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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1.1 ได้รับการยินยอมหรือไม่ขัดต่อระเบียบของหน่วยราชการส่วนท้องถ่ิน MAJOR
1.1.2 ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวกต่อการขนส่ง REC
1.1.3 ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ REC
ไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน เช่น กล่ิน เสียง
1.1.4(1) ต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากอันตรายทาง MINOR

กายภาพ เคมี และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันอันตรายท่ีมี
ประสิทธิภาพ
1.1.4(2) ท่ีต้ังฟาร์มต้องไม่อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดน้ าท่วม REC

1.2.1 พ้ืนท่ีฟาร์มมีขนาดและจ านวนโรงเรือนเพียงพอเหมาะสมใน
การเล้ียงสัตว์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และส่ิงแวดล้อม 
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มท่ีดี และจัดพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนเหมาะสม MINOR

ตามวัตถุประสงค์ เช่น โรงเรือน คอกพัก สถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ เก็บอุปกรณ์
ท าลายซากสัตว์ รวบรวมขยะและมูลสัตว์ พ้ืนท่ีเล้ียงแยกเป็นสัดส่วนจากท่ีพัก
อาศัย
1.2.3(1) มีทางเข้า-ออกฟาร์มควายเน้ือทางเดียว MAJOR
1.2.3(2) มีป้ายแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์เตือนไม่ให้บุคคลท่ีไม่ได้รับ REC
อนุญาตเข้าฟาร์ม
1.2.4(1) มีร้ัวรอบบริเวณโรงเรือนและคอกพักสัตว์อย่างเหมาะสม MAJOR
1.2.4(2) ควรล้อมร้ัวบริเวณฟาร์มหรือใช้มาตรการอ่ืนทดแทน เช่น การปลูก REC

ต้นไม้เป็นแนวร้ัวล้อมรอบบริเวณฟาร์ม

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มควายเน้ือ
ช่ือผู้ประกอบการ.....................................................................................................................................................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1  สถานท่ีต้ัง

1.2  ผังและลักษณะของฟาร์ม

REC

หมายเหตุ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.3.1 สร้างด้วยวัสดุท่ีคงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุง MINOR
รักษา มีหลังคา ชายคาสูงจากพ้ืนดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีการระบาย
อากาศท่ีดี และวัสดุท่ีใช้ในโรงเรือนไม่ควรมีส่วนย่ืนท่ีแหลมคม ไม่ก่อให้
เกิดอันตรายต่อคนและควาย
1.3.2(1) มีพ้ืนท่ีในโรงเรือนเพียงพอกับจ านวนควายให้แสดงพฤติกรรมได้ตาม MINOR
ธรรมชาติ เช่น หมุนตัว พักผ่อน ยืน และนอน
1.3.2(2) พ้ืนท่ีคอกควรมีขนาดอย่างน้อย 5 ตารางเมตร/ตัว REC
1.3.3(1) พ้ืนโรงเรือนเป็นพ้ืนเรียบ ไม่ล่ืน โดยอาจเป็นคอนกรีต ดิน หรือ MINOR

ทรายอัดแน่น สามารถท าความสะอาดและจัดการได้โดยสะดวก สามารถ
ระบายน้ าได้ดี ส่วนด้านท้ายคอกควรมีร่องน้ า เพ่ือรวมน้ าให้ไหลไปในทิศทาง
เดียวกัน
1.3.3(2) หากใช้วัสดุรองพ้ืน เช่น แผ่นยาง แกลบ ควรมีการท าความสะอาด MINOR

หรือเปล่ียนวัสดุรองพ้ืนในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
1.3.4 รางหรือภาชนะใส่อาหารและน้ าส าหรับควาย ท าด้วยวัสดุท่ีท า MINOR
ความสะอาดง่าย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวสัตว์
1.3.5 มีรางหรือภาชนะใส่อาหารและน้ า มีปริมาณเพียงพอกับขนาด อายุ MINOR

และจ านวนควาย วางอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ควายกินอาหารและน้ า
ได้สะดวก
1.3.6 มีซองบังคับสัตว์ท่ีสามารถบังคับสัตว์ได้ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย REC
ของผู้ปฏิบัติงาน

2.1 มีเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติงานในฟาร์มส าหรับกิจกรรมท่ีส าคัญ 
ได้แก่
2.1.1 แผนการผสมพันธ์ุและปรับปรุงพันธ์ุ MINOR

2.1.2 การจัดการอาหารให้ควาย MINOR

2.1.3 การจัดการด้านสุขภาพ MINOR
2.1.4การท าความสะอาด MINOR
2.1.5 การจัดการขยะและมูลสัตว์ MINOR

2.2.1 จัดให้มีอาหารท่ีเหมาะสมกับความต้องการของควาย MAJOR
2.2.2 กรณีท่ีใช้อาหารส าเร็จรูป ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามพระราช MAJOR

บัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และให้ตรวจสอบคุณภาพ
อาหารควายทางกายภาพในเบ้ืองต้น 
2.2.3 ในกรณีผสมอาหารเองในฟาร์ม วัตถุดิบท่ีใช้หรือส่ิงท่ีเติมในอาหาร MAJOR

