
ชนิดการตรวจประเมิน   o รับรองใหม่     o ต่ออายุ     o ตรวจติดตาม    o ตรวจกรณีพิเศษ
วันท่ีตรวจประเมิน .....................................................................................................................................
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2.....................................................................  3................................................................
                         4.....................................................................      5....................................................................
วันท่ีตรวจติดตามผลการแก้ไข .....................................................  คร้ังท่ี ................................................  
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2.....................................................................  3................................................................
                         4.....................................................................      5....................................................................
วันท่ีตรวจติดตามผลการแก้ไข .....................................................  คร้ังท่ี ................................................  
คณะผู้ตรวจประเมิน 1.....................................................................     2.....................................................................  3................................................................
                         4.....................................................................      5....................................................................

เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1.1 ต้องได้รับความยินยอมจากราชการส่วนท้องถ่ิน MAJOR
1.1.2(1) อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากอันตรายทาง MINOR
กายภาพ เคมี และชีวภาพ หากกรณีท่ีมีความเส่ียงจากอันตรายทางชีวภาพ
ต้องมีมาตรการป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ
1.1.2(2) ต้องห่างจากแหล่งชุมชน สถานท่ีก าจัดขยะและของเสียอันตราย MINOR
อุตสาหกรรมท่ีมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตหรือการล้างท าความสะอาด
เคร่ืองจักร ในระยะท่ีไม่ได้รับอันตรายจากทางกายภาพและเคมี
1.1.2(3) ไม่ควรอยู่ในบริเวณท่ีมีน  าท่วมขัง REC
1.1.2(4) อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์หรือตลาดค้าสัตว์ ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร REC
เว้นแต่มีมาตรการในการป้องกันโรคท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.1 มีการวางผังฟาร์มท่ีดีตามความเหมาะสมต่อการเล้ียงกวางแต่ละแบบ MINOR
ได้แก่ การเล้ียงแบบขังคอก การเล้ียงแบบปล่อยแปลง และการเล้ียงแบบ
ปล่อยทุ่ง ท่ีสามารถจัดการฟาร์ม และควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   - การเลี ยงแบบขังคอก จ านวนคอกเหมาะสม เพียงพอ แข็งแรง
มีการระบายอากาศท่ีดี มีหลังคากันแดดกันฝนหรือมีต้นไม้ให้ร่มเงา กั นคอก
ตามขนาด อายุและเพศ พื นคอกแห้งและสะอาด
   - การเลี ยงแบบปล่อยแปลง มีต้นไม้หรือหลังคากันแดดกันฝน
มีการแบ่งเลี ยงตามขนาด อายุ และเพศ จ านวนแปลงและพื นท่ี เหมาะสม 
รวมทั งมีทางว่ิง (race way) ส าหรับการต้อนไปยังโรงจัดการ
   - การเลี ยงแบบปล่อยทุ่ง ต้องมีพื นท่ีหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์อ่ืนส าหรับ
ให้กวางกินอย่างเพียงพอ ไม่จ าเป็นต้องมีโรงเรือน แต่ควรมีทางว่ิงส าหรับ
ต้อนกวางไปยังโรงจัดการ และมีต้นไม้ให้ร่มเงา

