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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ

ฟาร์มโคเนื้อ  

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้  ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคเนื้อ  ตั้งแต่

องค์ประกอบฟาร์ม อาหารส าหรับโคเนื้อ น้ า การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ การจัดการ 

ด้านส่ิงแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล เพื่อผลิตโคที่มีสุขภาพดี และได้เนื้อโคและผลิตผลอื่นๆ ที่มี

คุณภาพเหมาะสมในการน าไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค  

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้  

2.1 โคเนื้อ (beef cattle) หมายถึง สัตว์ในสกุล Bos indicus และ Bos taurus ซึ่งอยู่ในวงศ์ Bovidae  

ที่มนุษย์เล้ียงไว้ เพื่อน าเนื้อและผลิตผลอื่นๆ มาใช้บริโภคเป็นอาหาร 

2.2 ฟาร์มโคเนื้อ (beef cattle farm) หมายถึง สถานที่เล้ียงโคเนื้อเพื่อการค้า ซึ่งอาจมีการเล้ียงใน
ลักษณะเฉพาะ เช่น ฟาร์มโคพันธุ์เนื้อ ฟาร์มปรับสภาพโค ฟาร์มโคขุน 

2.3 ฟาร์มโคพันธุ์เนื้อ (cattle breeder farm) หมายถึง ฟาร์มที่เล้ียงโคพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เพื่อผลิต   

ลูกโคเนื้อพันธุ์แท้
1 
โคเนื้อลูกผสม2/ ส าหรับจ าหน่าย  

2.4 ฟาร์มปรับสภาพโค (backgrounding farm) หมายถึง ฟาร์มที่เล้ียงโคที่ยังไม่พร้อมเป็นโคขุน เพื่อ
ปรับสภาพก่อนจะน าไปเลี้ยงเป็นโคขุนต่อไป  

2.5 ฟาร์มโคขุน (fattening and finishing farm) หมายถึง ฟาร์มที่มีการเล้ียงโคให้เจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว โดยการให้อาหารที่มีคุณภาพดี ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหไ้ด้เนื้อที่มีคุณภาพดี 

----------------- 
1/
โคเนื้อพันธ์ุแท้ หมายถึง  โคท่ีได้รับการผสมยกระดับสายเลือดเดิมสู่สายเลือดใหม่ และมี % ของสายเลือดใหม่สูงกว่า 96 %  

2/
โคเนื้อลูกผสม หมายถึง โคเนื้อลูกผสมท่ีมีสายเลือดอย่างน้อยสองสายเลือด    
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2.6 อาหารสัตว์ (feed) หมายถึง อาหารที่ได้จากวัตถุดิบชนิดเดียวหรือหลายชนิด ในสภาพดิบ (raw) หรือที่

ผ่านกระบวนการบางส่วน (semi-processed) หรือกระบวนการอย่างสมบูรณ์ (processed) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อใช้เล้ียงสัตว์เพื่อการบริโภค  

2.7 โรงเรือน (barn) หรือคอก (pen) หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างที่มีหลังคา มีโครงสร้างแข็งแรง มีที่ให้น้ า

และให้อาหาร โดยภายในอาจแบ่งกั้นเป็นคอก เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ 

3. เกณฑ์ก าหนด  

3.1 เกณฑ์ก าหนดส าหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคเนื้อ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

3.1.1 ข้อก าหนดหลัก (major requirements) หมายถึง ข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผล

กระทบโดยตรงหรือรุนแรงต่อคุณภาพที่ส าคัญและความปลอดภัยของเนื้อโค และมีผลกระทบต่อผู้บริโภค 

หรือเป็นข้อก าหนดท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

3.1.2 ข้อก าหนดรอง (minor requirements) หมายถึง ข้อก าหนดที่ควรปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผล

กระทบโดยตรงต่อคุณภาพของเนื้อโค หรือส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อคุณภาพที่ส าคัญและความปลอดภัย

ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ และมีผลกระทบต่อผู้บริโภค  

3.1.3 ข้อแนะน า (recommendations) หมายถึง ข้อก าหนดที่แนะน าให้ปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคเนื้อ 

3.2 เกณฑ์ตัดสินผลการตรวจประเมิน  

การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีเกณฑ์ดังนี้ 

3.2.1 ผลการตรวจประเมินต้องผ่านตามเกณฑ์ข้อก าหนดหลักทุกข้อ และ 

3.2.2 ผลการตรวจประเมินข้อก าหนดรองต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ทั้งนี้ หากไม่ผ่านในการตรวจประเมิน

ครั้งแรก ต้องมีการแก้ไขหรือเสนอแผนการแก้ไข พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามที่ระบุใน

แผนการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด    

3.3 เกณฑ์ก าหนดและระดับของข้อก าหนดส าหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคเนื้อ  