ต้องมีคุณภาพและปลอดภัย ห้ามใช้สารต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มควายเน้ือ

1.3  โรงเรือนและอุปกรณ์

2.  การจัดการฟาร์ม

2.2 การจัดการอาหารส าหรับควายเน้ือ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

2.2.4 การผสมยาสัตว์ในอาหารและน้ าเพ่ือรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้การ MAJOR
ก ากับดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม และให้มีพ้ืนท่ีเก็บอาหารสัตว์ผสมยา
ดังกล่าวแยกออกจากอาหารท่ัวไปและมีการบ่งช้ี
2.2.5 มีสถานท่ีเก็บอาหารควายท่ีสามารถป้องกันการปนเป้ือนและ MAJOR
การเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์ได้ ควรเป็นสถานท่ีเฉพาะ สะอาด แห้ง
ระบายอากาศได้ดี สามารถป้องกันแมลงและสัตว์พาหะรวมท้ังไม่ควรจัดวาง
ภาชนะบรรจุอาหารข้นสัมผัสกับพ้ืนโดยตรง

2.3.1 น้ าส าหรับควายกินมีความสะอาด และมีปริมาณเพียงพอ MAJOR
2.3.2 แหล่งน้ าใช้ในฟาร์มอยู่ในบริเวณท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็น MAJOR

อันตราย
2.3.3 น้ าท่ีใช้ในฟาร์มต้องสะอาด เพียงพอและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ MAJOR

ในการใช้

2.4.1 โรงเรือนและอุปกรณ์สะอาดและถูกสุขลักษณะ เช่น เก็บมูลทุกวัน MINOR
กวาดล้างพ้ืนโรงเรือนไม่ให้เป็นท่ีสะสม และหมักหมมของมูลควาย
และเศษอาหาร
2.4.2 บ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี  ใช้งานได้ตาม MINOR
วัตถุประสงค์ มีความปลอดภัยต่อควายและผู้ปฏิบัติงาน หากเกิดการช ารุด
เสียหาย ต้องท าการซ่อมบ ารุงเพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.3 สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ท่ีใช้ใน MINOR
กระบวนการต่างๆ ให้ใช้ตามค าแนะน าของฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีข้ึนทะเบียน
กับกรมปศุสัตว์ หรือส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือตาม
ค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม และจัดเก็บเป็นสัดส่วน
2.4.4 กรณีมีปลักเทียม ต้องท าการถ่ายเทน้ าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือไม่ให้เป็น REC
แหล่งสะสมของเช้ือโรค

3.1 ลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และมีสัญญาจ้าง ซ่ึงสัญญาน้ันอาจเป็น MAJOR

หนังสือหรือการระบุด้วยวาจาอย่างชัดเจน ท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับค่าจ้าง
และช่วงระยะเวลาการท างาน
3.2 กรณีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว ต้องมีหนังสือเดินทางท่ีถูกต้องตาม MAJOR

กฎหมายและมีใบอนุญาตท างาน
3.3 ให้จัดสวัสดิการและจัดหาอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยแก่ลูกจ้างอย่าง MAJOR

เหมาะสม
3.4 มีจ านวนบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนควายท่ีเล้ียง มีการจัดแบ่งหน้าท่ี MINOR

และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.5 ผู้ประกอบการหรือบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเล้ียงควายต้องมีความรู้ MINOR
ประสบการณ์ ได้รับการฝึกอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้
เล้ียงควายได้อย่างถูกต้อง

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มควายเน้ือ

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

2.3 การจัดการน้ าใช้ในฟาร์ม

2.4 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา

3. บุคลากร
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

3.6 มีสัตวแพทย์ท่ีมีใบรับรองเป็นผู้ควบคุมฟาร์มก ากับดูแล MAJOR

ด้านสุขภาพควาย
3.7 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี และต้องได้รับ MAJOR

การตรวจสุขภาพประจ าปีว่าปราศจากโรคติดต่อท่ีอาจแพร่เช้ือมาสู่ควาย 
ต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและมีใบรับรองแพทย์
โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ท่ีได้รับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภา

4.1.1 มีการท าเคร่ืองประจ าตัวควายทุกตัว ตามระบบการท าเคร่ืองหมาย MINOR

และการข้ึนทะเบียนสัตว์แห่งชาติของกรมปศุสัตว์
4.1.2(1) การจัดการสุขภาพสัตว์ การใช้ยา และโปรแกรมวัคซีน อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ได้รับมอบหมาย
จากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
4.1.2(2) ต้องตรวจติดตามสุขภาพฝูงควายอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ได้แก่ MAJOR

โรคแท้งติดต่อ และวัณโรค
4.1.2(3) มีโปรแกรมการให้วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคระบาดท่ีส าคัญได้แก่ MAJOR