1.1 สถานท่ีต้ัง

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม  

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มกวาง
ช่ือฟาร์ม........................................................................................................................................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.2.2 พ้ืนท่ีฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเล้ียงกวางตาม พันธ์ุ ขนาด MINOR
จ านวนและรูปแบบการเล้ียง เพ่ือให้กวางเจริญเติบโตได้ดี ไม่เครียด สามารถ
ป้องกันและควบคุมโรค
1.2.3(1) มีร้ัวท่ีแข็งแรงรอบพ้ืนท่ีการเล้ียงตามลักษณะการเล้ียงอย่างเหมาะสม MAJOR
กับสายพันธ์ุ ท่ีสามารถป้องกันการเล็ดลอดเข้ามาของสัตว์ท่ีจะท าร้ายกวาง 
และป้องกันกวางออกภายนอก เช่น ใช้ร้ัวตาข่ายถัก หรือร้ัวผสมผสานอ่ืนๆ 
ท่ีเหมาะสม และช่วยลดความเส่ียงในการน าเชื อโรคจากคนและสัตว์เข้าสู่ฟาร์ม
1.2.3(2) รั วกวาง (deer fence) มีความยืดหยุ่นสูงเพ่ือช่วยลดการบาดเจ็บจาก MAJOR
การว่ิงชนของกวาง และให้มีความสูงเพียงพอท่ีจะป้องกันการกระโดดออก
ของกวาง 
1.2.4 พ้ืนท่ีการเล้ียงแยกเป็นสัดส่วนจากท่ีพักอาศัย เพ่ือช่วยให้การปฎิบัติงาน MAJOR
ในฟาร์มเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ และช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.5(1) มีโรงจัดการกวาง ( deer yard ) ท่ีมีซองบังคับกวาง (deer crush) MAJOR
ทางเช่ือมกลับคอกและทางลาดเพ่ือขนถ่าย (loading ramps) โดยมีคอกคัด
และคอกพักเพ่ือคัดแยกกวาง รวมถึงมีท่ีเก็บอุปกรณ์ส าหรับจัดการกวาง ท่ี
สามารถจัดการกวางอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัยต่อกวาง
1.2.5(2) ทางเช่ือมกลับคอกและทางลาดเพ่ือขนถ่าย (loading ramps) MINOR
ควรเป็นทางเรียบ ไม่ล่ืน
1.3(1) คอกต้องมีโครงสร้างแข็งแรง มีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการเล้ียงกวาง และ MINOR
มีการแบ่งพ้ืนท่ีเพ่ือสะดวกในการจัดการกวางแต่ละช่วงอายุ หรือ ขนาด หรือ 
วัตถุประสงค์ของการเล้ียง และสามารถจัดการเล้ียงได้อย่างถูกสุขลักษณะ
1.3(2) พื นท่ีเลี ยงมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนกวางท่ีเลี ยง ไม่หนาแน่นเกินไป MINOR
1.3(3) คอกพักกวางส าหรับแยกรักษากวางท่ีบาดเจ็บควรอยู่ห่างจากคอกอ่ืนๆ MINOR
เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรค

2.1 มีพืชอาหารสัตว์ เช่น หญ้า ใบไม้ ผลิตผลเหลือใช้จากการปลูกพืช เพียงพอ MAJOR
กับจ านวนกวางท่ีเล้ียงในแต่ละวัน
2.2 กรณีใช้อาหารข้น (concentrate feed) มีคุณภาพ มีความปลอดภัย MAJOR
เหมาะส าหรับการเล้ียงกวาง ยังไม่หมดอายุ ไม่มีการผสมยาสัตว์หรือสารเคมี
ต้องห้ามในอาหารสัตว์ ไม่มีส่ิงปนเป้ือนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อกวางและ
ผู้บริโภคมีความเหมาะสมกับความต้องการของโภชนาการในแต่ละช่วงอายุ
2.3(1) ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบ้ืองต้นว่าไม่ส่งผลกระทบ MAJOR
ต่อสุขภาพของกวาง เช่น ปราศจากเชื อรา ไม่เน่าเสีย เม่ือสังเกตด้วยตา และ
เก็บตัวอย่างเพ่ือไว้ใช้วิเคราะห์กรณีมีปัญหา 
2.3(2) เก็บรักษาในสภาพท่ีสามารถป้องกันการเส่ือมสภาพ มีสถานท่ีเฉพาะ MAJOR
ส าหรับเก็บรักษาอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์สะอาด แห้ง ปราศจากสัตว์
พาหะ มีหลังคากันแดดกันฝน และมีการระบายอากาศท่ีดี รวมทั งต้องมีวัสดุ
รองด้านล่างไม่ให้สัมผัสพื น

       หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มกวาง
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เกณฑ์ในการ
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2.4(1) กรณีผสมอาหารสัตว์ใช้เอง ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย MAJOR
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
2.4(2) หากมีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมีหรือยาผสมในอาหารสัตว์เพ่ือป้องกัน MAJOR
และรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้ค าแนะน าของสัตวแพทย์

3.1 แหล่งน้ าท่ีน ามาใช้ในฟาร์ม ต้องอยู่ในบริเวณท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจาก MAJOR
ส่ิงท่ีเป็นอันตราย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ และบุคลากร
3.2 (1) น้ าท่ีใช้เล้ียงกวางและใช้ในฟาร์ม ควรเป็นน้ าสะอาด กรณีมีความสงสัย MAJOR
ในคุณภาพน  า ควรมีการตรวจคุณภาพน  าบางรายการตามความเส่ียงของ
การปนเป้ือนอันตราย และมีปริมาณเพียงพอตามวัตถุประสงค์ในการใช้

