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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส าหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเล้ียงปล่อย (มกษ.6914 – 2560) ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเล้ียงปล่อยให้เป็นที่ยอมรับย่ิงขึ้นในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้

มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการน ามาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบัติ  

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง  

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2558. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์. มกษ. 6903-2558.  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 2557. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการระบบการสร้างอาชีพ

การเลี้ยงไก่ประดู่หางด าอย่างย่ังยืน.  
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แนวปฏิบัติในการใชม้าตรฐานสินค้าเกษตร  

เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ 

ฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย 

แนวปฏิบัตินี้ ใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการ ครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนด

ในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเล้ียงปล่อย 

(มกษ. 6914 – 2560)  

การตรวจประเมิน การให้การรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับ 

ฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย ใหถ้ือตาม มกษ. 6914 – 2560 

ค าอธิบายของข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ 

ฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย (มกษ. 6914 – 2560)  

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง

แบบเลี้ยงปล่อยเพื่อการค้า ตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น้ า การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพสัตว์ 

การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล เพื่อผลิตไก่พื้นเมืองที่มี

สุขภาพแข็งแรง และได้เน้ือไก่ที่เหมาะสมส าหรับการบริโภค  

ค าอธิบาย 

วัตถุประสงค์ของการก าหนดมาตรฐานนี้ เพื่อให้ได้เนื้อไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมส าหรับการบริโภค โดยเป็น

ข้อก าหนดในการปฏิบัติที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย จะไม่ครอบคลุมการปฏิบัติที่ดี

ส าหรับไก่พื้นเมืองที่เล้ียงแบบขังกรง ไก่พื้นเมืองพันธุ์ และไม่ครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีส าหรับไก่พื้นเมือง

เพื่อการผลิตไข่ไก่ เนื่องจากมีลักษณะการเลี้ยงและแนวปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน 

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 ไก่พื้นเมือง (indigenous chicken/native chicken) หมายถึง ไก่ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus 

หรือ Gallus domesticus ครอบคลุมไก่พื้นเมืองไทยหรือไก่พื้นเมืองลูกผสม เป็นสายพันธุ์ที่ทนทานต่อ

สภาพแวดล้อม สามารถเลี้ยงแบบปล่อยได้ เช่น ไก่พันธุ์ประดู่หางด า ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว ไก่พันธุ์แดง 

และไก่พันธุ์ชี  
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2.2  การเลี้ยงไก่แบบปล่อย (free range chicken farming) หมายถึง การจัดการเลี้ยงไก่ ซึ่งมี

ช่วงเวลาในแต่ละวันที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกโรงเรือนซึ่งเป็นพื้นดินที่มีหญ้าหรือพืชที่เป็น

อาหารได้อย่างอิสระ ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การไซร้ขน คุ้ยเขี่ย จิกกินพืช ผัก  

ท าให้ไก่อารมณ์ดีและมีความสุข 

2.3  ฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย (free range indigenous chicken farm) หมายถึง สถานที่

เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อการค้า  ซึ่งครอบคลุมถึง โรงเรือน และพื้นที่เลี้ยงปล่อย สถานที่เก็บและเตรียม

อาหารสัตว์ บริเวณส าหรับท าลายซาก จุดรวบรวมขยะ เป็นต้น   

2.4 โรงเรือน (house) หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใช้เลี้ยงไก่พื้นเมืองส าหรับเป็นที่พักอาศัย 

มีหลังคากันแดดกันฝนและมีวัสดุล้อมรอบโรงเรือน เช่น โครงไม้ที่มีตาข่าย และป้องกันไม่ให้ 

สัตว์อื่นเข้า เช่น นก 

2.5 พื้นที่เลี้ยงไก่แบบปล่อย หมายถึง บริเวณการเลี้ยงไก่ที่เป็นพื้นดินนอกโรงเรือน มีหญ้าหรือ 

พืชที่เป็นอาหาร และอยู่เชื่อมต่อกับโรงเรือน เพื่อมีบริเวณให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ 

 

3. ข้อก าหนด 

รายการที่  1 องค์ประกอบฟาร์ม  

1.1 สถานที่ตั้ง 

ข้อก าหนด  1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น  

ค าอธิบาย 

ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้

กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไปให้ผู้ด าเนิน

กิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ท่ีใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกัน

อันตรายต่อสุขภาพ  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 31 ก าหนดให้กิจการเพาะพันธุ์ เล้ียง  

และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิดถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ดังนั้นผู้ประกอบการฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเล้ียงปล่อย ต้องมีหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าได้รับการยินยอม

จากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 
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รายการที่  1 องค์ประกอบฟาร์ม  

1.1 สถานที่ตั้ง 

ข้อก าหนด  1.1.2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีแหล่งน้ าสะอาด

เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์  

ค าอธิบาย 

ท าเลที่ตั้งฟาร์มเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ต้องให้ความส าคัญ โดยควรค านึงถึงความสะดวกในด้าน           

การจัดการการเล้ียง การป้องกัน ควบคุม และก าจัดโรค รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และ

กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตั้งกิจการฟาร์มเล้ียงสัตว์ นอกจากนี้ควรมีแหล่งน้ าที่สะอาดและ

เพียงพอส าหรับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อใหไ้ก่ที่เล้ียงมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี  

ทั้งนี้ที่ตั้งของฟาร์มควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเล้ียงไก่ โดยต้องค านึงถึงเส้นทาง         

การคมนาคมที่สะดวกต่อการขนส่งลูกไก่ อาหารสัตว์ ยา วัคซีน และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ฟาร์ม รวมถึง    

ไก่และผลิตผล และการขนถ่ายของเสีย ขยะ ออกนอกฟาร์มได้สะดวก  

รายการที่  1 องค์ประกอบฟาร์ม  

1.1 สถานที่ตั้ง 

ข้อก าหนด  1.1.3 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนจากอันตรายทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่มีประสิทธิภาพ 

ค าอธิบาย 

อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพจากแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น ขยะหรือของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ของเสียจากแหล่งชุมชน และการชะล้างสารเคมีจากแหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้ 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร รวมทั้งของเสียจากฟาร์มเล้ียงสัตว์ชนิดอื่น อาจเป็นสาเหตุท าให้สัตว์ป่วย

หรือตายได้ ดังนั้นสถานที่ตั้งฟาร์มต้องห่างจากแหล่งชุมชน สถานประกอบการ และต้องอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่ไม่มีความเส่ียงจากการรั่วไหลหรือปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของไก่ เช่น 

แหล่งรวมขยะ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตหรือการล้างท าความสะอาด

เครื่องจักร  

ไม่ควรเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่เส่ียงต่อการเกิดน้ าท่วมขัง โดยพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ ทิศทาง      

การระบายน้ า ประวัติการเกิดน้ าท่วมขังในบริเวณนั้น หรืออาจต้องมีการถมพื้นที่เพื่อปรับระดับให้สูงกว่า

ปกติ 
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นอกจากนี้ฟาร์มไก่ต้องมีที่ตั้งแยกออกจากฟาร์มสัตว์ชนิดอื่นที่สามารถก่อให้เกิดการแพร่กระจายของ

เชื้อโรค และควรอยู่ห่างจากแหล่งอพยพของสัตว์ปีกธรรมชาติ แหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก 

โรงฆ่าสัตว์ปีก โรงงานรวบรวมหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมูลหรือซากสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร หรือมี

มาตรการป้องกันโรคที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม 

รายการที่  1 องค์ประกอบฟาร์ม  

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 

ข้อก าหนด  1.2.1 พื้นที่ฟาร์มมขีนาดเพียงพอเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม มีรั้วรอบพื้นที่การเลี้ยง  

ค าอธิบาย 

ฟาร์มไก่ต้องมีพื้นที่เหมาะสมกับขนาดและจ านวนโรงเรือนที่มีภายในฟาร์ม ควรมีระยะห่างของแต่ละ

โรงเรือนเพื่อควบคุมการแพร่กระจายโรคระหว่างโรงเรือน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพสัตว์ และไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น กล่ิน เสียง   

มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่เล้ียงสัตว์ ที่สามารถป้องกันการเข้า-ออกของสัตว์ต่างๆ  

รายการที่  1 องค์ประกอบฟาร์ม  

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 

ข้อก าหนด  1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี  และจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เหมาะสมตาม

วัตถุประสงค์ เช่น บริเวณเลี้ยงสัตว์ เก็บอาหารสัตว์ เก็บอุปกรณ์ ท าลายซากสัตว์ รวบรวมขยะ       

และสิ่งปฏิกูล และที่พักอาศัย  

ค าอธิบาย 

การจัดแบ่งพื้นที่ภายในฟาร์มออกเป็นสัดส่วนเป็นส่ิงหนึ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากรใน  

กิจกรรมต่างๆ เช่น การเล้ียงไก่ การขนส่ง และการจัดการผลผลิต เป็นไปได้ง่ายและสะดวก รวมทั้ง 

การวางแผนและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ต้องมีการจัดวางผังฟาร์ม แสดงขอบเขตของฟาร์ม ขอบเขตของพื้นที่เล้ียงไก่ ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ภายใน

