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เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร  REC
           เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
    1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีนํ้าท่วมขัง REC
    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR
           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเส่ียง ต้องมี
           มาตรการในการป้องกันการปนเป้ือน

    1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดี เน้ือที่เหมาะสมกับขนาดฟาร์ม MINOR
    1.2.2 มีการจัดพื้นที่ของฟาร์มเป็นสัดส่วนชัดเจน แยกออกจากที่พักอาศัย MAJOR
    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์  หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MINOR
    1.2.4 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเล้ียง ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MAJOR
    1.2.5 มีโรงเรือนเล้ียงแพะเนื้อ หากมีแปลงหญ้าควรมีร่มเงากันความร้อน MINOR

    1.3.1 โรงเรือนแพะมีโครงสร้างแข็งแรง มีหลังคากันแดด กันฝน และกัน MINOR
           แรงลมได้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลังคาสูงอย่างน้อย 2.5 เมตร 
           และภายในโรงเรือนกั้นแบ่งเป็นคอก
    1.3.2 ผนังคอกโปร่ง มีความสูงไม่ต่ํากว่า 1.5 เมตร REC
    1.3.3 พื้นโรงเรือนและพื้นคอก ต้องแห้งและสะอาด MINOR
    1.3.4 พื้นใต้โรงเรือนเป็นพื้นซีเมนต์หรือพื้นดินอัดแน่น ทางขึ้นโรงเรือน MINOR
           ยกระดับลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา ใต้ถุนโรงเรือนมีลวดตาข่ายก้ัน
    1.3.5 มีอ่างนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคล เวลาเข้าและออกโรงเรือน MAJOR
    1.3.6 อุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงเรือนต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อแพะเนื้อ MINOR
           และผู้เล้ียง

หัวข้อ
ผลการตรวจ

   1.2 ลักษณะฟาร์ม  

วันที่  ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งที่ 1..........................  ครั้งที่ 2..........................

   1.1 ทําเลที่ต้ังของฟาร์ม  
1. องค์ประกอบของฟาร์ม                           

   1.3 ลักษณะโรงเรือน  

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
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วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 1/5



เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1.1 มีคอกเล้ียงแพะเนื้อ ตามขนาด อายุ และเพศ MINOR
    2.1.2 มีคอกคัดสําหรับคัดแยกแพะเนื้อ MINOR
    2.1.3 สถานที่เก็บอาหารเล้ียงสัตว์ ต้องแยกเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทได้ดี MAJOR
           และสามารถป้องกันสัตว์พาหะนําโรคได้
    2.1.4 สถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน สะดวกในการปฏิบัติงาน MINOR
    2.1.5 อุปกรณ์ให้นํ้าและที่ให้อาหารต้องแห้ง สะอาดและมีจํานวนเพียงพอ MINOR
    2.1.6 โรงเรือนและบริเวณโดยรอบให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสม หรือเพาะ MINOR
           เชื้อโรค แมลงและสัตวพ์าหะนําโรค

    2.2.1 มีการคัดเลือกและจัดฝูงแพะเนื้อตามขนาด อายุ เพศ พ่อแม่พันธุ์ทดแทน MAJOR
    2.2.2 มีการคัดแพะเนื้อที่พิการหรือไม่สมบูรณ์ออกจากฝูง MAJOR

    2.3.1 อาหารหยาบ เช่น หญ้าและพืชอาหารสัตว์ต้องมีคุณภาพดี MAJOR
    2.3.2 อาหารข้นมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR
    2.3.3 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย MAJOR
           การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง 
           ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์
    2.3.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบ้ืองต้น MAJOR
           อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารข้น
           และสารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 
    2.3.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม MAJOR
             -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 
             -สามารถป้องกันการปนเป้ือนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
             -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
    2.3.6 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR
    2.3.7 มีปริมาณอาหารหยาบและอาหารข้นเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการ MINOR
           ของสัตว์ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟารม์
    2.3.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR
           ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

