หลังจากย้ายเป็ดพันธุรุ่์นเก่าออก ให้ท าความสะอาด ฆ่าเชือ้ MAJOR
โรงเรือนและอุปกรณ์ ตรวจประสิทธิภาพ การท าความสะอาด เช่น
การป้ายเชือ้ (swab) และปิดพักโรงเรือน ก่อนน าเป็ดพันธุรุ่์นใหม่
เข้าเล้ียงหรือปฏิบัติตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด กรณีเกิดโรคระบาด
ให้ปฏิบัติตามประกาศและระเบียบกรมปศุสัตว์

(1) คู่มือการจัดการฟาร์ม

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์

(3) การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

(2) บุคลากร
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4.10 (1) สารเคมี ยาฆ่าเชือ้ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการ MAJOR
ต่างๆ ให้ใช้ตามค าแนะน าของฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึน้ทะเบียนกับ
กรมปศุสัตว์ หรือตามค าแนะน าของสัตว์แพทย์ ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
4.10 (2) สถานที่เก็บเฉพาะในการจัดเก็บสารเคมี ยาฆ่าเชือ้ หรือ MAJOR
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วน เพือ่ควบคุมการหยิบ
ใช้ไม่ท้าให้เกิดการปนเปือ้นสู่เป็ดพันธุ ์และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล
4.10 (3) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารเคมี MAJOR
ยาฆ่าเชือ้ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ถูกต้อง รวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี ยาฆ่าเชือ้
หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

4.11 (1) มีการเก็บไข่ ท าความสะอาด ฆ่าเชือ้ไข่ฟักอย่างถูกสุขลักษณะ MAJOR
และเก็บไข่ฟักไว้ในห้องเก็บไข่ที่มีสภาพเหมาะสม
4.11 (2) ควรเก็บไข่อย่างน้อยวันละ 3 คร้ัง มีวิธีการเก็บไข่ที่ถูก REC
สุขลักษณะและฆ่าเชือ้ที่ผิวเปลือกไข่โดยวิธีการที่เหมาะสม โดย
แยกเก็บไข่สะอาดในช่องวางไข่ (nestbox) ก่อน แล้วจึงกลับมาเก็บ
ไข่เปือ้น เพือ่ป้องกันการปนเปือ้น
4.11 (3) ต้องท้าความสะอาดช่องวางไข่ให้สะอาดอยูเ่สมอ หากใช้ MAJOR
วัสดุรองรังต้องเก็บมูลเป็ดและวัสดุรองรังที่สกปรกออก พร้อมทั้งเติม
วัสดุรองรังใหม่อย่างสม่้าเสมอ และหากใช้แผ่นรองกรงไข่ (Nest pad) 
ต้องเปล่ียนหมุนเวียนเพือ่น้าออกไปล้างท้าความสะอาดและฆ่าเชือ้

5.1 การจัดการสุขภาพสัตว์ การใช้ยา และโปรแกรมวัคซีน MAJOR
อยูภ่ายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
5.2 (1) มีการป้องกันและฆ่าเชือ้โรค ยานพาหนะ อุปกรณ์ และ MAJOR
บุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออก
จากฟาร์มที่สามารถตรวจสอบได้
     - มีบันทึกการเข้า - ออกจากฟาร์มของบุคคลและยานพาหนะ MAJOR
ที่สามารถตรวจสอบได้
     - ผู้ที่จะเข้าในพืน้ที่เล้ียงเป็ดพันธุจ์ะต้องผ่านการพ่นน้้ายาฆ่าเชือ้ MAJOR
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน อาบน้้า สระผมให้สะอาด
และเปล่ียนไปใส่เคร่ืองแต่งกายทีก่้าหนดไวใ้ห้ใช้เฉพาะในพืน้ทีเ่ล้ียงเป็ดพันธุ์
     - บุคคลที่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกในช่วงก่อนเข้าฟาร์ม MAJOR
ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเข้าฟาร์ม จะต้องมีระยะพักโรค โดยไม่ไป
สัมผัสเป็ดพันธุใ์นโรงเรือนเป็นระยะเวลา 1 วัน ถึง 3 วัน