ฟาร์มออกเป็นสัดส่วน แยกเขตที่พักอาศัยของบุคลากรจากพื้นที่เ ล้ียงไก่ให้ชัดเจน ควรแสดงต าแหน่ง

ของสถานที่ภายในฟาร์มให้ครบถ้วน เช่น ต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรือน พื้นที่เล้ียงปล่อย สถานที่เก็บอาหารสัตว์ 

ผสมอาหารสัตว์ เก็บอุปกรณ์เวชภัณฑ์และสารเคมี ท าลายซากไก่ รวบรวมขยะและส่ิงปฏิกูล แหล่งน้ าใช้

หรือสถานที่กักเก็บน้ า รวมถึงแหล่งน้ าส ารองในกรณีทีร่ะบบน้ าภายในฟาร์มขัดข้อง 
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รายการที่  1 องค์ประกอบฟาร์ม  

1.3 โรงเรือน 

ข้อก าหนด  1.3.1 สร้างด้วยวัสดุที่คงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา           

มีการระบายอากาศที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและไก่ สามารถป้องกันนกไม่ให้เข้าสู่บริเวณ

โรงเรือนได ้ 

ค าอธิบาย 

โรงเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของไก่ โรงเรือนที่แข็งแรง สามารถกันแดดกันฝน  มีการจัดการโรงเรือนที่ดี ท าให้

ไก่อยู่สบาย ไม่เครียด ส่งผลดีต่อสุขภาพของไก่   

โรงเรือนที่ใช้เล้ียงไก่ต้องมีโครงสร้างแข็งแรง ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด มีหลังคาส าหรับ

กันแดดกันฝน และมีการระบายอากาศที่ดี วัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงเรือนไม่ควรมีส่วนย่ืนที่แหลมคม    

ซึ่งท าให้สัตว์หรือผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย และสามารถป้องกันนกเข้าโรงเรือนได้ เช่น การท าตาข่าย

รอบโรงเรือน เนื่องจากนกอาจน าโรคมาสู่ไก่ได้  

รายการที่  1 องค์ประกอบฟาร์ม  

1.3 โรงเรือน 

ข้อก าหนด  1.3.2 มีพ้ืนที่เพียงพอในการเลี้ยงไก ่ให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ 

ค าอธิบาย 

โรงเรือนต้องมีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับจ านวนไก่ที่เล้ียง ไม่หนาแน่นเกินไป มีพื้นที่การเล้ียงภายใน

โรงเรือนโดยคิดเป็นน้ าหนักไก่พื้นเมืองรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร เพื่อให้         

ไก่มีอิสระในการเคล่ือนไหว และสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ รวมทั้งมีคอนให้ไก่เกาะ

ภายในโรงเรือน 

รายการที่  1 องค์ประกอบฟาร์ม  

1.3 โรงเรือน 

ข้อก าหนด  1.3.3 ในกรณีที่ใช้วัสดุรองพื้นภายในโรงเรือน วัสดุที่ใช้ต้องใหม่ สะอาด แห้ง และมี

การฆ่าเชื้อก่อนน ามาใช้  

ค าอธิบาย 

กรณีที่โรงเรือนใช้วัสดุรองพื้นเพื่อช่วยดูดซับความชื้นจากมูลไก่ น้ าที่หกจากอุปกรณ์ให้น้ า ช่วยลดการสัมผัส

กับมูลโดยตรง การใช้วัสดุรองพื้นที่แห้งและสะอาดจะท าให้โรงเรือนและไก่สะอาด อยู่ได้สบาย  

วัสดุรองพื้นที่ใช้ภายในโรงเรือน เช่น แกลบ ฟาง ขี้กบ ขี้เล่ือย  ต้องใหม่ แห้ง สะอาด อยู่ในสภาพดี  

และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้  
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ทั้งนี้วัสดุรองพื้นต้องท าการฆ่าเชื้อก่อนน ามาใช้ หรือก่อนน าไก่เข้าเล้ียง เช่น การพ่นด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 

ตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

รายการที่  1 องค์ประกอบฟาร์ม  

1.4 พื้นที่เลี้ยงปล่อย 

ข้อก าหนด  1.4 มีพื้นที่เลี้ยงปล่อยภายนอกโรงเรือนอย่างเพียงพอ ให้ไก่มีความเป็นอยู่ตามธรรมชาติ 

เป็นพื้นที่มีหญ้าหรือพืชที่เป็นอาหาร  

ค าอธิบาย 

ต้องมีพื้นที่เล้ียงไก่พื้นเมืองภายนอกโรงเรือนที่ไม่มีหลังคา หรือวัสดุมุง สามารถท าให้ไก่มีความเป็นอยู่

อย่างธรรมชาติ ไก่สามารถสัมผัสแสงแดด อากาศภายนอกโรงเรือน และควรมีต้นไม้หรือร่มเงา เพื่อให้

ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น จิกกินพืชผัก หรือแมลง หนอน ปลวก ท าให้ไก่ไม่เครียด 

มีผลท าให้สุขภาพแข็งแรง  

มีพื้นที่เล้ียงปล่อยส าหรับไก่หลังจากช่วงอนุบาลภายนอกโรงเรือนอย่างน้อย 1 ตร.ม./ตัว ทั้งนี้ให้พิจารณา

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรม สรีระ ของไก่พื้นเมืองในแต่ละช่วงอายุ รวมท้ังสภาพอากาศ 

รายการที่  2 อาหารส าหรับไก่พ้ืนเมือง  

ข้อก าหนด  2.1 กรณีที่ใช้อาหารส าเร็จรูป ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย      

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และให้ตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่ทางกายภาพในเบื้องต้น และ

เก็บตัวอย่างอาหารในแต่ละรุ่นเพื่อใช้วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหากเกิดกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย 

ค าอธิบาย 

อาหารสัตวเ์ป็นปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญในการเลี้ยงไก่ อาหารส าเร็จรูปต้องมาจากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เพื่อให้มั่นใจว่าได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ                

มีความปลอดภัย ไม่หมดอายุ ไม่มีการผสมยาสัตว์หรือสารเคมีต้องห้ามลงในอาหารสัตว ์

ในการตรวจรับอาหารสัตว์ควรมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ทางกายภาพเบื้องต้นทุกรุ่น 

อย่างสม่ าเสมอ เช่น ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ไม่ฉีกขาด แตก ช ารุด ฉลากมีเลขทะเบียนถูกต้อง อาหารต้อง

ไม่หมดอายุ ทั้งนี้ก่อนน าอาหารไปเล้ียงไก่ควรตรวจสอบอาหารสัตว์ หากพบว่ามี สี กล่ินที่ผิดปกติ  

หรือรวมตัวเป็นก้อน ไม่ควรน ามาใช้เล้ียงไก่ 

ควรเก็บตัวอย่างอาหารส าเร็จรูปทุกรุ่นการผลิตท่ีมกีารน ามาใช้ในฟาร์มเอาไว้อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อเป็น

ตัวอย่างส าหรับการส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ กรณีเกิดปัญหาสุขภาพที่สงสัยว่าอาจมีสาเหตุจาก

อาหารสัตวข์ึ้นภายหลัง 
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รายการที่  2 อาหารส าหรับไก่พ้ืนเมือง  

ข้อก าหนด  2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารเองในฟาร์ม วัตถุดิบที่ใช้หรือสิ่งที่เติมในอาหารต้องมีคุณภาพ

ปลอดภัย และห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

ค าอธิบาย 

ในกรณีผสมอาหารเองในฟาร์ม วัตถุดิบที่ใช้หรือส่ิงที่เติมในอาหารต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่ใช้      

สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ หากมีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมีหรือ

ยาผสมในอาหารเพื่อป้องกันและรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

รายการที่  2 การให้อาหาร  

ข้อก าหนด  2.3 ใช้ภาชนะให้อาหารที่สะอาดและเหมาะสมกับจ านวนและอายุของไก่ และจัดวางใน

โรงเรือนเท่าน้ัน และอยู่ในต าแหน่งที่ไกทุ่กตัวเข้าถึงอาหารสัตว์ได้  

ค าอธิบาย 

ความสะอาดของภาชนะให้อาหารสัตว์ เป็นอีกปัจจัยที่มีความส าคัญในการเล้ียงไก่ ดังนั้นการท า 

ความสะอาด ฆ่าเชื้อ การเก็บรักษา หรือการใช้ที่ไม่ถูกวิธี อาจท าให้มีการปนเปื้อนของสารเคมี 

หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพไก่ได้ ภาชนะให้อาหารสัตว์จึงต้องสะอาด แห้ง ไม่ช ารุด 

และไมท่ าจากวัสดุท่ีเป็นอันตรายต่อตัวสัตว์  

ในการให้อาหารต้องมีจ านวนและขนาดของภาชนะทีเ่หมาะสม โดยพิจารณาจากจ านวนและอายุของไก่  

ต้องจัดวางภาชนะให้อาหารสัตว์ในโรงเรือนเท่านั้น ไม่วางในพื้นที่เล้ียงปล่อย เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่ง