4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มท่ีแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานท่ีส าคัญภายใน MINOR
ฟาร์ม แนวทางการท างาน และวิธีการแก้ไขกรณีเกิดปัญหา ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังนี 
   - การท าทะเบียนประวัติสัตว์
   - การจัดการฝูง
   - การจัดการโรงจัดการกวาง
   - ระบบการเล้ียง
   - อาหารและน้ าส าหรับกวาง
   - การจัดการด้านสุขภาพสัตว์

   - การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์
   - การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
   - การบันทึกข้อมูล
   - การก าจัดซากและส่ิงปฏิกูล

4.2.1 มีจ านวนบุคลากรเพียงพอกับจ านวนกวางท่ีเล้ียง MINOR
4.2.2(1) บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเล้ียงกวางต้องมีความรู้ ได้รับการฝึกอบรมใน MINOR
การเล้ียงกวางและปฏิบัติงานในฟาร์มได้
4.2.2(2) มีบันทึกประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร MINOR
4.2.3 มีสัตวแพทย์ให้ค าปรึกษาแนะน า ด้านสุขภาพสัตว์ สุขาภิบาลฟาร์ม และ MAJOR
การใช้ยาภายในฟาร์ม
4.2.4(1) บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี MAJOR
4.2.4(2) ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง โดยใช้ MAJOR
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ท่ีได้รับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภา
4.2.4(3) ห้ามผู้ท่ีมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เช่น อาการท้องร่วง อาเจียน
เจ็บคอ มีไข้ เข้าปฏิบัติงานในพื นท่ีเลี ยงสัตว์

3. น้ าส าหรับกวาง

4. การจัดการฟาร์ม             
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หัวข้อ
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4.2 บุคลากร

MAJOR
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4.3.1 กรณีการเล้ียงแบบขังคอก มีการรักษาความสะอาด ไม่เป็นท่ีสะสม       MINOR
หมักหมมของมูลและเศษพืชอาหาร และมีการฆ่าเช้ืออุปกรณ์อย่างถูก
สุขลักษณะ
4.3.2 อุปกรณ์ให้น้ าและอาหารต้องสะอาด และมีจ านวนเพียงพอ และเก็บ MAJOR
เศษอาหารค้างเก่าเป็นประจ าทุกวัน 
4.3.3 รักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบคอกหรือแปลง ไม่ให้เป็นแหล่งสะสม MAJOR
เช้ือโรคและสัตว์ท่ีเป็นพาหะน าเช้ือ
4.3.4 บ ารุงรักษาคอก โรงจัดการกวาง เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี MAJOR

5.1.1 อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย MAJOR
5.1.2(1) มีการป้องกันและควบคุมโรคท่ีมากับยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคล
ก่อนเข้าออกฟาร์ม โดย
   - มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื อยานพาหนะและบุคคลท่ีเข้า-ออกฟาร์ม MAJOR
หรือเขตพื นท่ีเลี ยงสัตว์ ยานพาหนะต้องผ่านการฉีดพ่นด้วยน  ายาฆ่าเชื อ หรือ
ผ่านโรงพ่นและบ่อน  ายาฆ่าเชื อโรค กรณีท่ีพบการระบาดของโรคต้องมี
มาตรการเพ่ิมเติมในการควบคุมโรค
   - มีการบันทึกการผ่านเข้า-ออก และเวลาท่ีเข้า-ออกจากฟาร์มของบุคคล MAJOR
และยานพาหนะทุกชนิดท่ีตรวจสอบได้
   - มีการฆ่าเชื อรองเท้า หรือเปล่ียนรองเท้าส าหรับใช้เฉพาะในฟาร์ม MAJOR
   - มีวิธีการฆ่าเชื อวัสดุ อุปกรณ์เข้า-ออกฟาร์ม MAJOR
5.1.3(1) มีการควบคุมสัตว์พาหะน าเช้ือ รักษาความสะอาดคอก โรงจัดการกวาง MAJOR
และบริเวณโดยรอบ ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สัตวแพทย์
5.1.3(2) มีวิธีการท าลายซากกวางท่ีตายด้วยโรค ท่ีถูกสุขลักษณะ ถูกต้องตาม MAJOR
หลักวิชาการ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ และเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์  และกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง

5.1.4 จัดการทางสุขลักษณะท่ีดีภายในฟาร์ม เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของ MAJOR

เช้ือโรค
5.1.5(1)  กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ต้องปฎิบัติตาม MAJOR
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์
5.1.5(2) ควรมีโปรแกรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดท่ีส าคัญให้สัตว์ และ REC
โปรแกรมก าจัดพยาธิภายในและภายนอกตามความเหมาะสม

