
คู่มือ การขอรับและออกใบรับรอง
ระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก
ส�าหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ 
และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)

ส�านกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าปศสุตัว์ 
กรมปศสุตัว์

ส�านกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าปศุสตัว์ กรมปศุสตัว์
ถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400

Co
m

pa
rtm

en
ta

lis
at

io
n

คูม่อื การขอรบัและออกใบรบัรองระบบคอมพ
าร์ทเมนต์สตั

ว์ปีกปลอดโรคไข้หวดันก ส�าหรบัฟ
าร์มสตั

ว์ปีกเนือ้ ฟ
าร์มสตั

ว์ปีกพ
นัธุ ์และสถานที่ฟั

กไข่สตั
ว์ปีก (ส�าหรบัเจ้าหน้าทีก่รมปศุสัต

ว์)



คู่มือ การขอรับและออกใบรับรอง
ระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก
ส�าหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ 
และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)

ส�านกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าปศสุตัว์ 
กรมปศสุตัว์

ส�านกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์
ถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400

Co
m

pa
rtm

en
ta

lis
at

io
n

คูม่ือ การขอรับและออกใบรับรองระบบคอมพ
าร์ทเมนต์สตั

ว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก ส�าหรับฟ
าร์มสตั

ว์ปีกเนื้อ ฟ
าร์มสตั

ว์ปีกพ
นัธุ ์และสถานที่ฟั

กไข่สตั
ว์ปีก (ส�าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศสุตั

ว์)

คู่มือ การขอรับและออกใบรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก
ส�าหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
(ส�าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)      

ที่ปรึกษา :
 สมชวน	 รัตนมังคลานนท์
	 โสภัชย์		 ชวาลกุล
	 คชาภรณ์		 เต็มยอด
	 เอกชัย		 ก่อเกียรติสกุลชัย

ผู้เรียบเรียง :  
 ธิติ		 อันตรเสน
	 ศศิภา		 แก้วประเสริฐ
	 วันวิสาข์		 แย้มมีกลิ่น	

จัดพิมพ์โดย
	 ส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	กรมปศุสัตว์																		
	 ถนนพญาไท		เขตราชเทวี		กทม.		10400

พิมพ์ที่
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	สาขา	4
	 145,	147	ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี	ต.ตลาดขวัญ	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000
	 โทร.	0	2525	4807-9,	0	2525	4853-4		โทรสาร	0	2525	4855

พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน	2562



 

Co
m

pa
rtm

en
ta

lis
at

io
n





 
 

  คู่มือ การขอรับและออกใบรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก สำหรับฟาร์มสัตว์

ปีกเนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์) จัดทำขึ้นเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก สำหรับฟาร์มสัตว์ปีก

เนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ของคณะผู้ตรวจประเมิน คณะกรรมการรับรอง และผู้ที่

เกี่ยวข้อง โดยคู่มือนี้ อ้างอิงตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรค

ไข้หวัดนก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 

  กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินงานเรื่องการรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก ตั้งแต่ปี                    

พ.ศ. 2549 โดยเริ่มจากสัตว์ปีกเนื้อ คือ ไก่เนื้อ และเป็ดเนื้อ จนถึง พ.ศ. 2554 ได้มีการขยายขอบข่ายการ

รบัรองฟารม์สตัวป์กีเนือ้ ฟารม์สตัวป์กีพนัธุ ์ สถานทีฟ่กัไขส่ตัวป์กีเนือ้ โรงงานผลติอาหารสตัว ์ และโรงฆา่สตัวป์กี 

เพื่อให้ครอบคลุมวงจรการผลิตสัตว์ปีกเนื้อของประเทศไทย และเป็นการจัดทำแนวทางการให้การรับรอง  

คอมพาร์ทเมนต์สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก พ.ศ. 2560   

กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น 

และได้แบ่งรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ระบุหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก และส่วน

ภาคผนวก ประกอบด้วยรหัสสำหรับการออกใบรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์ และหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน

คอมพาร์ทเมนต์ สำหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 

  กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ หวังว่าคู่มือ  

การขอรับและออกใบรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก สำหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ ฟาร์ม

สัตว์ปีกพันธุ์ และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่

กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ได้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปในแนวทาง และมีมาตรฐานเดียวกันต่อไป 
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สารบัญ 

หนา 
1. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  1 

 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560    
2. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคอมพารทเมนต (สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ   11 
 ฟารมสัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปก) รหัส RE-COM-FAM-01 
3. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ    21 
 ของคณะผูตรวจประเมิน รหัส P-COM-AUD-01    
4. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับคณะผูตรวจประเมิน      23 

รูปแบบการตรวจ และข้ันตอนการตรวจประเมิน รหัส P-COM-AUD-02 
5. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบ หนาที่ และการดำเนินงาน    29 
 สำหรับคณะกรรมการรับรองคอมพารทเมนต รหัส P-COM-CC-01 
6. การจัดทำใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก    34 
  รหัส P-COM-CER-01 
7. การรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต รหัส P-COM-MAN-01     37 
8. การจัดทำใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต รหัส P-COM-MAN-02    39 
9. คูมือขั้นตอนการฝกอบรมผูประกอบการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  42 

(สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ  และสถานที่ฟกไขสัตวปก) รหัส P-COM-TRA-01 
10. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอรับรองคอมพารทเมนต รหัส P-COM-PRE-01 43 
11. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพักใชและเพิกถอนการรับรอง รหัส P-COM-SC/WC-01  45 
12. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิกการรับรอง รหัส P-COM-CNC-01   49 
13. แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.1)   52 
14. แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก รายสถานประกอบการ 56 

(คอม.2)  
15. แบบคำขอยกเลิกใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.3)  59 
16. แบบฟอรมกำหนดการตรวจ (Audit Plan) รหัส F-COM-AUD/PLA-01     60 
17. แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) รหัส F-COM-AUD/REP-01    61 
18. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) รหัส F-COM-AUD/CAR-01 62 
19. แบบรายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการรับรอง รหัส F-COM-CC-01    63 
20. แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการรับรอง รหัส F-COM-CC-02    64 
21. แบบฟอรมคำขอรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต (ผจก.คอม.1)    65 

ภาคผนวก 
1. ภาคผนวก ก. รหัสจังหวัดที่ตั้งแหลงผลิตสินคา              67 
2. ภาคผนวก ข. รหัสลำดับของบริษัท          68 
3. หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อและฟารมสัตวปกพันธุ 69 
4. หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สำหรับสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ   77 

 
 
 

สารบัญ 
หนา 

1. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  1 
 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560    

2. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคอมพารทเมนต (สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ   11 
 ฟารมสัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปก) รหัส RE-COM-FAM-01 
3. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ    21 
 ของคณะผูตรวจประเมิน รหัส P-COM-AUD-01    
4. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับคณะผูตรวจประเมิน      23 

รูปแบบการตรวจ และข้ันตอนการตรวจประเมิน รหัส P-COM-AUD-02 
5. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบ หนาที่ และการดำเนินงาน    29 
 สำหรับคณะกรรมการรับรองคอมพารทเมนต รหัส P-COM-CC-01 
6. การจัดทำใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก    34 
  รหัส P-COM-CER-01 
7. การรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต รหัส P-COM-MAN-01     37 
8. การจัดทำใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต รหัส P-COM-MAN-02    39 
9. คูมือขั้นตอนการฝกอบรมผูประกอบการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  42 

(สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ  และสถานที่ฟกไขสัตวปก) รหัส P-COM-TRA-01 
10. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอรับรองคอมพารทเมนต รหัส P-COM-PRE-01 43 
11. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพักใชและเพิกถอนการรับรอง รหัส P-COM-SC/WC-01  45 
12. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิกการรับรอง รหัส P-COM-CNC-01   49 
13. แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.1)   52 
14. แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก รายสถานประกอบการ 56 

(คอม.2)  
15. แบบคำขอยกเลิกใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.3)  59 
16. แบบฟอรมกำหนดการตรวจ (Audit Plan) รหัส F-COM-AUD/PLA-01     60 
17. แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) รหัส F-COM-AUD/REP-01    61 
18. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) รหัส F-COM-AUD/CAR-01 62 
19. แบบรายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการรับรอง รหัส F-COM-CC-01    63 
20. แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการรับรอง รหัส F-COM-CC-02    64 
21. แบบฟอรมคำขอรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต (ผจก.คอม.1)    65 

ภาคผนวก 
1. ภาคผนวก ก. รหัสจังหวัดที่ตั้งแหลงผลิตสินคา              67 
2. ภาคผนวก ข. รหัสลำดับของบริษัท          68 
3. หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อและฟารมสัตวปกพันธุ 69 
4. หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สำหรับสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ   77 

 
 
 

สารบัญ 
หนา 

1. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  1 
 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560    

2. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคอมพารทเมนต (สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ   11 
 ฟารมสัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปก) รหัส RE-COM-FAM-01 
3. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ    21 
 ของคณะผูตรวจประเมิน รหัส P-COM-AUD-01    
4. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับคณะผูตรวจประเมิน      23 

รูปแบบการตรวจ และข้ันตอนการตรวจประเมิน รหัส P-COM-AUD-02 
5. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบ หนาที่ และการดำเนินงาน    29 
 สำหรับคณะกรรมการรับรองคอมพารทเมนต รหัส P-COM-CC-01 
6. การจัดทำใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก    34 
  รหัส P-COM-CER-01 
7. การรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต รหัส P-COM-MAN-01     37 
8. การจัดทำใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต รหัส P-COM-MAN-02    39 
9. คูมือขั้นตอนการฝกอบรมผูประกอบการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  42 

(สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ  และสถานที่ฟกไขสัตวปก) รหัส P-COM-TRA-01 
10. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอรับรองคอมพารทเมนต รหัส P-COM-PRE-01 43 
11. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพักใชและเพิกถอนการรับรอง รหัส P-COM-SC/WC-01  45 
12. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิกการรับรอง รหัส P-COM-CNC-01   49 
13. แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.1)   52 
14. แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก รายสถานประกอบการ 56 

(คอม.2)  
15. แบบคำขอยกเลิกใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.3)  59 
16. แบบฟอรมกำหนดการตรวจ (Audit Plan) รหัส F-COM-AUD/PLA-01     60 
17. แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) รหัส F-COM-AUD/REP-01    61 
18. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) รหัส F-COM-AUD/CAR-01 62 
19. แบบรายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการรับรอง รหัส F-COM-CC-01    63 
20. แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการรับรอง รหัส F-COM-CC-02    64 
21. แบบฟอรมคำขอรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต (ผจก.คอม.1)    65 

ภาคผนวก 
1. ภาคผนวก ก. รหัสจังหวัดที่ตั้งแหลงผลิตสินคา              67 
2. ภาคผนวก ข. รหัสลำดับของบริษัท          68 
3. หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อและฟารมสัตวปกพันธุ 69 
4. หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สำหรับสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ   77 

 
 
 

สารบัญ 
หนา 

1. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  1 
 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560    

2. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคอมพารทเมนต (สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ   11 
 ฟารมสัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปก) รหัส RE-COM-FAM-01 
3. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ    21 
 ของคณะผูตรวจประเมิน รหัส P-COM-AUD-01    
4. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับคณะผูตรวจประเมิน      23 

รูปแบบการตรวจ และข้ันตอนการตรวจประเมิน รหัส P-COM-AUD-02 
5. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบ หนาที่ และการดำเนินงาน    29 
 สำหรับคณะกรรมการรับรองคอมพารทเมนต รหัส P-COM-CC-01 
6. การจัดทำใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก    34 
  รหัส P-COM-CER-01 
7. การรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต รหัส P-COM-MAN-01     37 
8. การจัดทำใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต รหัส P-COM-MAN-02    39 
9. คูมือขั้นตอนการฝกอบรมผูประกอบการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  42 

(สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ  และสถานที่ฟกไขสัตวปก) รหัส P-COM-TRA-01 
10. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอรับรองคอมพารทเมนต รหัส P-COM-PRE-01 43 
11. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพักใชและเพิกถอนการรับรอง รหัส P-COM-SC/WC-01  45 
12. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิกการรับรอง รหัส P-COM-CNC-01   49 
13. แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.1)   52 
14. แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก รายสถานประกอบการ 56 

(คอม.2)  
15. แบบคำขอยกเลิกใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.3)  59 
16. แบบฟอรมกำหนดการตรวจ (Audit Plan) รหัส F-COM-AUD/PLA-01     60 
17. แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) รหัส F-COM-AUD/REP-01    61 
18. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) รหัส F-COM-AUD/CAR-01 62 
19. แบบรายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการรับรอง รหัส F-COM-CC-01    63 
20. แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการรับรอง รหัส F-COM-CC-02    64 
21. แบบฟอรมคำขอรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต (ผจก.คอม.1)    65 

ภาคผนวก 
1. ภาคผนวก ก. รหัสจังหวัดที่ตั้งแหลงผลิตสินคา              67 
2. ภาคผนวก ข. รหัสลำดับของบริษัท          68 
3. หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อและฟารมสัตวปกพันธุ 69 
4. หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สำหรับสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ   77 

 
 
 

สารบัญ 
หนา 

1. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  1 
 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560    

2. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคอมพารทเมนต (สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ   11 
 ฟารมสัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปก) รหัส RE-COM-FAM-01 
3. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ    21 
 ของคณะผูตรวจประเมิน รหัส P-COM-AUD-01    
4. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับคณะผูตรวจประเมิน      23 

รูปแบบการตรวจ และข้ันตอนการตรวจประเมิน รหัส P-COM-AUD-02 
5. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบ หนาที่ และการดำเนินงาน    29 
 สำหรับคณะกรรมการรับรองคอมพารทเมนต รหัส P-COM-CC-01 
6. การจัดทำใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก    34 
  รหัส P-COM-CER-01 
7. การรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต รหัส P-COM-MAN-01     37 
8. การจัดทำใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต รหัส P-COM-MAN-02    39 
9. คูมือขั้นตอนการฝกอบรมผูประกอบการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  42 

(สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ  และสถานที่ฟกไขสัตวปก) รหัส P-COM-TRA-01 
10. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอรับรองคอมพารทเมนต รหัส P-COM-PRE-01 43 
11. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพักใชและเพิกถอนการรับรอง รหัส P-COM-SC/WC-01  45 
12. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิกการรับรอง รหัส P-COM-CNC-01   49 
13. แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.1)   52 
14. แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก รายสถานประกอบการ 56 

(คอม.2)  
15. แบบคำขอยกเลิกใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.3)  59 
16. แบบฟอรมกำหนดการตรวจ (Audit Plan) รหัส F-COM-AUD/PLA-01     60 
17. แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) รหัส F-COM-AUD/REP-01    61 
18. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) รหัส F-COM-AUD/CAR-01 62 
19. แบบรายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการรับรอง รหัส F-COM-CC-01    63 
20. แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการรับรอง รหัส F-COM-CC-02    64 
21. แบบฟอรมคำขอรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต (ผจก.คอม.1)    65 

ภาคผนวก 
1. ภาคผนวก ก. รหัสจังหวัดที่ตั้งแหลงผลิตสินคา              67 
2. ภาคผนวก ข. รหัสลำดับของบริษัท          68 
3. หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อและฟารมสัตวปกพันธุ 69 
4. หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สำหรับสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ   77 

 
 
 

สารบัญ 
หนา 

1. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  1 
 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560    

2. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคอมพารทเมนต (สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ   11 
 ฟารมสัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปก) รหัส RE-COM-FAM-01 
3. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ    21 
 ของคณะผูตรวจประเมิน รหัส P-COM-AUD-01    
4. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับคณะผูตรวจประเมิน      23 

รูปแบบการตรวจ และข้ันตอนการตรวจประเมิน รหัส P-COM-AUD-02 
5. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องคประกอบ หนาที่ และการดำเนินงาน    29 
 สำหรับคณะกรรมการรับรองคอมพารทเมนต รหัส P-COM-CC-01 
6. การจัดทำใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก    34 
  รหัส P-COM-CER-01 
7. การรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต รหัส P-COM-MAN-01     37 
8. การจัดทำใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต รหัส P-COM-MAN-02    39 
9. คูมือขั้นตอนการฝกอบรมผูประกอบการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  42 

(สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ  และสถานที่ฟกไขสัตวปก) รหัส P-COM-TRA-01 
10. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอรับรองคอมพารทเมนต รหัส P-COM-PRE-01 43 
11. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพักใชและเพิกถอนการรับรอง รหัส P-COM-SC/WC-01  45 
12. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิกการรับรอง รหัส P-COM-CNC-01   49 
13. แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.1)   52 
14. แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก รายสถานประกอบการ 56 

(คอม.2)  
15. แบบคำขอยกเลิกใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.3)  59 
16. แบบฟอรมกำหนดการตรวจ (Audit Plan) รหัส F-COM-AUD/PLA-01     60 
17. แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) รหัส F-COM-AUD/REP-01    61 
18. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) รหัส F-COM-AUD/CAR-01 62 
19. แบบรายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการรับรอง รหัส F-COM-CC-01    63 
20. แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการรับรอง รหัส F-COM-CC-02    64 
21. แบบฟอรมคำขอรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต (ผจก.คอม.1)    65 

ภาคผนวก 
1. ภาคผนวก ก. รหัสจังหวัดที่ตั้งแหลงผลิตสินคา              67 
2. ภาคผนวก ข. รหัสลำดับของบริษัท          68 
3. หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อและฟารมสัตวปกพันธุ 69 
4. หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สำหรับสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ   77 

 
 
 



   
1คู่มือ



   
2 คู่มือ



   
3คู่มือ



   
4 คู่มือ



   
5คู่มือ



   
6 คู่มือ



   
7คู่มือ



   
8 คู่มือ



   
9คู่มือ



   
10 คู่มือ



   
11คู่มือ

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง 
คอมพารทเมนต (สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ  

ฟารมสัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปก) 

 รหัส  RE-COM-FAM-01 
หนา                                      1/10         
แกไขครั้งท่ี                                 2 
ประกาศใชวันท่ี          1 ตุลาคม 2562 

 

 

1. วัตถุประสงค  
  เพ่ือเปนหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคอมพารทเมนต สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ 
และสถานที่ฟกไขสัตวปก สำหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการรับรอง คณะผูตรวจประเมิน 
ผูจัดการคอมพารทเมนต และผูประกอบการ ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 
2. ขอบเขต 

2.1 ขอกำหนดนี้ครอบคลุม คุณสมบัติของสถานประกอบการ คุณสมบัติของผูจัดการคอมพารทเมนต 
คุณสมบัติของผูประกอบการ การรับรองคอมพารทเมนต เงื่อนไขสำหรับผูไดรับการรับรอง การตรวจติดตามผล 
การตรวจตออายุการรับรอง การเปลี่ยนแปลง แกไขระบบการผลิตในสาระสำคัญ การพักใชการรับรอง การเพิกถอน
การรับรอง การอุทธรณ การรองเรียน และการโตแยง การยกเลิกการรับรอง การรักษาความลับ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
ในการรับรองคอมพารทเมนต  

2.2 ขอกำหนดนี้ใชสำหรับการรับรองคอมพารทเมนต สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ                  
และสถานที่ฟกไขสัตวปก 
3. นิยาม  

3.1 คอมพารทเมนต (Compartment) หมายถึง สถานประกอบการหรือกลุมของสถานประกอบการ
ประเภทเดียวกัน ดังนี้ คอมพารทเมนตสำหรับสัตวปกเนื้อ คอมพารทเมนตสำหรับสัตวปกพันธุ คอมพารทเมนต
สำหรับสถานที่ฟกไขสัตวปก 

3.2 การจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Management) หมายความวา การจัดการ
ระบบการปองกัน หรือลดโอกาสในการนำเชื้อไขหวัดนกเขาสูหรือออกจากระบบการผลิตและเลี้ยงสัตว 

3.3 ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control 
Point) หมายถงึ ระบบที่ชี้บง ประเมิน และควบคุมอันตราย ซึ่งมีความสำคัญตอความปลอดภัยของอาหารทุก
ขั้นตอนการผลิตในสถานประกอบการ 

3.4 การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) หมายถึง เปนขั้นตอนที่ประกอบดวย การระบุอันตราย 
(Hazard Identification) การประเมินความเสี่ ย ง (Risk Assessment) การจั ดการความ เสี่ ย ง (Risk 
Management) และการสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)  

3.5 ผูจัดการคอมพารทเมนต (Compartment Manager) หมายถึง ผูที่มีหนาที่ดูแลคอมพารทเมนต  
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูประกอบการหรือเจาของกิจการ ในการกำกับ ดูแล ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในการจัดการ
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบการตรวจยอนกลับ ติดตามผลการตรวจประเมินภายในสถานประกอบการ 
ดำเนินการและติดตามผลการเฝาระวังโรคไขหวัดนกทางคลินิก และทางหองปฏิบัติการ การตรวจประเมินจาก
เจาหนาที่ของกรมปศุสัตว การสื่อสารดานความปลอดภัยทางชีวภาพระหวางคอมพารทเมนต และประสานงาน
เจาหนาที่กรมปศุสัตวในกิจกรรมที่เก่ียวของกับคอมพารทเมนต โดยปฏิบัติหนาที่และมีความรับผิดชอบตามที่
กรมปศุสัตวกำหนดไว 
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3.6 สัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว (Farm Veterinarian) หมายความวา สัตวแพทยที่มีใบอนุญาต                 
เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.2545 และไดรับ
ใบรับรองเปนสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตวจากกรมปศุสัตว 

3.7 ผูประกอบการ (Entrepreneur) หมายความวา เจาของหรือผูจัดการสถานประกอบการ  
3.8 สถานประกอบการ (Establishment) หมายความวา สถานที่ที่ ไดรับการรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสำหรับฟารมเลี้ยงสัตว (GAP) ไดแก ฟารมไกเนื้อ ฟารมเปดเนื้อ ฟารมไกพันธุ ฟารมเปดพันธุ 
หรือไดรับการรับรองสถานที่ฟกไขสัตวปก จากกรมปศุสัตว 