อาหารของนก ทั้งนี้ต้องวางในต าแหน่งท่ีเหมาะสมและทั่วถึง เพื่อให้ไก่ทุกตัวเข้าถึงอาหารได้ 

รายการที่  2 อาหารส าหรับไก่พื้นเมือง  

ข้อก าหนด  2.4 การผสมสารเคมีหรือยาในอาหารเพื่อรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบ

ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม รวมถึงมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ผสมยาแยกออกจากการเก็บอาหาร

ทั่วไปและมีป้ายบ่งชี้ 

ค าอธิบาย 

สารเคมีหรือยาที่ผสมในอาหารสัตว์อาจก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างในผลิตผลจากสัตว์ ซึ่งอาจมีผลต่อ

สุขภาพทั้งคนและสัตว์ ดังนั้นในกรณีที่จ าเป็นต้องผสมสารเคมีหรือยาลงในอาหารสัตว์ ต้องอยู่ภายใต้

การดูแลรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เพื่อควบคุมและจ ากัดการใช้เท่าที่จ าเป็นและ

หลีกเล่ียงอันตรายจากการตกค้างในส่ิงแวดล้อม และผลิตผลจากสัตว์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการดื้อยาของ 

เชื้อจุลชีพ  

ฟาร์มต้องมีบริเวณเก็บอาหารสัตว์ผสมยาแยกออกจากการเก็บอาหารทั่วไปและมีป้ายบ่งชี้ 
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ห้ามผสมสารเคมีหรือยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารสัตว์ เช่น ไนโตรฟูแรน คลอแรมเฟนิคอล เนื่องจาก

หากตกค้างในผลิตผล จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  

รายการที่  2 อาหารส าหรับไก่พ้ืนเมือง  

ข้อก าหนด  2.5 มีสถานที่เก็บอาหารไก่ที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนและการเสื่อมสภาพของ  

อาหารสัตว์ได้ 

ค าอธิบาย 

การเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหารที่ผสมแล้ว ควรเก็บในภาชนะบรรจุอาหารที่ปิดมิดชิด ต้องมีวัสดุรอง

ด้านล่างของภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ เพื่อให้อากาศถ่ายเทและป้องกันความชื้นจากพื้น หากอาหารมี

ความชื้นอาจก่อให้เกิดเชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา เช่น  อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ได้ ควรจัดวางอาหาร

เรียงล าดับแยกตามวันผลิตหรือรุ่นการผลิต ติดป้ายหรือท าสัญลักษณ์ไว้ ให้มีการน าไปใช้ตามล าดับ 

การผลิตก่อนหลัง เพื่อไม่ให้มีอาหารตกค้าง หมดอายุ และสัตว์ได้กินอาหารที่สดใหม่อยู่เสมอ 

สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ ควรเป็นสถานที่เฉพาะ สะอาด แห้ง ระบายอากาศได้ดี มีการป้องกันแมลง

และสัตว์พาหะต่างๆ รวมถึงสามารถป้องกันการปนเปื้อนและรักษาคุณภาพของอาหารไม่ให้เสื่อมสภาพ  

รายการที่  3 น้ าส าหรับไก่พ้ืนเมือง  

ข้อก าหนด  3.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องสะอาด เพียงพอ และอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือน

จากสิ่งที่เป็นอันตราย 

ค าอธิบาย 

น้ าเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในการเล้ียงไก่ น้ าที่ใช้ต้องมีคุณภาพเหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอหรือ

อย่างน้อยตลอดช่วงของการเล้ียงไก่ ถ้าคุณภาพน้ าเหมาะสมก็จะท าให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี แต่หากน้ า 

มีคุณภาพไม่เหมาะสมอาจท าให้สัตว์ป่วย เป็นโรคได้ง่าย  

การพิจารณาเลือกแหล่งน้ าส าหรับเล้ียงสัตว์  เป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วยลดผลกระทบและความเส่ียงต่อ     

การด าเนินกิจกรรมฟาร์มเล้ียงสัตว์ แหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับการเล้ียงไก่ ต้องปราศจากการปนเปื้อนของส่ิงที่

เป็นอันตรายจากแหล่งมลพิษ เช่น อุตสาหกรรม ของเสียจากแหล่งชุมชน รวมถึงน้ าเสียจากโรงเรือน 

และบ้านพักอาศัย ที่จะสามารถปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์ม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ 

และบุคลากรภายในฟาร์ม 

กรณีสงสัยคุณภาพน้ าให้ตรวจคุณภาพน้ าบางรายการตามความเส่ียงของการปนเปื้อนของอันตราย 

ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และผู้บริโภค และเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์น้ าเป็นหลักฐาน 
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รายการที่  3 น้ าส าหรับไก่พ้ืนเมือง 

ข้อก าหนด  3.2 ใช้ภาชนะให้น้ าที่สะอาด เพียงพอ  

ค าอธิบาย 

ภาชนะให้น้ ามีความส าคัญในการเลี้ยงไก่ หากไม่สะอาด การเก็บรักษา หรือการใช้ที่ไม่ถูกวิธี อาจท าให้มี

การปนเปื้อนของสารเคมีหรือเชื้อจลุชีพที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพไก่ได้   

รายการที่  3 น้ าส าหรับไก่พ้ืนเมือง 

ข้อก าหนด  3.3 อยู่ในต าแหน่งที่ไก่ทุกตัวเข้าถึงภาชนะให้น้ าได้สะดวก 

ค าอธิบาย 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ า อุณหภูมิน้ า อุณหภูมิส่ิงแวดล้อม ความชื้นในอากาศ มีผลกระทบ

ต่อปริมาณการกินน้ าของสัตว์ ดังนั้นจึงควรจัดวางอุปกรณ์ให้น้ าในที่เหมาะสมและเขา้ถึงได้สะดวก เพื่อให้

ไก่ได้รับน้ าในปริมาณที่เพียงพอ  

รายการที่  3 น้ าส าหรับไก่พ้ืนเมือง 

ข้อก าหนด  3.4 การผสมสารเคมีหรือยาในน้ าเพื่อรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

ค าอธิบาย 

สารเคมีหรือยาที่ผสมในน้ าอาจก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างในผลิตผลจากสัตว์ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพ 

ทั้งคนและสัตว์ ดังนั้นในกรณีที่จ าเป็นต้องผสมสารเคมีหรือยาลงในน้ า ต้องอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบ

ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เพื่อควบคุมและจ ากัดการใช้เท่าที่จ าเป็น หลีกเล่ียงอันตรายจากการตกค้าง

ในสิ่งแวดล้อม และผลิตผลจากสัตว์  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการดื้อยาของเชื้อจุลชีพ 

ห้ามผสมสารเคมีหรือยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในน้ าส าหรับสัตว์ เช่น ไนโตรฟูแรน เนื่องจากหากตกค้างใน

ผลิตผลจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  

รายการที่  4 การจัดการฟาร์ม  

ข้อก าหนด  4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญภายในฟาร์ม 

ได้แก่ ระบบการเลี้ยง การจัดการอาหารและน้ าส าหรับไก่ การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา        

การจัดการด้านสุขภาพไก่ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และแบบ

บันทึกข้อมูล 

ค าอธิบาย 

เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในฟาร์มเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกษตรกร      

ผู้เล้ียงไก่ต้องมคีู่มือการจัดการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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1. การเตรียมโรงเรือน 

2. การกกลูกไก่ 

3. การจัดการด้านการเลี้ยงไก่ (ตามช่วงอายุ) 

4. การจัดการด้านอาหารและน้ า 

5. การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

6. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ปีก ประกอบด้วย โปรแกรมการใช้วัคซีน การใช้ยา การสุ่มตรวจ

สภาวะโรคและระดับภูมิคุ้มกันโรค การจัดการไก่ป่วย หรือไก่ตาย 

7. การควบคุมสัตว์พาหะ  

8. การจัดการเรื่องสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เช่น การระบายอากาศ การก าจัดของเสีย 
9. การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เล้ียงและการขนส่ง 

รายการที่  4 การจัดการฟาร์ม 

 4.2  บุคลากร 

ข้อก าหนด  4.2.1 มีการจัดการแรงงานที่เหมาะสม ดังน้ี 

  (1) มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน 

  (2) จ้างแรงงานที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ ์

  (3) กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

และมีใบอนุญาตท างาน 

  (4) จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

  (5) จัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

  (6) ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน   

 

ค าอธิบาย  

บุคลากรหรือแรงงานเป็นส่ิงส าคัญในการด าเนินกิจการฟาร์ม ผู้ประกอบการจัดการแรงงานที่เหมาะสม 

ดังนี้ 

(1) มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน 

หนังสือการจ้างงาน เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการจ้างงาน ผู้ประกอบการ (นายจ้าง) ควรท าหนังสือ

สัญญาการจ้างงานกับลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อระบุหน้าที ่ความรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์

ที่ลูกจ้างได้รับ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น  ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 

ชั่วโมงท างาน สวัสดิการและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจ้าง โดยเป็นการตกลงยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย และลูกจ้าง

มาท างานด้วยความสมัครใจไม่ถูกบังคับ 
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(2) จ้างแรงงานที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ ์

นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นายจ้างควรจ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 

 (3) กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาต

ท างาน 

การจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการช่วยภาครัฐลดปัญหาทางสังคม นอกจากนี้ การจ้าง

แรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นความผิดและมีโทษตามที่กฎหมายก าหนด นายจ้างควรหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง และจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น  

โดยต้องมีหนังสือเดินทาง/หนังสือก ากับ (บัตรสีชมพู) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตท างาน 

(4) จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

การมีสวัสดิการที่ดีส าหรับผู้ใช้แรงงาน จะท าให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีก าลังใจในการท างาน 

และ มีความเอาใจใส่ต่องาน  นายจ้างต้องมีการจัดระบบสวัสดิการต่อลูกจ้างอย่างพอเพียง เช่น บ้านพัก 

ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เป็นสัดส่วน ปลอดภัย มีห้องน้ าและห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ มีน้ าสะอาด

ส าหรับดื่ม มีน้ าใช้ มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

(5) จัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

การท างานในฟาร์ม มีการใช้เครื่องมือ สารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

ได้ จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และคู่มือการใช้งานเพื่อความปลอดภัย  ผู้ประกอบการต้อง

จัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะงานให้แก่

ผูป้ฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ รองเท้าบูต หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร 

สารเคมี  

(6) ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน 

การจ้างงานทั้งชายและหญิง ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพ

ของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ 

รายการที่  4 การจัดการฟาร์ม 

 4.2  บุคลากร 

ข้อก าหนด  4.2.2 มีจ านวนบุคลากรพอเหมาะกับจ านวนไก่ที่ เลี้ยง มีการจัดแบ่งหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

ค าอธิบาย 

การจัดการบุคลากรที่ดี เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้กิจการฟาร์มเล้ียงสัตว์ประสบความส าเร็จ  

โดยการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรนั้น ควรจัดแบ่งตามความรู้ ความสามารถและ   
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ประสบการณ์ จ านวนบุคลากรควรพอเหมาะกับจ านวนไก่ที่เล้ียงเพื่อให้สามารถดูแลไก่ได้อย่างทั่วถึง  

และจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายการที่  4 การจัดการฟาร์ม  

 4.2 บุคลากร 

ข้อก าหนด  4.2.3 บุคลากรที่ท าหน้าที่เลี้ยงไก่ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรม หรือได้รับ           

การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เลี้ยงไกไ่ด้อย่างถูกตอ้ง  

ค าอธิบาย 

การเล้ียงไก่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะช่วยให้ไก่มีอัตรารอดสูง ได้ผลิตผลที่ดี และมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน ดังนั้นบุคลากรทีเ่ล้ียงไก่ต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในการเล้ียงไก่

อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเล้ียง มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี

การเลี้ยงอย่างสม่ าเสมอ 

บุคลากรต้องมีความรู้ ความช านาญในการดูแลไก่เป็นอย่างดี ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

และมีประวัติการฝึกอบรมบุคลากรในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น 

  - การจัดการดูแลไก่ระยะต่างๆ  

 -  การเตรียมโรงเรือน 

 - หลักสวัสดิภาพสัตว์ปีก 
 - สุขลักษณะส่วนบุคคล 

 - การสุขาภิบาล 

 - การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ อัคคีภัย อุทกภัย สารเคมีรั่วไหล 

- การดูแลสุขภาพไก่ 

- ระบบมาตรฐานฟาร์ม 

รายการที่  4 การจัดการฟาร์ม  

 4.2 บุคลากร 

ข้อก าหนด  4.2.4 มีสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกก ากับดูแลด้านสุขภาพไก ่

ค าอธิบาย 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเป็นผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องการจัดการฟาร์มทั่วไปและการจัดการด้านสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเล้ียงสัตว์  

พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเล้ียงสัตว์”หมายความว่าสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตามกฏหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ และได้รับ

ใบรับรองเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเล้ียงสัตว์ปีกจากกรมปศุสัตว์    
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สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มจะเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องการจัดการฟาร์มทั่วไป การจัดการ  

ด้านสุขภาพสัตว์ สุขาภิบาลของฟาร์ม การใช้ยาและวัคซีนภายในฟาร์ม โดยรับผิดชอบการส่ังยาใช้ในฟาร์ม 

เพื่อความปลอดภัยของไก่ และผลิตผลที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

รายการที่  4 การจัดการฟาร์ม  

 4.2 บุคลากร 

ข้อก าหนด  4.2.5 บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีและต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  

ค าอธิบาย 

การมีสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มที่ดี เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการป้องกันหรือ 

ลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคที่ส าคัญจากผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มสู่สัตว์ที่เล้ียงได้ 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงาน

ในฟาร์มไม่เป็นโรค เช่น โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือพาหะของโรคภายใต้กฎหมายว่าด้วย

อาหาร เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้าง และโรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ 

ผู้ที่แสดงอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ไอ เจ็บคอ ท้องร่วง 

อาเจียน หรือมีไข้ ห้ามเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เล้ียงไก่ โดยให้หยุดพักจนกระทั่งหายป่วยจึงให้กลับเข้า

ปฏิบัติงานได ้

รายการที่  4 การจัดการฟาร์ม  

 4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด  4.3.1 โรงเรือน และอุปกรณ์ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ  

ค าอธิบาย 

ฟาร์มไก่ต้องมีขั้นตอนการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกสุขลักษณะ 

ต้องไม่ปล่อยให้พื้นโรงเรือนเป็นที่สะสมและหมักหมมของมูลและเศษอาหาร 

รายการที่  4 การจัดการฟาร์ม  

 4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด  4.3.2 บ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยต่อไก่และ

ผู้ปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย 

โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้เล้ียงไก่ต้องมีการซ่อมบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี  พร้อมใช้งานตาม

วัตถุประสงค์ หากเกิดการช ารุด เสียหาย ต้องท าการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไก่

และผู้ปฏิบัติงาน 
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รายการที่  4 การจัดการฟาร์ม  

 4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด  4.3.3 ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์หลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก และก่อน

น าไกรุ่่นใหม่เข้าเลี้ยง 

ข้อก าหนด  4.3.4 หลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก ให้ปิดพักโรงเรือนก่อนน าไก่รุ่นใหม่เข้าเลี้ยง หรือปฏิบัติ

ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

ค าอธิบาย 

หลังจากการน าย้ายไก่รุ่นเก่าออกต้องน ามูลสัตว์และวัสดุรองพื้นออกและท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ

อุปกรณ์และโรงเรือน  

ปิดพักโรงเรือนก่อนน าไก่รุ่นใหม่เข้าเล้ียงอย่างน้อย 14 วัน และกรณีเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามประกาศ

และระเบียบของกรมปศุสัตว์  

รายการที่  4 การจัดการฟาร์ม  

 4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด  4.3.5 พื้นที่เลี้ยงแบบปล่อยต้องมีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก 

และก่อนน าไก่รุ่นใหม่เข้ามาเลี้ยง 

ค าอธิบาย 

หลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออกเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ต้องท าความสะอาดและมีการฆ่าเชื้อโดยการโรยปูนขาว 

หรือพ่นยาฆ่าเชื้อ และก่อนน าไก่รุ่นใหม่เข้าเลี้ยง 

พักพื้นที่เล้ียงปล่อยก่อนน าไก่รุ่นใหม่เข้าเล้ียงอย่างน้อย 21 วัน และกรณีเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติ 

ตามประกาศและระเบียบของกรมปศุสัตว์ 

รายการที่  4 การจัดการฟาร์ม  

 4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด  4.3.6 สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้ตามค าแนะน า

ของฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หรือตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 

ฟาร์มสัตว์ปีก 

ค าอธิบาย 

สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตจาก 

กรมปศุสัตว์ให้ใช้ในฟาร์มเล้ียงสัตว์ โดยให้ใช้ตามค าแนะน าในฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับ  

กรมปศุสัตว์ หรือตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 
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เลือกใช้สารท าความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อที่อยู่ในรายชื่อสารเคมี/ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อนุญาต 

ให้ใช้ในฟาร์มเล้ียงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ หรือตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มและควรมี 

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือปฏิบัติตามค าแนะน าบนฉลาก 

ต้องจัดเก็บสารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดต่างๆเป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บเฉพาะ

เพื่อควบคุมการหยิบใช้ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ไก่ และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล ภาชนะบรรจุ 

สารเคมี น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่เส่ือมสภาพ หรือใช้หมดแล้วต้องท าลายหรือก าจัดด้วยวิธี  

ที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการน ากลับมาใช้ 

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ถูกต้อง 

รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์  

วัตถุอันตรายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

รายการที่  4 การจัดการฟาร์ม  

 4.4 การจัดการพื้นที่เลี้ยงปล่อย 

ข้อก าหนด  4.4.1 พื้นที่เลี้ยงปล่อยภายนอกโรงเรือน หญ้าหรือพืชที่เป็นอาหารต้องมีการหมุนเวียน

