
โครงการไข่สดปลอดภยั ใส่ใจผู้บริโภค  
(ปศุสัตว์ OK ) 



1. Modern 
trade และ Shop 

โครงการไข่สดปลอดภยั ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK ) 

2. ร้านขายส่งไข่/แผงไข่ใน
ตลาด 

อายกุารรับรองสถานที่
จ าหน่าย 1 ปี 

ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มเป็ดไข่ 
ฟาร์มนกกระทา 

GMP หรือขึน้บญัชีล้งไข ่
หรือรับตรงจาก GAP ฟาร์ม 

ศูนย์/สถานที่
รวบรวมไข่
ผ่านการ
รับรอง 

ตรวจ
ประเมิน
สถานที่

จ าหน่ายไข่ 

ตรวจ
ตดิตาม 

ตรวจสอบ
ย้อนกลับ

ได้ 

ฟาร์ม
มาตรฐาน 

GAP 

ตรวจยาปฏิชีวนะและ
สารตกค้าง 



การรับรองสถานที่จ าหน่าย ไข่สดปลอดภยั ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK ) 
  
 ตรวจประเมิน

สถานที่จ าหน่าย 
ความสะอาด

ของร้าน / แผง / 
ถาด 

สภาพแวดล้อม
ของจุดจ าหน่าย 

การเกบ็รักษาไข่ 

การตรวจสอบ
ย้อนกลับ 

ตรวจสอบไข่ 
ณ ที่จ าหน่าย 

ตรวจสอบ 
ความสดของไข่ 

เกบ็ตัวอย่างตรวจ
ยาปฏชีิวนะตกค้าง 

ความ
สะอาดของ
ฟองไข่ 

แยกจ าหน่าย
ไข่ตามเบอร์ 

การตรวจรับรอง 

ยืนยันผลสารตกค้าง 

ตรวจตดิตามสถานที่
จ าหน่ายและเกบ็ตัวอย่าง 

ทุก 6 เดือน 

ตรวจยาปฏิชีวนะ
ตกค้าง 

ตัวอย่าง 

ไข่สด  

การตรวจตดิตาม 



เป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมนิสถานที่จ าหน่าย 
ไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 

ด าเนินการตรวจประเมินสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด ตาม
หลกัเกณฑ์โครงการฯ  

จดัท าสรุปผลการตรวจประเมินสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด 

ตรวจสอบสถานท่ีจ าหน่ายไข่สด  กรณีท่ีผู้ประกอบการไม่
ปฏิบตัิตามเง่ือนไข หรือได้รับการร้องเรียน  

ตรวจสอบฟาร์มและสถานท่ีรวบรวมไข่ท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีผล
ทางห้องปฏิบตัิการ ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน และสง่ผลต่อ
มาตรฐานที่เคยได้รับการรับรองแล้ว 

ตรวจสอบเอกสารการขอขึน้ทะเบียนสถานท่ีรวบรวมไข่ และรวบรวม
เอกสารให้สนง.ปศข. 

บทบาทเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

จนท.สนง.ปศจ. 



คณะกรรมการรับรอง
สถานที่จ าหน่ายไข่สด  

(ปศุสัตว์ OK) 

จนท.
สนง.ปศข. 

บทบาทเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 

คณะผู้ตรวจประเมนิ
สถานที่รวบรวมไข่  

ปศุสัตว์ OK  



 ลงมติให้การรับรองใหม ่ตอ่อาย ุยกเลกิ หรือเพิก
ถอน 

รายงานผลการตดัสิน การรับรอง การตอ่อาย ุการยกเลิก
และการเพิกถอน สถานท่ีจ าหน่ายไข่สดฯ ให้กรมปศสุตัว์
ทราบ 

จดัท าใบรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดฯ (ปศสุตัว์ OK)  

บทบาทเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 

คณะกรรมการรับรอง
สถานที่จ าหน่ายไข่สด  

(ปศุสัตว์ OK) 



