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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1.1(1) อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากอันตรายทาง MINOR

กายภาพ เคมี และชีวภาพ 
1.1.1(2) มีแหล่งน้้าเหมาะสมเพียงพอ MAJOR

1.1.2 ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเหมาะสมส้าหรับการเล้ียง เช่น การคมนาคมสะดวก REC

ไม่มีน ้าท่วมขัง ควรอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน 

1.2.1 มีการวางผังฟาร์มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ และแยก
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน เช่น
   - อาคารส้านักงาน ท่ีจอดรถ และท่ีพักอาศัย MAJOR

   - พื นท่ีเลี ยงสัตว์ MAJOR

   - โรงเก็บอาหารสัตว์ โรงผสมอาหารสัตว์ MAJOR

   - พื นท่ีเก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์ส้ารองและสารเคมี MINOR

   - พื นท่ีท้าลายซาก MAJOR

1.2.2 มีพ้ืนท่ีเพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม MAJOR

1.2.3 มีร้ัวหรือแนวกั น รอบบริเวณพ้ืนท่ีการเล้ียงอย่างเหมาะสม MAJOR

1.2.4 มีพ้ืนท่ีการเล้ียงแยกเป็นสัดส่วนจากท่ีพักอาศัย MAJOR

1.3.1 มีโครงสร้างแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อห่านและบุคลากร ง่ายต่อ MAJOR

การท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษา มีการระบายอากาศได้ดี
1.3.2 มีพ้ืนท่ีในโรงเรือนเพียงพอในการเล้ียง สามารถแสดงพฤติกรรม MAJOR

ตามธรรมชาติได้ จ้านวนห่านไม่หนาแน่นเกินไป 

2.1 ต้องมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR

2.2 ในกรณีท่ีผสมอาหารเองในฟาร์ม ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย MAJOR

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มห่าน
ช่ือฟาร์ม........................................................................................................................................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบฟาร์ม

หมายเหตุ

1.1 สถานท่ีต้ัง

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม

1.3 โรงเรือน

2. อาหารส าหรับห่าน

รหัส  F-GOO-AUD-01
แก้ไขครั้งที่  
วันท่ีใช้ 1 มีนาคม 2563
หน้า  1/5



เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารข้นทางกายภาพเบ้ืองต้น และเก็บตัวอย่างเพ่ือใช้ MAJOR

วิเคราะห์กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย
2.4 มีสถานท่ีเก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน  สะอาด แห้ง ปลอดจากแมลง MAJOR

และสัตว์พาหะ ระบายอากาศได้ดี และเก็บในสภาพท่ีป้องกันการ
ปนเป้ือนและการเส่ือมสภาพ นอกจากนี ต้องมีวัสดุรองด้านล่าง เช่น พาเลท
เพ่ือให้อากาศถ่ายเทและป้องกันความชื นได้
2.5 ห่านทุกตัวได้รับอาหารหยาบและอาหารข้นท่ีมีคุณภาพดี เพียงพอและ MAJOR

เหมาะสมตามช่วงวัยของห่าน

3.1 น้้าท่ีใช้เล้ียง และใช้ในฟาร์ม มีคุณภาพเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ MAJOR

ในการใช้
3.2 ห่านได้รับน้้าอย่างเพียงพอและท่ัวถึง MAJOR

3.3 แหล่งน้้าในฟาร์มอยู่ในบริเวณท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็น MAJOR
อันตราย และมีการจัดการดูแลแหล่งน้้าอย่างเหมาะสม
3.4 กรณีใช้แหล่งน้้าสาธารณะ ให้มีแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค MAJOR

ผ่านแหล่งน้้า เช่น บ่อน ้าในฟาร์มต้องไม่เช่ือมต่อกับแหล่งน ้าสาธารณะ

มีคู่มือการจัดการฟาร์มท่ีแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานท่ีส้าคัญภายในฟาร์ม
ได้แก่
   - ระบบการเล้ียง MINOR