หรือพักแปลง หรือกรณีหญ้าหรือพืชที่เป็นอาหารไก่ไม่เพียงพอ ต้องมีการเสริมหญ้าหรือพืชจาก

ภายนอก  

พื้นที่เล้ียงปล่อยภายนอกโรงเรือนต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี  และเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าหรือพืชที่เป็น

อาหารอย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที ่

แปลงหญ้าหรือพืชอาหาร อาจมีการหมุนเวียนหรือพักแปลง ให้หญ้าได้งอกใหม่ และตัดวงจรพยาธิ       

มีการเสริมหญ้าหรือพืชจากภายนอก กรณีหญ้าหรือพืชที่เป็นอาหารไก่ไม่เพียงพอ 

ไก่ควรถูกปล่อยเล้ียงภายนอกโรงเรือนไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ให้พิจารณาความเหมาะสม 

และสอดคล้องกับพฤติกรรม สรีระ ของไก่พื้นเมืองในแต่ละช่วงอายุ รวมท้ังสภาพอากาศ  

ในกรณีที่เกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกจ าเป็นต้องจ ากัดบริเวณการเลี้ยงไก่เฉพาะในโรงเรือน 

รายการที่  5 สุขภาพสัตว์  

 5.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด  5.1.1 การจัดการสุขภาพสัตว์ การใช้ยา และโปรแกรมวัคซีน อยู่ภายใต้ความดูแลของ

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 
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ค าอธิบาย 

การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ เป็นปัจจัยทีมี่ความส าคัญ ในการเล้ียงไก่ หากไก่มีสุขภาพทรุดโทรม ร่างกาย

อ่อนแอ เจ็บป่วย หรือตาย จะท าให้ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย ผู้ประกอบการสูญเสียรายได้ แรงงานและ

เวลาในการเฝ้าระวังและก าจัดโรค รวมท้ังผู้บริโภคจะได้รับผลผลิตท่ีไม่ปลอดภัยด้วย 

มีโปรแกรมการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดที่ส าคัญ เช่น โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ 

หรือโรคระบาดอื่นๆ และมีโปรแกรมการก าจัดพยาธิภายในและภายนอก อย่างเหมาะสมภายใต้ 

ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

รายการที่  5 สุขภาพสัตว์  

 5.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด  5.1.2 มีการป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคลก่อนเข้า-ออกฟาร์ม 

รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกฟาร์มของบุคคลภายนอกที่สามารถตรวจสอบได้  

ค าอธิบาย 

การป้องกันและฆ่าเชื้อยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคล เป็นมาตรการที่ใช้ป้องกันหรือลดความเส่ียง 

ในการน าเชื้อโรคเข้าสู่หรือออกฟาร์มหรือโรงเรือน และในแต่ละโรงเรือนมีระบบการเล้ียงแบบเข้าและออก

พร้อมกันหมด (all in all out) และมีการจัดมาตรการควบคุมโรคก่อนเข้า-ออกฟาร์มหรือโรงเรือน  

โดยมีการท าลายเชื้อโรคอย่างเหมาะสมก่อนเข้า-ออกฟาร์มดังนี้ 

(1) บุคคล 

(1.1) มีบันทึกการเข้า- ออกฟาร์มของบุคคลภายนอกที่จะเข้าฟาร์ม ต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์ 

ข้อมูลการป่วย และประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าฟาร์ม และต้องได้รับการอนุญาต

จากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้จัดการฟาร์มก่อนทุกครั้ง 
(1.2) ผู้ท่ีจะเข้าในพื้นที่เล้ียงไก่จะต้องล้างมือ จุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อ  

(1.3) บุคคลที่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกในฟาร์มอื่น ก่อนเข้าพื้นที่เล้ียงไก่จะต้องมีระยะพักโรค 

โดยไม่ไปสัมผัสไก่ในพื้นที่เล้ียงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน 

(1.4) แยกรองเท้าส าหรับใช้ภายนอกและภายในพื้นที่เล้ียงไก่อย่างชัดเจน ต้องมีอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อ

ส าหรับจุ่มรองเท้าบูทเวลาเข้าและออกจากพื้นที่เล้ียงไก่ เพื่อป้องกันการน าเชื้อโรคเข้าสู่พื้นที่เล้ียงไก่ 

(1.5) เส้ือผ้าและรองเท้าที่ใช้ภายในฟาร์มต้องมีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังใช้งาน

เสร็จ 

(2) ยานพาหนะ 

(2.1) มีบันทึกการเข้า-ออกฟาร์มของยานพาหนะทุกชนิด เพื่อให้สามารถตามสอบได้ 

(2.2) จอดยานพาหนะในสถานที่ท่ีฟาร์มก าหนดไว้ให้ 

(2.3) ยานพาหนะที่เข้าฟาร์มไก่ ต้องผ่านการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมโดยเฉพาะล้อยานพาหนะ  
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(2.4) ต้องมีการควบคุมส่ิงปนเปื้อนและน้ าที่เกิดจากการฆ่าเชื้อยานพาหนะไม่ให้ปนเปื้อนเข้าไปสู่

เขตพื้นที่เล้ียงไก่ 

(3) มีวิธีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อนน าอุปกรณ์เข้าเขต

พื้นที่เล้ียงไก่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 

รายการที่  5 สุขภาพสัตว์  

 5.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด  5.1.3 มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ 

ค าอธิบาย 

การหมักหมมของของเสียจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าเชื้อ เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย

เชื้อโรคภายในฟาร์ม จึงต้องรักษาความสะอาดรอบพื้นที่การเล้ียง ก าจัดขยะไม่ให้สะสมในอาคาร  

ท าความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ มีการก าจัดขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ

ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าเชื้อ รวมทั้งมีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะ และการก าจัด 

สัตว์พาหะให้เป็นไปตามการก ากับดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

นอกจากนี้ต้องมีการจัดการหรือมาตรการที่เหมาะสม ดังนี้ 
1. ควบคุมสุขลักษณะภายในฟาร์มเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค โดยห้ามน าอาหารเข้าไป

รับประทานภายในพื้นที่เล้ียงไก่  

2. พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในบริเวณรอบโรงเรือน ถนนทางเข้า-ออกเขตต่างๆ ภายในฟาร์มอย่างสม่ าเสมอ 

โดยต้องมีเครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคล่ือนย้ายได้สะดวกและจ านวน

เพียงพอ เพื่อไว้ใช้พ่นฆ่าเชื้อในจุดต่างๆ ภายในฟาร์มอย่างทั่วถึง 
3. ป้องกันไม่ให้สัตว์ปีกหรือสัตว์พาหะอื่นๆ เข้ามาในโรงเรือน มีแผนการควบคุมและก าจัด 

สัตว์พาหะอย่างสม่ าเสมอท้ังภายนอกและภายในโรงเรือน  

รายการที่  5 สุขภาพสัตว์  

 5.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด  5.1.4 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

โรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 

ค าอธิบาย 

ในกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและค าแนะน าที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีประสิทธิผล

ในการควบคุมโรคระบาด ตลอดจนเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นด้วย 
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ถ้าพบว่าไก่มีอัตราการตายสูงผิดปกติให้แจ้งสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเข้าตรวจสอบปัญหา และในกรณี

ที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และค าแนะน า

ของกรมปศุสัตว์ 

รายการที่  5 สุขภาพสัตว์  

 5.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด  5.1.5 การจัดการซากไกใ่ห้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มด้วยวิธีเหมาะสม 

ค าอธิบาย 

ต้องมีมาตรการในการก าจัดซากไก่อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจาย

ของโรค และลดปัญหามลภาวะต่อชุมชน 

 (1) ในกรณีของไก่ที่ตายปกติ 

 หากพบการตายของไก่ ให้เก็บซากไก่ออกจากเล้าทันทีทุกครั้ง ให้น าซากไก่ใส่ถุงพลาสติกกันน้ า

และปิดปากถุงให้มิดชิด แล้วน าไปใส่ในถังที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์พาหะน าเชื้อ จากนั้นจึงรวบรวมไป

ท าลายทุกวันในบริเวณเฉพาะส าหรับการท าลายซาก ซึ่งต้องเป็นพื้นที่ท่ีห่างจากบริเวณพื้นที่เล้ียงสัตว์ ดังนี้ 

(1.1) ท าลายโดยการฝัง ต้องมีเนื้อที่เพียงพออยู่ในบริเวณน้ าท่วมไม่ถึง และไม่ใกล้แหล่งน้ า 

ฝังซากใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และห่างจากระดับน้ าใต้ดิน โรยปูนขาวหรือราดด้วย

น้ ายาฆ่าเชื้อก่อนกลบหลุมเหนือระดับผิวดิน และต้องป้องกันไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขี่ย 

(1.2) ท าลายโดยการเผา ให้ท าในบริเวณที่เหมาะสมและเผาซากจนหมด  

(1.3) ท าลายโดยการกลบทับและย่อยสลาย (composing) มีพื้นที่ส าหรับการกลบทับเพื่อ

ย่อยสลายซากไก่ที่เหมาะสม และมั่นใจได้ว่าวิธีการหมักท าให้เกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ ไม่มีความเส่ียง

ต่อการเป็นแหล่งแพร่เชื้อหรือพาหะ และมีขั้นตอนปฏิบัติถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(1.4) ในกรณีมีการเคล่ือนย้ายซากไก่ออกนอกฟาร์ม ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการ

น าซากสัตว์ปีกที่ตายปกติหรือคัดทิ้งออกจากฟาร์มของกรมปศุสัตว์ (ภาคผนวก ก.) 