3.9 ฟารมสัตวปกเนื้อ (Poultry Farm) หมายความวา ฟารมไกเนื้อ หรือฟารมเปดเนื้อ 
3.10 ฟารมสัตวปกพันธุ (Breeder Farm) หมายความวา ฟารมไกพันธุ หรือฟารมเปดพันธุ 
3.11 สถานที่ฟกไขสัตวปก (Hatchery) หมายความวา สถานที่ฟกไขสัตวปกสำหรับผลิตลูกไก เนื้อ                

หรือลูกเปดเนื้อ 
3.12 การรับรอง (Certification) หมายความวา การรับรองคอมพารทเมนตจากกรมปศุสัตว 
3.13 ผูตรวจประเมิน (Auditor) หมายความวา ผูตรวจประเมินคอมพารทเมนต ที่มีคุณสมบัติตามที่กรม

ปศุสัตวกำหนดซึ่งเปนบุคคลที่ทำหนาที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ (ฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ 
และสถานที่ฟกไขสัตวปก) 

3.14 คณะผู ตรวจประเมิน (Audit team) หมายความวา คณะผูตรวจประเมินคอมพารทเมนต                     
ซึ่งเปนคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตว  ใหทำหนาที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ (ฟารม            
สัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปก) 

3.15 คณะกรรมการรับรอง (Certification Committee) หมายความวา คณะกรรมการรับรอง 
คอมพารทเมนต ซึ่งเปนคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามท่ีกรมปศุสัตวกำหนด ทำหนาที่ทบทวนและพิจารณาผล
การตรวจรับรองเพ่ือตัดสินใหการรับรอง การตออายุ การคงไว การพักใช การเพิกถอน และการยกเลิกการ
รับรอง และดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายจากกรมปศุสัตว 

3.16 ผูไดรับการรับรอง หมายความวา ผูขอรับรองที่ผานการตรวจประเมิน และไดรับการรับรองคอมพารทเมนต
จากกรมปศุสัตว (สำนักงานปศุสัตวเขต) 

3.17 ใบรับรอง (Certificate) หมายความวา ใบรับรองคอมพารทเมนตที่กรมปศุสัตว (สำนักงานปศุสัตวเขต) 
ออกใหแกผูประกอบการ 

3.18 การตรวจประเมิน (Audit) หมายความวา การตรวจประเมินคอมพารทเมนต เพ่ือประเมิน                    
และตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัตติามขอกำหนด 

3.19 การใหการรับรอง (Granting Certification) หมายความวา การอนุมัติใหการรับรองคอมพารทเมนต
แกผูประกอบการที่ยังไมเคยไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการ ภายหลังการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง                  
ของคณะผูตรวจประเมิน 

3.20 การตออายุใบรับรอง (Recertification) หมายความวา การอนุมัติใหการรับรองคอมพารทเมนต                 
แกผูประกอบการที่ขอตออายุการรับรองโดยคณะกรรมการ ภายหลังการตรวจตออายุการรับรองของคณะผูตรวจ
ประเมิน  
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3.21 การคงไวซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายความวา การอนุมัติใหคงการรับรอง
คอมพารทเมนตโดยคณะกรรมการ แกผูประกอบการที่ไดรับการรับรองและยังอยูระหวางอายุใบรับรอง 
ภายหลังการตรวจติดตามผลของคณะผูตรวจประเมิน 

3.22 การพักใชการรับรอง (Suspending Certification) หมายความวา การอนุมัติโดยคณะกรรมการ              
แกผูประกอบการที่ไดรับการรับรอง ใหพักใชการรับรองคอมพารทเมนต  

3.23 การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายความวา การอนุมัติโดยคณะกรรมการ                 
แกผูประกอบการที่ไดรับการรับรอง ใหเพิกถอนการรับรองคอมพารทเมนต 

3.24 การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความวา การอนุมัติโดยคณะกรรมการ                 
แกผูประกอบการที่ไดรับการรับรอง ใหยกเลิกการรับรองคอมพารทเมนตแกผูประกอบการ 
4. คุณสมบัติของสถานประกอบการ  

4.1 ตองไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟารมเลี้ยงสัตว (GAP) ไดแก ฟารมไกเนื้อ                
หรือฟารมเปดเนื้อ หรือฟารมไกพันธุ หรือฟารมเปดพันธุ หรือสถานที่ฟกไขสัตวปก จากกรมปศุสัตว 

4.2 ตองมีผูจัดการคอมพารทเมนตที่มีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบ        
ที่กรมปศุสัตวกำหนดไว 

4.3 ไมเคยถูกเพิกถอนการรับรองคอมพารทเมนต เวนแตพนระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่เพิกถอน      
การรับรองมาแลว 

4.4 กอนการตรวจประเมินเพ่ือขอรับรอง จะตองมีการนำหลักเกณฑของคอมพารทเมนต ไปปฏิบัติแลว 
4.5 มีการจัดทำระบบการวิ เคราะห อันตรายและจุ ดวิกฤตที่ ต องควบคุม  (Hazard Analysis                   

and Critical Control Point) หรือการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) โดยมีทั้งการจัดทำเอกสารคูมือ
และนำมาใชปฏิบัติแลว 

4.6 ตองไมมีการตรวจพบเชื้อไขหวัดนก (Notifiable Avian Influenza; NAI) หรือพบสัตวปกที่แสดง
อาการของโรคไขหวัดนกตามนิยามที่กรมปศุสัตวกำหนด เปนระยะเวลานานกวา 12 เดือน 
5. คุณสมบัติของผูจัดการคอมพารทเมนต 

5.1 ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูจัดการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนกและมีใบรับรอง
ผูจัดการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนกจากกรมปศุสัตว 
6. คุณสมบัติของผูประกอบการ 

6.1 ตองเปนเจาของหรือผูจัดการที่มีอำนาจตัดสินใจในการบริหารจัดการสถานประกอบการได 
6.2 เปนผูที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง   

คอมพารทเมนต 
6.3 ผานการฝกอบรมและไดรับประกาศนียบัตรหลักสูตรคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก

สำหรับผูประกอบการจากกรมปศุสัตว 
7. การรับรองคอมพารทเมนต 

7.1 กรมปศุสัตวดำเนินการใหการรับรองตามขอบขายที่กรมปศุสัตวประกาศเทานั้น 
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7.2 กอนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ผูประกอบการตองมีการนำหลักเกณฑของคอมพารทเมนต              
ไปปฏิบัติแลว 

7.3 ผูจัดการคอมพารทเมนต หรือผูที่ไดรับมอบหมายตองยื่นแบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนต 
สัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม. 1) และแบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 
รายสถานประกอบการ (คอม.2) พรอมหลักฐานและเอกสารตางๆ ที่ระบุไว ที่สำนักงานปศุสัตวเขตในพ้ืนที่ที่
สถานประกอบการตั้งอยู ทั้งนี้หากมีการรับรองคอมพารทเมนตนั้นอยูแลว และตองการเพ่ิมสถานประกอบการ
ในคอมพารทเมนต ใหยื่นเฉพาะแบบ คอม.2 เทานั้น 

7.4 เจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวเขตพิจารณาแบบคำขอรับรอง หลักฐานและเอกสารตางๆ หากไมครบถวน
สมบูรณ จะคืนคำขอรับรอง และเอกสารประกอบคำขอรับรอง ใหดำเนินการแกไขและยื่นใหมอีกครั้ง 

7.5 เมื่อผานการพิจารณาแลว เจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวเขต จะดำเนินการ 
 1) สงสำเนาแบบ คอม.1 และแบบ คอม.2 ฉบับจริง แจงสำนักงานปศุสัตวจังหวัดในพ้ืนที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู ใหรับทราบ 
 2) แจงใหสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวทราบชื่อบริษัท ลำดับคอมพารทเมนต 
รายชื่อสถานประกอบการ และชื่อผูจัดการคอมพารทเมนต เพ่ือบันทึกในทะเบียนคอมพารทเมนต                    
ที่อยูในระหวางการตรวจรับรอง 

7.6 หลังจากที่เจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัด ไดรับแจงจากสำนักงานปศุสัตวเขตแลว ใหรวบรวม
แบบ คอม.2 พรอมหลักฐานและเอกสารตางๆ และคัดเลือกคณะผูตรวจประเมินซึ่งคณะผูตรวจประเมิน               
จะดำเนินการ ดังนี้ 

  1) จัดทำหนังสือ โทรสาร โทรศัพท หรือ e–mail แจงกำหนดการตรวจประเมินตามแบบฟอรม
กำหนดการตรวจประเมิน (Audit plan) ใหแกผูจัดการคอมพารทเมนตหรือผูที่ไดรับมอบหมายทราบ กอนตรวจ
อยางนอย 7 วัน 

  2) ดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ ตามกำหนดการตรวจประเมินที่ไดกำหนดไว 
และสรุปผลการตรวจรับรอง 

7.7  การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
  1) คณะผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมิน พรอมบันทึกลงในแบบฟอรมรายงานผล 

(Audit Report) พรอมสำเนา และแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (CAR) พรอมสำเนา (ถามี) 
  2) หัวหนาคณะผูตรวจประเมินรายงานผลการตรวจประเมินใหผูประกอบการ และผูจัดการคอมพารทเมนต 

ทราบ พรอมทั้งมอบสำเนาแบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) และสำเนาแบบฟอรมขอบกพรอง (CAR) (ถามี) 
  ในกรณีผลการตรวจประเมิน “ไมผานการตรวจประเมิน” ใหหัวหนาคณะผูตรวจประเมินแจงสิ่งที่ 

กรมปศุสัตวจะดำเนินการตอไป และสิ่งที่ผูประกอบการหรือผูจัดการคอมพารทเมนตตองดำเนินการ 
  3) ผูประกอบการหรือผูจัดการคอมพารทเมนตสามารถดำเนินการแกไขขอบกพรองได 2 ครั้ง 

ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก หากพนระยะเวลาดังกลาว ใหดำเนินการตรวจ
ประเมินใหมทุกขอกำหนดโดยไมตองยื่นคำขอรับรองซ้ำ ในกรณีที่ไมเกิน 1 ป  

 4) หากไมสามารถแกไขขอบกพรองเกิน 1 ปแลว ใหยกเลิกกระบวนการรับรองทั้งหมด 
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  5) จัดทำหนังสือราชการแจงผลการตรวจรับรองใหผูจัดการคอมพารทเมนตทราบภายใน 15 วัน                  
ทำการ นับจากวันที่ตรวจประเมิน 

  6) เมื่อผลการตรวจประเมิน “ผานการตรวจประเมิน” ใหคณะผูตรวจประเมินรวบรวมรายงานเสนอ 
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาใหการรับรอง 

  7) เมื่อคณะกรรมการรับรองพิจารณาผลการตัดสินใหการรับรองแลว คณะกรรมการรับรอง
ดำเนินการแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ ดังนี้ 

 7.1) สำนักงานปศุสัตวจังหวัดในพ้ืนที่ที่ฟารมตั้งอยู 
 7.2) สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว เพ่ือแจงสถานะ “ไดรับการรับรอง” 

ระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนกของสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว 
 7.3) สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว เพ่ือจัดทำแผนการเฝาระวังโรคไขหวัดนก                  

ในสถานประกอบการคอมพารทเมนตและพ้ืนที่กันชน 
 7.4) หองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยในพื้นที ่ของกรมปศุสัตว  
  7.5) หนวยงานอื่นๆ ที่กรมปศุสัตวกำหนด 
  8) หลังจากที่คณะกรรมการรับรองมีมติใหการรับรองแลว สำนักงานปศุสัตวเขตจะออกใบรับรอง                 

ใหโดยมีผลตั้งแตวันที่คณะกรรมการรับรองมีมติอนุมัติใหการรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ป ทั้งนี้การออก
ใบรับรองจะดำเนินการออกใหในนามของสถานประกอบการที่ผานเทานั้น 

9) สำนักงานปศุสัตวเขต แจงผลการตัดสินและสงใบรับรองใหผูจัดการคอมพารทเมนตทราบ 
8. เงื่อนไขสำหรับผูไดรับการรับรอง 

ผูไดรับการรับรอง ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
8.1 ตองรักษาไวซึ่งหลักเกณฑ และสถานภาพของคอมพารทเมนตตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง 
8.2 อางถึงการรับรองเฉพาะในกิจกรรมและขอบขายที่ไดรับการรับรองเทานั้น 
8.3 ตองไมนำใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงาน ไปใช

ในทางท่ีทำใหเกิดความเสื่อมเสียตอกรมปศุสัตว ซึ่งอาจพิจารณาไดวาทำใหเกิดความเขาใจผิด 
8.4 ยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใช เพิกถอน 

หรือยกเลิกการรับรองไมวาดวยสาเหตุใด 
8.5 ผูไดรับการรับรองตองใหความรวมมือแกผูตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินทุกครั้ง โดยผูไดรับการ

รับรอง จะตองยินยอมใหผูตรวจประเมินเขาตรวจสอบในพ้ืนที่สถานประกอบการทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพ้ืนที่
ของตนเอง พ้ืนที่เชา และพ้ืนที่ใหเชา ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปจจัยการผลิต และยินยอมใหมีการ
สุมตัวอยาง เชน อุจจาระ เลือด อาหารสัตว ไขมัน เนื้อสัตวปก เปนตน 

8.6 ผูไดรับการรับรองตองจัดทำบันทึกตามที่กำหนดไวในคอมพารทเมนตอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูตรวจ
ประเมินสามารถตรวจสอบความเปนไปตามขอกำหนดของหลักเกณฑคอมพารทเมนต 

8.7 ผูไดรับการรับรองตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองที่เปนปจจุบันใหแก
กรมปศุสัตวเมื่อไดรับการรองขอ 
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8.8 หากผูไดรับการรับรองประสงคจะยกเลิกการรับรอง ใหแจงเปนลายลักษณอักษรพรอมแนบใบรับรองคืน
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูไดรับการรับรองเลิกประกอบกิจการหรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจงความ
ประสงคจะยกเลิกการรับรอง และหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ตองสงสำเนาหลักฐานการแจงความเอกสาร
สูญหาย พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองมายังสำนักงานปศุสัตวเขต 

8.9 หากผูไดรับการรับรองประสงคจะตออายุการรับรอง ใหยื่นขอตออายุการรับรองตอสำนักงานปศุสัตวเขต 
ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน กอนวันที่ใบรับรองหมดอายุ 

8.10 หากมีการเปลี่ยนแปลง แกไขระบบการผลิตในสาระสำคัญ เชน เพ่ิมหรือลดจำนวนโรงเรือน เพ่ิมหรือ
ลดพ้ืนที่การผลิต การปรับปรุงสถานประกอบการ เปลี่ยนสัตวแพทยผูควบคุมฟารม เปลี่ยนผูจัดการคอมพารทเมนต 
เปนตน ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ กรมปศุสัตวอาจพิจารณารับรองตอเนื่องหรืออาจกำหนดใหมีการตรวจ
ประเมินเพิ่มเติม  

8.11 การยายสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ใหผูไดรับการรับรองแจงสำนักงานปศุสัตวเขตทราบ                 
เปนลายลักษณอักษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  

8.12 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการแตยังคงสถานที่ตั้งเดิม ใหผูไดรับการรับรองแจง
สำนักงานปศุสัตวเขตทราบเปนลายลักษณอักษร พรอมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง สำนักงานปศุสัตวเขตจะพิจารณา
ออกใบรับรองฉบับใหม โดยมีอายุเทากับฉบับเดิมที่เหลืออยู ทั้งนี้ผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิม 
ภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับใหม มายังสำนักงานปศุสัตวเขตที่ออกใบรับรองให 

8.13 กรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงขอมูลในใบรับรอง กำหนดใหผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิม 
หากผูไดรับการรับรองไมสามารถสงคืนใบรับรองฉบับเดิมไดเนื่องจากสูญหาย ใหสงสำเนาหลักฐานการแจงความ
เอกสารสูญหาย พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองมายังสำนักงานปศุสัตวเขตที่ออกใบรับรองให 

8.14 กรณีใบรับรองสูญหาย ผูไดรับการรับรองตองแจงความเอกสารสูญหายพรอมยื่นคำขอใบแทนใบรับรอง
และแนบสำเนาหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองมายังสำนักงานปศุสัตวเขตที่
ออกใบรับรองใหเพ่ือออก ใบแทนใบรับรอง โดยใบรับรองฉบับใหมจะมีอายุเทาใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู 
9. การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) และการตรวจตออายุการรับรอง (Recertification Audit) 

9.1 คณะผูตรวจประเมิน จะตรวจติดตามผลเพ่ือติดตามการรักษาระบบที่ไดรับการรับรองอยางนอยปละ 1 
ครั้ง ทั้งนี้ในรอบการรับรองอายุคราวละ 3 ป จะมีการตรวจติดตามผลอยางนอย 2 ครั้ง โดยจะดำเนินการทุก 11-12 
เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการครั้งลาสุด โดยการตรวจติดตามผลจะตองไมเกิน 12 
เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการครั้งลาสุด และเมื่อผลการตรวจติดตาม “ผานการตรวจ
ประเมิน” ใหคณะกรรมการพิจารณาการคงไวซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) 

 การตรวจติดตามผล เปนการตรวจประเมินแบบยอซึ่งอาจไมครบทุกขอกำหนดของหลักเกณฑ   
คอมพารทเมนต ทั้งนี้การตรวจติดตามผลทุกครั้งรวมกันในรอบการรับรอง 3 ป จะตองตรวจประเมินใหครบ
ทุกขอกำหนดของหลักเกณฑคอมพารทเมนต 

9.2 การตรวจตออายุการรับรองจะดำเนินการทุก 3 ป โดยผูจัดการคอมพารทเมนตตองยื่นคำขอตออายุการ
รับรอง กอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือน ทั้งนี้ ผูจัดการคอมพารทเมนตสามารถยื่นคำขอตออายุไดที่
สำนักงานปศุสัตวเขตในพ้ืนที่ทีส่ถานประกอบการตั้งอยู 
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9.3 กรณีที่ผูจัดการคอมพารทเมนต ไมยื่นคำขอตออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่กำหนดและคณะ
ผูตรวจประเมินไมสามารถตรวจตออายุการรับรองไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ หรือไมสามารถแกไข
ขอบกพรองที่พบไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ใบรับรองฉบับใหมที่สถานประกอบการไดรับจะมีอายุไมตอเนื่อง
จากใบรับรองฉบับเดิม โดยชวงที่ใบรับรองขาดอายุ สถานประกอบการไมสามารถอางอิงการรับรองของกรมปศุสัตวได 
และใหงดใชใบรับรอง เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานในชวงเวลาดังกลาว 

9.4 กรณีที่ผูจัดการคอมพารทเมนต ยื่นคำขอตออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่กำหนด แตคณะผูตรวจ
ประเมินไมสามารถตรวจตออายุการรับรองไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ สำนักงานปศุสัตวเขตจะพิจารณา
ออกใบรับรองฉบับใหมโดยมีอายุตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม   

9.5 การตรวจตออายุการรับรองจะดำเนินการตรวจประเมินระบบทั้งหมด กรณีที่จำเปนตองดำเนินการ
ตรวจติดตามผลครั้งที่ 3 ใหดำเนินการเปนการตรวจตออายุการรับรอง โดยตรวจประเมินครบทุกขอกำหนด
และดำเนินการตรวจประเมินกอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือนและตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่
ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการครั้งลาสุด โดยการตรวจตออายุการรับรองจะดำเนินการตามขั้นตอนการ
ตรวจรับรองสำหรับคอมพารทเมนต ตามขอ 7.6 - 7.9  

9.6 คณะผูตรวจประเมินสามารถดำเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยอาจไมแจงใหทราบ
ลวงหนา ในกรณีตอไปนี้ 

 9.6.1  มีเหตุอันทำใหสงสัยวาการปฏิบัติตามคอมพารทเมนตทำใหมีประสิทธิภาพลดลง เชน  
มีเหตุสงสัยวาเกิดโรคระบาด มีเหตุใหระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมีประสิทธิภาพลดลงจนไมสามารถ
ปองกันโรคไขหวัดนกได ตรวจพบเชื้อไขหวัดนกในสัตวปก ซากสัตวปก หรือผลิตภัณฑที่มาจากสถาน
ประกอบการ หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ เปนตน 

 9.6.2  เมื่อมีการวิเคราะหขอรองเรียนหรือขอมูลแลวพบวา สถานประกอบการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
คอมพารทเมนตและ/หรือหลักเกณฑและเงื่อนไขของกรมปศุสัตว 

 9.6.3  กรณตีามท่ีกรมปศุสัตวกำหนดเพ่ิมเติม  
10. การเปลี่ยนแปลง แกไขระบบการผลิตในสาระสำคัญ  

10.1 กรณีท่ีผูไดรับการรับรองจะทำการเปลีย่นแปลง แกไข ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการดานความปลอดภยั
ทางชีวภาพ เชน  

10.1.1 ขอกำหนดการจดัการฟารม    
10.1.2 วิธีการปฏิบัติงาน   
10.1.3 แบบฟอรม   
10.1.4 คูมือการปฏิบัติงาน   
10.1.5 คูมือการจัดการสถานประกอบการและ/หรือคูมือความปลอดภัยทางชีวภาพ 
10.1.6 เพ่ิม หรือ ลด จำนวนโรงเรือน   
10.1.7 เพ่ิม หรือ ลด พ้ืนที่การผลิต  
10.1.8 การปรับปรุงสถานประกอบการ   
10.1.9 เปลี่ยนผูจัดการคอมพารทเมนต    
10.1.10 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
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10.2 ใหผูจัดการคอมพารทเมนต แจงใหสำนักงานปศุสัตวเขตพิจารณา 
10.3 เมื่อผานการพิจารณาแลว สำนักงานปศุสัตวเขตอาจพิจารณารับรองตอเนื่อง หรืออาจกำหนดใหมี