   - อาหาร MINOR

   - น้้า MINOR

   - การจัดการฟาร์ม MINOR

   - การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ MINOR

   - การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ MINOR

   - ส่ิงแวดล้อม MINOR

4.2.1 มีจ้านวนบุคลากรพอเหมาะกับจ้านวนห่านท่ีเล้ียง จัดแบ่งหน้าท่ีและ MINOR

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
4.2.2 บุคลากรท่ีท้าหน้าท่ีเล้ียงห่านต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมใน MINOR

การเล้ียง เพ่ือให้จัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บันทึกข้อมูล
การฝึกอบรมในประวัติบุคลากร
4.2.3 มีผู้ควบคุมดูแลการเล้ียงท่ีเป็นสัตวบาล หรือผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรม MINOR

หลักสูตรด้านสัตวบาล หรือผู้ท่ีมีประสบการณ์
4.2.4 มีสัตวแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก MAJOR

ก้ากับดูแล ด้านสุขภาพห่าน

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มห่าน

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม

4.2 บุคลากร

3. น้ า

4. การจัดการฟาร์ม
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

4.2.5(1) บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด MAJOR

การปนเป้ือนและแพร่เชื อ 
4.2.5(2) ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง โดย MAJOR

ใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ท่ีได้รับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภา

4.3.1 โรงเรือน อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบในฟาร์ม สะอาด ถูกสุขลักษณะ MINOR

มีการบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยต่อห่านและบุคลากร
4.3.2 หลังจากย้ายห่านชุดเก่าออก ให้ท้าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรงเรือนและ MAJOR

อุปกรณ์ และปิดพักโรงเรือนเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ก่อนน้าห่านชุดใหม่
เข้าเล้ียง เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศก้าหนดเป็นอย่างอ่ืน
4.3.3 กรณีฟาร์มพ่อแม่พันธ์ุ วัสดุรองรังต้องสะอาดและแห้ง MINOR

4.4 การจัดการไข่ฟัก
เก็บไข่และท้าความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ รวบรวมไข่ไว้ในสภาพท่ี MINOR

เหมาะสมก่อนน้าไปฟัก

5.1.1 ระบุแหล่งท่ีมาของห่านท่ีน้ามาเล้ียง MAJOR

5.1.2 มีแผนการป้องกันโรคโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

5.1.3 มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเข้าสู่ฟาร์มจากบุคคล ยานพาหนะ MAJOR

และอุปกรณ์ โดย
   - มีการท้าความสะอาดและฆ่าเชื อยานพาหนะและบุคคลท่ีเข้า-ออกฟาร์ม MAJOR

หรือเขตพื นท่ีเลี ยงห่าน ยานพาหนะต้องผ่านการฉีดพ่นด้วยน ้ายาฆ่าเชื อ 
หรือผ่านโรงพ่นและบ่อน ้ายาฆ่าเชื อโรค กรณีท่ีพบการระบาดของโรค
ต้องมีมาตรการเพ่ิมเติมในการควบคุมโรค
   - มีการบันทึกการผ่านเข้า-ออก และเวลาท่ีเข้า-ออกจากฟาร์มของบุคคล MAJOR

และยานพาหนะทุกชนิดท่ีตรวจสอบได้
   - มีสัญลักษณ์เตือนไม่ให้บุคคลหรือพาหนะท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าในบริเวณ MINOR

เลี ยงห่าน
   - บุคคลท่ีจะเข้าเขตฟาร์ม ขั นต้่าให้ท้าการฆ่าเชื อรองเท้าและมือ MAJOR
ท่ีทางเข้าฟาร์ม
   - บุคคลท่ีจะเข้าเขตพื นท่ีเลี ยงห่าน ให้เปล่ียนชุดและรองเท้าท่ีฟาร์ม
จัดเตรียมไว้ให้ และผ่านกระบวนการฆ่าเชื อ