 (2) ในกรณีของไก่ท่ีตายจากโรคระบาด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

รายการที่  5 สุขภาพสัตว์  

 5.2 การบ าบัดโรคสัตว์ 

ข้อก าหนด  อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

การสัตวแพทย์ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและตามข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 

เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ และห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต 

ค าอธิบาย 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ปีก โรคระบาด 

ที่ส าคัญ และโรคอุบัติใหม่ การใช้ยาภายในฟาร์ม รวมทั้งความปลอดภัยของสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ 
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ดังนั้นการตรวจวินิจฉัย ออกใบส่ังยา รักษาโรค ป้องกันการเกิดซ้ า แนะน าและควบคุมการใช้ยา และก าหนด

ระยะหยุดยา ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุม
การใช้ยาสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการบ าบัดโรคสัตว์ กฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ห้ามใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต เนื่องจากอาจตกค้างในเนื้อสัตว์

และส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 

รายการที่  6 สวัสดิภาพสัตว์ 

ข้อก าหนด  ดูแลไก่ให้มีความเป็นอยู่ที่สบาย หากไก่ ป่วย บาดเจ็บ พิการ หรือคัดทิ้ง ควรได้รับ   

การปฏิบัตทิี่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความทุกข์ทรมาน  

ค าอธิบาย 

สวัสดิภาพสัตว์เป็นเรื่องที่ควรได้รับการเอาใจใส่ เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมท าให้สัตว์เกิด

ความเครียด และการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้สัตว์ตื่นกลัว บาดเจ็บ พิการ ความต้านทานโรคลดลง 

สัตว์อาจเจ็บป่วยได้ง่าย และส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต ดังนั้นจึงควรดูแลให้ไก่มีความเป็นอยู่ท่ีสบาย  

ฟาร์มไก่ต้องมีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครอง

และดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ

สัตว์ปีก ระหว่างการขนส่ง และตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

โดยมีการตรวจสอบสุขภาพและสวัสดิภาพฝูงไก่อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง มีการสุ่มชั่งน้ าหนักตัวไก่และตรวจสอบ

การกินอาหารของไก่ให้ไก่ทุกตัวสามารถเข้าถึงอาหาร ให้ไก่มีน้ าหนักตัวได้ตามเป้าหมายการเล้ียง  

ในกรณีที่ไก่ที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ ให้แยกออกมาเพื่อดูแลรักษาอย่างเหมาะสม หากอาการหนัก

หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเคล่ือนที่ไปกินน้ ากินอาหารได้ ควรคัดทิ้งด้วยการท าการุณยฆาต เพื่อไม่ให้

เกิดความทุกข์ทรมาน  

รายการที่  7 สิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด  7.1 ก าจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลไก่ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ค าอธิบาย 

ขยะมูลฝอย และของเสียจากฟาร์มไก่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่พื้นดิน 

แหล่งน้ า และอากาศ อีกทั้งอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อต่างๆ ได้ 

ฟาร์มไก่ต้องมีการก าจัดขยะและของเสีย เช่น ขนไก่และมูลไก่ โดยแยกประเภทของขยะและของเสียให้

ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และค านึงถึงการตกค้างในส่ิงแวดล้อม ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมจึงควรเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และน าไปก าจัด 

โดยวิธกีารที่เหมาะสม  
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รายการที่  7 สิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด  7.2 กรณีปล่อยน้ าที่ใช้ในฟาร์มออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะให้บ าบัดน้ าเสียอย่างถูกต้องจาก

ฟารม์ก่อน 

ค าอธิบาย 

การปล่อยน้ าเสียจากฟาร์มสู่ส่ิงแวดล้อมโดยไม่ผ่านการบ าบัด จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม และสาธารณสุข ซึ่งมีผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก และกิจกรรมอื่นๆ ในบริเวณ

ข้างเคียง 

กรณีปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ต้องมีการบ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ในกรณีที่เกิดโรคระบาดในฟาร์ม น้ าเสียจากโรงเรือนหรือฟาร์ม ต้องมีการฆ่าเชื้อและบ าบัดก่อนปล่อย

ออกนอกฟาร์มตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อกระจายสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก 

รายการที่  7 สิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด  7.3 ก่อนเคลื่อนย้ายวัสดุรองพื้นหลังการปลดไก่ ต้องป้องกันการฟุ้งกระจายของวัสดุ

รองพื้น 

ค าอธิบาย 

วัสดุรองพื้นที่ใช้แล้ว ถือเป็นของเสียที่ต้องมีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากการฟุ้งกระจายของ

วัสดุรองพื้น อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้ 

ก่อนเคล่ือนย้ายวัสดุรองพื้นหลังการปลดไก่ ควรฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อที่วัสดุรองพื้น เพื่อลดปริมาณเชื้อและ

ลดการฟุ้งกระจายก่อนเคล่ือนย้าย และต้องไม่น าวัสดุรองพื้นกลับมาใช้อีก รถที่บรรทุกวัสดุรองพื้น 

ออกจากฟาร์มต้องคลุมให้มิดชิด หรือมีวิธีการป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่น  

รายการที่  7 สิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด  7.4 ในกรณีเป็นขยะติดเชื้อ ให้แยกท าลายและก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตามดุลยพินิจของ

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

ค าอธิบาย 

ขยะติดเชื้อ ยาเส่ือมสภาพ สารเคมีอันตราย ของมีคม หากถูกทิ้งออกสู่ส่ิงแวดล้อมปะปนร่วมกับขยะทั่วไป 

จะเพิ่มความเส่ียงในการแพร่กระจายเชื้อโรคหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และส่ิงแวดล้อม  จึงจ าเป็น 

ต้องมีการจัดการที่ถูกวิธี 

ในกรณีเป็นขยะติดเชื้อ หรือ ขยะอันตราย ได้แก่ ขวดยา ขวดวัคซีน เข็มฉีดยา ให้แยกท าลายและก าจัด

ด้วยวิธีท่ีถูกต้อง ตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  
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รายการที่  8 การบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด  8.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการฟาร์มที่มีผลกระทบ

ต่อสุขภาพ ผลผลิต และการควบคุมโรค ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการการจัดการด้านบุคลากร 

การจัดการด้านการผลิต และการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรค  

ค าอธิบาย 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยในด้านการตามสอบของกระบวนการผลิต ฟาร์มไก่จึงต้อง

มีการบันทึกข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานในการท างานแต่ละขั้นตอน ว่าถูกต้องตามวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้

หรือไม่ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของปัญหาหรือ

ข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตได้ 

ต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ 

- การจัดการด้านบุคลากรและบันทึกข้อมูลการอบรมของบุคลากรรวมถึงข้อมูลการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี เช่น การจัดแบ่งโครงสร้าง การด าเนินงาน จ านวนบุคลากร การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูล

ด้านสุขภาพ ประวัติและการฝึกอบรมของบุคลากรในฟาร์ม 

- การจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลฝูงสัตว์ การกินอาหารและน้ า น้ าหนักไก่ อัตราการแลกเนื้อ 

อัตราการตาย/การคัดท้ิง 

- ข้อมูลการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรค เช่น ข้อมูลการใช้ยา วัคซีน สารเคมี รวมถึงใบส่ังยาสัตว์ 

ใบมอบหมายการใช้ยา และใบส่ังผสมยาในอาหารสัตว์เพื่อการรักษา โดยระบุชื่อ ชนิด รุ่นการผลิต วันที่ใช้ 

และปริมาณการใช้ยา วัคซีน และสารเคมี   

รายการที่  8 การบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด  8.2 ให้เก็บรักษาบันทึกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 

ค าอธิบาย 

เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบไว้อย่างน้อย 3 ปี กรณีที่ผลิตผลมีปัญหาภายหลัง ข้อมูลดังกล่าวจะ

เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบให้ทราบถึงท่ีมาของปัญหาได้ 



มกษ. 6914(G)-2560                       22 

 

                                      ภาคผนวก ก 

แนวทางปฏิบัติการน าซากสัตว์ปีกทีต่ายปกติหรือคัดทิ้งออกจากฟาร์ม 

เนื่องจากปัจจุบันแต่ละจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดชนิดไข้หวัดนกในสัตว์ปีกประเภท นก 

ไก่ เป็ด และห่าน ดังนั้น การน าซากสัตว์ปีกที่ตายปกติหรือคัดท้ิงออกจากฟาร์มจะต้องได้รับอนุญาตจาก

เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ โดยอนุญาตให้น าไปเป็นอาหารสัตว์น้ า หรือเข้าโรงงานก าจัดซาก (Rendering plant) ดังนี้ 