การตรวจประเมินเพ่ิมเติม และแจงใหสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวไดรับทราบถึงผล
การพิจารณา 

10.4 ในกรณีที่ผลการพิจารณา “ตรวจประเมินเพ่ิมเติม” คณะผูตรวจประเมินดำเนินการนัดหมาย
ผูจัดการคอมพารทเมนตเพ่ือตรวจรับรองสถานประกอบการ 

10.5 เมื่อผลการตรวจ “ผานการตรวจประเมิน” สำนักงานปศุสัตวเขตดำเนินการแจงใหสำนักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ทราบ 
 
11. การยกเลิกการรับรอง 
 11.1 การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณีดังตอไปนี้ 
  11.1.1  ผูไดรับการรับรอง เลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง 

11.1.2  ผูไดรับการรับรอง เปนบุคคลลมละลาย กรณีเปนนิติบุคคล 
11.1.3 ผูไดรับการรับรอง แจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษรในแบบคำขอ

ยกเลิกการรับรองคอมพารทเมนตกรมปศุสัตว (แบบ คอม.3) 
11.1.4 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง และผูไดรับการรับรองไมสามารถ

ปฏิบัติตามขอกำหนดใหมได 
11.1.5  เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนกภายในสถานประกอบการ และมีการแจงให

กรมปศุสัตวทราบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวอยางเครงครัด 
11.1.6 ใบรับรองของสถานประกอบการหมดอายุและยังไมมีการแจงขอตออายุใบรับรอง 
11.1.7  ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กรมปศุสัตวกำหนดเพิ่มเติมได 
11.1.8  มีการพักการผลิตที่ไดรับการรับรองนานเกิน 1 ป ขึ้น 
11.1.9  สถานประกอบการถูกยกเลิกการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว 

11.2 หลังจากท่ียกเลิกการรับรองแลว สำนักงานปศุสัตวเขตดำเนินการดังนี้ 
 11.2.1 แจงเปนลายลักษณอักษร ใหสถานประกอบการคืนใบรับรองใหสำนักงานปศุสัตว

เขต ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจงความประสงคขอยกเลิกการรับรอง หรือนับจากวันที่คณะกรรมการรับรอง
มีมติใหยกเลิกการรับรอง 

11.2.2  แจงใหสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว สำนักควบคุมปองกัน
และบำบัดโรคสัตว สำนักงานปศุสัตวจังหวัด และหนวยงานอื่นๆ ตามท่ีกรมปศุสัตวกำหนดไดรับทราบ 
12. การพักใชและการเพิกถอนการรับรอง 

12.1 การพักใชการรับรอง 
กรณีท่ีผูไดรับการรับรองเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้  
12.1.1  ผูไดรับการรับรอง ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคอมพารทเมนต 

ตัวอยางเชน ผูไดรับการรับรองนำเครื่องหมายรับรองของกรมปศุสัตวไปติดที่ผลิตภัณฑ เปนตน 
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12.1.2 ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรอง ตัวอยางเชน หรือมีเหตุใหระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพมีประสิทธิภาพลดลงจนไมสามารถปองกันโรคไขหวัดนกได เปนตน 

12.1.3 ไมแกไขปรับปรุงขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวอยางเชน ในระหวางตรวจติดตามผล
พบวาสถานประกอบการไมสามารถแกไขปญหาเรื่องโครงสรางได เปนตน 

12.1.4  มีการพักการผลิตที่ไดรับการรับรองเปนการชั่วคราวตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 1 ป 
  12.1.5  สถานประกอบถูกพักใชการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว 

คณะผูตรวจประเมิน ดำเนินการตรวจประเมินเพ่ือหาหลักฐานหลังพบเหตุดังกลาว  เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาพักใชการรับรอง โดยกำหนดระยะเวลาไมนอยกวา 60 วัน แตไมเกิน 180 วัน                  
และกำหนดวันที่พักใชการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่กรมปศุสัตวมีมติ 15 วัน เมื่อสถานประกอบการถูกพักใช
การรับรอง ตองหยุดการอางถึงการรับรอง หรือการใชเครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมาย รับรองระบบงาน 
(ถามี) 

12.2 การเพิกถอนการรับรอง 
  กรณีท่ีผูไดรับการรับรองเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังนี้ 

  12.2.1 เกิดการระบาดของเชื้อไขหวัดนก หรือพบสัตวปกปวยหรือตายโดยรูวาเปนโรคระบาด 
หรือมีสัตวปกปวยหรือตายปจจุบันโดยไมทราบสาเหตุ แลวไมแจงใหเจาหนาที่กรมปศุสัตวทราบ หรือไม
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 

  12.2.2 ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคอมพารทเมนต และสงผลกระทบรายแรง
ตอการรับรอง เชน ผูไดรับการรับรองปลอมแปลงใบรับรองใหผูอ่ืนนำไปใช หรือนำผลผลิตจากสถานประกอบการอ่ืน
มาอางอิงการรับรองในชื่อของสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง 

12.2.3  ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองในสาระสำคัญซึ่งจะทำใหเกิดผลกระทบอยางรายแรง
ตอการรับรอง เชน ไมมีการเฝาระวังโรคไขหวัดนก 

12.2.4 ถูกพักใชการรับรองแลว 2 ครั้ง ภายใน 3 ป 
 12.2.5  สถานประกอบถูกเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว 
  คณะผูตรวจประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเพ่ือหาหลักฐาน หลังพบเหตุดังกลาวเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทั้งนี้ผูไดรับการรับรองที่ถูกเพิกถอนตองสงคืนใบรับรองใหแก
สำนักงานปศุสัตวเขตที่ออกใบรับรองภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูไดรับการรับรองไดรับหนังสือแจงเพิกถอน  
  ทั้งนี้สิทธิในการใชใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงานจะสิ้นสุดลง ใหมีผล
หลังจากที่กรมปศุสัตวมีมติใหเพิกถอน 15 วัน ซึ่งผูถูกเพิกถอนการรับรองตองงดใชหรืออางถึงการใชใบรับรอง 
เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงานบนเอกสารอางอิงที่เก่ียวของ เชน แผนพับ ใบปลิว เปนตน 
13. การอุทธรณ การรองเรียน และการโตแยง 

13.1  การอุทธรณ 
13.1.1 ผูประกอบการที่ถูกดำเนินการตามขอ 11 สามารถยื่นอุทธรณที่กรมปศุสัตวไดภายใน 30 วัน 

นับตั้งแตวันที่กรมปศุสัตวมีหนังสือแจงผลการพิจารณา หรือการดำเนินการใหทราบ โดยการยื่นอุทธรณตอง
ทำเปนลายลักษณอักษร หากสงทางไปรษณียตองลงทะเบียน 
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13.1.2 อธิบดีกรมปศุสัตวจะพิจารณาคำอุทธรณ และแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน 60 วัน 
นับตั้งแตวันที่หนวยรับรองไดรับคำอุทธรณ โดยระหวางการพิจารณาคำอุทธรณยังไมสิ้นสุด ใหถือวาผลการ
พิจารณาเดิมมีผลบังคับใชอยู ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของกรมปศุสัตวใหถือเปนที่สิ้นสุด 

13.1.3 ผูยื่นคำอุทธรณเปนผูรับภาระคาใชจายในการพิจารณาอุทธรณทั้งหมด  
13.2 การรองเรียน 

  13.2.1 การยื่นขอรองเรียน ใหยื่นเปนลายลักษณอักษรตอกรมปศุสัตว ทั้งนี้ใหรวมถึงการรองเรียน
ทางโทรศัพทที่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันไดดวย แตไมรวมถึงขอรองเรียนที่ไดจากการไดยินมา กรณีที่การ
รองเรียนเปนเรื่องเกี่ยวกับผูไดรับการรับรองตองยื่นเปนลายลักษณอักษร มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน
ขอรองเรียนและใหเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบสามารถพิจารณาดำเนินการตอไปได 
  13.2.2 กรมปศุสัตวจะพิจารณาขอรองเรียน แลวแจงผลใหผูที่รองเรียนทราบเปนลายลักษณอักษร 
14. การรักษาความลับ 

 14.1 กรมปศุสัตวจะเก็บรักษาขอมูลและเอกสารตางๆ ที่ไดรับจากผูประกอบการไวเปนความลับ แตจะ
ไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผูประกอบการ อันเนื่องมาจากการเปดเผยความลับโดยบุคคลอ่ืน 
เวนแตจะเกิดขึ้นจากการกระทำของกรมปศุสัตว  

 14.2 การเปดเผยขอมูลจะสามารถดำเนินการไดในกรณีที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเปนขอมูลที่สามารถ
เปดเผยไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
15. อื่นๆ 

15.1 กรณีที่มีการแกไขหลักเกณฑและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองนี้ กรมปศุสัตวจะแจงให
ผูประกอบการทราบ 

15.2 ผูไดรับการรับรองตองปรับปรุงแกไขตามหลักเกณฑและเงื่อนไขใหมตามขอ 15.1 ใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นกรมปศุสัตวจะทำการตรวจสอบการปรับปรุงแกไขของผูไดรับการรับรอง 

15.3 กรมปศุสัตวไมรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ของผูไดรับการรับรองที่ไดกระทำไปโดยไมสุจริต หรือไม
ปฏิบัติตาม หรือฝาฝนหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด 

15.4 การเผยแพรขอมูลผูไดรับการรับรอง ผูถูกพักใช เพิกถอน และยกเลิกการรับรอง ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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1. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับคณะผูตรวจประเมิน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไป 
ในรูปแบบเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
  คูมือฉบับนี้ครอบคลุมองคประกอบ หนาที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของคณะผูตรวจประเมิน  

3. นิยาม 
3.1 คณะผูตรวจประเมิน (Audit team) หมายความวา คณะผูตรวจประเมินคอมพารทเมนต 

ซึ่งเปนคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตว ใหทำหนาที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ (ฟารม
สัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ) 

3.2 ผูตรวจประเมิน (Auditor) หมายความวา ผูตรวจประเมินคอมพารทเมนต ที่มีคุณสมบัติตามที่
กรมปศุสัตวกำหนดซึ่งเปนบุคคลที่ทำหนาที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ (ฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารม
สัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปก) 

3.3 ความหมายของคำอ่ืนๆ ที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคำนิยาม 

4. คุณสมบัติของหัวหนาผูตรวจประเมินและผูตรวจประเมิน 
4.1 คุณสมบัติของหัวหนาผูตรวจประเมิน 

(1) ขึ้นทะเบียนเปนหัวหนาผูตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว 
(2) ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจประเมินระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 

และไดรับใบประกาศนียบัตรจากกรมปศุสัตว 
4.2 คุณสมบัติของผูตรวจประเมิน 

(1) ขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานการปศุสัตว 
(2) ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจประเมินระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 

และไดรับใบประกาศนียบัตรจากกรมปศุสัตว 
4.3 องคประกอบของคณะผูตรวจประเมิน 
 (1) คณะผูตรวจประเมิน ประกอบดวยหัวหนาคณะผูตรวจประเมินและผูตรวจประเมิน 
 (2) ในการตรวจประเมินจะตองมีหัวหนาผูตรวจประเมินและผูตรวจประเมินรวมกันอยางนอย 

2 คน โดยที่ในคณะผูตรวจประเมินตองเปนผูมีใบอนุญาตเปนประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง 
จากสัตวแพทยสภาอยางนอย 1 คน  

 (3) ในคณะผูตรวจประเมินอาจมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือผูสังเกตการณรวมดวยก็ได 



   
22 คู่มือ

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

องคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ                    
ของคณะผูตรวจประเมนิ 

รหัส   P-COM-AUD-01 
หนา                                 2 / 2 
แกไขครั้งท่ี                            1 
ประกาศใชวันท่ี       1 ตุลาคม 2562 

 

 

4.4 หนาที่ความรับผิดชอบ  
 (1) กำหนดแผน และนัดหมายผูประกอบการ เพ่ือตรวจประเมินคอมพารทเมนต 
  (2) ดำเนินการตรวจประเมินคอมพารทเมนตใหเปนไปตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรอง
ระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 และคูมือ 
การปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตวกำหนด 
 (3) จัดทำบันทึกสรุปผลการตรวจประเมินคอมพารทเมนต และแจงใหผูประกอบการทราบ 
  (4) ดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนสถานประกอบการเพ่ือใหกรมปศุสัตวทราบ ในกรณีดังตอไปนี้  
   (ก) ผูประกอบการหรือผูจัดการคอมพารทเมนตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับผูไดรับการ
รับรอง  
   (ข) ผูประกอบการหรือผูจัดการคอมพารทเมนต ไมดำเนินการแจงใหกรมปศุสัตวทราบ 
ในกรณีที่สงสัยวามีเชื้อโรคไขหวัดนกระบาดในสถานประกอบการตามที่กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
กำหนด 
   (5) ชี้แจงผลการตรวจประเมินคอมพารทเมนตตอคณะกรรมการรับรองคอมพารทเมนต  
เพ่ือพิจารณาตัดสินใหการรับรอง การคงไวซึ่งการรับรอง การตออายุ การพักใช การเพิกถอน และการยกเลิก
ใบรับรอง แลวแตกรณี 
   (6) ประสานงานการดำเนินการระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 
   (7) จัดเก็บขอมูล ทะเบียน และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 
   (8) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย 
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รูปแบบการตรวจ และขั้นตอนการตรวจประเมิน 
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1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะผูตรวจประเมิน ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ขอบขาย 
  คูมือฉบับนี้ครอบคลุมรูปแบบการตรวจ ขั้นตอนการตรวจประเมิน แบบฟอรมที่ใชในการตรวจประเมิน
จนถึงขั้นตอนการสงผลการตรวจประเมินใหคณะกรรมการรับรอง 

3. นิยาม 
3.1 ผูตรวจประเมิน (Auditor) หมายความวา ผูตรวจประเมินคอมพารทเมนต ที่มีคุณสมบัติตามที่

กรมปศุสัตวกำหนดซึ่งเปนบุคคลที่ทำหนาที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ (ฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารม
สัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปก) 
  3.2 ความหมายของคำอ่ืนๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคำนิยาม 

4. รูปแบบการตรวจประเมินสำหรับคณะผูตรวจประเมิน 
รูปแบบการตรวจประเมิน มี 5 แบบ ดังตอไปนี้ 

  4.1 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit) เปนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองคอมพารทเมนต
ตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก พ.ศ. 2560 
โดยตรวจประเมินอยางละเอียดในทุกขอกำหนดของหลักเกณฑ ซึ่งจะดำเนินการในการตรวจประเมิน 
เพ่ือการรับรองครั้งแรก 
  4.2 การตรวจติดตามผลการแกไข (Follow-up Audit) เปนการตรวจประเมินเพ่ือติดตามผล 
การแกไขขอบกพรองจากการตรวจประเมินครั้งกอน 
  4.3 การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) เปนการตรวจประเมินคอมพารทเมนตที่ไดรับ
ใบรับรองจากกรมปศุสัตว เปนระยะตามรอบที่กำหนดไว เพ่ือติดตามผลการรักษาระบบที่ไดรับการรับรอง 
การตรวจประเภทนี้ อาจเลือกตรวจในบางขอกำหนดของหลักเกณฑเพ่ือบงชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ 
  4.4 การตรวจตออายุใบรับรอง (Recertification Audit) เปนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
คอมพารทเมนตตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรค 
ไขหวัดนก พ.ศ.2560 โดยตรวจประเมินอยางละเอียดในทุกขอกำหนดของหลักเกณฑ ซึ่งจะดำเนินการ 
ในการตรวจประเมินกอนใบรับรองสิ้นอายุ 
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  4.5 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) เปนการตรวจคอมพารทเมนตที่ไดรับการรับรองซึ่งมเีหตุ
ใหตรวจกรณีพิเศษได การตรวจชนิดนี้จะมุงเนนเกี่ยวกับเรื่องที่เปนปญหาเทานั้น อาจแจงใหผูประกอบการ
ทราบลวงหนาหรือไมแจงก็ได สาเหตุที่จะดำเนินการตรวจกรณีพิเศษมีไดดังตอไปนี้ 

 4.5.1 มีเหตุอันทำใหสงสัยวาระบบคอมพารทเมนตมีประสิทธิภาพลดลง เชน มีเหตุสงสัย
วาเกิดโรคระบาด มีเหตุใหระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมีประสิทธิภาพลดลงจนไมสามารถปองกัน 
โรคไขหวัดนกได ตรวจพบเชื้อไขหวัดนกในสัตวปก ซากสัตวปก หรือผลิตภัณฑที่มาจากสถานประกอบการ 
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ เปนตน 

 4.5.2 เมื่อมีการวิเคราะหขอรองเรียนหรือขอมูลแลวพบวา สถานประกอบการไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑคอมพารทเมนตและ/หรือหลักเกณฑและเงื่อนไขของกรมปศุสัตว 

 4.5.3 กรณีตามท่ีกรมปศุสัตวกำหนดเพ่ิมเติม 

5. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
  5.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 

     5.1.1 คณะผูตรวจประเมินจัดทำหนังสือ โทรสาร โทรศัพท หรือ e-mail กำหนดการ
ตรวจประเมิน โดยใชแบบฟอรมกำหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) รหัส F-COM-AUD-01  
และจัดสงใหผูจัดการคอมพารทเมนต ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการตรวจประเมิน 

    5.1.2 จัดเตรียมหลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต (Checklist) ตามประเภท
สถานประกอบการที่จะดำเนินการตรวจประเมิน และแบบฟอรมที่ใชในการตรวจประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต (Checklist) ใชเอกสารดังตอไปนี้ 

สถานประกอบการ หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต รหัส 

1. ฟารมไกเนื้อ 
2. ฟารมเปดเนื้อ 
3. ฟารมไกพันธุ 
4. ฟารมเปดพันธุ 

สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ  F-COM-AUD/FR-01 

5. สถานที่ฟกไขสัตวปก สำหรับสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ F-COM-AUD/HA-01 

แบบฟอรมที่ใชในการตรวจประเมิน ประกอบดวย 
1. แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) การตรวจรับรองการจัดการดานความปลอดภัย

ทางชีวภาพ รหัส F-COM-AUD/REP-01 
2. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) การตรวจรับรอง 

การจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ รหัส F-COM-CAR-01 
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  5.2 ขั้นตอนการตรวจประเมินของคณะผูตรวจประเมิน 
   ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
   5.2.1 การประชุมเปดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 
   คณะผูตรวจประเมินประชุมเปดการตรวจประเมินรวมกับผู จัดการคอมพารทเมนต  
ผูประกอบการ หรือผูแทน และผูที่เก่ียวของ วัตถุประสงคของการประชุมเปดการตรวจประเมิน คือ 
  (1) เปนการแนะนำคณะผูตรวจประเมิน  ตอผูจัดการคอมพารทเมนต  
ผูประกอบการหรือผูแทน และผูที่เก่ียวของ  
 (2)  เพ่ือเปนการทบทวนขอบขายและวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 
  (3)  เพ่ือชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใชในการตรวจประเมิน 
  (4)  เพ่ือสรางความสัมพันธในการสื่อสารระหวางผูตรวจประเมิน ผูประกอบการ 
และผูจัดการคอมพารทเมนต 
  (5)  เพ่ือเปนการยืนยันความพรอมของทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ 
ที่จำเปนสำหรบัคณะผูตรวจประเมิน และความเปนปจจุบันของเอกสารที่ไดรับ 
  (6) เพ่ือยืนยันวันและเวลาในการประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
  (7)  เพ่ือทำความเขาใจและแกไขขอของใจจุดที่ยังไมชัดเจนในกำหนดการ 
ตรวจประเมิน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
   5.2.2 การตรวจประเมนิ 
  การตรวจประเมินประกอบดวย 
    (1) การสัมภาษณ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะตองยืนยันจากแหลงขอมูล      
ที่นาเชื่อถือ เชน โดยการสังเกต การวัด และการบันทึก เปนตน 
    (2) การตรวจเอกสารและบันทึก 
    (3) การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพ้ืนที่ที่ตรวจ  
   ในการตรวจประเมินใหบันทึกสิ่งที่อาจเปนเหตุนำไปสูความไมเปนไปตามขอกำหนด การตรวจประเมิน 
อาจตรวจประเมินรายละเอียดที่ไมไดเขียนไว ในหลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต (Checklist) ก็ได 
   ในระหวางการตรวจประเมิน หัวหนาคณะผูตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมิน
ไดตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผูประกอบการ เพ่ือใหการตรวจประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิผล
และบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 
   5.2.3 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน 
  สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดตองบันทึกไว และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน 
คณะผูตรวจประเมินตองประชุมรวมกันเพ่ือสรุปวาสิ่งที่ตรวจพบรายการใดถือเปนขอบกพรอง การเขียน
รายงานขอบกพรองตองกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนที่เปนรูปธรรม และใหอางถึงขอกำหนดในมาตรฐาน
ใหชัดเจน โดยเขียนรายงานขอบกพรองในแบบฟอรมรายงานขอบกพรอง (CAR) รหัส F-COM-CAR-01 
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    5.2.4 การประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
   หลังจากการตรวจประเมินแลวเสร็จ คณะผูตรวจประเมินดำเนินการประชุมปดการตรวจ
ประเมิน เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือขอบกพรองที่พบ
จากการตรวจประเมิน (ถามี) ตอผูจัดการคอมพารทเมนตและผูประกอบการ เพ่ือทำความเขาใจผลของ
การตรวจประเมินใหถูกตองตรงกัน โดยผูจัดการคอมพารทเมนตและผูประกอบการหรือผูแทนลงชื่อรับทราบ
สิ่งที่ตรวจพบหรือขอบกพรอง (ถามี) จากนั้นคณะผูตรวจประเมินมอบสำเนารายงานผลการตรวจ
รับรองการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และสำเนาบันทึกขอบกพรอง (ถามี)  
  กรณีที่พบขอบกพรอง  