(1) การป้องกันและควบคุมโรค
5. สุขภาพสัตว์

(4) การจัดการไข่

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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     - แยกรองเท้าส้าหรับใช้ภายนอกและภายในโรงเรือนและ MAJOR
ระหว่างโรงเรือนอย่างชัดเจน ต้องมีอ่างน้้ายาฆ่าเชือ้ ส้าหรับจุม่
รองเท้าบูทเวลาเข้าโรงเรือนเพือ่ป้องกันการน้าเชือ้โรค
เข้าสู่โรงเรือน
     - บริเวณทางเข้าของแต่ละโรงเรือนต้องมีจุดล้างมือ MAJOR
     - เส้ือผ้าและรองเท้าที่ใช้ภายในฟาร์มต้องมีการท้าความสะอาด MAJOR
และฆ่าเชือ้ทุกคร้ังหลังใช้งานเสร็จ
5.2 (2) อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ให้แยกเคร่ืองมือที่ใช้ในแต่ละโรงเรือน MAJOR
เพือ่ป้องกันการปนเปือ้นข้าม มีวิธีการฆ่าเชือ้อุปกรณ์ ที่ใช้ในการด้าเนิน
กิจกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อนน้าเข้าเขตพืน้ที่เล้ียงเป็ดพันธุ์
เพือ่ป้องกันการปนเปือ้นของเชือ้โรค
5.2 (3) ควบคุมสุขลักษณะภายในฟาร์มเพือ่ไม่ให้เป็นแหล่ง MAJOR
สะสมเชือ้โรค โดยเฉพาะเขตพืน้ที่เล้ียงเป็ดพันธุ ์ ห้ามน้าอาหาร
เข้าไปรับประทานภายในโรงเรือน
5.2 (4) บริเวณรอบๆ โรงเรือนภายในระยะ 3 เมตร ต้องสะอาด MAJOR
ไม่มีขยะ และไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะน้าเชือ้
5.3 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติ MAJOR
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม
และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 
5.4 (1) การจัดการซากเป็ดพันธุใ์ห้อยูใ่นดุลยพินิจของสัตวแพทย์ MAJOR
ผู้ควบคุมฟาร์มด้วยวิธีเหมาะสม
     - การฝัง อยูใ่นบริเวณน้้าท่วมไม่ถึง และไม่ใกล้แหล่งน้้า
และให้ส่วนบนสุดของซากอยูใ่ต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
และห่างจากระดับน้้าใต้ดินโรยปูนขาวหรือราดด้วยน้้ายาฆ่าเชือ้
ก่อนกลบหลุมเหนือระดับผิวดินและต้องป้องกันไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขีย่
     - บ่อหรือหลุมทิ้งซาก ต้องมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขีย่
     - การเผา อยูใ่นบริเวณที่เหมาะสม ใช้ไฟเผาซากจนหมด
     - การกลบทับและย่อยสลาย (composing) มีพืน้ที่ส้าหรับ
การกลบทับเพือ่ย่อยสลายซากไก่ที่เหมาะสมและมีขัน้ตอนปฏิบัติถูกต้อง
ตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ
5.4 (2) ในกรณีมีการเคล่ือนย้ายซากสัตว์ปีกออกนอกฟาร์ม REC

ให้ด้าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการน้าซากสัตว์ปีก
ที่ตายปกติหรือคัดทิ้งออกจากฟาร์มของกรมปศุสัตว์

5.5 อยูภ่ายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม โดยปฏิบัติตาม MAJOR
พระราชบัญญติัวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม
และตามข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032
เร่ือง ข้อปฎิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

(2)  การบ าบัดโรคสัตว์

ผลการตรวจ
หมายเหตุ
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5.6 ห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและสารต้องห้ามตามที่ MAJOR
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนด

6.1 (1) ดูแลเป็ดพันธุใ์ห้มีความเป็นอยูท่ี่สบาย หากเป็ดพันธุ ์ป่วย MAJOR
บาดเจ็บ พิการหรือคัดทิ้ง ควรได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม เพือ่มิให้เกิด
ความทุกข์ทรมาน
6.1 (2) ฟาร์มเป็ดพันธุต้์องมีการจัดการด้านสวัสดิภาพเป็ดพันธุ์ MAJOR
โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและ
ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เล้ียง ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง
และพระราชบัญญติัป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. 2557 โดยมีการตรวจสอบสุขภาพและสวัสดิภาพฝูงเป็ดพันธุ์
อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง สุ่มชัง่น้้าหนักตัวเป็ดพันธุแ์ละควบคุมการกิน
อาหาร เพือ่ให้เป็ดพันธุม์ีน้้าหนักตัวได้ตามที่ต้องการ