   2.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์

หัวข้อ

2. การจัดการฟาร์ม                                      

ผลการตรวจ

   2.3  การจัดการอาหารสัตว์

   2.2 การจัดการฝูงแพะ

       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
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       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.4.1 มีบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและทําหมายเลขประจําตัวสัตว์ MINOR
    2.4.2 กรณีเป็นฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ มีบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต และข้อมูล MINOR
           การสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์
    2.4.3 มีบันทึกข้อมูลการใช้อาหารเลี้ยงแพะเนื้อ MINOR
    2.4.4 มีบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ เช่น การรักษาโรคและการใช้ยา MAJOR
    2.4.4 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี MINOR

        มีคู่มือการจัดการฟาร์ม ประกอบด้วยหัวข้อ ดังน้ี
    2.5.1 การเตรียมโรงเรือน MINOR
    2.5.2 การจัดการด้านการเลี้ยงแพะเนื้อ MINOR
    2.5.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา MINOR
    2.5.4 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ MINOR
    2.5.5 การควบคุมและการกําจัดสัตว์พาหะ MINOR
    2.5.6 การจัดการสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม MINOR
    2.5.7 การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ MINOR

    3.1 มีบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม MINOR
    3.2 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี MAJOR
    3.3 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม MINOR

    4.1.1 การป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกฟาร์ม
             - มีระบบการทําลายเช้ือโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม MAJOR
             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR

    4.1.2 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
             - มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย หรือวัคซีนอื่นๆ MAJOR
               ตามความเหมาะสม
             - มีโปรแกรมการกําจัดพยาธิภายในและภายนอกเป็นประจํา MAJOR

   4.1 การป้องกัน และควบคุมโรค

หัวข้อ
ผลการตรวจ

4. การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์               

   2.4 การบันทึกข้อมูล

3 การจัดการด้านบุคลากร

   2.5 คู่มือการจัดการฟาร์ม
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       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    4.1.3 การควบคุมโรค
             - มีการพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค ทําความสะอาดในคอก MINOR
             - การจัดการแพะเนื้อตาย และการทําลายซากแพะเน้ืออย่างเหมาะสม MAJOR
             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MAJOR
             - มีโปรแกรมการตรวจโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง MAJOR
               เช่น โรคแท้งติดต่อ
             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR
               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    4.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR
    4.2.2 การรกัษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR
           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

           การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR
           เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

   5.1 มีการตรวจสอบฝูงแพะเนื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง MINOR
   5.2 ภายในโรงเรือนต้องสะอาด มีการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจํานวนแพะเนื้อ MINOR
   5.3 ดูแลแพะเนื้อให้ได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตาม MINOR
        ลักษณะของสายพันธุ์
   5.4 มีการดูแลแพะเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วยหรือพิการ ตามความเหมาะสม MINOR

    6.1 แหล่งนํ้าที่ใช้เล้ียงแพะเนื้อต้องสะอาด และป้องกันการปนเป้ือนได้ MAJOR
    6.2 นํ้าที่ให้แพะเนื้อกินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ MINOR
         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้นํ้าบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
         นํ้าบาดาลที่บริโภคได้ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    6.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําโคนมด้าน กายภาพ เคมี MINOR
         ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม  และมีการส่งตรวจ
         วิเคราะห์คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเส่ียงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    6.4 มีปริมาณนํ้าเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR

หัวข้อ
ผลการตรวจ

6. การจัดการระบบน้ํา

   4.3  การใช้ยา

5. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์                 

   4.2  การป้องกันและรักษาโรค
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       หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
เกณฑ์ในการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    6.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้นํ้า ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR
         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

   7.1 มีการจัดการซากแพะเนื้อที่เหมาะสม MAJOR
   7.2 ขยะมูลฝอยต้องรวบรวมในภาชนะรองรับที่ปิดมิดชิด และนําไปกําจัด MINOR
        โดยวิธีที่เหมาะสม
   7.3 มูลสัตว์ ส่ิงปฏิกูล นํ้าทิ้ง ต้องผ่านการบําบัดโดยวิธีที่เหมาะสม ไม่ก่อ MINOR
        ให้เกิดกล่ินหรือก่อให้เกิดความรําคาญต่อผู้ที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง
หมายเหตุ
MAJOR หมายถงึ ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่
ข้อบกพร่องได้

7. การจัดการสิ่งแวดล้อม                      

หัวข้อ
ผลการตรวจ
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