(1) คณะผูตรวจประเมินจะแจงผูจัดการคอมพารทเมนตใหผูประกอบการจัดสง
แนวทางการแกไขและปองกันการเกิดซ้ำของขอบกพรองใหคณะผูตรวจประเมินพิจารณาภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ไดออกหนังสือแจงอยางเปนทางการ  

(2) หากไมจัดสงแนวทางการแกไขในระยะเวลาที่กำหนด คณะผูตรวจประเมิน
จะแจงเตือนใหจัดสงแนวทางการแกไขในระยะเวลา 30 วัน (ครั้งที่ 2) รวมเปน 60 วัน นับแตวันที่ออก
หนังสือราชการแจงอยางเปนทางการ  

(3) หากยังไมจัดสงแนวทางการแกไขตามระยะเวลาที่กำหนด ผูตรวจประเมิน
จะดำเนินการตรวจประเมินใหมทุกขอกำหนด ทั้งนี้ ใหผูจัดการคอมพารทเมนตแจงความประสงค 
การขอรับรองที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัดเมื่อมีความพรอม กรณีระยะเวลาไมเกิน 1 ป ไมตองยื่นคำขอ
รับรองใหม 
  หากพบขอบกพรองจำนวนมากที่แสดงให เห็นผูประกอบการยังมิไดดำเนินการ 
ตามขอกำหนดหลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนตระหวางการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
หรือผูประกอบการมีความประสงคที่จะขอยุติการตรวจประเมิน เพ่ือใหมีการตรวจประเมินทั้งระบบใหม 
ใหแจงตอหัวหนาคณะผูตรวจประเมินทราบ และเมื่อมีความพรอมที่จะรับการตรวจประเมินใหมทั้งระบบ 
ใหแจงสำนักงานปศุสัตวจังหวัด ทั้งนี้การตรวจประเมินครั้งใหมตองไมเกิน 1 ป นับจากวันที่ดำเนินการ
ตรวจประเมินครั้งแรก หากไมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด ใหผูจัดการคอมพารทเมนตยื่นคำขอใหม 
   5.2.5 การเขียนรายงานการตรวจประเมิน 
   หลังจากตรวจประเมินแลวเสร็จ หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน/ผูตรวจประเมินจัดทำ
รายงานผลการตรวจประเมิน เพ่ือแจงผลการตรวจประเมินใหผูจัดการคอมพารทเมนต ทราบภายใน 15 วัน 
หลังการตรวจประเมิน 
   ทั้งนี้การแจงผลนี้เปนการแจงผลการตรวจประเมินเทานั้น ยังไมมีการตัดสินวาสถานประกอบการ
ไดรับการรับรองหรือไม โดยเอกสารที่สงใหผูจัดการคอมพารทเมนต ประกอบดวย 
     (1) สำเนาแบบฟอรมรายงานผล (Audit Report)  
    (2) แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) (ถามี) 
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   จากนั้นคณะผูตรวจประเมินพิจารณาผลการตรวจประเมิน เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับรอง 
พิจารณาตัดสินแลวแตกรณี 
   5.2.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
    (1) ในกรณีผลการตรวจประเมิน “ไมผานการตรวจประเมิน” ใหหัวหนาคณะ
ผูตรวจประเมินแจงสิ่งที่  กรมปศุสัตวจะดำเนินการตอไป และสิ่งที่ผูประกอบการหรือผูจัดกา ร 
คอมพารทเมนตตองดำเนินการ 

   ทั้งนี้ผูประกอบการหรือผูจัดการคอมพารทเมนตสามารถดำเนินการแกไขขอบกพรองได 2 ครั้ง 
ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก หากพนระยะเวลาดังกลาวใหดำเนินการ
ตรวจประเมินใหมทุกขอกำหนดโดยไมตองยื่นคำขอรับรองซ้ำ ในกรณีที่ไมเกิน 1 ป  
     (2) เมื่อผลการตรวจประเมิน “ผานการตรวจประเมิน” ใหคณะผูตรวจประเมิน
รวบรวมรายงานเสนอ คณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณาใหการรับรอง 
 

5.3  ขั้นตอนการรวบรวมรายงานเสนอคณะกรรมการรับรอง 
    5.3.1 กรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง หรือตรวจตออายุการรับรอง 

   วิธีดำเนินการ 
  (1) คณะผูตรวจประเมินทำการตรวจประเมินสถานประกอบการ จนไดขอสรุปผล

ในดังกรณีดังตอไปนี้ 
      - ผานการตรวจประเมิน 
     - ไมผานการตรวจประเมิน ใหผูประกอบการหรือผูจัดการคอมพารทเมนต

ดำเนินการแกไขขอบกพรองทั้งหมด และคณะผูตรวจประเมินไดทำการตรวจติดตามผลการแกไข 
(Follow up Audit) ขอบกพรองทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว 
  (2) คณะผูตรวจประเมิน ดำเนินการรวบรวมผลการตรวจประเมินและเอกสาร
ทั้งหมด ไดแก  
 - แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) 
 - แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request) (ถามี) 
 - หลักฐานประกอบ ไดแก แบบ คอม.2 ภาพถายแสดงสภาพภายในฟารม 
ในจุดที่สำคัญ เชน ระบบฆาเชื้อโรค สถานที่เก็บอาหาร สถานที่ทำลายซาก สถานที่บำบัดน้ำเสีย เปนตน 
แผนผังฟารม  
 เสนอคณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณาใหการรับรองหรือตออายุการรับรอง 
โดยจะตองนำเรื่องเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินแลว
เสร็จโดยไมพบขอบกพรอง หรือวันที่ไดดำเนินการตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองแลวเสร็จ  
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5.3.2 กรณีการตรวจประเมินเพ่ือคงไวซึ่งการรับรอง (ตรวจประเมินติดตาม) (การตรวจ
ติดตามผล) 

   วิธีดำเนินการ 
  1) คณะผูตรวจประเมิน จัดทำแผนการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) 
ทั้งนี้ ในรอบการรับรองคอมพารทเมนตมีอายุคราวละ 3 ป คณะผูตรวจประเมินจะตองทำการตรวจ
ติดตามผลอยางนอย 2 ครั้ง โดยจะดำเนินการทุก 11 -12 เดือน นับจากวันตรวจประเมินสถาน
ประกอบการครั้งลาสุด โดยการตรวจติดตามผลจะตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ตรวจประเมินสถาน
ประกอบการครั้งลาสุด 

2) คณะผูตรวจประเมินรวบรวมผลการตรวจติดตามผลเสนอคณะกรรมการ
รับรองในกรณีที ่
  - วันที่ตรวจติดตามผลแลวเสร็จ โดยไมพบขอบกพรอง  
  - หรือวันที่ไดดำเนินการตรวจติดตามผลการแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ 
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1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการรับรองคอมพารทเมนต เพ่ือใหการ

ดำเนินงานเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
คูมือฉบับนี้ครอบคลุมองคประกอบ หนาที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการรับรอง 

3. นิยาม 
 3.1 คณะกรรมการรับรอง (Certification Committee) หมายความวา คณะกรรมการรับรอง 

คอมพารทเมนต ซึ่งเปนคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรมปศุสัตวกำหนด ทำหนาที่ทบทวนและพิจารณา
ผลการตรวจรับรองเพ่ือตัดสินใหการรับรอง การตออายุ การคงไว การพักใช การเพิกถอน และการยกเลิก
การรับรอง และดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายจากกรมปศุสัตว 

3.2 ความหมายของคำอ่ืนๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคำนิยาม 

4.   คุณสมบัติของคณะกรรมการรับรอง 
4.1 ขึ้นทะเบียนเปนกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว  
4.2 ผานการฝกอบรมและไดรับใบประกาศนียบัตรผูตรวจประเมินระบบคอมพารทเมนตสัตวปก

ปลอดโรคไขหวัดนก และไดรับใบประกาศนียบัตรจากกรมปศุสัตว 
5.   องคประกอบของคณะกรรมการรับรอง 

5.1 การประชุมของคณะกรรมการรับรอง ผูที่ทำหนาที่ พิจารณาผลการตรวจประเมินสถาน
ประกอบการตองมีจำนวนอยางนอย 3 คน 

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการรับรอง ประกอบดวยตำแหนงประธานคณะกรรมการรับรอง 
คณะกรรมการรับรอง และเลขานุการคณะกรรมการรับรอง ทั้งนี้ผูทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการรับรอง
คือผูที่ปฏิบัติงาน ณ สวนมาตรฐานการปศุสัตวสำนักงานปศุสัตวเขต 

5.3 คณะกรรมการรับรองที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา
อยางนอย 1 คน 
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6.   หนาที่ของคณะกรรมการรับรอง 
6.1 พิจารณาใหคำตัดสิน การรับรอง การคงไว การตออายุ การพักใช การเพิกถอน และการยกเลิก

ใบรับรองสำหรับสัตวปกเนื้อ สัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรอง 
ที่มีสวนไดสวนเสียกับผูประกอบการนั้น ตองงดออกเสียงและไมแสดงความคิดเห็นใดๆ 

6.2 พิจารณาความถูกตองของผลการตรวจประเมินของคณะผูตรวจประเมินคอมพารทเมนต 
6.3 พิจารณาความเหมาะสมของแนวทางในการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
6.4 ในกรณีที่มีขอสงสัย สามารถเชิญผู ตรวจประเมินคอมพารทเมนต มาชี ้แจงเรื ่องการตรวจ

ประเมินคอมพารทเมนตในการประชุมคณะกรรมการรับรองรับรองคอมพารทเมนต  
6.5 สรุปผลการพิจารณาตัดสินการรับรอง การคงไว การตออายุ การพักใช การเพิกถอนและการยกเลิก

ใบรับรอง เพ่ือใหสำนักงานปศุสัตวเขตดำเนินการตามผลการพิจารณานั้น 
6.6 รายงานผลการพิจารณาตัดสินการรับรอง การคงไว การตออายุ การพักใช การเพิกถอน  

และการยกเลิกใบรับรอง ใหสำนักงานปศุสัตวเขต สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตว ทราบ 

6.7 จัดทำใบรับรอง 
6.8 ตองรักษาความลับและไมมีสวนไดสวนเสียในการตรวจประเมินคอมพารทเมนตที่พิจารณาตัดสิน 
6.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย 

7.   รายละเอียดการปฏิบัติงานคณะกรรมการรับรอง 
  คณะผูตรวจประเมินสงรายงานผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ การรับรอง การพักใช 
การเพิกถอน การยกเลิก การตรวจติดตามผล และการตออายุการรับรอง แลวแตกรณีมายังคณะกรรมการ
รับรอง 

7.1  การวางแผนและการดำเนินการกอนการประชุม เลขานุการคณะกรรมการรับรองตองดำเนินการ 
ดังนี้ 

7.1.1 วางแผนการประชุมคณะกรรมการรับรอง โดยดำเนินการประชุมอยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง 
หรือตามความเหมาะสม และแจงใหคณะกรรมการรับรองทราบ 

7.1.2 จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวัน เวลา สถานที่การประชุม และวาระการประชุม 
รวมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการประชุม ประกอบดวย 
  - รายงานผลการตรวจประเมิน การตรวจเพ่ือการรับรองครั้งแรก การคงไว การตออายุ 
หรือการตรวจพบสาเหตุและหลักฐาน ซึ่งจะนำไปถึงการพักใช การเพิกถอน และการยกเลิกใบรับรอง แลวแตกรณ ี
   - แฟมประวัติสถานประกอบการ 
   - เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
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7.1.3 สงหนังสือเชิญคณะกรรมการรับรอง และผูตรวจประเมินที่เกี่ยวของ ประชุมพรอม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการรับรอง (กรณีมีเหตุเรงดวน 
เลขานุการคณะกรรมการรับรอง อาจใหมีการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนได)  และจัดสงเอกสารประกอบการ
ประชุมใหคณะกรรมการรับรองลวงหนา 

7.2  การประชุมคณะกรรมการรับรอง 
7.2.2 องคประชุมของคณะกรรมการรับรองตองไมนอยกวา 3 คน 
กรณีที่คณะกรรมการรับรองประชุมไมถึงสองในสามขององคประกอบคณะกรรมการรับรอง  

ใหเลขานุการคณะกรรมการรับรอง ดำเนินการนัดประชุมใหมหรือพิจารณาเรื่องที่ตองพิจารณาโดยวิธีอ่ืน 
เชน ประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

7.2.3 คณะกรรมการรับรอง ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรับรอง 
และลงนามในรายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการรับรอง 

7.2.4 การลงมติใหถือเสียงขางมาก คณะกรรมการรับรองหนึ่งคน ใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานคณะกรรมการรับรอง ออกเสียงชี้ขาด และหากเรื่องใดไมมี
ผูคัดคานถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  

7.2.5 ในกรณีที่มีการพิจารณาใหการรับรอง การพักใช การเพิกถอน การยกเลิก การคงไว  
และการตออายุการรับรองแกผูประกอบการ คณะกรรมการรับรองที่มีสวนไดสวนเสียกับสถาน
ประกอบการนั้นตองงดออกเสียงและไมแสดงความคิดเห็นใดๆ 

7.2.6 เลขานุการคณะกรรมการรับรอง บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
คณะกรรมการรับรอง ตามมติคณะกรรมการรับรอง 

7.2.7 เลขานุการคณะกรรมการรับรอง จัดทำสรุปผลการพิจารณาการรับรอง การพักใช  
การเพิกถอน การยกเลิก การคงไวหรือการตออายุการรับรองแลวแตกรณี ใหสำนักงานปศุสัตวเขต
ดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการรับรอง 

7.2.8 เลขานุการคณะกรรมการรับรอง จัดทำสรุปผลการพิจารณา การรับรอง และการตออายุ
ของคอมพารทเมนตใหกรมปศุสัตวทราบ 

7.2.9 เอกสารที่เกี่ยวของการประชุม 
(1) แผนการประชุมคณะกรรมการรับรอง 
(2) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรับรอง 
(3) ระเบียบวาระการประชุม 
(4) เอกสารประกอบการประชุม 
(5) รายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการรับรอง 
(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการรับรอง 
(7) แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการรับรอง 
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7.3 มตคิณะกรรมการรับรอง 
  7.3.1 การรับรองการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ  
  ใหดำเนินการเก็บตัวอยางเพ่ือเฝาระวังโรคไขหวัดนกในฟารม  และพ้ืนที่กันชน  
ตามท่ีกรมปศุสัตวไดกำหนดไว 
  7.3.2 การรับรองคอมพารทเมนต  
  วันที่มีผลบังคับใชในใบรับรองนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการรับรองมีมติใหการรับรอง 
  7.3.3 การพักใชการรับรอง 
 การพักใชการรับรองแตละครั้งมีระยะเวลาไมนอยกวา 60 วัน แตไมเกิน 180 วัน  
และกำหนดวันที่พักใชการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการรับรองมีมติ 15 วัน 
  7.3.4 การเพิกถอนการรับรอง 
  การเพิกถอนการรับรอง ใหมีผลทันทีที่มีมติจากคณะกรรมการรับรองหลังจากวันที่
คณะกรรมการรับรอง มีมติ 15 วัน และสถานประกอบการที่อยูในทะเบียนประวัติเปนสถานประกอบการ
ที่ไมไดมาตรฐานหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง จะไมไดรับการพิจารณารับรองเปนเวลา 3 ป 
 7.3.5 การยกเลิกการรับรอง 
  การยกเลิกการรับรอง ใหมีผลทันทีที่มีมติจากคณะกรรมการรับรอง และใหสถานประกอบการ
คืนใบรับรองภายใน 30 วัน นับจากวันที่สำนักงานปศุสัตวเขตออกหนังสือแจงอยางเปนทางการ 
  7.3.6 การคงไวซึ่งการรับรอง 
  กรณี ก ารตรวจติ ดตามผล  ผู ต รวจประเมิน จะดำเนิ นการทุ ก  11 -12 เดื อน                       
หลังสถานประกอบการไดรับใบรับรอง ดำเนินการจัดทำสรุปผลการพิจารณาใหสำนักงานปศุสัตวเขต                    
และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวทราบ 
  7.3.7 การตออายุใบรับรอง 
 กรณีการตรวจประเมินเพ่ือตออายุการรับรอง และคณะกรรมการรับรองพิจารณาตัดสิน
การรับรองแลวเสร็จกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุใหดำเนินการออกใบรับรองฉบับใหม วันที่ตออายุ 
การรับรองจะมีผลตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 
 กรณีการตรวจประเมินเพ่ือตออายุการรับรองดำเนินการไมแลวเสร็จ และใบรับรองหมดอายุ
กอนตรวจประเมินแลวเสร็จใหพิจารณา ดังนี้ 

(1) หากปญหาการตรวจประเมินเกิดจากผูประกอบการ หรือผูจัดการคอมพารทเมนต 
วันที่ตออายุการรับรองจะมีผลไมตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม โดยวันที่ใหการตออายุการรับรอง 
เปนไปตามมติของคณะกรรมการรับรอง 

(2) หากปญหาการตรวจประเมินเกิดจากคณะผูตรวจประเมิน วันที่ตออายุการรับรอง 
จะมผีลตอเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 



   
33คู่มือ

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
องคประกอบ หนาที่ และการดำเนินงาน 

สำหรับคณะกรรมการรับรองคอมพารทเมนต 

 รหัส  P-COM-CC-01 
หนา                                5/5         
แกไขครั้งท่ี                           2       
ประกาศใชวันท่ี    1 ตุลาคม 2562 

 

 

(3) หากสถานประกอบการไมสามารถแกไขขอบกพรอง ภายในระยะเวลา 6 เดือน  
หลังการตรวจตออายุการรับรองแลวเสร็จ คณะผูตรวจประเมินแจงผูจัดการคอมพารทเมนตดำเนินการแกไข 
และใหผูจัดการคอมพารทเมนตแจงการขอตออายุการรับรองใหมเมื่อมีความพรอม กรณีระยะเวลาไมเกิน 
1 ป ไมตองยื่นคำขอรับรองใหม 
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการคัดคาน หรือไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา หรือมีความเห็นคัดคานกับผล 
การตัดสินของคณะกรรมการรับรอง หรือสั่งใหคณะกรรมการรับรองเปลี่ยนแปลงมติโดยมีเหตุผลอันไมสมควร 
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมเปนกลางในการใหการรับรอง การพักใช การเพิกถอน และการตออายุการรับรอง 
ใหคณะกรรมการรับรอง แจงกรมปศุสัตวเพ่ือแสดงความโปรงใส และเปนกลางในการรับรอง 
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1. วัตถุประสงค 
เพ่ือกำหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดทำใบรับรองใหแกผูไดรับการรับรอง และกำหนดผูรับผิดชอบ

ในแตละสวนของการดำเนินการ 

2. ขอบขาย 
คูมือขั้นตอนการปฏิบัติการออกใบรับรองฉบับนี้ครอบกลุมเฉพาะการจัดทำใบรับรองใหแกผูไดรับ

การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 
3.   นิยาม 

ใหเปนไปตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอด                   
โรคไขหวัดนก พ.ศ. 2560 
4.   ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 
 4.1 เจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวเขต หรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
ตามขอบขายที่บริษัทเสนอตอกรมปศุสัตว  
 4.2 จัดทำใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก โดยใชกระดาษอารต 
210 แกรม ขนาด A4 และขอความใหเปนไปตามแบบที่กำหนด และตัวอยางแนบทาย ดังนี้ 

  4.2.1 ใบรับรองตามแบบที่กำหนด 
  4.2.2 จัดพมิพรายละเอียด ดังนี้ (ดังตัวอยาง) 

 บรรทัดที่ 1: กรมปศุสัตว 
   บรรทัดที่ 2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   บรรทัดที่ 3: ใหใบรับรองฉบับนี้เพื่อแสดงวา 
   บรรทัดที่ 4: ชื่อสถานประกอบการที่ไดรับรอง 

บรรทัดที่ 5: ระบุประเภทฟารม ลำดับคอมพารทเมนต ชื่อบริษัท 
บรรทัดที่ 6: ที่อยูสถานประกอบการที่ไดรับรอง 
บรรทัดที่ 7: ไดรับการรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรค

ไขหวัดนก 
   บรรทัดที่ 8: ตามขอบขาย มกษ. 9033 - 2553 และ มกษ. 9038 - 2556 
   บรรทัดที่ 9: หมายเลขรับรองจำนวน 22 หลกั 
   บรรทัดที่ 10: ออกให ณ วันที่/เดือน/พ.ศ. (มีผลตั้งแตวันที่คณะทบทวน
มีมติใหการรับรอง) กรณีตออายุใหเติมคำวา (ตออายุ) 
   บรรทัดที่ 11: ถึงวันที่/เดือน/พ.ศ. (เปนวันที่ครบกำหนด 3 ป หลังจาก
วันที่ออกใบรับรอง) 
   บรรทัดที่ 12: ลงนามโดยปศุสัตวเขต 
   บรรทัดที่ 13: ชื่อ - สกุล ปศุสัตวเขต 
   บรรทัดที่ 14: ตำแหนงปศุสัตวเขต 
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1. วัตถุประสงค 
เพ่ือกำหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดทำใบรับรองใหแกผูไดรับการรับรอง และกำหนดผูรับผิดชอบ

ในแตละสวนของการดำเนินการ 

2. ขอบขาย 
คูมือขั้นตอนการปฏิบัติการออกใบรับรองฉบับนี้ครอบกลุมเฉพาะการจัดทำใบรับรองใหแกผูไดรับ

การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 
3.   นิยาม 

ใหเปนไปตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอด                   
โรคไขหวัดนก พ.ศ. 2560 
4.   ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 
 4.1 เจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวเขต หรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
ตามขอบขายที่บริษัทเสนอตอกรมปศุสัตว  
 4.2 จัดทำใบรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก โดยใชกระดาษอารต 
210 แกรม ขนาด A4 และขอความใหเปนไปตามแบบที่กำหนด และตัวอยางแนบทาย ดังนี้ 