7.1 ขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลเป็ดให้น าไปก าจัดหรือจัดการ MAJOR
ด้วยวิธีที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ
7.2 (1) มีการป้องกันการร่ัวไหลของน้ าเสีย กรณีปล่อยน้ าที่ใช้ในฟาร์ม MAJOR
ออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ให้บ าบัดน้ าเสียอย่างถูกต้อง ก่อนปล่อย
ออกจากฟาร์ม
7.2 (2) กรณีปล่อยน้้าเสียออกสู่แหล่งน้้าสาธารณะต้องมีการบ้าบัด MAJOR
น้้าเสียจากฟาร์มตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง ในกรณีที่เกิดโรคระบาด
ในฟาร์ม น้้าเสียจากโรงเรือนหรือฟาร์ม ต้องมีการบ้าบัดและฆ่าเชือ้
ตามความเหมาะสม
7.3 (1) ก่อนเคล่ือนย้ายวัสดุรองพืน้หลังการปลดเป็ดพันธุ ์ MAJOR
ต้องป้องกันการฟุง้กระจายของวัสดุรองพืน้ หลังการย้ายเป็ดพันธุ์
ออกจากฟาร์ม โดยการพ่นด้วยยาฆ่าเชือ้โรค ก่อนเคล่ือนย้าย 
และมีผ้าใบคลุมรถบรรทุกเพือ่ป้องกันการตกหล่น และห้ามน าวัสดุ
รองพืน้เก่ากลับมาใช้อีก และปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์
7.3 (2) กรณีที่วัสดุรองพืน้สังเคราะห์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ MAJOR
ห้ท าความสะอาด ฆ่าเชือ้ทุกคร้ังก่อนน ากลับม าใช้ใหม่
7.4 กรณีเป็นขยะติดเชือ้ ให้แยกท าลายตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ MAJOR
ผู้ควบคุมฟาร์มและก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์

หมายเหตุ

6. สวัสดิภาพสัตว์

7. สิง่แวดล้อม

หัวข้อ
ผลการตรวจ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

8.1 มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขัน้ตอนที่ส าคัญ MAJOR
ในการจัดการฟาร์มที่มีผลต่อสุขภาพ ผลผลิตและการควบคุมโรค 
ทั้งนี้ ครอบคลุม
8.1.1 ข้อมูลเกีย่วกับการจัดการด้านบุคลากร เช่น  
     - การจัดแบ่งโครงสร้าง MINOR
     - การด าเนินงาน MINOR
     - จ านวนบุคลากร MINOR
     - การแบ่งหน้าที่ MINOR
     - ความรับผิดชอบ MINOR
     - ข้อมูลด้านสุขภาพ MAJOR
     - ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรในฟาร์ม MINOR
8.1.2 ข้อมูลเกีย่วกับการจัดการด้านการผลิต เช่น 
     - ข้อมูลฝูงสัตว์ MAJOR
     - การกินอาหารและน้้า MAJOR
     - น้ าหนักเป็ดพันธุ์ MAJOR
     - อัตราการให้ผลผลิต MAJOR
     - อัตราการตายและการคัดทิ้ง MAJOR
8.1.3 ข้อมูลการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรค เช่น
     - ข้อมูลการใช้ยา วัคซีน สารเคมี MAJOR
     - ใบส่ังยาสัตว์ ใบมอบหมายการใช้ยา และใบส่ังผสมยาในอาหารสัตว์ MAJOR
โดยระบุชือ่ ชนิด รุ่นการผลิต วันที่ใช้ และปริมาณการใช้
8.2 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลไว้ให้ตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี MINOR

ผลการตรวจ
หมายเหตุ

8. การบันทึกข้อมูล

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์

หัวข้อ

ข้อสังเกต (Reccommenation) หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยอาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหต:ุ
ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดพันธุ ์และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดพันธุใ์นบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
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