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หัวข้อ เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร  REC

           เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกัน

           การแพร่ระบาดของโรคได้

    1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง REC

    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR

           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี

           มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน

    1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดี เนื้อที่เหมาะสมกับขนาดฟาร์ม MINOR
    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ด ี มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน  แยกจากบ้านพักอาศัย MAJOR

           และสํานักงาน

    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์  หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MINOR

    1.2.4 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยง ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MINOR
    1.2.5 มีโรงเรือนเลี้ยงแพะนม  หากมีแปลงหญ้าควรมีร่มเงากันแดดและความร้อน MINOR

    1.3.1 โรงเรือนมีพื้นที่เพียงพอ โดยแพะ 1 ตัวต่อพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตร MINOR
    1.3.2 โรงเรือนแพะมีโครงสร้างแข็งแรง มีหลังคากันแดด กันฝน และกันแรงลมได้ MINOR

           อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลังคาสูงอย่างน้อย 2.5 เมตร  และภายใน

           โรงเรือนกั้นแบ่งเป็นคอก

    1.3.3 ผนังคอกโปร่ง มีความสูงไม่ต่ํากว่า 1.5 เมตร REC

    1.3.4 พื้นโรงเรือนและพื้นคอก ต้องแห้งและสะอาด MINOR
    1.3.5 พื้นใต้โรงเรือนเป็นพื้นซีเมนต์หรือพื้นดินอัดแน่น ทางขึ้นโรงเรือนยกระดับ MINOR

           ลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา 

    1.3.6 กรณียกพื้นคอก ต้องมีความสูงของคอกเหมาะสม และใต้ถุนมีตาข่ายก้ัน MINOR
    1.3.7 มีอ่างน้ํายาฆ่าเช้ือโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคล เวลาเข้าและออกจากโรงเรือน MAJOR
    1.3.8 อุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงเรือนต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อแพะนม MINOR
           และผู้เลี้ยง

วันท่ี  ตรวจประเมิน ........................ วันท่ี ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งท่ี 1..........................  ครั้งท่ี 2..........................

   1.3 โรงเรือน  

   1.2 ผังลักษณะฟาร์ม  

ผลการตรวจ

   1.1 สถานที่ต้ัง
1. องค์ประกอบของฟาร์ม                          

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)
รหัส   F-DG-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี 0
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า  1/6



หัวข้อ เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1 อาหารสัตว์มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR

    2.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ MAJOR

         ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง 

         ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

    2.3 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น MAJOR

         อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ

         สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 

    2.4 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม MAJOR

          -สะอาด แหง้ ปลอดจากสัตว์พาหะ 

          -สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์

          -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน

    2.5 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR

    2.6 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ  และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือ MINOR

         การจัดการประจําฟาร์ม

    2.7 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR

         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    3.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงแพะนมต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้ MAJOR
    3.2 มีน้ําสะอาดและเพียงพอสําหรับแพะนม   มีความเหมาะสมสําหรับใช้ในฟาร์ม MAJOR

         ตามวัตถุประสงค์

    4.1.1 การเตรียมโรงเรือน MINOR
    4.1.2 การจัดการด้านการเลี้ยงแพะนม MINOR
    4.1.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา MINOR
    4.1.4 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ MINOR
    4.1.5 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MINOR
    4.1.6 การจัดการรีดนม และการเก็บรักษาน้ํานมดิบ MINOR

    4.1.7 การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม MINOR

    4.1.8 การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ MINOR

   4.1 คู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

3. นํ้า

4. การจัดการฟาร์ม

ผลการตรวจ

2.  อาหารสําหรับแพะนม

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)

รหัส   F-DG-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี 0
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า  2/6
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พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    4.2.1 มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม MINOR
    4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม MINOR
    4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มแพะนมกํากับดูแลด้าน MAJOR
           สุขภาพแพะนม
    4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี มีการตรวจสอบก่อนทําการรีดนม MAJOR
    4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี MAJOR

    4.3.1 โรงเรือนและบริเวณโดยรอบต้องสะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสม MINOR
           หรือเพาะเชื้อโรค แมลง และสัตว์พาหะนําโรค
    4.3.2 ทําความสะอาดและฆ่าเช้ือโรงรีดนม และอปุกรณ์สม่ําเสมอ MAJOR
    4.3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บเป็นสัดส่วน สะดวกในการปฏิบัติงาน MINOR
    4.3.4 มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์สม่ําเสมอ MAJOR

    2.2.1 มีการคัดเลือกและจัดฝูงแพะนมตามขนาด อายุ เพศ พ่อพันธุ์ MAJOR

           และแม่พันธุ์ทดแทน

    2.2.2 มีการคัดแพะนมที่พิการหรือไม่สมบูรณ์ออกจากฝูง M AJOR

    5.1.1 ระบุแหล่งที่มาของแพะนม แพะนมที่ซื้อเข้าฟาร์มจะต้องได้รับการกักโรค MAJOR
           และตรวจรับรองสุขภาพจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
    5.1.2 การป้องกันเช้ือโรคจากภายนอกฟาร์ม

             - มีระบบการทําลายเช้ือโรคก่อนเขา้และออกจากฟาร์ม MAJOR

             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR

    5.1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค

             - มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย หรือวัคซีนอื่นๆ MAJOR

               ตามความเหมาะสม

             - มีโปรแกรมการกําจัดพยาธิภายในและภายนอก MAJOR

   5.1 การป้องกันโรคและควบคุมโรค

   4.2 บุคลากร

   4.3 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา

   4.4 การจัดการฝูงแพะ

ผลการตรวจ

5. สุขภาพสัตว์                     

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)