  4.2.1 ใบรับรองตามแบบที่กำหนด 
  4.2.2 จัดพมิพรายละเอียด ดังนี้ (ดังตัวอยาง) 

 บรรทัดที่ 1: กรมปศุสัตว 
   บรรทัดที่ 2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   บรรทัดที่ 3: ใหใบรับรองฉบับนี้เพื่อแสดงวา 
   บรรทัดที่ 4: ชื่อสถานประกอบการที่ไดรับรอง 

บรรทัดที่ 5: ระบุประเภทฟารม ลำดับคอมพารทเมนต ชื่อบริษัท 
บรรทัดที่ 6: ที่อยูสถานประกอบการที่ไดรับรอง 
บรรทัดที่ 7: ไดรับการรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรค

ไขหวัดนก 
   บรรทัดที่ 8: ตามขอบขาย มกษ. 9033 - 2553 และ มกษ. 9038 - 2556 
   บรรทัดที่ 9: หมายเลขรับรองจำนวน 22 หลกั 
   บรรทัดที่ 10: ออกให ณ วันที่/เดือน/พ.ศ. (มีผลตั้งแตวันที่คณะทบทวน
มีมติใหการรับรอง) กรณีตออายุใหเติมคำวา (ตออายุ) 
   บรรทัดที่ 11: ถึงวันที่/เดือน/พ.ศ. (เปนวันที่ครบกำหนด 3 ป หลังจาก
วันที่ออกใบรับรอง) 
   บรรทัดที่ 12: ลงนามโดยปศุสัตวเขต 
   บรรทัดที่ 13: ชื่อ - สกุล ปศุสัตวเขต 
   บรรทัดที่ 14: ตำแหนงปศุสัตวเขต 
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   4.2.3 หมายเลขรับรอง 22 หลัก คือ กษ-02-9038-AA-BBB-CCDDEE-COM 
  รหัสที่ 1  กษ (2 หลัก) หมายถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  รหัสที่ 2  02 (2 หลัก) หมายถึง กรมปศุสัตว 
  รหัสที่ 3  9038 (4 หลัก) หมายถึง หลักการจัดทำคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรค
ไขหวัดนก (มกษ. 9038-2556) 
  รหัสที่ 4  AA (2 หลัก) หมายถึง รหัสจังหวัดที่ ตั้ งแหลงผลิตสินคา  อางอิง             
จาก กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (ภาคผนวก ก.) 
  รหัสที่ 5  BBB (3 หลัก) หมายถึง ชนิดสัตวที่ขอรับการรับรอง ไดแก 
     ไกเนื้อ = 100 
     ไกพันธุ = 115      
     เปดเนื้อ = 120 
     เปดพันธุ = 135 
     สถานที่ฟกไขสัตวปก = 908 
  รหัสที่ 6  CCDDEE (6 หลัก) หมายถึง ลำดับของสถานประกอบการ ไดแก 
              CC (2 หลัก) หมายถึง ลำดับของบริษัทตามที่สำนักพัฒนาระบบ 
และรบัรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวกำหนด (ภาคผนวก ข.) 
     DD (2 หลัก) หมายถึง ลำดับของคอมพารทเมนต 
     EE (2 หลัก) หมายถึง ลำดับของฟารมในคอมพารทเมนต 
  รหัสที่ 7  COM (3 หลัก) หมายถึง ชื่อยอระบบมาตรฐานการผลิต 
   4.2.4 คอมพารทเมนตที่ไดรับการรับรองไปแลว เมื่อตออายุใหมใหออกใบรับรองโดยเติม 
คำวา (ตออายุ) ฉบับภาษาไทย และ (Renewal) สำหรับฉบับภาษาอังกฤษทายวันที่ออกใบรับรอง 
 4.3 การกำหนดวันที่มีผลใหการรับรอง จะดำเนินการเปนกรณีดังนี้ คือ 
   4.3.1 กรณีใหการรับรองครั้งแรกวันที่มีผลใหการรับรอง มีผลตามวันที่คณะทำงานมีมต ิ
   4.3.2 กรณีขยายหรือลดขอบขายการรับรอง ใบรับรองที่ออกใหมมีอายุเทากับอายุใบรับรอง
ฉบับเดิมที่เหลืออยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
36 คู่มือ

การจัดทำใบรับรอง 
ระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 

 รหัส  P-COM-CER-01 
หนา                                     3/3         
แกไขครั้งท่ี                              2       
ประกาศใชวันท่ี        1 ตุลาคม 2562 

 

 

5. ตัวอยางใบรับรองคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 

 
 
6. ตัวอยางใบรับรองคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก กรณีตออายุ 

 



   
37คู่มือ

การรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต 
 รหัส  P-COM-MAN-01 
หนา                                     1/2         
แกไขครั้งท่ี                               2       
ประกาศใชวันท่ี        1 ตุลาคม 2562 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนแนวทาง ในการคัดเลือกบุคคลที่มาทำหนาที่ผูจัดการคอมพารทเมนตของแตละคอมพารทเมนต 

2. ขอบขาย 
2.1 ขอกำหนดนี้ครอบคลุมคุณสมบัติของผูจัดการคอมพารทเมนต หนาที่ และความรับผิดชอบ 

และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับคอมพารทเมนต 
2.2 ขอกำหนดนี้ใชสำหรับการรับรองคอมพารทเมนต 

3.  คุณสมบัติของผูจัดการคอมพารทเมนต 
3.1 ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูจัดการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก และไดรับ

ประกาศนียบัตรจากกรมปศุสัตว 
 3.3  ไดรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนกจากกรมปศุสัตว 

4.  หนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 
4.1 กำกับ ดูแล ตรวจติดตามแผนการปฏิบัติงานในเรื่องการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

และการเฝาระวัง ควบคุมโรคไขหวัดนกของสถานประกอบการในคอมพารทเมนต  เพ่ือใหมั่นใจ 
ไดวาคอมพารทเมนตมีการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 

4.2 ควบคุมการจัดทำระบบเอกสาร บันทึก ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน เก็บรักษาไว
อยางนอย 3 ป และมีความพรอมในกรณีที่ถูกรองขอจากเจาหนาที่กรมปศุสัตวหรือผูตรวจรับรอง 

4.3 จัดทำระบบการตรวจประเมินภายในสถานประกอบการ (Internal Audit) ที่เกี่ยวของ 
กับคอมพารทเมนต อาทิเชน การจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ การวิเคราะหอันตราย  
และจุดวิกฤติที่ตองควบคุม (HACCP) หรือ การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) การเฝาระวัง 
โรคไขหวัดนกภายในและภายนอกสถานประกอบการ ระบบการตรวจสอบยอนกลับ รวมทั้งการติดตามผล
การตรวจประเมินภายในและการตรวจประเมินจากกรมปศุสัตว เปนตน 

4.4 ตองดำเนินการและติดตามผลการเฝาระวังโรคไขหวัดนกทางคลินิก และทางหองปฏิบัติการ
จากหนวยงานของกรมปศุสัตว เพ่ือใหการปองกันโรคไขหวัดนกมีประสิทธิภาพ 

4.5 ประสานงานกับเจาหนาที่กรมปศุสัตวในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคอมพารทเมนต เชน จัดเตรียม
เอกสารและขอมูลเพื่อขอการรับการรับรองจากกรมปศุสัตว เปนตน 

4.6 ดำเนินการแจงเจาหนาที่กรมปศุสัตวทันที ในกรณีที่ 
4.6.1 คอมพารทเมนต มีการปรับปรุงการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพและแผนการ

เฝาระวังโรคไขหวัดนก 
4.6.2 สงสัยหรือเกิดโรคไขหวัดนกภายในสถานประกอบการหรือพ้ืนที่กันชน 
4.6.3 คอมพารทเมนตไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑของกรมปศุสัตว 
4.6.4 มีการเพิ่มหรือลดจำนวนสถานประกอบการหรือประชากรสัตวปกท่ีผลิต 
 

การรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต 
 รหัส  P-COM-MAN-01 
หนา                                     1/2         
แกไขครั้งท่ี                               2       
ประกาศใชวันท่ี        1 ตุลาคม 2562 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนแนวทาง ในการคัดเลือกบุคคลที่มาทำหนาที่ผูจัดการคอมพารทเมนตของแตละคอมพารทเมนต 

2. ขอบขาย 
2.1 ขอกำหนดนี้ครอบคลุมคุณสมบัติของผูจัดการคอมพารทเมนต หนาที่ และความรับผิดชอบ 

และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับคอมพารทเมนต 
2.2 ขอกำหนดนี้ใชสำหรับการรับรองคอมพารทเมนต 

3.  คุณสมบัติของผูจัดการคอมพารทเมนต 
3.1 ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูจัดการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก และไดรับ

ประกาศนียบัตรจากกรมปศุสัตว 
 3.3  ไดรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนกจากกรมปศุสัตว 

4.  หนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 
4.1 กำกับ ดูแล ตรวจติดตามแผนการปฏิบัติงานในเรื่องการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

และการเฝาระวัง ควบคุมโรคไขหวัดนกของสถานประกอบการในคอมพารทเมนต  เพ่ือใหมั่นใจ 
ไดวาคอมพารทเมนตมีการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 

4.2 ควบคุมการจัดทำระบบเอกสาร บันทึก ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน เก็บรักษาไว
อยางนอย 3 ป และมีความพรอมในกรณีที่ถูกรองขอจากเจาหนาที่กรมปศุสัตวหรือผูตรวจรับรอง 

4.3 จัดทำระบบการตรวจประเมินภายในสถานประกอบการ (Internal Audit) ที่เกี่ยวของ 
กับคอมพารทเมนต อาทิเชน การจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ การวิเคราะหอันตราย  
และจุดวิกฤติที่ตองควบคุม (HACCP) หรือ การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) การเฝาระวัง 
โรคไขหวัดนกภายในและภายนอกสถานประกอบการ ระบบการตรวจสอบยอนกลับ รวมทั้งการติดตามผล
การตรวจประเมินภายในและการตรวจประเมินจากกรมปศุสัตว เปนตน 

4.4 ตองดำเนินการและติดตามผลการเฝาระวังโรคไขหวัดนกทางคลินิก และทางหองปฏิบัติการ
จากหนวยงานของกรมปศุสัตว เพ่ือใหการปองกันโรคไขหวัดนกมีประสิทธิภาพ 

4.5 ประสานงานกับเจาหนาที่กรมปศุสัตวในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคอมพารทเมนต เชน จัดเตรียม
เอกสารและขอมูลเพื่อขอการรับการรับรองจากกรมปศุสัตว เปนตน 

4.6 ดำเนินการแจงเจาหนาที่กรมปศุสัตวทันที ในกรณีที่ 
4.6.1 คอมพารทเมนต มีการปรับปรุงการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพและแผนการ

เฝาระวังโรคไขหวัดนก 
4.6.2 สงสัยหรือเกิดโรคไขหวัดนกภายในสถานประกอบการหรือพ้ืนที่กันชน 
4.6.3 คอมพารทเมนตไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑของกรมปศุสัตว 
4.6.4 มีการเพิ่มหรือลดจำนวนสถานประกอบการหรือประชากรสัตวปกท่ีผลิต 
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การรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต 
 รหัส  P-COM-MAN-01 
หนา                                     2/2         
แกไขครั้งท่ี                               2       
ประกาศใชวันท่ี        1 ตุลาคม 2562 

 

 

5.  รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต 
5.1 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต 

 1) แบบฟอรมคำขอรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต (แบบ ผจก.คอม.1) 
 2) ประกาศนียบัตรการฝกอบรมหลักสูตรผูจัดการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรค
ไขหวัดนกจากกรมปศุสัตว 
 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ และ สำเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 
 4) ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวกและแวนตาดำ ขนาด 2 นิ้ว 
จำนวน 2 รูป 
 5.2 สถานที่ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอรับใบรับรองสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
เลี้ยงสัตว 
 5.3 ใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนตมีอายุ 3 ป นับแตไดรับการลงนามในใบรับรองฯ 
  ยื่นคำขอไดที่กลุมรับรองดานการปศุสัตว สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
กรมปศุสัตว 69/1ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือจัดสงทางไปรษณีย 
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การจัดทำใบรับรอง 
ผูจัดการคอมพารทเมนต 
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ประกาศใชวันท่ี        1 ตุลาคม 2562 

 

 

1. วัตถุประสงค 
เพ่ือกำหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดทำใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต และกำหนด

ผูรับผิดชอบในแตละสวนของการดำเนินการ 

2. ขอบขาย 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการจัดทำใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนตใหแกผูไดรับรอง

ผูจัดการคอมพารทเมนต 
3.   นิยาม 

ใหเปนไปตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรค
ไขหวัดนก พ.ศ. 2560 
4.   ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต 
 4.1 เจาหนาที่กลุมรับรองดานการปศุสัตว รวบรวมรายชื่อผูยื่นคำขอรับ/ตออายุใบรับรอง
ผูจัดการคอมพารทเมนต  
 4.2 จัดทำใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต โดยใชกระดาษอารต 210 แกรม ขนาด A4 
และขอความใหเปนไปตามแบบที่กำหนด และตัวอยางแนบทาย ดังนี้ 
 บรรทัดที่ 1: กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   บรรทัดที่ 2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   บรรทัดที่ 3: ใหใบรับรองฉบับนี้เพื่อแสดงวา 
   บรรทัดที่ 4: ชื่อ-นามสกุล ผูไดรับการรับรอง 
   บรรทัดที่ 5: เปนผูจัดการคอมพารทเมนต 

บรรทัดที่ 6: ตามประกาศกรมปศุสั ตว  เรื่ อ ง การรับรองระบบ                
คอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก พ.ศ. 2560 
   บรรทัดที่ 7: ใบรับรองเลขที ่   เลขใบรับรอง/พ.ศ. 

บรรทัดที่ 8: ออกให ณ วันที่/เดือน/พ.ศ. กรณีตออายุใหเติมคำวา          
(ตออายุ) 
   บรรทัดที่ 9: ถึง วันที่/เดือน/พ.ศ. (เปนวันที่ครบกำหนด 3 ป หลังจาก
วันที่ออกใบรับรองฯ 
   บรรทัดที่ 10: ลงนามโดยอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
   บรรทัดที่ 11: ชื่อ-นามสกุล อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
   บรรทัดที่ 12: ตำแหนงอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 4.3 กรณีตออายุใบรับรองฯ ใหเติมคำวา (ตออายุ) ตอทายวันที่ออกใบรับรองฯ ตามตัวอยาง
แนบทาย 
 4.4 อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามในใบรับรองฯ 
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 4.5 เจาหนาที่กลุมรับรองดานการปศุสัตว จัดสงใบรับรองฯ ใหผูจัดการคอมพารทเมนต  
ผานทางไปรษณียตามท่ีอยูที่ระบุไวในแบบ ผจก.คอม.1 
 4.6 เจาหนาที่กลุมรับรองดานการปศุสัตว จัดเก็บรายชื่อผูจัดการคอมพารทเมนตไวในทะเบียน
ผูจัดการคอมพารทเมนต 
6. เอกสารที่เกี่ยวของ 

6.1 การรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต P-COM-MAN-01 
 6.2 แบบฟอรมคำขอรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต (แบบ ผจก.คอม.1) 
7. ตัวอยางใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต 
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8. ตัวอยางใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต กรณีตออายุ 
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คูมือขั้นตอนการฝกอบรมผูประกอบการ 
คอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 
(สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ  

และสถานที่ฟกไขสัตวปก) 
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หนา                                        1 / 1 
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1. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตวเขต ในการดำเนินการอบรมหลักสูตร 
“ผูประกอบการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก” สำหรับฟารมสัตวปกเนื้อ ฟารมสัตวปกพันธุ
และสถานที่ฟกไขสัตวปก) ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
  คูมือฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแตการรับสมัครผูประกอบการ การจัดการฝกอบรม จนถึงการออก 
ใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมใหแกผูประกอบการ 

3. นิยาม 
  3.1 ผูประกอบการ (Entrepreneur) หมายความวา เจาของหรือผูจัดการสถานประกอบการ 
หรือผูไดรับใบรับรองจากกรมปศุสัตว 
  3.2 ความหมายของคำอ่ืนๆ ที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคำนิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1 สำนักงานปศุสัตวเขต ดำเนินการเปดรับสมัครผูประกอบการที่มีความประสงคจะอบรม

หลักสูตร “ผูประกอบการคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก” 
 4.2 แจงกำหนดการฝกอบรมใหผูประกอบการทราบถึง วัน เวลา สถานที่ที่ฝกอบรม 
 4.3 ในการฝกอบรมผูประกอบการตองลงทะเบียน  และเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร 

ทีก่รมปศุสัตวกำหนดไมนอยกวารอยละ 80 จึงผานการฝกอบรม 
 4.4 จัดทำใบประกาศนียบัตรใหแกผูประกอบการที่ผานการฝกอบรม เสนอปศุสัตวเขตลงนาม 

และมอบใบประกาศนียบัตรใหผูประกอบการ 
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1. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอรับรองใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 
และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปก 

ปลอดโรคไขหวัดนกของบุคคลที่เกี่ยวของ 

3. นิยาม 
   ใหเปนไปตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรค

ไขหวัดนก พ.ศ. 2560 
4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 ผูจัดการคอมพารทเมนตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ตองยื่นแบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนต
สัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก (คอม.1) และแบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 
รายสถานประกอบการ (คอม.2) พรอมหลักฐานและเอกสารตางๆ ที่ระบุไวที่สำนักงานปศุสัตวเขตในพ้ืนที่
ที่สถานประกอบการตั้งอยู ทั้งนี้หากมีการรับรองคอมพารทเมนตนั้นอยูแลว และตองการเพ่ิมสถาน
ประกอบการในคอมพารทเมนต ใหยื่นเฉพาะแบบ คอม.2 เทานั้น 

4.2 เจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวเขตพิจารณาแบบคำขอรับรอง หลักฐานและเอกสารตางๆ  
4.2.1 หากไมครบถวนสมบูรณ จะคืนคำขอรับรองฯ และเอกสารประกอบคำขอรับรอง 

ใหดำเนินการแกไขและยื่นใหมอีกครั้ง 
 4.2.2 หากขอมูลครบถวนจะดำเนินการ 

1) สงสำเนา คอม.1 และ คอม.2 แจงสำนักงานปศุสัตวจังหวัดในพ้ืนที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู ใหรับทราบ 

2) แจงใหสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวทราบชื่อบริษัท  
ลำดับคอมพารทเมนต รายชื่อสถานประกอบการ และชื่อผูจัดการคอมพารทเมนต เพ่ือบันทึกในทะเบียน
คอมพารทเมนตที่อยูในระหวางการตรวจรับรอง 

4.3  หลังจากที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัดไดรับแจงจากสำนักงานปศุสัตวเขตแลว ใหรวบรวม 
แบบ คอม.2 พรอมหลักฐานและเอกสารตางๆ และคัดเลือกคณะผูตรวจประเมินซึ่งคณะผูตรวจประเมิน 
จะดำเนินการ ดังนี้ 
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4.3.1 จัดทำหนังสือ โทรสาร โทรศัพท หรือ e–mail แจงกำหนดการตรวจประเมิน 
ตามแบบฟอรมกำหนดการตรวจประเมิน (Audit plan) ใหแกผูจัดการคอมพารทเมนตหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายทราบ กอนตรวจอยางนอย 7 วัน 

4.3.2 ดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ ตามกำหนดการตรวจประเมิน 
ที่ไดกำหนดไว 
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1. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการพักใช และการเพิกถอนใบรับรองใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
  คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน การพักใช การเพิกถอนใบรับรอง ตั้งแตการตรวจพบสาเหตุ
และหลักฐานซึ่งจะนำไปสูการพักใช หรือเพิกถอนใบรับรอง การตรวจประเมินของผูตรวจประเมิน 
จนถึงการพิจารณาตัดสินการพักใช และเพิกถอนใบรับรองของคณะกรรมการรับรอง 

3. นิยาม 
3.1 การพักใชการรับรอง (Suspending Certification) หมายความวา การตัดสินพักใชการรับรอง

คอมพารทเมนต โดยคณะกรรมการรับรองแกผูประกอบการที่ไดรับการรับรอง 
3.2 การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายความวา การตัดสินเพิกถอน

การรับรองคอมพารทเมนต โดยคณะกรรมการรับรองแกผูประกอบการที่ไดรับการรับรอง 
3.3 ใบรับ รอง (Certificate) หมายความวา ใบรับรองคอมพารท เมนตที่ กรมปศุสั ตว                    

ออกใหแกผูประกอบการ 
3.4 ความหมายของคำอ่ืนๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคำนิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 การพักใชการรับรอง 

4.1.1 คณะผูตรวจประเมินหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจพบ หรือรับทราบวาผูประกอบการ
เปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้ 
   (1)  ผูไดรับการรับรองไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคอมพารทเมนต 
ตัวอยางเชน ผูไดรับการรับรองนำเครื่องหมายรับรองของกรมปศุสัตวไปติดที่ผลิตภัณฑ เปนตน 
  (2) ไมปฏิบัติตามระบบที่ ไดรับการรับรอง ตัวอยางเชน หรือมีเหตุใหระบบ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพมีประสิทธิภาพลดลงจนไมสามารถปองกันโรคไขหวัดนกได เปนตน 
   (3) ไมแกไขปรับปรุงขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวอยางเชน ในระหวาง
ตรวจติดตามผลพบวาสถานประกอบการไมสามารถแกไขปญหาเรื่องโครงสรางตามเวลาที่กำหนดได เปนตน 
   (4) มีการพักการผลิตที่ไดรับการรับรองเปนการชั่วคราวตั้ งแต 6 เดือนขึ้นไป  
แตไมเกิน 1 ป 
  (5) สถานประกอบการถูกพักใชการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว 
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4.1.2 ในกรณีขอ (1) - (2) คณะผูตรวจประเมินทำหนังสือแจงผูจัดการคอมพารทเมนต 
ใหแกไขปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง จากนั้นคณะผูตรวจประเมิน 
ทำการตรวจติดตามผลการแกไขปรับปรุงอีกครั้ง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ผูจัดการคอมพารทเมนต
เสนอไวหรือครบ 90 วัน 
          - กรณีพบวาสถานประกอบการสามารถแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผล ใหคงไว
ซึ่งการรับรองตอไป 
          - กรณีพบวาสถานประกอบการไมปรับปรุงแกไขใดๆ หรือแกไขปรับปรุงแลวยังไมมี
ประสิทธิผล ใหคณะผูตรวจประเมินนำผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาพักใช
ใบรับรอง 