ให้เป็นไปตามตารางท่ี 1   
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ก าหนดและระดับของข้อก าหนด 

   

รายการ เกณฑก์ าหนด  ระดับ  

1. องค์ประกอบฟาร์ม   

1.1 สถานที่ตั้ง  1.1.1 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อน

จากอันตรายทางเคมี และชีวภาพ มีแหล่งน้ าที่สะอาด

เหมาะแก่การเล้ียงโค และมีปริมาณเพียงพอตลอดปี  

ข้อก าหนดหลัก 

 1.1.2 ตั้งอยู่ในพื้นที่เหมาะส าหรับการเล้ียงโคเนื้อ 

ห่างไกลแหล่งชุมชน และไม่มีน้ าท่วมขัง  

ข้อแนะน า 

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม  1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดี  และจัดพื้นที่ เป็น

สัดส่วนอย่างชัดเจนตามความเหมาะสมหรือ

วัตถุประสงค์ของการเล้ียง เช่น พื้นที่เลี้ยงโค พื้นที่

เก็บอาหารสัตว์ หรือเก็บอุปกรณ์ 

ข้อก าหนดหลัก 

 1.2.2 มีพื้นที่เพียงพอให้โคทุกตัวได้พักผ่อน และ

มีร่มเงากันความร้อน  
ข้อก าหนดหลัก 

 1.2.3 มี รั้ ว รอบบริ เ วณพื้นที่ ก าร เ ล้ียงอ ย่า ง

เหมาะสม  

ข้อก าหนดรอง  

 1.2.4 พื้นที่การเล้ียงแยกเป็นสัดส่วนจากที่พักอาศัย ข้อแนะน า 

1.3 โรงเรือน สร้างให้เหมาะกับการเล้ียงโคแต่ละประเภท โดยมี

การแบ่งพื้นที่หรือบริเวณเพื่อสะดวกในการจัดการ

ของโคแต่ละช่วงอายุ หรือขนาดตามความเหมาะสม 

หรือวัตถุประสงค์ของการเล้ียง     

 

 1.3.1 สร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร ง่ายต่อการท า

ความสะอาดและบ ารุงรักษา มีการระบายอากาศที่

ดี และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์   

ข้อก าหนดหลัก 

 

 1.3.2 พื้นโรงเรือนเป็นพื้นเรียบ ไม่ล่ืน สามารถท า

ความสะอาดและจัดการได้โดยสะดวก  มีระบบ

ระบายน้ าที่ดี ไม่เป็นที่สะสมของส่ิงปฏิกูลที่เกิดขึ้น

ภายในโรงเรือน มีหลังคาหรือที่ให้ร่มเงา 

ข้อก าหนดหลัก 
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รายการ เกณฑก์ าหนด  ระดับ  

 1.3.3 รางอาหารส าหรับฟาร์มโคเนื้อ   

 ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย ไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อตัวสัตว์ มีปริมาณเพียงพอกับขนาด

และจ านวนโคเนื้อ 

ข้อก าหนดรอง 

 1.3.5 รางให้น้ า  

 รางใหน้้ าหรืออ่างน้ า ต้องท าด้วยวัสดุท่ีท าความสะอาด

ง่าย วางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้โคเนื้อ 

กินน้ าได้สะดวก  

ข้อก าหนดหลัก 

 1.3.6 มีช่องทางส าหรับต้อนสัตว์ และมีทางขึ้นลง

ในการเคล่ือนย้าย  

ข้อก าหนดรอง 

 1.3.7 มีซองบังคับสัตว์ เพื่อสะดวกในการฉีดวัคซีน 

ถ่ายพยาธิ และผสมเทียม ฯลฯ 

ข้อก าหนดหลัก 

 1.3.8 โรงเรือนส าหรับฟาร์มโคพันธุ์เนื้อ   

 
1.3.8.1 แม่โค 
- พื้นที่โรงเรือน เป็นคอกรวมหรือคอกเดี่ยวที่มี

พื้นที่พอสมควร ส าหรับโคที่ก าลังตั้งท้อง   

 

ข้อก าหนดหลัก 

 - กั้นคอกเป็นสัดส่วนส าหรับแม่โคที่ก าลังเล้ียงลูกโค ข้อก าหนดหลัก 

 1.3.8.2 พ่อโค 

เป็นคอกเดี่ยว มีพื้นที่เหมาะสม  

 