5.2.1(1) อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฎิบัติตามกฎหมาย MAJOR
ว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032  
เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

หมายเหตุ

4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา

5.2  การบ าบัดโรคสัตว์

5. สุขภาพสัตว์        
5.1 การป้องกันและควบคุมโรค
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5.2.1(2) มีการควบคุมและจ ากัดการใช้ยาเพ่ือลดอันตรายจากยาสัตว์ตกค้าง MAJOR
และลดความเส่ียงจากการดื อยา

6(1) ดูแลกวางให้มีความเป็นอยู่ท่ีสบาย มีพื นท่ีเพียงพอ มีสุขอนามัยท่ีดี มีอิสระ MINOR
ในการเคล่ือนไหวหรือแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ไม่ก่อเกิดความเครียด

6(2) กวางได้รับอาหารและน  าอย่างเพียงพอ MAJOR
6(3) ในกรณีท่ีกวางได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ ต้องได้รับการปฏิบัติท่ี MAJOR
เหมาะสม เพ่ือมิให้เกิดความทุกข์ทรมาน

7.1 มีอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการจับตัวกวาง ตัดเขากวางอ่อน MAJOR
ห้ามเลือดและรักษาแผล
7.2 ห้ามให้ยาท่ีท าให้กวางซึมหรือสลบ MAJOR
7.3 ต้องระมัดระวังไม่ให้กวางช็อกหรือบาดเจ็บ MAJOR
7.4 ต้องห้ามเลือดให้หยุดไหลหลังจากตัดเขากวางอ่อน MAJOR
7.5(1) ควรท าความสะอาดและผ่ึงเขากวางอ่อนให้แห้งก่อนการเก็บรักษา MINOR
เพ่ือช่วยรักษาคุณภาพของเขากวางอ่อน
7.5 (2) การเก็บรักษาเขากวางอ่อน มีวิธีการ ดังนี MAJOR
   - การแช่เย็นท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส หรือ

   - การแช่แข็งท่ีอุณหภูมิไม่เกิน -18 องศาเซลเซียส หรือ
   - การอบให้แห้งสนิท

8.1 ก าจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  ควรมี MINOR
การแยกประเภท และรวบรวมในภาชนะรองรับท่ีมีฝาปิดมิดชิด เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
8.2 มีการก าจัดและท าลายซากกวางอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และ MAJOR
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค และอยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์
   - การฝัง อยู่ในบริเวณน  าท่วมไม่ถึง และห่างจากแหล่งน  า และให้ส่วนบนสุด
ของซากอยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และใช้สารเคมีท่ีสามารถ
ท าลายเชื อจุลินทรีย์หรือเชื อโรคต่างๆ ให้แช่ ราด หรือโรยท่ีซาก รวมถึง
ปากหลุมฝังซาก 
   - การเผา ให้เผาในท่ีเหมาะสมและเผาซากจนหมด
8.3 กรณีปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ให้บ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มตาม MAJOR
ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ในกรณีท่ีเกิดโรคระบาด น  าเสียจากคอก หรือโรงจัดการ ต้องมีการฆ่าเชื อและ
บ าบัดก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม

9.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฎิบัติงานในข้ันตอนท่ีส าคัญในการจัดการฟาร์ม
ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมโรค เช่น
   - ทะเบียนประวัติ เช่น เพศ พันธ์ุ เดือนและปีเกิด หมายเลขประจ าตัว MAJOR

8. ส่ิงแวดล้อม                      

9. การบันทึกข้อมูล                    

6. ด้านสวัสดิภาพสัตว์

7. การจัดการเขากวางอ่อน                   
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   - การจัดการฟาร์ม เช่น การน ากวางเข้าและออกจากฟาร์ม การเข้า-ออก MAJOR
ของยานพาหนะ และการเข้าเย่ียมชม
   - ข้อมูลด้านการควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรค เช่น ใบส่ังยาสัตว์ MAJOR
ใบมอบหมายการใช้ยา รายละเอียดการใช้ยา การถ่ายพยาธิ
   - ข้อมูลการจัดการด้านอาหาร เช่น ชนิด คุณภาพ ปริมาณการให้อาหาร MAJOR
   - ข้อมูลการตรวจสุขภาพและการฝึกอบรมบุคลากรในฟาร์ม MINOR
9.2 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลไว้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี MINOR

หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์และส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไว้หรือละเลย อาจน าไปสู่
ข้อบกพร่องได้
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