4.1.3 ในกรณีขอ (3) - (5) ใหคณะผูตรวจประเมินจัดทำบันทึกสรุปรายละเอียดขอเท็จจริง
และสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาพักใชใบรับรอง 

4.1.4 กรณีคณะกรรมการรับรองมีมติใหพักใชใบรับรอง ใหคณะกรรมการรับรองแจงผล
การพิจารณาใหสำนักงานปศุสัตวเขตดำเนินการ 

ทั้งนี้ การพักใชการรับรองแตละครั้ง มีระยะเวลาไมนอยกวา 60 วันแตไมเกิน 180 วัน 
และกำหนดวันที่พักใชการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการรับรองมีมติ 15 วัน 

4.1.5 เจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวเขต จัดทำหนังสือแจงสถานประกอบการทราบวาถูกพักใช
การรับรอง และใหหยุดการแสดงเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงาน ในวันที่ถูกพักใช 

4.1.6 เจาหนาทีส่ำนักงานปศุสัตวเขต รายงานผลการพักใชใหกรมปศุสัตวทราบ 
4.1.7 คณะผูตรวจประเมิน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองอีกครั้ง 

กอนครบระยะเวลาพักใชการรับรองอยางนอย 15 วัน 
        - กรณีสถานประกอบการสามารถแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผล ใหคงไวซึ่ง

การรับรองตอไป (กรณีท่ียังอยูในชวงอายุใบรับรอง) แตถาใบรับรองหมดอายุใหยื่นขอตออายุใบรับรองใหม 
        - กรณีสถานประกอบการยังไมสามารถแกไขปรับปรุงระบบที่ไดรับการรับรองไดอีก 

ใหดำเนินตามขอ 4.1.2 - 4.1.4 อีกครั้งหนึ่ง และหากผลการดำเนินการในรอบที่ 2 นี้พบวาคณะกรรมการ
รับรองมีมติใหพักใชการรับรองอีก ถือวามีการพักใชใบรับรอง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ป ใหดำเนินการ
ในกรณีเพิกถอนใบรับรองตอไป (ดำเนินการตามขอ 4.2.2 - 4.2.6) 

- ใหผูถูกพักใชใบรับรอง หยุดการแสดงเครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรอง
ระบบงานในชวงระยะเวลาถูกพักใช 

4.1.8 เจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวเขต ปรับปรุงขอมูลในทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรอง 
วาถูกพักใช และแจงใหกรมปศุสัตวทราบ 
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4.2  การเพิกถอนการรับรอง 
4.2.1 คณะผูตรวจประเมินหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจพบหรือรับทราบวาผูประกอบการ

เปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีดังตอไปนี้ 
(1) เกิดการระบาดของเชื้อไขหวัดนก หรือพบสัตวปกปวยหรือตายโดยรูวาเปน

โรคระบาด หรือมีสัตวปกปวยหรือตายปจจุบันโดยไมทราบสาเหตุ แลวไมแจงใหเจาหนาที่กรมปศุสัตวทราบ 
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 

(2) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคอมพารทเมนต และสงผล
กระทบรายแรงตอการรับรอง เชน ผูไดรับการรับรองปลอมแปลงใบรับรองใหผูอ่ืนนำไปใช หรือนำผลผลิต
จากสถานประกอบการอ่ืนมาอางอิงการรับรองในชื่อของสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง 

(3) ไมปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองในสาระสำคัญซึ่งจะทำใหเกิดผลกระทบ
อยางรายแรงตอการรับรอง เชน ไมมีการเฝาระวังโรคไขหวัดนก 

(4) ถูกพักใชการรับรองแลว 2 ครั้ง ภายใน 3 ป 
(5) สถานประกอบถูกเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว 

4.2.2 ในกรณีขอ (1) - (3) ใหคณะผูตรวจประเมินจัดทำบันทึกสรุปรายละเอียดขอเท็จจริง 
และสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรอง 

4.2.3 ในกรณีขอ (4) - (5) ใหคณะผูตรวจประเมิน ทำหนังสือแจงสถานประกอบการ 
ใหแกไขปรับปรุง ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง 

4.2.4 คณะผูตรวจประเมิน ทำการตรวจติดตามผลการแกไขปรับปรุงอีกครั้งเมื่อครบกำหนด
ระยะเวลาที่ผูจัดการคอมพารทเมนตเสนอไว 

      - กรณีพบวาสถานประกอบการ สามารถแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผล  
ใหคงไวซึ่งการรับรองตอไป    

      - กรณีพบวาสถานประกอบการไมปรับปรุงแกไขใดๆ หรือแกไขระบบแลวยังไมมี
ประสิทธิผล ใหคณะผูตรวจประเมินนำผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา 
เพ่ือเพิกถอนใบรับรอง 

4.2.5 กรณีคณะกรรมการรับรองมีมติใหเพิกถอนใบรับรอง ใหคณะกรรมการรับรอง 
แจงผลการพิจารณา ใหสำนักงานปศุสัตวเขตดำเนินการ ทั้งนี้วันเพิกถอนการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่
คณะกรรมการรับรองมีมติ 15 วัน 

4.2.6 เจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวเขต จัดทำหนังสือแจงสถานประกอบการทราบวาถูกเพิกถอน
และขอใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือ 

4.2.7 เจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวเขต ปรับปรุงขอมูลในทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรอง
ใหเปนปจจุบันและแจงใหกรมปศุสัตวทราบ 
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กรณีถูกเพิกถอนใบรับรอง ใหผูถูกเพิกถอนใบรับรอง หยุดการใชหรืออางถึงใบรับรอง 
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน 

สถานประกอบการที่ถูกเพิกถอนใบรับรอง จะไมไดรับการพิจารณารับรองคอมพารทเมนต
เปนเวลา 3 ป 
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1. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการยกเลิกการรับรอง ให เปนไปในรูปแบบเดียวกัน 
และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
  คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการยกเลิกการรับรอง ตั้งแตสาเหตุการยกเลิกการรับรอง  
การดำเนินงานการพิจารณายกเลิกการรับรอง จนถึงแจงใหสถานประกอบการทราบ 

3. นิยาม 
  3.1 การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความวา การอนุมัติยกเลิกการรับรอง
ระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก โดยคณะกรรมการรับรองแกผูประกอบการที่เลิก
ประกอบกิจการ ขอยกเลิกการรับรองหรือไมสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดได 
  3.2 ความหมายของคำอ่ืนๆที่ใชในเอกสารนี้ใหเปนไปตามบทคำนิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  4.1 การยกเลิกการรับรอง 

4.1.1 การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(1) ผูไดรับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง 
(2) ผูไดรับการรับรองเปนบุคคลลมละลาย กรณีเปนนิติบุคคล 
(3) ผูไดรับการรับรองแจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษรในแบบคำยกเลิก

การรับรองคอมพารทเมนตกรมปศุสัตว (แบบ คอม. 3) 
(4) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง และผูไดรับการรับรองไมสามารถปฏิบัติ

ตามขอกำหนดใหมได 
(5) เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนกภายในสถานประกอบการ และมีการแจงให

กรมปศุสัตวทราบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวอยางเครงครัด 
(6) ใบรับรองของสถานประกอบการหมดอายุและยังไมมีการแจงขอตออายุใบรับรอง 
(7) ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กรมปศุสัตวกำหนดเพ่ิมเติมได 
(8) มีการพักการผลิตที่ไดรับการรับรองนานเกิน 1 ป ขึ้น 
(9) สถานประกอบการถูกยกเลิกการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว 
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การดำเนินการสำหรับกรณีท่ี (1) และ (2) 
เมื่อคณะผูตรวจประเมินไดรับทราบจากหนวยงานราชการ หรือขอมูลขาวสาร  

และการโฆษณาประชาสัมพันธจากสื่อตาง ๆ วาผูไดรับการรับรองไดเลิกกิจการที่ไดรับการรับรองแลว 
หรือเปนบุคคลลมละลาย ใหสืบหาขอเท็จจริงและจัดหาหลักฐานประกอบอยางเปนทางการ  
เปนลายลักษณอักษร เมื่อไดหลักฐานชัดเจนวาผูไดรับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง 
หรือเปนบุคคลลมละลาย ใหจัดทำบันทึกสรุปรายละเอียดขอเท็จจริงและสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ
รับรองพิจารณาตามขอ 4.1.2 

การดำเนินการสำหรับกรณีท่ี (3) 
เมื่อคณะผูตรวจประเมินไดรับคำขอยกเลิกการรับรอง จากผูไดรับการรับรองตามแบบ 

คำขอยกเลิกการรับรองคอมพารทเมนต กรมปศุสัตว (แบบ คอม. 3) ที่แจงความประสงคขอยกเลิก 
การรับรอง ใหจัดทำบันทึกสรุปรายละเอียดขอเท็จจริงและสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการรับรอง
พิจารณาตามขอ 4.1.2 

การดำเนินการสำหรับกรณีท่ี (4) 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง คณะผูตรวจประเมินตองแจงให 

ผูไดรับการรับรองทุกรายทราบลวงหนา เพื่อปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับขอกำหนดใหม ตามระยะเวลา
ที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลา คณะผูตรวจประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินตามขอกำหนดใหม 
หากพบวาผูไดรับการรับรองสามารถแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผล  ใหดำเนินการตามขั้นตอน 
ใหการรับรอง แตหากพบวาผูไดรับการรับรองไมปรับปรุงแกไขใดๆ ใหคณะผูตรวจประเมินสรุปผล 
การตรวจประเมิน เสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรองตามขอ 4.1.2 

การดำเนินการสำหรับกรณทีี่ (5) 
เมื่อกรมปศุสัตวไดรับแจงผล “พบเชื้อไขหวัดนก” ภายในสถานประกอบการ 

จากหองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยของกรมปศุสัตว ใหจัดทำบันทึกสรุปรายละเอียดขอเท็จจริง และสรุปรายงาน
เสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาตามขอ 4.1.2 

การดำเนินการสำหรับกรณีท่ี (6) - (9) 
เมื่อคณะผูตรวจประเมินไดรับทราบ กรณีที่ (6) - (9) ใหตรวจสอบขอเท็จจริงและจัดทำ

บันทึกสรุปรายละเอียดขอเท็จจริง และสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาตามขอ 4.1.2 
4.1.2 คณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรองโดยใหมีผลทันที และจัดทำรายงาน

การตัดสินของคณะกรรมการรับรองจากนั้นจัดสงใหสำนักงานปศุสัตวเขตดำเนินการ 
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4.1.3  เจาหนาที่สำนักงานปศุสัตวเขตดำเนินการตามคำตัดสินของคณะกรรมการรับรอง 
หากคณะกรรมการรับรองมีมติใหยกเลิกการรับรอง ใหจัดทำหนังสือลงทะเบียนแจงผูไดรับการรับรองทราบ
เพ่ือขอใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกหนังสือ แลวปรับปรุงขอมูลในทะเบียนรายชื่อ
ผูไดรับการรับรองใหเปนปจจุบันและจัดสงใหกรมปศุสัตวเพ่ือทราบ 

กรณีที่ผูไดรับการรับรองทำใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ใหจัดสงสำเนาใบแจงความมายั ง
สำนักงานปศุสัตวเขตเพ่ือเปนหลักฐาน 
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  ขอรับรอง 
  ขอตออายุ 

 

 
             

แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 

1. ชื่อ – นามสกุล (ผูจัดการคอมพารทเมนต)........................................................................................................ ......... 

  หมายเลขบัตรประชาชน  
ที่อยูเลขที.่.....................หมูที.่......................ซอย.........................................ถนน................................................  

 ตำบล/แขวง..................................................................อำเภอ/เขต.....................................................................  
 จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย...................................... ........................... 
 โทรศัพท.........................................................................โทรสาร......................................................................... 
  โทรศัพทมือถือ...............................................................อีเมลล............................. ..............................................  

2.  ช่ือบริษัท ............................................................................................................................. ....................................... 
3. ประเภทและจำนวนคอมพารทเมนตที่ขอรับการตรวจรับรอง 

ประเภทคอมพารทเมนต จำนวน 
คอมพารทเมนต 

จำนวน 
ฟารมหรือโรงงาน กำลังการผลิต 

ฟารมสัตวปกเนื้อ   (ตัว/รุน) 

ฟารมสัตวปกพันธุ   (ตัว/รุน) 

สถานที่ฟกไขสัตวปก   (ตัว/สัปดาห) 

โรงงานผลิตอาหารสัตว   (ตัน/ป) 

โรงฆาสัตวปก   (Kg/สัปดาห) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ คอม.1 
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4. รวมจำนวนคอมพารทเมนตที่ขอรับรองการตรวจประเมิน..............................................................คอมพารทเมนต 

  ทั้งนี้ ขาพเจาไดกรอกรายละเอียดลงใน แบบ คอม.2 และแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาเรียบรอย
แลว จำนวน 1 ฉบับ ตอคอมพารทเมนต 1 แหง ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดขางตนเปนจริงทุกประการและ
ยินยอมใหคณะผู ตรวจประเมิน  เขาดำเนินการตรวจรับรองคอมพารทเมนตที ่กำหนดทุกประการ รวมทั้ง
สนับสนุนขอมูลเพ่ิมเติมตามที่คณะผูตรวจประเมินรองขอ 
ทั้งนี้ไดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา คือ 
            1. สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ/หรือ สำเนาทะเบียนการคา 

       2. สำเนาใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต จากกรมปศุสัตว จำนวน 1 ฉบับ 
            3. แบบ คอม.2 และเอกสารแนบ 
            4. รายละเอียดคอมพารทเมนตทีเ่คยขอรับการรับรอง (ถามี) 
 

 

 
 
  ลงชื่อ.....................................................                           ลงชื่อ.....................................................  
                 (                                      )                                 (                                      ) 
    ผูจัดการคอมพารทเมนต                ผูรับคำขอ 
 

                         ........../........../..........                                                ........../........../..........   
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s 

แบบคำขอรับรองระบบคอมพารทเมนตสัตวปก 
ปลอดโรคไขหวัดนก รายสถานประกอบการ 

แบบ คอม.2 
 ขอรับรอง 
 ขอตออายุ 

1. รายละเอียด สถานประกอบการ 
 ชื่อ บริษัท ................................................................................................. ............................................................ 
 ชื่อ – นามสกุล (ผูประกอบการ)................................................................................. ........................................... 

หมายเลขบัตรประชาชน  
ตำแหนง..................................................................................................................................... ............................. 

    ที่อยู เลขที.่..................หมูที่.........................ซอย.......................................ถนน..................................................... 
    ตำบล/แขวง..................................................................อำเภอ/เขต...............................................................  
    จังหวัด..........................................................................รหัสไปรษณีย............................................................ 
    โทรศัพท........................................................................ โทรสาร.................................................................... 
    โทรศัพทมือถือ...............................................................อีเมลล........................ ..............................................  
2. รายละเอียดคอมพารทเมนต 

2.1 ประเภทสถานประกอบการ (เลือกเพียง 1 ประเภท)   
            ฟารมสัตวปกเนื้อ   ฟารมไกเนื้อ       ฟารมสัตวปกพันธุ   ฟารมไกพันธุ  
       ฟารมเปดเนื้อ     ฟารมเปดพันธุ 
         สถานที่ฟกไขสัตวปก  ไก   เปด 

      โรงงานผลิตอาหารสัตว   โรงฆาสัตวปก    
2.2 ขอมูลในคอมพารทเมนต 
1) ขอมูลทั่วไป 
   คอมพารทเมนตที่...................... จำนวนสถานประกอบการในคอมพารทเมนต.................................แหง 
   สถานที่ตั้งของสถานประกอบการตั้งอยูที่ 
  จังหวัด..............................................................................จำนวน.........................แหง 
  จังหวัด..............................................................................จำนวน.........................แหง 
  จังหวัด.................................................................. ............จำนวน.........................แหง 
  จังหวัด..............................................................................จำนวน......................... แหง 
  จังหวัด...................................................................... ........จำนวน.........................แหง 
  จังหวัด..............................................................................จำนวน.........................แหง 
  จังหวัด.......................................................................... ....จำนวน.........................แหง 
   รวมทั้งสิ้นจำนวน..........................จังหวัด...............................................แหง 
   ปริมาณการผลิต........................................................................ ......................(หนวย) 
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3. รายละเอียดแตละฟารมในคอมพารทเมนต (1 ฟารมตอ 1 หนา) 
 3.1 ชื่อฟารม.................................................................................................................... ............................................... 

  เลขทะเบียนมาตรฐานฟารม    กษ  02  22     000  
วันที่ออกใบรับรอง.......................................................วันที่หมดอายุ...................................................................... 

  เลขทะเบียนคอมพารทเมนต (ถามี) กษ 02 9038     COM 
วันที่ออกใบรับรอง.......................................................วันที่หมดอายุ.................................................................. .... 

  พิกัด Lat..................................................................... Long.................................................................................. 
  ประเภทของฟารม     ฟารมบริษัท   ฟารมประกัน   ชนิดพันธุสัตวปก................................................ 

 3.2 ขอมูลผูประกอบการ 
 ชื่อ – นามสกุล ..................................................................................................................... .................................. 

หมายเลขบัตรประชาชน  
ที่อยูเลขที.่.........................หมูที.่......................ซอย...........................................ถนน..............................................  

  ตำบล/แขวง................................................................อำเภอ/เขต.................................................................,......... 
  จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย...................................................................... 
 โทรศัพท.......................................................................โทรสาร...............................................................................  
 โทรศัพทมือถือ..............................................................อีเมลล................................................................................ 

 3.3 สภาพทั่วไปของฟารม 
พ้ืนที่ของฟารม................. ไร.................. งาน................... ตารางวา จำนวนโรงเรือน..................................หลัง 
จำนวนสัตวปก..........................................ตัว/รุนการผลิต....................................รุน/ป.................................ตวั/ป 

 ที่ตั้งของฟารม อยูหางจากสิ่งตอไปนี้ 
- ถนนสายหลัก.........................................ก.ม.  - ตลาดนัดคาสัตว.....................................ก.ม. 

  - โรงฆาสัตวปก.........................................ก.ม. - แหลงชุมชน............................................ก.ม. 
- แหลงน้ำสาธารณะ.................................ก.ม. - อ่ืนๆ.............................................................. 

 3.4 ขอมูลสัตวแพทยผูควบคุมฟารม 
ชื่อ – นามสกุล สัตวแพทยผูควบคุมฟารม............................................................................................................... 
ใบอนุญาตสัตวแพทยผูควบคุมฟารม เลขที่ ……………………………………….  วันที่หมดอายุ....................................... 
ใบอนุญาต (สัตวแพทยสภา) เลขที ่01 - / วันที่หมดอายุ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟารมลำดับที่.............. 
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ทั้งนี้ไดแนบหลักฐานเพื่อประกอบพิจารณา (แนบพรอมแบบ คอม.2) คือ 
 1. สำเนาใบผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประกอบการคอมพารทเมนต จากกรมปศุสัตว จำนวน 1 ฉบับ                  

ตอสถานประกอบการ 1 แหง 
 2. สำเนาใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จากกรมปศุสัตว จำนวน 1 ฉบับตอสถานประกอบการ 1 แหง 
 3. สำเนาใบรับรองสัตวแพทยผูควบคุมฟารม จำนวน 1 ฉบับตอสถานประกอบการ 1 แหง 
 4. คูมือการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Work Instruction) 
 5. เอกสารการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุม (HACCP) หรือผลการประเมินความเสี่ยง               

ตอโรคไขหวัดนก (NAI Risk Analysis) 
 6. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ (MAP) 
 7. แผนผังของสถานประกอบการที่แสดงรายละเอียด (Lay Out) ของแตละสถานประกอบการ 

  ในกรณีขอตออายุ แนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 
 8. ใบรับรองคอมพารทเมนต ฉบับเดิม (ฉบับจริง) 

   ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดขางตนเปนจริงทุกประการ และยินยอมใหคณะผูตรวจรับรองเขา
ดำเนินการตรวจรับรองคอมพารทเมนตสำหรับฟารมสัตวปกเนื้อที่กำหนดทุกประการ รวมทั้งสนับสนุนขอมูลเพ่ิมเติมตามที่
คณะผูตรวจรับรองขอ 
 
 
 
 
          ลงชื่อ ...................................................... 
     

                  (                                        )  
              ผูจัดการคอมพารทเมนต  
                 ........../........../..........  
 
 
         ลงชื่อ ...................................................... 
     

                  (                                        )  
                        ผูรับคำขอ  
                 ........../........../..........  
 

 
หมายเหตุ แนบคำขอรับรอง แบบ คอม.2 สวนขอที่ 3 (รายละเอียดแตละสถานประกอบการในคอมพารทเมนต) 
จำนวน 1 ฉบับ ตอสถานประกอบการ 1 แหง 
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แบบคำขอยกเลิกใบรับรองคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก 

ขาพเจา (ชื่อ – นามสกุล ผูประกอบการ)..........................................................................................................................   

หมายเลขบัตรประชาชน  
ชื่อสถานประกอบการ (ฟารม/โรงงาน) ..................................................................................................................... ........ 
หมายเลขทะเบียนคอมพารทเมนต................................................... ........................... วันหมดอายุ.................................. 
ที่อยูเลขที.่.....................หมูที่..................ซอย.................................................ถนน....................... ....................................  
ตำบล/แขวง..................................................................อำเภอ/เขต......................................................... ..........................  
จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย ............................................................................... 
ผูจัดการคอมพารทเมนต คือ (ชื่อ - นามสกุล)...................................................................................................................  