รหัส   F-DG-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี 0
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า  3/6



หัวข้อ เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    5.1.4 การควบคุมโรค

             - มีการตรวจสอบสุขภาพแพะนม และการจัดการแพะป่วย MAJOR

             - การควบคุมและการกําจัดสัตว์พาหะบริเวณรีดนม สถานที่เก็บอาหารสัตว์ MAJOR

             - มีโปรแกรมการตรวจโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น MAJOR

               โรคแท้งติดต่อ

             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR

               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR

    5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดแูลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

    5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR

           เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

   6.1 มีการตรวจสอบฝูงแพะนมอย่างสม่ําเสมอ MINOR
   6.2 ภายในโรงเรือนต้องสะอาด มีการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจํานวนแพะนม MINOR
   6.3 ดูแลแพะนมให้ได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตามลักษณะ MINOR
        ของสายพันธุ์
   6.4 มีการดูแลแพะนมที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วยหรือพิการ ตามความเหมาะสม MINOR

   7.1 มีการจัดการซากแพะนมที่เหมาะสม MAJOR
   7.2 ขยะมูลฝอยต้องรวบรวมในภาชนะรองรับที่ปิดมิดชิด และนําไปกําจัด MINOR
        โดยวิธีที่เหมาะสม
   7.3 มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นหรือก่อให้ MINOR
        เกิดความรําคาญต่อผู้ที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง
   7.4 ในกรณีน้ําเสียที่ต้องการจะปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีระบบบําบัด MAJOR
        น้ําเสียให้เหมาะสม

6.สวัสดิภาพสัตว์                

7. สิ่งแวดล้อม                      

   5.2  การบําบัดโรค

ผลการตรวจ
       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)

รหัส   F-DG-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี 0
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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หัวข้อ เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    8.1.1 ผู้รีดนมต้องมีสุขภาพดี ปราศจากโรคติดต่อที่จะแพร่กระจายเชื้อมา MAJOR
           ยังแพะนมหรือน้ํานม
    8.1.2 ผู้รีดนมต้องปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี MAJOR

    8.2.1 ต้องเตรียมแม่แพะก่อนทําการรีดนมให้สะอาด MAJOR

           ทําความสะอาดบริเวณเต้านมก่อนทําการรีดนมทุกครั้ง

    8.2.2 ก่อนรีดนมให้รีดนม 2-3 ครั้งเพื่อทดสอบน้ํานมว่าผิดปกติหรือไม่ MAJOR
           และมีการทดสอบเต้านมอักเสบทุกเต้า ก่อนรีดนมลงถังรวม
    8.2.3 กรณีที่ใช้ยากับแพะนม ต้องพ้นระยะหยุดยาก่อนรีดน้ํานมเพื่อจําหน่าย MAJOR
           และให้ส่งน้ํานมตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง

    8.3.1 รีดนมให้ถูกต้องตามหลักวิธี และหลังรีดนมเสร็จต้องจุ่มหัวนมใน MAJOR
           น้ํายาจุ่มหัวนมทุกครั้ง
    8.3.2 อุปกรณ์และภาชนะรองรับน้ํานมดิบต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นอับหรือบูด MAJOR
           ผิวเรียบไม่มีรอยเชื่อมต่อ ไม่ทําปฏิกิริยากับน้ํานมดิบ และทําความ
           สะอาดฆ่าเช้ือก่อนและหลังการใช้
    8.3.3 หลังจากรีดนมเสร็จต้องทําความสะอาดอุปกรณ์รีดนม กรณีใช้เครื่อง MAJOR
           รีดนมให้ถอดช้ินส่วนออกล้างและผึ่งลมให้แห้งทุกครั้ง

     8.4.1 น้ํานมดิบที่รีดได้และบรรจุในถังต้องรีบขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ MAJOR
            หรือโรงงานแปรรูปให้เร็วที่สุด กรณีไมแ่ช่เย็นต้องไม่เกิน 2 ช่ัวโมง
     8.4.2 หลังจากส่งน้ํานมแล้ว ต้องทําความสะอาดถังนมโดยเร็ว MAJOR
     8.4.3 หากไม่สามารถส่งน้ํานมได้ทันที  ให้เก็บรักษาน้ํานมไว้อย่างเหมาะสม MAJOR
     8.4.4 ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งน้ํานมต้องสะอาด ปลอดภัย MAJOR
            และป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการขนส่งได้

          ให้เป็นไปตาม มกษ. 6006-2551 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้ํานมแพะดิบ REC
          และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)

   8.4 การเก็บรักษาและการขนส่งน้ํานมดิบ

    8.5 คุณภาพน้ํานมแพะดิบ 

8.  การผลิตนํ้านมดิบ การเก็บรักษาและการขนส่งนํ้านมดิบ

ผลการตรวจ

   8.3 การรีดนม

   8.2 การเตรียมแม่แพะก่อนการรีด

   8.1 ผู้รีดนม
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หัวข้อ เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    9.1 มีบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและทําหมายเลขประจําตัวสัตว์ MINOR
    9.2 มีบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ เช่น การรักษาโรคและการใช้ยา MAJOR
    9.3 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี MINOR
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน และไม่มี
ผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

9. การบันทึกข้อมูล

ผลการตรวจ
       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)
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