1) การน าซากสัตว์ปีกไปเป็นอาหารสัตว์น้ า 

 1.1 ฟาร์มสัตว์ปีกต้องเป็นฟาร์มมาตรฐานหรือได้รับการรับรองระบบป้องกันโรคและต้องผ่าน

การตรวจรับรองจากคณะกรรมการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของกรมปศุสัตว์

ที่จะน าซากสัตว์ปีกไปยังสถานที่เล้ียงสัตว์น้ า  

 1.2 สถานที่เล้ียงสัตว์น้ าจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียน หรือได้ย่ืนค าขอการจดทะเบียนกับกรมประมง 

 1.3 ซากสัตว์ปีกที่จะน าออกจากฟาร์มต้องผ่านการต้มในน้ าเดือดระยะเวลาอย่างน้อย 25 นาที 

มีอุณหภูมิใจกลางเนื้อ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

 1.4 ยานพาหนะที่ใช้ขนย้ายซากสัตว์ปีกจะต้องเป็นรถบรรทุกปิดมิดชิดด้วยวัสดุคงทน และห้ามเข้า

ในบริเวณฟาร์มโดยเด็ดขาด ให้รับซากสัตว์ปีกที่ต้มแล้วภายนอกฟาร์ม  

 1.5 ฟาร์มต้องส่งข้อมูลสัตว์ปีกตายปกติหรือคัดทิ้งระหว่างการเล้ียงให้ปศุสัตว์อ าเภอทราบเป็น

ประจ าทุกสัปดาห์  

2) ซากสัตว์ปีกน าเข้าโรงงานก าจัดซากสัตว์ (Rendering plant) 

 2.1 ฟาร์มสัตว์ปีกต้องเป็นฟาร์มมาตรฐานหรือได้รับการรับรองระบบป้องกันโรค และต้องผ่าน

การตรวจรับรองจากคณะกรรมการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่จะน าเอา 

ซากสัตว์ปีกออกไปยังโรงงานก าจัดซากสัตว์ ที่ก าหนดโดยกรมปศุสัตว์ 

 2.2 โรงงานก าจัดซากสัตว์ (Rendering plant) จะต้องผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

 2.3 ยานพาหนะที่ใช้ขนย้ายซากสัตว์ปีกจะต้องเป็นรถบรรทุกปิดมิดชิดทุกด้าน และห้ามเข้าใน

บริเวณฟาร์มโดยเด็ดขาด ให้รับซากสัตว์ปีกภายนอกฟาร์ม  

 2.4 ฟาร์มต้องส่งข้อมูลสัตว์ปีกตายปกติ หรือคัดทิ้งระหว่างการเล้ียงให้ปศุสัตว์อ าเภอทราบเป็น

ประจ าทุกสัปดาห์  

3) การอนุญาตน าซากสัตว์ปีกที่ตายปกติหรือคัดทิ้งออกจากฟาร์ม 

 การน าซากสัตว์ปีกที่ต้มแล้วออกจากฟาร์มไปยังสถานที่เล้ียงสัตว์น้ า ตามข้อ 1 หรือน าซากสัตว์ปีก

ไปยังโรงงานก าจัดซากสัตว์ (Rendering plant) ตามข้อ 2 ด าเนินการดังนี้ 
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 3.1 เจ้าของฟาร์มจะต้องย่ืนค าขออนุญาตเคล่ือนย้ายซากสัตว์ปีกที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือ

จังหวัดในท้องที ่ตั้งแต่วันที่เข้าเลี้ยงสัตว์ปีก ตามแบบฟอร์มค าขอ (ซ.1) 

 3.2 สัตวแพทย์ประจ าท้องท่ีพิจารณาลงนามในหนังสืออนุญาตเคล่ือนย้ายซากสัตว์ปีกที่ตายปกติ

หรือคัดทิ้งได้ล่วงหน้า โดยกรณีสัตว์ปีกเนื้อให้อนุญาตเคล่ือนย้ายล่วงหน้าได้ตลอดรุ่นของการเล้ียง 

แต่ไม่เกินร้อยละ 7 ของสัตว์ปีกที่เข้าเลี้ยงทั้งหมด กรณีสัตว์ปีกไข่หรือสัตว์ปีกพันธุ์ให้อนุญาตเคล่ือนย้าย

ล่วงหน้าได้ คราวละ 1 เดือน โดยระบุจ านวนที่ขออนุญาตไม่เกินอัตราตายปกติหรือคัดทิ้งที่ทางฟาร์ม

ก าหนด ตลอดจนอนุญาตให้ไปพื้นที่ปลายทางตามที่เจ้าของฟาร์มระบุไว้เท่านั้น รายละเอียดหนังสือ

อนุญาต (ซ.2)  

 3.3 เมื่อฟาร์มได้รับการอนุญาตให้เคล่ือนย้ายซากสัตว์ปีกได้ตามข้อ  3.2 แล้ว สามารถ

เคล่ือนย้าย  ซากสัตว์ปีกออกจากฟาร์มได้ตามเง่ือนไขที่ระบุ ทั้งนี้ฟาร์มจะต้องรายงานข้อมูลสัตว์ปีก 

ตายปกติ/คัดทิ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอทราบเป็นประจ าทุกสัปดาห์ โดยวิธีส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มดังกล่าว

ทาง E-mail หรือ Fax  

 3.4 ผู้ที่เคล่ือนย้ายซากสัตว์ปีกจะต้องน าส าเนาหนังสืออนุญาต (ซ.2) ตามข้อ 3.2 ไปกับ

ยานพาหนะทุกคัน 

4) การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

 4.1 สัตวแพทย์ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัดตรวจสอบข้อมูลสัตว์ปีกป่วยตาย และข้อมูล 

การขนซากออกจากฟาร์มตามข้อ 3.3 หากพบความผิดปกติ ให้เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างซากส่ง

ห้องปฏิบัติการ พร้อมท้ังห้ามเคล่ือนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกในฟาร์มท้ังหมดจนกว่าจะมีผลการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ 

 4.2 เมื่ออายุสัตว์ปีกครบก าหนดเข้าโรงฆ่าก่อนออกใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์ปีกออกจากฟาร์ม

ไปยังโรงฆ่า ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาจ านวนสัตว์ปีกที่เข้าเล้ียง จ านวนสัตว์ปีกตาย/คัดทิ้งฝังหรือเผา

ในฟาร์ม จ านวนซากสัตว์ปีกที่น าไปให้สัตว์น้ า  หรือกรณีน าซากสัตว์ปีกเข้าโรงงานก าจัดซากสัตว์ 

(Rendering plant) และจ านวนสัตว์ปีกที่ขออนุญาตเข้าโรงฆ่าจะต้องมีความสอดคล้องกัน 

 4.3 หากพบว่ามีการกระท าผิดกฎหมายให้แจ้งความด าเนินคดีทันที 

5) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฟาร์ม  

 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และด่านกักกันสัตว์เข้าสุ่มตรวจสอบ 

ฟาร์มสัตว์ปีกหรือโรงงานก าจัดซากสัตว์ (Rendering plant) และตั้งจุดตรวจสอบการเคล่ือนย้าย  

หากพบว่าฟาร์มหรือโรงงานก าจัดซากสัตว์มีการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขจะถูกยกเลิก

การรับรองทันที หรือหากกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์จะถูกด าเนินคดีถึงที่สุด และถูกพิจารณา

พักใช้หรือเพิกถอนมาตรฐานฟาร์ม หากสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตควบคุมฟาร์มและส่งให้สัตวแพทย์สภาด าเนินการเกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ต่อไป 
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  กรมปศุสัตว์ 
ค าขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ปีกตายปกติหรือคัดทิ้ง 

วันที่ ....................................................... 

เรียน ............................................................. 

 ด้วยข้าพเจ้า ....................................อายุ .........ปี เลขที่บัตรประชาชน ................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ..............หมู่ที่ ..............ถนน .....................................ต าบล ............................ 
อ าเภอ .....................จังหวัด .......................โทรศัพท์ ....................... E-mail........................ 
มีความประสงค์ขออนุญาตเคล่ือนย้ายซากสัตว์ปีกที่ตายปกติหรือคัดท้ิง จากฟาร์ม .......................... 
เลขทะเบียนฟาร์ม .........................................................ตั้งอยู่ที่ .......................................... 

............................................................................................................................. ........... 
เลี้ยงสัตว์ปีกชนิด ....................จ านวนเข้าเลี้ยง .................... ตัว จ านวนวันที่เล้ียง ................ วัน 

โดยเล้ียงระหว่างวันที่ .............................................. ถึงวันที่ ................................................ 
อัตราสูญเสียที่ยอมรับได้ 

 สัตว์ปีกเนื้อ อัตราร้อยละ .......... (ไม่เกินร้อยละ 7) หรือไม่เกิน ..........ตัว/ตลอดรุ่นการเลี้ยง 

 สัตว์ปีกไข่หรือสัตว์ปีกพันธุ์ อัตราร้อยละ ...........หรือไม่เกิน .......... ตัว ในระยะเวลา 1 เดือน 

พื้นที่ปลายทาง  

 สถานที่เล้ียงสัตว์น้ า (ระบุชนิด) พร้อมเลขทะเบียนหรือเลขท่ีเอกสารค าขอขึ้นทะเบียน           

 ของกรมประมง .............................................................................................  
....................................................................................................................  