หมายเลขบัตรประชาชน  
เบอรโทรศัพทมือถือ.......................................................................................................... ................................................. 
บริษัทชื่อ............................................................................................................................................................................  
มีความประสงคขอยกเลิกการรับรองคอมพารทเมนตสำหรับ............................................................................ ................ 
โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกการรับรอง คือ............................................................................. ......................................... 
.................................................................................................... .......................................................................................  
....................................................................................................................................................... .................................... 

 ทั้งนี้ไดแนบใบรับรองฉบับเดิมหรือสำเนาใบแจงความกรณีใบรับรองฉบับเดิมสูญหายมาพรอมคำรอง 
 
 ลงชื่อ.....................................................    ลงชื่อ..................................................... 
                (                                      )          (                                      ) 
                  ผูประกอบการ      ผูจัดการคอมพารทเมนต 
 

                    วันที่........../........../..........     วันที่........../........../.......... 
                     
                                                        ลงชื่อ..................................................... 
                                                                                          (                                      ) 
                     ผูรับคำขอ 
 

                    วันที่........../........../.......... 

       แบบ คอม. 3  
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1. ขอมูลสถานประกอบการที่ดำเนินการตรวจ 
  บริษัท...............................................................................................คอมพารทเมนตที่..............ลำดับที่.............. 
  ชื่อ – นามสกุล ผูจัดการคอมพารทเมนต............................................................................................................. 
  เบอรโทรศัพทมือถือ.............................................................................................................................................  
  ชื่อสถานประกอบการ (ฟารม/โรงงาน)..................................................................... ........................................... 
 เลขทะเบียน GAP/GMP : 02  2       

วันที่ออกใบรับรอง.......................................................วันที่หมดอายุ........................................ ........................... 
ชื่อ – นามสกุล ผูประกอบการ............................................................................................................................. 

  ที่อยูเลขที.่...................หมู..................ซอย...........................................ถนน........................... .............................  
  ตำบล/แขวง.........................................................อำเภอ/เขต..............................................................................  
  จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย....... .................................................................... 
  โทรศัพท..............................................................โทรสาร.................................................................................... 
  โทรศัพทมือถือ....................................................อีเมลล...................................................................................... 
2. ขอมูลการตรวจรับรอง 

กำหนดวันที่ตรวจรับรอง.......................................................................................เวลา............. ..........................  
จุดประสงคของการตรวจ    ขอรับการรับรองครั้งแรก   ตรวจตออายุใบรับรอง 

       ตรวจติดตาม    อ่ืนๆ............................................... 
  หลักเกณฑการตรวจมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับ 
     ฟารมสัตวปกเนื้อและ ฟารมสัตวปกพันธุ  โรงงานผลิตอาหารสัตว 
     สถานที่ฟกไขสัตวปก     โรงฆาสัตวปก 
3. รายชื่อคณะผูตรวจประเมิน Audit Team) 
  1........................................................................................ ..................................... หวัหนาคณะผูตรวจประเมิน 
 2................................................................................. ................................................................ ผูตรวจประเมิน 
 3............................................................................ ............................................. ผูตรวจประเมินและเลขานุการ 
 4............................................................................................ .............................................................................. 
 5............................................................................................ .............................................................................. 
  6............................................................................................................................ .............................................. 
 หมายเหตุ  
  1. กำหนดการนี้เปนกำหนดการที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามสภาวการณที่พบ 
  2. กรณีที่ผูจัดการคอมพารทเมนตหรือผูประกอบการมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอกำหนด
การตรวจประเมินหรือมีขอขัดของเกี่ยวกับรายชื่อคณะผูตรวจประเมิน โปรดติดตอหัวหนาคณะผูตรวจประเมินไดที่
หมายเลขติดตอ................................................................  

 

              ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                    (                                                 ) 
            เลขานุการคณะผูตรวจประเมินหรือผูที่ไดมอบหมาย 

                       วันที่........../........../.......... 

แบบฟอรมกำหนดการตรวจ (Audit Plan) 
การตรวจประเมินระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  

สำหรับ............................................................................. 

รหัส        F-COM-AUD/PLA-01 
แกไขคร้ังท่ี                                      2 
ประกาศใชวันที ่              1 ตุลาคม 2562 
หนา                                           1/1 
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1. ขอมูลสถานประกอบการที่ดำเนินการตรวจ 
  บริษัท............................................................................................คอมพารทเมนตที่................ลำดับที่.............. 
  ชื่อ – นามสกุล ผูจัดการคอมพารทเมนต................................................................เบอรโทร............................. 
  ชื่อสถานประกอบการ (ฟารม/โรงงาน)..................................................................................................................... 

เลขทะเบียน GAP/GMP : 02  2       
วันที่ออกใบรับรอง.......................................................วันที่หมดอายุ........................................ ........................... 

  ชื่อ – นามสกุล ผูประกอบการ................................................................ ..........ที่อยูเลขที.่.............. หมูที่........... 
  ซอย...............ถนน...................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต................................... 
  จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท...............................โทรสาร............................. 
  โทรศัพทมือถือ....................................................อีเมลล...................................................................................... 
2. รายชื่อผูใหขอมูล 
  1............................................................................................ตำแหนง.............. ................................................... 
 2............................................................................................ตำแหนง......................... ........................................ 
 3............................................................................................ตำแหนง.................................................................  
3. ขอมูลการตรวจรับรอง 

วันที่ดำเนินการตรวจรับรอง...........................................ระหวางเวลา........................ ...ถึงเวลา...........................
จุดประสงคของการตรวจ    ขอรับการรับรองครั้งแรก   ตรวจตออายุใบรับรอง 

       ตรวจติดตาม    อ่ืนๆ............................................... 
  หลักเกณฑการตรวจมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับ 
  ฟารมสัตวปกเนื้อและฟารมสัตวปกพันธุ    สถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ    โรงงานผลิตอาหารสัตว   โรงฆาสัตวปก 
4. รายชื่อคณะผูตรวจประเมิน (Audit Team) 
 1...................................................................................... ......................................... หวัหนาคณะผูตรวจประเมิน 
 2............................................................................... .................................................................... ผูตรวจประเมิน 
 3........................................................................................................................... ผูตรวจประเมินและเลขานุการ 
  4.............................................................................................................................. ............................................ 
5. สรุปผลการตรวจรับรอง 
  สรุปภาพรวม (Overview)............................................................................................................................. ............... 
.................................................................................................................................................................................... ....... 
 ผลการตรวจประเมิน  สอดคลองกับขอกำหนด 
     ไมสอดคลองกับขอกำหนด ตามแบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง เลขท่ี................................ 
 ขอเสนอ/ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง ดังนี้................................................................................... ........................... 
................................................................... ........................................................................................................................  
6. ความเห็นของคณะผูตรวจประเมิน 
 นัดตรวจประเมินอีกครั้ง 
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณา   ใหการรับรอง  ตออายุการรับรอง  

  พักใชการรับรอง  เพิกถอนการรับรอง 
 เห็นควรคงไวซึ่งการรับรอง (ตรวจติดตาม)  
  

   ลงชื่อ..............................................      ลงชื่อ..............................................      ลงชื่อ.............................................. 
         (                                 )       (                                 )            (                                 ) 
         ผูประกอบการ          ผูจัดการคอมพารทเมนต                  หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน 
   วันที่........../........../..........         วันที่........../........../..........                 วันที่........../........../.......... 

แบบฟอรมรายงานผล (Audit Report) 
การตรวจประเมินระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  

สำหรับ............................................................................... 

รหัส        F-COM-AUD/REP-01 
แกไขคร้ังท่ี                                     1 
ประกาศใชวันที ่             1 ตุลาคม 2562 
หนา                                          1/1 
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บริษัท....................................................................................................... คอมพารทเมนตที่........................ลำดับที่..........  
ชื่อสถานประกอบการ (ฟารม/โรงงาน)....................................................... ...................................................................... . 
วันที่ตรวจรับรอง................................................................ ..............................รายงานสิ่งที่ไมสอดคลองตามขอกำหนด 

ขอกำหนดที ่ อธิบายลักษณะหรือรายละเอียดขอบกพรองท่ีตรวจพบ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ขาพเจารับทราบรายงานสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนดขางตนแลวและตกลงที่จะดำเนินการ
แกไขภายในระยะเวลา..............วัน และแจงใหกรมปศุสัตวทราบเพ่ือดำเนินการพิจารณาตอไป 
ลงชื่อ............................................       ลงชื่อ............................................           
 (                                        )       (                                         )  
             ผูประกอบการ                 ผูจัดการคอมพารทเมนต 
 

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

(                                        ) 
     หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน 

ผลการตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
.................................................................... .......................................................................................................................  
   ยอมรับ     ไมยอมรับ โดยไดออกบันทึกขอบกพรอง เลขท่ี..................................... 

 
        ลงชื่อ..................................................... 
                                                                                          (                                      ) 
                  หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน 

                       วันที่........../........../.......... 

แบบฟอรมบนัทกึขอบกพรอง (Corrective Action Request) เลขที.่........................ 
การตรวจประเมินระบบคอมพารทเมนตสัตวปกปลอดโรคไขหวัดนก  

สำหรับ.................................................................................................. 

รหัส               F-COM-AUD/CAR-01 
แกไขคร้ังท่ี                                   2 
ประกาศใชวันที ่           1 ตุลาคม 2562 
หนา                                        1/1 
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รายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการรับรอง 

คร้ังที่ …………………………………….. 
วันที่ …………………………………………….. 

เวลา …………………………… ณ ………………… 
 

คณะกรรมการรับรองผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง สังกัด ลายมือชื่อ 
     

     

     

     

     

     

     

     

 
ผูเขารวมประชุม 

 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง สังกัด ลายมือชื่อ 

     

     

     

     

     

     

     

 

รหัส                    F-COM-CC-01 
แกไขคร้ังท่ี                             1 
ประกาศใชวันที่     
หนา                                  1/1 
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แบบฟอรมคำขอรับใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต 

                                  

        เขียนที…่………..……………..………………..……....... 
      วันที่……………เดือน……………..……..……….พ.ศ……………………....... 
ขอมูลสวนบุคคล 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………..………………………………………………………………….…อายุ………………...............ป 
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่……………………………………………………..………เกิดวันที่……………………………..…………......... 
สัญชาติ…………………………..….…………..เชื้อชาติ………………..……..………………..……ศาสนา………………...……….………....... 
ที่อยู ( ทะเบียนบาน )……………..…………………หมูที…่………………..…………ตรอก/ซอย……….………………………………........ 
ถนน……………………………… ตำบล/แขวง…………….….…………………………อำเภอ/เขต………………………..………………........ 
จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย………………………………………โทรศัพท……………………….………………………...... 
วุฒิการศึกษา…………………………………….…………………สถาบัน………………………………………………………..……………………. 
ขอมูลที่ทำงาน 
ตำแหนง………………………………………………………บริษัท………………………………………………………………………………………. 
เลขที่…………….…...หมูที่………….....……ตรอก/ซอย………………..…….......…...…....ถนน..................................................... 
ตำบล/แขวง………………….……...…….......อำเภอ/เขต……….………………......…………จังหวัด…………..................………........ 
รหัสไปรษณีย……………….….……………โทรศัพท………………….………………...….……………โทรสาร……………..……………....... 
มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ    1. ฟารมสัตวปกเนื้อ          2. ฟารมสัตวปกพันธุ    3. สถานที่ฟกไขสัตวปก  

          4. โรงงานผลิตอาหารสัตว   5. โรงฆาสัตวปก 
สถานที่ติดตอ              ที่อยูตามทะเบียนบาน       ที่ทำงาน           อ่ืนๆ  
เลขที่………………..……หมูที…่………….………ตรอก/ซอย………….……………..……ถนน.......................................................... 
ตำบล/แขวง…………………………..………...อำเภอ/เขต…………...………..……………….จังหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย…………………..........โทรศัพท……………………………….......โทรศัพทมือถือ………………………........................... 
โทรสาร…………………………….….............................อีเมล ………………………...………………………………………………............... 
มีความประสงคดังนี้ 

 ขอเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูจัดการคอมพารทเมนต  ขอตออายุใบรับรองคอมพารทเมนต 
ทั้งนี้ไดแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา คือ 
  1. ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวกและแวนตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด    3. สำเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
  4. ในกรณีขอตออายุ ใหแนบใบรับรองผูจัดการคอมพารทเมนต ฉบับจริง 

  
                                                            (ลงชื่อ) …………………………..………………...  

                                                                                       (…………………………………………………) 
                                                                                                                ผูยื่นคำขอ 
                            ................/......................../............... 

แบบ ผจก.คอม.1 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
รหัสจังหวดัที่ตั้งแหลงผลติสินคา อางอิงจาก กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

รหัส จังหวัด  รหัส จังหวัด  รหัส จังหวัด 
10 กรุงเทพมหานคร  44 มหาสารคาม  81 กระบี่ 
11 สมุทรปราการ  45 รอยเอ็ด  82 พังงา 
12 นนทบุรี  46 กาฬสินธุ  83 ภูเก็ต 
13 ปทุมธานี  47 สกลนคร  84 สุราษฎรธาน ี
14 พระนครศรีอยุธยา  48 นครพนม  85 ระนอง 
15 อางทอง  49 มุกดาหาร  86 ชุมพร 
16 ลพบุรี  50 เชียงใหม  90 สงขลา 
17 สิงหบุรี  51 ลำพูน  91 สตูล 
18 ชัยนาท  52 ลำปาง  92 ตรัง 
19 สระบุรี  53 อุตรดิตถ  93 พัทลุง 
20 ชลบุร ี  54 แพร  94 ปตตาน ี
21 ระยอง  55 นาน  95 ยะลา 
22 จันทบุรี  56 พะเยา  96 นราธิวาส 
23 ตราด  57 เชียงราย  81 กระบี่ 
24 ฉะเชิงเทรา  58 แมฮองสอน  82 พังงา 
25 ปราจีนบุรี  60 นครสวรรค  76 เพชรบุรี 
26 นครนายก  61 อุทัยธาน ี  77 ประจวบคีรีขันธ 
27 สระแกว  62 กำแพงเพชร  77 ประจวบคีรีขันธ 
30 นครราชสีมา  63 ตาก  74 สมุทรสาคร 
31 บุรีรัมย  64 สุโขทัย  75 สมุทรสงคราม 
32 สุรินทร  65 พิษณุโลก  76 เพชรบุรี 
33 ศรีษะเกษ  66 พิจิตร  77 ประจวบคีรีขันธ 
34 อุบลราชธานี  67 เพชรบรูณ  80 นครศรีธรรมราชฃ 
35 ยโสธร  70 ราชบุร ี  81 กระบี่ 
36 ชัยภูมิ  71 กาญจนบุร ี  82 พังงา 
37 อำนาจเจริญ  72 สุพรรณบุรี  83 ภูเก็ต 
38 บึงกาฬ  73 นครปฐม  84 สุราษฎรธานี 
39 หนองบัวลำภู  74 สมุทรสาคร  85 ระนอง 
40 ขอนแกน  75 สมุทรสงคราม  86 ชุมพร 
41 อุดรธานี  76 เพชรบุรี  90 สงขลา 
42 เลย  77 ประจวบคีรีขันธ  91 สตูล 
43 หนองคาย  80 นครศรีธรรมราช  92 ตรัง 
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ภาคผนวก ข. 
รหัสลำดับของบริษัทตามที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวกำหนด 

รหัส บริษัท 
01 บริษัท ฟารมกรุงไทย จำกัด 
02 บริษัท โกลเดนไลน บิสซิเนส จำกัด 
03 บริษัท ไทยโพลทรีย กรุป จำกัด 
04 บริษัท คารกิลลมีทส (ไทยแลนด) จำกัด 
05 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
06 บริษัท บี อาร เอฟ (ไทยแลนด) จำกัด 
07 บริษัท บี.ฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
08 บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด 
09 บริษัท ฟูด ฟอร เดอะ เวิลดิ์ จำกัด 
10 บริษัท สยามเซ็นทาโกฟารม จำกัด 
11 บริษัท สหฟารม จำกัด 
12 บริษัท อาหารเบทเทอร จำกัด  
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ประเมิน แกไข1 แกไข2

1 สภาพทั่วไปของฟารม 
1.1 ทําเลท่ีตั้งฟารม

1.1.1 สถานท่ีและตําแหนงท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม 

1.1.2 อยูหางจากสถานท่ีรวมสัตวที่ไมทราบสถานภาพของโรค เชน สนามชนไก ดานกักกนัสัตว 

โรงฆาสัตวปก และตลาดคาสัตวปก ในระยะที่ไมกอใหเกิดความเสี่ยงตอการปนเปอนอันตราย

ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ

1.2 ลักษณะฟารม

1.2.1 มีการวางผังฟารมที่เหมาะสม โดยสิ่งปลูกสรางมีการแบงพื้นท่ีอยางชัดเจนระหวางเขตพักอาศัย

และเขตเลี้ยงสัตวปก

1.2.2 มีรั้วรอบฟารม ที่ชัดเจน เพื่อปองกันการลอดเขา – ออก ของสัตวอื่นๆ ได เชน สุนัข

1.2.3  มีรั้วแบงพื้นท่ีระหวางเขตพักอาศัยและเขตเลี้ยงสัตวปก 

1.2.4  จํานวนโรงเรือนเหมาะสมกับขนาดของฟารม และจํานวนสัตวปกเหมาะสมกับขนาดของโรงเรือน

1.2.5 โรงเรือนมีระยะหางระหวางกันในระยะที่เหมาะสม

1.2.6  มีระยะหางระหวางรั้วและโรงเรือนในระยะท่ีเหมาะสม

1.2.7 มีหองสําหรับอาบน้ํา-เปลี่ยนเสื้อผา และสวมรองเทาที่ไดจัดเตรียมไวใหกอนเขาพื้นท่ีเลี้ยงสัตวปก

1.2.8 มีอุปกรณสําหรับฆาเชื้อวัสดุ อุปกรณ ท่ีจําเปนตองนําเขาพื้นที่เลี้ยงสัตวปก

1.2.9 มีสถานท่ีและอุปกรณสําหรับฆาเชื้อโรคยานพาหนะ ณ ทางเขาฟารม

1.2.10 มีการกาํหนดเสนทางการเดินรถและเขตหามเขา

1.2.11 ประตูทางเขาสวนบุคคลและยานพาหนะหนาฟารมตองปดตลอดเวลา มีปายระบุขอความวา 

“เขตควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ หามเขากอนไดรับอนุญาต” หรือที่มีความหมายใกลเคียง  

1.2.12 มีสถานท่ีจอดยานพาหนะและปายระบุขอความวา “ที่จอดยานพาหนะสําหรับบุคคลภายนอก 

หรือพนักงาน” อยูนอกเขตการเลี้ยงสัตวปก ที่จอดรถหางจากโรงเรือนสัตวปกอยางนอย 30 เมตร 

1.2.13 ถนนภายในฟารมตองสามารถใชงานไดทุกฤดูกาล งายตอการทําความสะอาด ไมควรมีน้ําทวมขัง 

และระบายน้ําไดดี 

1.3 ลักษณะโรงเรือน

1.3.1  โรงเรือนตองเปนระบบปด การออกแบบสามารถปองกันสัตวปกชนิดอื่น หรือสัตวฟนแทะได ใชวัสดุ

ที่งายตอการดูแลรักษา ทําความสะอาด และสอดคลองกับการจัดการดานสวัสดิภาพสัตวปก   

1.3.2 ประตูโรงเรือนตองปดตลอดเวลาและมีปายแสดงสถานะ เชน ทางเขา – ออก หามเขา พักโรงเรือน

เปนตน กรณีฟารมสัตวปกท่ีมีการจัดการ เขา – ออก สัตวปกพรอมกันหมด สามารถติดปาย

แสดงสถานะที่ประตูฟารมเพียงแหงเดียวได

1.3.3 ทางเขา-ออกโรงเรือนตองรักษาความสะอาดและฆาเช้ือโรค

เลขที่
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1.3.4 สําหรับฟารมสัตวปกพันธุ แตละโรงเรือนตองมีหองที่ปดมิดชิด และสามารถปองกันสัตวพาหะ 

สําหรับรวบรวม และคัดแยกไขจากสัตวปกพันธุ

1.3.5 ฟารมตองมีบริเวณสําหรับฆาเชื้อไขจากสัตวปกพันธุ 

2 การจัดการฟารม
2.1 การจดัการโรงเรือนและอุปกรณ

2.1.1 ทางเขา – ออกโรงเรือน ตองมีอางจุมเทาและมีน้ํายาฆาเชื้อโรคที่ไดขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว 

และควรเปลี่ยนถายน้ํายาฆาเช้ือโรคเปนประจํา

2.1.2 กอนเขาภายในโรงเรือน ตองเปลี่ยนรองเทาที่ใชเฉพาะภายในโรงเรือนเทานั้น ทั้งนี้รองเทาตองใช

แยกกนัแตละโรงเรือน เพื่อปองกันการปนเปอน

2.1.3 อางจุมเทามีขนาดใหญเพียงพอตอการใชงาน มีที่ปดหรืออยูภายในตัวอาคาร ตรงบริเวณ

ทางเขา – ออก ของโรงเรือน เพื่อปองกนัแสงแดดหรือฝน

2.1.4 มีแปรงและสารทําความสะอาด เพื่อใชขจัดสิ่งสกปรกจากรองเทา

2.1.5 มีอุปกรณและสารทําความสะอาดมือที่เหมาะสม เชน สบู แอลกอฮอล น้ํายาฆาเชื้อโรค 

กอนเขาโรงเรือน

2.1.6 มีการแยกอุปกรณเฉพาะฟารมหรือโรงเรือน ตรวจสภาพ ทําความสะอาด และฆาเชื้อโรคสม่ําเสมอ