MAJOR

   - ผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ในแต่ละโรงเรือนควรแยกกันอย่างชัดเจน REC
   - มีวิธีการฆ่าเชื อวัสดุ อุปกรณ์เข้า-ออกฟาร์ม MAJOR
   - ยานพาหนะท่ีใช้ในฟาร์มและนอกฟาร์ม ไม่ควรใช้ร่วมกัน REC
   - มีเคร่ืองพ่นน ้ายาฆ่าเชื อ และอุปกรณ์ ท่ีเคล่ือนย้ายได้สะดวกภายในฟาร์ม MAJOR
5.1.4 ตรวจติดตามสุขภาพห่านเป็นประจ้า MAJOR

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มห่าน

หัวข้อ

5. สุขภาพสัตว์
5.1 การป้องกันและควบคุมโรค

ผลการตรวจ

4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา

หมายเหตุ
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5.1.5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
5.1.6 มีการจัดการซากห่านท่ีเหมาะสม MAJOR
   - การฝัง อยู่ในบริเวณน ้าท่วมไม่ถึง และให้ส่วนบนสุดของซากอยู่ใต้ระดับ
ผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และใช้สารเคมีท่ีสามารถท้าลายเชื อจุลินทรีย์
หรือเชื อโรคต่างๆ แช่ ราด หรือโรยท่ีซาก รวมถึงปากหลุมฝังซาก 
   - หลุมฝังถาวรควรมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเข่ีย
   - การเผา อยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสม ใช้ไฟเผาซากจนหมด
   - การกลบทับและย่อยสลาย (composing) อุณหภูมิในการหมักต้องท้าให้
เกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ ไม่เส่ียงต่อการเป็นแหล่งแพร่เชื อ และมี
ขั นตอนปฏิบัติถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ
5.2 การบ าบัดโรค 
อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม โดยปฏิบัติตามพระราช MAJOR
บัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 และตามข้อก้าหนดใน มกษ. 9032
 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
6. สวัสดิภาพสัตว์
ดูแลห่านให้มีการเจริญเติบโตตามลักษณะของสายพันธ์ุ และมีพฤติกรรมตาม MAJOR
ธรรมชาติ หากบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ ต้องได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ไม่ให้ทุกข์ทรมาน
7. การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
7.1 กรณีปล่อยน้้าเสียออกสู่แหล่งน้้าสาธารณะให้บ้าบัดน้้าเสียจากฟาร์มก่อน MAJOR
7.2 การจัดการขยะมูลฝอย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะท่ีปิดมิดชิด และน้าไป MAJOR
ก้าจัดด้วยวิธีท่ีเหมาะสม
7.3 ก้าจัดมูลห่านด้วยวิธีท่ีเหมาะสม เช่น น้าไปท้าปุ๋ย เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งของ MINOR
กล่ินและเช้ือโรค
7.4 ก่อนน้ามูลห่านและวัสดุรองพ้ืนออกจากโรงเรือน ให้พ่นน้้ายาฆ่าเช้ือเพ่ือ MAJOR
ป้องกันการฟุ้งกระจาย และระหว่างการขนย้ายให้ใช้ผ้าใบคลุมเพ่ือป้องกัน
การตกหล่น

8. การบันทึกข้อมูล
8.1 จัดท้าบันทึกผลปฏิบัติงานในข้ันตอนส้าคัญในการจัดการฟาร์ม ท้ังน้ีควร
ครอบคลุม
8.1.1 ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานฟาร์ม เช่น การจัดแบ่งโครงสร้าง REC
การด้าเนินงาน จ้านวนบุคลากร การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ข้อมูลด้านสุขภาพประวัติของบุคลากรในฟาร์ม
8.1.2 ข้อมูลด้านการจัดการฟาร์ม เช่น การจัดการฝูงห่าน การจัดการโรงเรือน MAJOR

อาหาร สุขภาพสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการส่ิงแวดล้อม
8.2 เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี MINOR

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

หมายเหตุ:

ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน

ฟาร์มห่าน และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 

ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน

ฟาร์มห่านในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต  

ข้อสังเกต (Recommendation) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยอาจน้าไปสู่ข้อบกพร่องได้

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มห่าน

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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