ข้อก าหนดหลัก 

 1.3.9 โรงเรือนส าหรับฟาร์มปรับสภาพโค  

 เป็นคอกรวมหรือคอกเดี่ยวท่ีมีพื้นที่พอสมควร  ข้อก าหนดหลัก 

 1.3.10 โรงเรือนส าหรับฟาร์มโคขุน   

 - เป็นคอกเดี่ยวหรือคอกรวม กั้นเป็นสัดส่วน     

มีพื้นที่เหมาะกับขนาดและจ านวนโค  

ข้อก าหนดหลัก 

 - พื้นคอกบริเวณที่โคขุนกินอาหารเป็นพื้นคอนกรีต 

หรือพื้นเรียบ ไม่ล่ืน (อาจเป็นดินอัดแน่นหรือลูกรัง

ได้) มีพื้นที่พอสมควร สะอาด พื้นแห้งไม่ชื้นแฉะ  

ข้อก าหนดหลัก 
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 1.3.11 รั้วกั้นคอกรอบนอก ควรกั้นอย่างน้อย  

4 แนว แนวบนสุด สูงจากพื้นดินอย่างน้อย 150 

เซนติเมตร (cm) ส่วนรั้วที่แบ่งคอกย่อยภายใน 

ควรกั้นอย่างน้อย 3 แนว  

ข้อแนะน า 

 

2. อาหารส าหรับโคเนื้อ 2.1 จัดให้มีอาหารหยาบและอาหารข้นที่มีคุณภาพ

ดีเพียงพอกับความต้องการของโคเนื้อแต่ละ

ประเภท โดยเฉพาะอาหารข้นที่น ามาใช้ ต้องมี

คุณภาพและมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  

ข้อก าหนดหลัก 

 2.2 กรณีใช้อาหารสัตว์ผสมเอง ให้ค านึงถึงคุณภาพ

อาหารสัตว์ตามช่วงวัยของโคเนื้อ ไม่ใช้สารต้องห้าม

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  

ข้อก าหนดหลัก 

 2.3 ป้องกันการเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์ระหว่าง 

การขนส่งจากผู้ขาย ผู้ผลิต เข้าสู่ฟาร์ม   
ข้อก าหนดรอง 

 2.4 มีสถานที่เก็บอาหารโคเนื้อแยกเป็นสัดส่วน

และเก็บอาหารในสภาพที่ป้องกันการปนเปื้อนและ

การเสื่อมสภาพ     

ข้อก าหนดหลัก 

 2.5 ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบื้องต้น

อย่างสม่ าเสมอ  

ข้อก าหนดรอง 

 2.6 ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จากการสุ่มตรวจ

ของเจ้าหน้าที่  

ข้อแนะน า 

 

3. น้ า 3.1 แหล่งน้ าใช้ในฟาร์มอยู่ในบริเวณที่ไม่เส่ียงต่อ

การปนเปื้อนจากส่ิงที่เป็นอันตราย  
ข้อก าหนดหลัก 

 3.2 น้ าที่ใช้เล้ียงโคเนื้อ และใช้ในฟาร์ม เหมาะสม

ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ 

ข้อก าหนดหลัก 

 3.3 โคเนื้อทุกตัวต้องได้รับน้ าอย่างเพียงพอ  ข้อก าหนดหลัก 
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4. การจัดการฟาร์ม   

4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียด         

การปฏิบัติงานที่ส าคัญภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบ

การเล้ียง อาหารและน้ าส าหรับโคเนื้อ การจัดการฟาร์ม

รวมถึงการจัดการฝูงโคตามวัตถุประสงค์ การจัดการ

ด้านสุขภาพโคเนื้อ และการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ 

ส่ิงแวดล้อม 

ข้อก าหนดรอง 

4.2 บุคลากร 4.2.1 มีจ านวนบุคลากรพอเหมาะกับจ านวนโค

เนื้ อที่ เ ล้ี ย ง  มี ก า ร จั ดแบ่ งหน้ าที่ แ ละความ

รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

ข้อก าหนดรอง 

 4.2.2 ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่เล้ียงโคเนื้อต้องมี

ความรู้ และได้รับการฝึกอบรมในการเล้ียงโคเนื้อ

เพื่อให้จัดการฟาร์มได้  

ข้อก าหนดรอง 

 4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นสัตวแพทย์ผู้

ควบคุมฟาร์มโคเนื้อ ก ากับดูแลด้านสุขภาพโคเนื้อ  

ข้อก าหนดหลัก 

 4.2.4 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องได้รับการตรวจ

สุขภาพเป็นประจ าทุกปี  อ ย่างน้อยปีละครั้ ง  

และได้รับใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อ

ร้ายแรง เช่นวัณโรค  

ข้อก าหนดหลัก 

4.3 การท าความสะอาดและ

บ ารุงรักษา 

4.3.1 โรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบ 

ในฟาร์ม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี  

มีความปลอดภัยต่อโคเนื้อและผู้ปฏิบัติงาน   

ข้อก าหนดหลัก 

 