คณะผู้ตรวจประเมนิ
สถานที่รวบรวมไข่  

ปศุสัตว์ OK  

 ตรวจสอบเอกสารการขอขึน้ทะเบียนสถานท่ีรวบรวมไข่ 

จดัท าทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่ ในพืน้ที ่

 

ด าเนินการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้าไข่สด ของสถานท่ี
รวบรวมไข่ ท่ีเข้าข่ายตามโครงการปศสุตัว์ OK เพ่ือให้
สพส.ขึน้บญัชีตรวจสอบย้อนกลบัสถานท่ีรวบรวมไข่ 
ตามโครงการปศสุตัว์ OK  

 

รายงานทะเบียนสถานท่ีจ าหน่าย ให้กรมปศสุตัว์ทราบ 

บทบาทเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 



  

  ด าเนินการตรวจประเมินสถานท่ีรวบรวมไข่ ร่วมกบัสนง.ปศข. 
เพ่ือขึน้บญัชีตรวจสอบย้อนกลบัสถานท่ีรวบรวมไข่ ตามโครงการ
ปศสุตัว์ OK  

 
จดัท าบญัชีตรวจสอบย้อนกลบัสถานท่ีรวบรวมไข่ 
ตามโครงการปศสุตัว์ OK  

เข้าร่วมตรวจสอบฟาร์ม และสถานที่รวบรวมไข่ ท่ี
เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบตัิการ 
ไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐาน ร่วมกบัสนง.ปศจ. 

บทบาทเจ้าหน้าที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

เป็นคณะผู้ตรวจ
ประเมนิสถานที่
รวบรวมไข่  
ปศุสัตว์ OK  



การขึน้บัญชีตรวจสอบย้อนกลบัสถานที่รวบรวมไข่  
ตามโครงการปศุสัตว์ OK 

รวบรวม
ทะเบียน 

สถานทีร่วบรวม
ไข่ทั้งประเทศ 

ส าหรับสถานทีฯ่ ทีเ่ข้า
ข่ายโครงการปศุสัตว์ 

OK  

- ตรวจประเมิน ณ สถานท่ี
รวบรวมไข่  

- ตรวจสอบยอ้นกลบัไปยงั
ฟาร์มสตัวปี์ก GAP   

- เกบ็ตวัอยา่งไข่สด จาก
สถานท่ีรวบรวมไข่ 

ข้ึนบญัชีตรวจสอบ
ยอ้นกลบัสถานท่ี

รวบรวมไข่  
ตามโครงการ 
ปศุสัตว ์OK 

สพส. คณะผู้ตรวจประเมนิ
สถานทีร่วบรวมไข่ OK 



แผนการด าเนินงาน ในระยะที่  1 
โครงการไข่สดปลอดภยั ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK ) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ย.๕๙ ธ.ค.๕๙ ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ มี.ค.๖๐ เม.ษ.๖๐ 

ประชมุหารือหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรอง 
ไข่สดปลอดภยั ใสใ่จผู้บริโภค (ปศสุตัว์ OK) 

          

ประชมุหารือกฏกระทรวงเก่ียวกบัการเคลื่อนย้าย
สตัว์และซากสตัว์ (สคบ.) 

          

ขออนมุตัิคู่มือทะเบียนสถานท่ีรวบรวมไข่           

ด าเนินการลงทะเบียนสถานท่ีรวบรวมไข่           

ประกาศใช้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรอง ไข่
สดปลอดภยั ใสใ่จผู้บริโภค (ปศสุตัว์ OK) 

          

ประชาสมัพนัธ์โครงการ ไข่สดปลอดภยั ใสใ่จ
ผู้บริโภค (ปศสุตัว์ OK) 

          

ให้การรับรองสถานที่จ าหน่ายในโครงการไข่สด
ปลอดภยั ใสใ่จผู้บริโภค (ปศสุตัว์ OK) 

          