โรคคอบวม โรคปากและเท้าเป่ือย หรือโรคระบาดอ่ืนๆ และมีโปรแกรม
การก าจัดพยาธิภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม
4.1.3 มีการป้องกันและฆ่าเช้ือโรค ยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคล
ก่อนเข้า-ออกฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกฟาร์มของ
บุคคลภายนอกท่ีสามารถตรวจสอบได้
   - บุคคล
    (1) มีบันทึกการเข้า-ออกฟาร์มของบุคคลภายนอกท่ีจะเข้าฟาร์ม MAJOR
    (2) มีมาตรการป้องกันการน าเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์มท่ีทางเข้า-ออกฟาร์ม MAJOR
เช่น เปล่ียนรองเท้า มีอ่างน้ ายาฆ่าเช้ือ หรือใช้ถุงคลุมรองเท้า
    (3) ผู้ท่ีจะเข้าในพ้ืนท่ีเล้ียงควายต้องท าความสะอาด และ/หรือ ฆ่าเช้ือท่ี MAJOR
บริเวณมือ
   - ยานพาหนะ
    (1) มีบันทึกการเข้า-ออกฟาร์มของยานพาหนะทุกชนิด MAJOR

    (2) ยานพาหนะท่ีเข้าฟาร์มควาย ต้องผ่านการฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสม MAJOR

โดยเฉพาะล้อยานพาหนะ
   - วัสดุและอุปกรณ์ มีการฆ่าเช้ืออุปกรณ์ก่อนน าเข้าเขตพ้ืนท่ีเล้ียงควาย MAJOR
เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของเช้ือโรค

4.1.4 มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะน าโรค MAJOR
4.1.5 ระบุแหล่งท่ีมาของควาย และมีการกักโรค และตรวจรับรองสุขภาพ MAJOR
ควายท่ีน าเข้าฟาร์มใหม่
4.1.6 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 

4.1  การป้องกันและควบคุมโรค
4. สุขภาพสัตว์

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มควายเน้ือ

หัวข้อ
ผลการตรวจ

MAJOR
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4.1.7 การจัดการซากควายให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม MAJOR

ด้วยวิธีเหมาะสม ในกรณีของควายท่ีตายจากโรคระบาดต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

4.2.1 การบ าบัดโรคสัตว์ให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ MAJOR

ผู้ควบคุมฟาร์ม และเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 9032 เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
4.2.2 หากจัดเก็บวัคซีนหรือยาสัตว์ท่ีฟาร์ม ให้เก็บรักษาตามค าแนะน าของ MAJOR

กรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  หรือค าแนะน าบนฉลาก หรือ
เอกสารก ากับ และเก็บเป็นสัดส่วน

5.1 ดูแลควายให้มีความเป็นอยู่ท่ีสบาย หากควายป่วย บาดเจ็บ พิการ หรือ MAJOR

มีเหตุจ าเป็นต้องคัดท้ิง ให้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพ่ือมิให้เกิด
ความทุกข์ทรมาน
5.2 มีพ้ืนท่ีเล้ียงปล่อยภายนอกโรงเรือนโดยควรจัดให้มีพ้ืนท่ีลานโล่งและ MAJOR
มีต้นไม้หรือร่มเงาเพ่ือให้ควายได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและมีวิธีการ
เพ่ือลดอุณหภูมิของร่างกายควาย เช่น การให้ควายลงแช่ปลัก การใช้สเปรย์
พ่นน้ า หรือการอาบน้ าให้ควาย

6.1 ก าจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลควาย ด้วยวิธีการท่ี MINOR
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
6.2(1) กรณีปล่อยน้ าท่ีใช้ในฟาร์มออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ให้บ าบัดน้ าเสีย MINOR
อย่างถูกต้อง
6.2(2) กรณีเกิดโรคระบาดในฟาร์มต้องฆ่าเช้ือและบ าบัดน้ าเสียจาก MAJOR
โรงเรือนหรือฟาร์มก่อนปล่อยหรือระบายออกนอกฟาร์ม เพ่ือป้องกันไม่ให้

เช้ือกระจายสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก 
6.3 กรณีมีขยะติดเช้ือ เช่น ขวดยา ขวดวัคซีน เข็มฉีดยา ให้แยกท าลายและ MAJOR
ก าจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้อง เช่น การฝัง หรือเผา ภายใต้การก ากับดูแลของ
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

7.1 ให้บันทึกข้อมูล ได้แก่ 
7.1.1 บันทึกการจัดการด้านการผลิต เช่น ทะเบียนประวัติควาย MAJOR
ข้อมูลการสืบพันธ์ุ
7.1.2 บันทึกการตรวจรับอาหารส าเร็จรูปหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ MAJOR
7.1.3 บันทึกด้านบุคลากร MINOR
7.1.4 บันทึกการท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา MAJOR
7.1.5 บันทึกการควบคุมป้องกันโรคและบ าบัดโรคสัตว์ MAJOR
7.1.6 บันทึกบุคคลเข้า-ออกฟาร์ม MAJOR
7.2 ให้เก็บรักษาบันทึกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี MINOR

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มควายเน้ือ

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

7. การบันทึกข้อมูล

5. สวัสดิภาพสัตว์

6. ส่ิงแวดล้อม

4.2 การบ าบัดโรคสัตว์
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หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มควายเน้ือ

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ฟาร์มควายเน้ือในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อสังเกต (Recommendation) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยอาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหตุ:
ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ฟาร์มควายเน้ือ และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
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