 4.3.2 เก็บกวาด รวบรวมและก าจัดมูลสัตว์ โดยวิธี 

ที่เหมาะสม ไม่ให้หมักหมมภายในและบริเวณ

รอบๆ โรงเรือน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ

แมลงและสัตว์พาหะน าโรค 

ข้อก าหนดหลัก  
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5. สุขภาพสัตว์   

5.1 การป้องกันและ

ควบคุมโรค 

5.1.1 อ ยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ 

ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  

ข้อก าหนดหลัก 

 5.1.2 ระบุแหล่งที่มาของโคเนื้อ โคเนื้อที่ซื้อเข้า

ฟาร์มผ่านการกักโรค และตรวจรับรองสุขภาพจาก

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุม

ฟาร์ม  

ข้อก าหนดหลัก 

 5.1.3 มีคอกพักสัตว์ส าหรับโคเนื้อที่น าเข้าใหม ่ ข้อก าหนดรอง 

 5.1.4 มีการป้องกันและท าลายเชื้อโรคส าหรับ

ยานพาหนะและบุคคลก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม  

ข้อก าหนดหลัก 

 5.1.5 มีบันทึกการผ่านเข้าและออกจากฟาร์มที่

สามารถตรวจสอบได้  
ข้อก าหนดหลัก 

 5.1.6 มีโปรแกรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์  

ได้แก่ วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยหรือวัคซีนอื่นๆ 

ตามความเหมาะสม มีโปรแกรมก าจัดพยาธิภายใน

และภายนอก รวมท้ังสุขอนามัยสัตว์ทั่วไป 

ข้อก าหนดหลัก 

 5.1.7 ตรวจสอบโรคที่ส าคัญ โดยเฉพาะโรคแท้ง

ติดต่อและวัณโรค อย่างน้อยปีละครั้ง  

ข้อก าหนดหลัก 

 5.1.8 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรค

ระบาด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

โรคระบาดสัตว์ 

ข้อก าหนดหลัก 

5.2 การบ าบัดโรคสัตว์ อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

พ.ศ.2545 และฉบับแก้ ไขเพิ่ มเติม และตาม

ข้อก าหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร 

เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์  

ข้อก าหนดหลัก  

6. สวัสดิภาพสัตว์ ดูแลโคเนื้อ ให้มีความเป็นอยู่สบายและได้รับการ

ปฏิบัติที่เหมาะสม หากโคเนื้อบาดเจ็บ ป่วย หรือ

พิการ เพื่อไม่ให้ทุกขท์รมาน 

ข้อก าหนดหลัก 
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7. การจัดการด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

7.1 การจัดการซากโคให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์

ผู้ควบคุมฟาร์ม กรณีท าลายให้น าซากไปฝังไว้

บริเวณที่น้ าท่วมไม่ถึง ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 

50 cm ราดด้วยยาฆ่าเชื้อโรค หรือใช้ปูนขาวโรยจนทั่ว 

แล้วกลบดินปิดปากหลุม และพูนดินกลบหลุม

เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 cm  

ข้อก าหนดหลัก  

 7.2 กรณีปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะให้

บ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มก่อน  

ข้อก าหนดหลัก 

 7.3 การจัดการขยะมูลฝอย ควรรวบรวมไว้ใน

ภาชนะซึ่งมีฝาปิดมิดชิด และน าไปก าจัดอย่าง

เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ  

ข้อก าหนดรอง 

 

 7.4 ในกรณีเป็นขยะติดเชื้อ ให้แยกท าลายตาม

ข้อก าหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร 
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์  

ข้อก าหนดหลัก 

 7.5 ก าจัดมูลโค โดยวิธีที่เหมาะสม เช่น น าไปท า

ปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งของกล่ินและ

เชื้อโรค 

ข้อแนะน า 

8.  การบันทึกข้อมูล 8.1 จัดท าบันทึกผลปฏิบัติงานในขั้นตอนส าคัญใน

การจัดการฟาร์ม และข้อมูลประวัติของสัตว์   

ทั้งนี้ครอบคลุม 

  

 8.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม เช่น  

การจัดแบ่งโครงสร้างการด าเนินงาน จ านวน

แรงงาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูล

ด้ าน สุขภาพ ประวั ติ และการฝึกอบรมของ

ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม  

ข้อก าหนดรอง 

 8.1.2 ข้อมูลด้านการผลิต เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัว

สัตว์ (เลขรหัสประจ าตัวสัตว์) อาหารส าหรับสัตว์ 

การจัดการฟาร์ม รวมถึงการจัดการฝูงโคตาม

วัตถุประสงค์ สุขภาพสัตว์ การป้องกันและควบคุม

โรค สวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการส่ิงแวดล้อม  

ข้อก าหนดหลัก 

 8.2 เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี  ข้อก าหนดรอง  
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