  โรงงานก าจัดซากสัตว์ (Rendering plant) พร้อมเลขที่ใบรับรองของกรมปศุสัตว์  

 .....................................................................................................................

 ............................................................................................... .................... 
 

ลงชื่อ ........................................... ผู้ขออนุญาต 

                                     (............................................)  

                                ลงชื่อ ........................................... 

                  (..........................................) 

                    เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ผู้รับค าขอ 

ซ.1 
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(ล ำดับท่ี) (พ.ศ.) 

     

 

                             กรมปศุสัตว์                                เลขที ………….../............    

           หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายซากสัตว์ปกีออกจากฟาร์ม 

เขียนที่ .................................... 

 หนังสือฉบับนี้แสดงว่าเจ้าของฟาร์มสัตว์ปีก ชื่อ ..............................................อายุ........ ป ี

เลขที่บัตรประชาชน ..............................อยู่บ้านเลขท่ี ............ หมู่ที่ ........ถนน ........................ 

ต าบล ........................อ าเภอ ....................... จังหวัด ........................โทรศัพท์ ..................... 

E-mail…............................................................................................................................

ฟาร์มสัตว์ปีกชื่อ ........................................... เลขทะเบียนฟาร์ม ...........................................

ตั้งอยู่ที่  ........................................................................................................................... 

เลี้ยงสัตว์ปีกชนิด .............................................. จ านวนเข้าเลี้ยง ...................................... ตัว  

ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายซากสัตว์ปีกที่เลี้ยงในฟาร์มที่ตายปกติหรือคัดทิ้งไปยัง 

 สถานที่เล้ียงสัตว์น้ า (ระบุชนิด)  พร้อมเลขทะเบียนหรือเลขที่เอกสารค าขอขึ้นทะเบียน       

ของกรมประมง ..................................................................................................  
จ านวนซากสัตว์ปีกที่ได้รับอนุญาตไม่เกิน .................................... ตัว 

  โรงงานก าจัดซากสัตว์ปีก (Rendering plant) พร้อมเลขที่ใบรับรองของกรมปศุสัตว์ 

.................................................................................................. .........................

.....................................................................................................................

 จ านวนซากสัตว์ปีกที่ได้รับอนุญาตไม่เกิน .................................... ตัว 
ระยะเวลาที่อนุญาตให้เคล่ือนย้ายระหว่างวันที่ ......................... ถึงวันที่ ................... 

ออกให้ ณ วันที่ ...................................................... 

 

ลงชื่อ ........................................... 

        (............................................) 

ต าแหน่ง........................................ 

 

 

 

ซ.2 
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หมายเหต ุ

1) ผู้ออกหนังสืออนุญาตคือปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อ าเภอ 
2) พื้นท่ีปลายทางท่ีเป็นสถานท่ีเลี้ยงสัตว์น้ าจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนหรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการขึ้นทะเบียนจาก        

กรมประมง ส่วนโรงงานก าจัดซากสัตว์ (Rendering plant) จะต้องได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ 

3) จ านวนซากสัตว์ปีกเนื้อให้อนุญาตได้ตามท่ีค านวณจากอัตราการตายปกติหรือคัดท้ิงตลอดรุ่นของการเลี้ยงแต่ไม่เกิน    

ร้อยละ 7 ของสัตว์ปีกท่ีเข้าเลี้ยงท้ังหมด ส่วนสัตว์ปีกไข่หรือสัตว์ปีกพันธ์ุค านวณในระยะเวลา 1 เดือน ท้ังนี้เป็นไปตามท่ี

ฟาร์มก าหนดอัตราท่ียอมรับได้ของการตายหรือคัดท้ิงดังกล่าว 
4) สัตว์ปีกเนื้อให้อนุญาตล่วงหน้าได้ตลอดรุ่นของการเลี้ยง ส่วนสัตว์ปีกไข่หรือสัตว์ปีกพันธ์ุให้อนุญาตล่วงหน้าได้ คราวละ 1 เดือน 
5) ให้น าส าเนาหนังสือฉบับนี้ (ซ.๒) ไปพร้อมกับยานพาหนะท่ีขนย้ายซากสัตว์ปีกทุกคัน  
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ภาคผนวก ข  

ตัวอย่างแบบบันทึกประจ าฟาร์ม 

 

แบบบันทึกข้อมูลการเลี้ยง 

ชื่อเจ้าของฟาร์ม/เกษตรกร.............................................ชื่อฟาร์ม …………………….………………..……………….เลขทะเบียนฟาร์ม ………………………………………….……….…… 

สถานที่ตั้ง ………………………………………………………………………..….. ต าบล …………………….…………………อ าเภอ ………………………….…………… จังหวัด …………………………………………… 

คอกที.่...............พันธุ์..................................เกิดวันที่..........................จ านวนไก่(เริ่มต้น)....................ตัว วันที่เริ่มเล้ียง.......................................... 

       

ว/ด/ป 

จ านวนไก่ อาหารไก่ 

จ านวนไข่ (ฟอง) 
น้ าหนักเฉลี่ย

ของไก่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตาย คัดท้ิง คงเหลือ ชนิด เบอร ์ ปริมาณที่กิน (kg) 
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แบบบันทึกการตรวจรับอาหารสัตวส์ าเรจ็รูปหรอืวัตถุดิบอาหารสัตว ์

ชื่อเจ้าของฟาร์ม/เกษตรกร.............................................ชื่อฟาร์ม ………………………………………………….เลขทะเบียนฟาร์ม …………………………………….………………………… 

วัน เดือน ปี ผู้ขาย

อาหารสัตว์ 

ชนิดอาหารสัตว์ จ านวน Lot No. ลักษณะปรากฏ ผู้ตรวจสอบ 

สี กลิ่น ความชื้น 

         

         

         

แบบบันทึกการรักษาและดูแลสุขภาพไก ่

คอกที.่...............พันธุ์..................................เกิดวันที่..........................จ านวน(เริ่มต้น)....................ตัว เริ่มเล้ียงวันที่............................................... 

วัน เดือน ปี อาการ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาและผลการรักษา สัตวแพทย์ 

ผู้ควบคุมฟาร์ม 
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แบบบันทึกการใช้วัคซีน ยา และสารเคมีในฟารม์ 

ชื่อเจ้าของฟาร์ม/เกษตรกร.............................................ชื่อฟาร์ม ……………...........……………………….เลขทะเบียนฟาร์ม ……………………………………………………………… 

โรงเรือนที.่...............สายพันธุ์.............................เกิดวันที่..........................จ านวน(เริ่มต้น)....................ตัว เริ่มเล้ียงวันที่.........................................

แหล่งที่มา..................................................................... 

วัน เดือน ปี 

ข้อมูลยาและสารเคมีที่ใช้ 

ชื่อผู้บันทึก ชื่อการค้า / บริษัท เลขทะเบียน ชื่อสามัญ Lot No. วิธีการใช้ วันหมดอายุ 

        

        

        

แบบบันทึกบุคคลเข้า-ออกฟาร์ม 

ว/ด/ป ชื่อ-สกุล วัตถุประสงค์การเข้า-ออกฟาร์ม เลขทะเบียนรถยนต์ จ านวนคน ลายเซ็น 
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แบบบันทึกประวัติบุคคลากร 

ชื่อ .................................... ต าแหน่ง................................... เพศ......................วันเดือนปีเกิด..............................วันที่เข้าท างาน................................ 

วุฒิการศึกษา................................................. 

การฝึกอบรม 
ผู้จัดการฟาร์ม 

วันที่เข้าฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม เรื่องที่เข้าฝึกอบรม 
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แบบบันทึกการเตรียมโรงเรือน 

ชื่อฟาร์ม…………………………………………………ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………โรงเรือนที่………………………… 

การปฏิบัติงาน 
วันที่ปฏิบัติงาน ชื่อสารเคมีที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ 

       ชื่อสารเคมี ปริมาณ  

1. เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากโรงเรือน โรงเรือนและอุปกรณ์

ที่เสียหาย ซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

          

2. ขนวัสดุรองพื้นออกจากโรงเรือนทั้งฟาร์มแล้วท าความสะอาด

โรงเรือนทั้งหมด เช่น พื้น ห้องเก็บอาหาร หลังคาและผนัง

ของโรงเรือน 

          

3. พ่นยาฆ่าเชื้อให้ทั่ว ทั้งที่พื้น ผนัง หลังคาและบริเวณรอบๆ

โรงเรือนครั้งที่ 1 

          

4. พ่นยาฆ่าเชื้อที่พื้นโรงเรือน ทั้งภายในและนอกโรงเรือน 

ครั้งท่ี 2 

          

5. เตรียมอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ าและให้อาหาร พร้อมน า

ลูกไก่เข้า 

          

6. พ่นยาฆ่าเชื้อ แกลบ และอุปกรณ์การเลี้ยง           

7. ปิดผ้าม่านให้มิดชิด พักโรงเรือนอย่างน้อย 3วัน           
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