ถาจําเปนตองใชอุปกรณรวมกันตองลางทําความสะอาดและฆาเช้ือโรคกอนหรือหลังใชงานทุกครั้ง

และตองมีมาตรการในการปองกันและฆาเช้ือโรค วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กอนเขาพื้นท่ีเลี้ยงสัตวปก

2.1.7 ชุดปฏิบัติงานไมนําออกนอกฟารม หลังการใชงานตองซักลางชุดปฏิบัติงานใหสะอาดและฆาเชื้อโรค

กอนนํากลับมาใชใหม 

2.1.8 จัดแบงพื้นท่ีบริเวณโรงเรือนใหเปนสัดสวนอยางชัดเจน ถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการปนเปอน

จากรองเทาที่ใชนอกโรงเรือนกับรองเทาที่สวมใสเขาภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตวปก

2.1.9 การปฏิบัติงานประจําวันใหเริ่มจากพื้นท่ีสะอาดมากสุด (เชน โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก) ไปยังพื้นท่ี

สะอาดนอยสุด (เชน เตาเผาซากสัตวปก)

2.1.10 มีระยะพักโรงเรือนตามที่กรมปศุสัตวไดกําหนดไว 

2.1.11 หลังการจับสัตวปก ปดประตูโรงเรือนจนกวาจะเริ่มเกบ็วัสดุรองพื้นโรงเรือน อุปกรณ และระบบ

ทอสงอาหารสัตว น้ํา และพัดลม ตองลางทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคกอนใชครั้งตอไป 

2.1.12 หลังการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคโรงเรือนแลว ปดประตูโรงเรือน หากมีปญหาโรงเรือนไมแหง

ใหใชพัดลมชวยระบายอากาศ 

2.1.13 วัสดุรองพื้น มาจากแหลงที่นาเชื่อถือ และใชวัสดุรองพื้นท่ีสะอาดในแตละรุนการผลิต

2.1.14 มูลสัตวปกหรือวัสดุรองพื้น ตองไดรับการปองกันการฟุงกระจายกอนเคลื่อนยาย และเคลื่อนยาย

ดวยรถขนสงที่มีวัสดุคลุมอยางมิดชิด

หัวขอ
ผลการตรวจ เลขที่
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2.1.15 มูลสัตวปกหรือวัสดุรองพื้นที่ใชแลว ตองไมเก็บไวในบริเวณฟารม และไมนําวัสดุรองพื้น

สําหรับรุนถัดไปเขาในโรงเรือนกอนทําการฆาเช้ือโรคโรงเรือน

2.2 การจดัการบริเวณรอบโรงเรือน

2.2.1 ภายในเขตฟารมและพื้นท่ีเลี้ยงสัตว ตองไมมีสัตวชนิดอื่น

2.2.2 มีมาตรการปองกนัไมใหมีสัตวปกชนิดอื่นอาศัยในเขตฟารม 

2.2.3 บริเวณภายในฟารม ตองตัดหญาใหสั้น และบริเวณโดยรอบโรงเรือนตองตัดหญาใหโลงเตียน 

ในระยะอยางนอย 3 เมตร และไมมีขยะ เพื่อไมใหเปนที่หลบซอนของสัตวพาหะ

2.2.4 ตนไมหรือพุมไมไมปลูกชิดติดโรงเรือน ถามีตองตัดใหเตี้ยหรือโปรง เพื่อไมใหเปนที่อาศัยของสัตวปก

2.3 การจดัการสัตวปก

2.3.1 มีการจดัการสัตวปกแบบเขา-ออกพรอมกันหมด (all in – all out) ในกรณีฟารมสัตวปกพันธุ

ที่มีหลายฝูงในฟารมเดียวกัน (Multi – stage) ทั้งนี้ จะตองมีการจัดการสัตวปกแบบเขาและออก

พรอมกันหมดภายในโรงเรือนเดียวกัน และสามารถปองกันการแพรกระจายของโรคได

2.3.2 การเขาสัตวปกฝูงใหม ควรใชสัตวปกที่มีสุขภาพดี มาจากแหลงผลิตที่นาเชื่อถือและปลอดจาก

โรคไขหวัดนก

2.3.3 เมื่อพบสัตวปกตายในโรงเรือนตองเก็บออกจากโรงเรือนทันทีทุกครั้งที่ตรวจพบ โดยเก็บใสภาชนะ

เก็บซากสัตวปกท่ีมีฝาปดมิดชิดกอนนําไปทําลาย เพื่อปองกันสัตวพาหะนําโรค

2.3.4 บริเวณท่ีมีภาชนะเก็บซากสัตวปกตองสะอาด มีการควบคุมสัตวพาหะ 

2.3.5 สัตวปกที่ปวย ตาย หรือคัดทิ้งใหทําลายที่ฟารม ถามีการเคลื่อนยายออกนอกฟารม ตองดําเนินการ

ภายใตการควบคุมและกาํกับดูแลของกรมปศุสัตว 

2.3.6 การทําลายซากสัตวปกตองมีการเก็บและการทําลายที่เหมาะสม เชน การเผา การฝง หรือวิธีอื่นๆ  

ที่สามารถทําลายเชื้อโรค

2.4 การจดัการยานพาหนะ

2.4.1 มีการแยกยานพาหนะที่ใชภายในฟารมและภายนอกฟารม

2.4.2 จอดยานพาหนะในสถานที่ท่ีฟารมกําหนดไวให

2.4.3 ฟารมตองแสดงและระบุพื้นท่ีในการฆาเชื้อยานพาหนะ ที่สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน เชน 

มีเสนกํากับที่พื้นใหยานพาหนะหยุด มีปายใหยานพาหนะหยุดกอนเขาฟารม เปนตน

2.4.4 พื้นท่ีที่ใชฆาเชื้อยานพาหนะ เปนพื้นคอนกรีตหรือวัสดุชนิดที่ทนทาน งายตอการทําความสะอาด

2.4.5 ยานพาหนะที่เขาเขตพื้นท่ีเลี้ยงสัตวปกควรมีการฆาเชื้อโรคใหทั่ว โดยเฉพาะลอยานพาหนะ

รวมทั้งแผนรองพื้นภายในยานพาหนะ

2.4.6 มีการควบคุมของเสียที่เกิดจากการฆาเชื้อยานพาหนะ ไมใหปนเปอนเขาไปสูเขตพื้นท่ีเลี้ยงสัตวปก
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2.5 การบันทึกขอมูล 

2.5.1 มีบันทึกดานสุขภาพสัตว เชน ใบสั่งยา บันทึกการใชยาและวัคซีน บันทึกการเก็บรักษายาและวัคซีน 

2.5.2 มีบันทึกการตรวจสุขภาพสัตวในแตละรุน เชน บันทึกผลการผาซาก บันทึกการตรวจสัตวปกในฝูง 

หรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนตน

2.5.3 มีบันทึกอัตราการตายและคัดทิ้ง

2.5.4 มีบันทึกแหลงท่ีมาของสัตวปก และบันทึกการเคลื่อนยายสัตวปก (ร.3/ร.4) 

2.5.5 มีบันทึกการควบคุมสัตวพาหะ

2.5.6 มีบันทึกการเขา-ออกฟารมของบุคคลและยานพาหนะ พรอมระบุวันท่ี ชื่อผูเขาเยี่ยม ชื่อหนวยงาน  

เหตุผลในการเขาเยี่ยม

2.5.7 มีบันทึกขอมูลการผลิต เชน บันทึกการใหอาหารสัตว บันทึกการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว 

บันทึกการใหน้ํา บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

2.5.8 มีบันทึกการตรวจสุขภาพสัตวปกที่ฟารมกอนสงโรงฆาสัตว

2.5.9 มีบันทึกการใชสารเคมีและสารฆาเชื้อตางๆ

2.5.10 มีบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณตางๆ

2.5.11 มีบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบัการจดัการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ

2.5.12 บันทึกตองมีการเก็บรักษาไวอยางนอย 3 ป

2.6 การจดัทําเอกสารคูมือ

2.6.1 มีคูมือการจัดการฟารม ที่แสดงใหเห็นรายละเอียดการปฏิบัติงานภายในฟารม

2.6.2 มีแผนการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ และเปนปจจุบัน

 - แผนภูมิการผลิต

 - การทวนสอบแผนภูมิการผลิตโดยผูมีอํานาจ

 - การวิเคราะหอันตราย ประกอบดวย การวิเคราะหอันตรายและมาตรการควบคุมในทุกขั้นตอน

 - การพิจารณาจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (การใช Decision Tree หรือ เครื่องมืออื่นในการ

วิเคราะหจุดวิกฤตที่ตองควบคุม)

 - การกาํหนดคาวิกฤต

 - การตรวจติดตาม (ระบุสิ่งท่ีตองตรวจติดตามอันตรายจากเชื้อไขหวัดนก)

 - การแกไขเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนจากการตรวจติดตาม

 - การทวนสอบ ประกอบดวย วิธีการทวนสอบอันตรายจากเชื้อไขหวัดนก และการทวนสอบระบบ

2.6.3 มีเอกสารคูมือการปฏิบัติงานการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับฟารมสัตวปกเนื้อ

หรือสัตวปกพันธุ
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3 การจัดการดานอาหารสัตว
3.1 อาหารสัตวตองมาจากโรงงานผลิตอาหารสัตว ที่ผานการรับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต

อาหารสัตว (GMP) และการรับรองระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติท่ีตองควบคุม

ในการผลิตอาหารสัตว (HACCP) จากกรมปศุสัตว

3.2 มีการกาํหนดเสนทาง ระยะทาง และระยะเวลาในการขนสงจากโรงงานผลิตอาหารสัตวมาถึงฟารม

3.3 สถานท่ีจัดเก็บอาหารสัตวสําเร็จรูป แยกจากพื้นที่ท่ีเลี้ยงสัตวปก สะอาด แหง สามารถปองกันน้ํา

และสัตวพาหะ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอน หากมีอาหารสัตวตกหลน ตองรีบทําความสะอาดทันที

3.4 หลีกเลี่ยงการนําอาหารสัตวจากฟารมหนึ่งมาใชในอีกฟารมหนึ่ง ถามีการนําอาหารสัตวไปใช

ระหวางฟารม ตองสามารถปองกันการปนเปอนจากการนําอาหารสัตวไปใช

3.5 ภาชนะบรรจุอาหารสัตว

3.5.1 ภาชนะบรรจุอาหารสัตวที่ใชแลว ตองมีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ

3.5.2 ในกรณีที่ใชไซโล ตองมีการทําความสะอาดภายในไซโลทุกครั้ง หลังจับสัตวปก

4 การจัดการบุคลากร
4.1 มีผูจัดการคอมพารทเมนต และปฏิบัติหนาที่ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด

4.2 การพักโรคของบุคลากรภายในและภายนอกฟารมที่ตองปฏิบัติ ดังนี้

4.2.1 การสัมผัสกับสัตวปก หรือพบปะกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับสัตวปกขณะอยูนอกฟารม ตองพักโรค

อยางนอย 72 ชั่วโมงกอนกลับเขาทํางานในฟารม ในกรณีที่มีความจําเปนบุคลากรตองหยุดพัก     

ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง โดยตองไดรับอนุญาตจากผูที่มีอํานาจของฟารม

4.2.2 อาการเจ็บปวย เชน มีการปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหาร ไมอนุญาต

ใหเขาฟารม ตองพักใหหายปวยกอนกลับเขาทํางานในฟารม

4.3 การปฏิบัติเมื่อเขาเขตพื้นท่ีการเลี้ยงสัตวปก ตองอาบน้ํา สระผม สวมเสื้อผา ผาปดปากและจมูก 

และรองเทาที่ฟารมจัดเตรียมไวให และตองแสดงขั้นตอนการปฏิบัติท่ีทางเขาเขตพื้นท่ีเลี้ยงสัตวปก

4.4 ถาบุคลากรมีความจําเปนตองเขาโรงเรือนมากกวา 1 โรงเรือน ภายในฟารมเดียวกัน ตองมี

มาตรการเพื่อปองกันการปนเปอนขาม เชน เปลี่ยนรองเทาบูทที่ใชเฉพาะภายในโรงเรือน 

ทําความสะอาดมือทุกครั้งกอนเขาโรงเรือน

4.5 บุคลากรตองไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพ มีบันทึกหรือเอกสารรับรอง

การผานการฝกอบรม

4.6 มีการฝกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับบุคลากรภายในฟารมอยางตอเนื่อง 

4.7 บุคลากรตองไมทํางานอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การขายสัตวปก ชําแหละ หรือตัดแตงซากสัตวปก

และควรกําหนดเง่ือนไขการจางงาน เพื่อใหสอดคลองกบัการจดัการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ

4.8 บุคลากรภายในฟารม ควรหลีกเลี่ยงการไปในท่ีที่มีสัตวปกหรือสุกร ไมเลี้ยงนกหรือสัตวปกอื่น 

และเมื่อทํางานในฟารมใดควรพักอาศัยอยูในฟารมนั้น
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4.9 พาหนะรับสงบุคลากร ควรใชรับสงเฉพาะบุคลากรท่ีทํางานอยูในฟารมเดียวกัน

4.10 บุคลากรภายนอกและผูเยี่ยมฟารม เมื่อเขาฟารมตองบันทึกการเขาเยี่ยมชม 

4.11 ผูท่ีทําการซอมบํารุงซึ่งมีการสัมผัสกับนกหรือสัตวปกอื่นๆ ในวันนั้น ไมควรเขาไปในบริเวณ

โรงเรือน ยกเวนในกรณีฉุกเฉิน

4.12 พนักงานขับรถขนสง เชน รถอาหารสัตว รถแกส หามเขาในบริเวณโรงเรือน

4.13 ผูใหบริการวิชาการ เมื่อจําเปนตองเขาเยี่ยมหลายฟารมของคอมพารทเมนตในวันเดียวกัน ตองยึด

ความปลอดภัยทางชีวภาพอยางเครงครัด ในการเขาและออกฟารม ตองเริ่มจากบริเวณที่สะอาด

กวากอนเสมอ เชน ฟารมท่ีมีสัตวอายุนอยที่สุดหรือฟารมที่มีสัตวสุขภาพดีที่สุด หากจําเปนตองเขา

บริเวณท่ีสกปรก หลังจากออกตองอาบน้ําใหสะอาดและเปลี่ยนชุดใหมทุกครั้งกอนไปพื้นท่ีสะอาด

4.14 พนักงานทําวัคซีนตองอยูในบริเวณโรงเรือนท่ีทําวัคซีนเทานั้น

4.15 พนักงานจับสัตวปก ตองมีความระมัดระวังในระหวางการปฏิบัติงาน และไมเขาไปในบริเวณ

โรงเรือนท่ีไมเกี่ยวของกบัการปฏิบัติงาน

5 การจัดการดานสุขภาพสัตวปก
5.1 มีสัตวแพทยผูควบคุมฟารมท่ีสามารถใหคําปรึกษาไดตลอดเวลา และตองเขาฟารมอยางนอย 

1 ครั้งตอรุนการผลิต เพื่อตรวจสอบการจัดการดานสุขภาพสัตวปก สุขอนามัยในพื้นท่ีเลี้ยงสัตว 

และสวัสดิภาพสัตวปก 

5.2 มีโปรแกรมการสรางภูมิคุมโรคแกสัตวปกอยางเหมาะสม 

5.3 มีบันทึกเกี่ยวกับยาและวัคซีนในสัตวปก เชน ใบสั่งยา โปรแกรมการใหวัคซีน การใชยาและวัคซีน 

การเก็บรักษายาและวัคซีน ซึ่งสามารถตรวจยอนกลับได

5.4 มีการตรวจสุขภาพสัตวอยางสม่ําเสมอ ทั้งทางอาการและทางหองปฏิบัติการ 

5.5 ถาสงสัยวามีโรค ใหระงับการเขาเยี่ยมฟารมที่ไมจําเปนและปรึกษาสัตวแพทยผูควบคุมฟารม 

5.6 สัตวปกที่มีอัตราการปวย ตายที่ผิดปกติหรือผลผลิตลดลงโดยไมทราบสาเหตุ ตองแจงสัตวแพทย

ผูควบคุมฟารมสัตวปก มีการผาซากที่ฟารมเพื่อตรวจวินิจฉัยเบื้องตน และ/หรือสงตัวอยางจาก

สัตวปกไปที่หองปฏิบัติการเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ 

6 การควบคุมสัตวพาหะ
6.1 มีการควบคุมสัตวพาหะที่มีประสิทธิผลอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

6.2 มีบันทึกการควบคุมสัตวพาหะ

6.3 มีการประเมินผลการควบคุมสัตวพาหะ

หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สําหรับฟารมสัตวปกเนื้อ และฟารมสัตวปกพันธุ
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7 การจัดการทรัพยากรน้ํา
7.1 น้ําที่ใชในฟารมมาจากแหลงน้ําที่สะอาด มีการจัดการและดูแลแหลงน้ําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เชน

ไมเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวพาหะ หรือนกยายถิ่น

7.2 มีการตรวจคุณภาพน้ําของแหลงน้ําอยางนอยปละครั้ง จากหองปฏิบัติการท่ีไดการรับรองมาตรฐาน

ทางหองปฏิบัติการ เพื่อใหม่ันใจไดวาน้ํามีคุณภาพเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

7.3 น้ําใชภายในฟารม ตองผานการบําบัดหรือฆาเช้ือโรคดวยวิธีการท่ีเหมาะสม กอนนํามาใช 

7.4 มีบันทึกการตรวจสอบความสะอาดของรางน้ําหรือทอสงน้ํา และอุปกรณที่ใหน้ําทุกครั้ง 

เมื่อมีการเตรียมโรงเรือน 

7.5 ระบบใหน้ําภายในโรงเรือน ควรทําความสะอาดอุปกรณที่ใหน้ําทุกครั้งเมื่อมีการเตรียมโรงเรือน

8 การจัดการสิ่งแวดลอม
8.1 มีพื้นท่ีหรือบริเวณเพื่อรองรับน้ําที่ใชลางโรงเรือนและอุปกรณ ไมใหน้ํากระจายไปทั่วฟารม 

8.2 น้ําที่ใชลางโรงเรือนและอุปกรณ ตองมีการบําบัดใหเหมาะสมกอนการปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ

8.3 การกาํจัดขยะมูลฝอย ตองมีการรวบรวมไวในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด เพื่อปองกันสัตวพาหะนําโรค 

และนําไปกําจัดดวยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

9 การปฏิบัติดานความปลอดภัยทางชีวภาพในภาวะฉุกเฉิน
ผูประกอบการตองจัดทําระเบียบปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินของคอมพารทเมนตสําหรับ

ฟารมสัตวปกเนื้อ และฟารมสัตวปกพันธุโดยใหสอดคลองกับกฎหมายโรคระบาดสัตว

และประกาศกรมปศุสัตว ประกอบดวยมาตรการตางๆ ดังนี้

9.1 มาตรการสําหรับฟารม 

9.1.1 ประตูฟารมตองปดล็อคตลอดเวลา

9.1.2 ทุกโรงเรือนและอาคารตางๆ ตองปดล็อคหลังเลิกงาน

9.1.3 ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัดโดยไมมีขอยกเวนท้ังสิ้น

9.2 มาตรการสําหรับบุคคล

9.2.1 หามบุคคลภายนอกเขาฟารม งดการเขาปฏิบัติงานหรือตรวจเยี่ยมจากบุคลากรภายนอกฟารม 

ยกเวนกรณีที่จําเปนและตองไดรับอนุญาตจากผูท่ีมีอํานาจ หรือสัตวแพทยผูควบคุมฟารม

9.2.2 งดการดูแลและซอมบํารุงตางๆ ภายในฟารม ยกเวนกรณีฉุกเฉินเรงดวนและจาํเปน 

9.2.3 บุคคลที่จะเขาฟารมที่อยูระหวางการกักโรค ตองปฏิบัติตามมาตรการสําหรับการปฏิบัติงาน

อยางเครงครัด

9.3 มาตรการสําหรับการปฏิบัติงาน 

9.3.1 ตองมีแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจวามีความปลอดภัยในการเขาและออก

จากฟารมท่ีเกิดโรค
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9.3.2 เมื่อจําเปนตองเขาฟารมตองปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด เชน การผานสเปรย ฆาเชื้อโรค 

การอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผากอน – หลังเขาฟารม เพื่อปองกนัโรคเขาฟารมและปองกันโรค

แพรกระจายไปที่อื่น 

9.3.3 ควรจอดรถใหหางจากโรงเรือนประมาณ 60 เมตร ยกเวนรถท่ีตองปฏิบัติงานในบริเวณโรงเรือน 

ยานพาหนะที่จําเปนอนุญาตใหผานเขาฟารมได ยานพาหนะตองผานการลางทําความสะอาด 

และฆาเชื้อโรคทั้งบริเวณภายนอกตัวรถ และภายในหองโดยสารสวนที่สามารถลางได เชน 

แผนรองพื้นรถ ควรลางทําความสะอาด และฆาเชื้อโรคยานพาหนะอีกครั้งเมื่อออกจากฟารม 

9.3.4 หามเคลื่อนยายสัตวปก มูลสัตวและวัสดุรองพื้นเขาหรือออกจากฟารมจนกวาจะรูสถานการณของ

โรคที่ชัดเจน หากพบมีการระบาดรุนแรงฟารมควรมีมาตรการเสริมที่จําเปนตอไป

9.3.5 ผูประกอบการตองจัดทํารายชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ หนวยงาน เบอรโทรศัพทของผูท่ีติดตอในกรณี

ฉุกเฉิน เพื่อสามารถติดตอกับบุคคลท่ีรับผิดชอบดังกลาว เมื่อมีเหตุการณที่ไมสามารถอธิบายได 

เชน มีอัตราการปวยและอัตราการตายเพิ่มขึ้น 

9.3.6 เมื่อสงสัยวามีโรคไขหวัดนกในฝูงสัตวปกตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

     - แจงผูจัดการคอมพารทเมนต สัตวแพทยผูควบคุมฟารม และเจาหนาที่ปศุสัตวทองที่ทันที 

เพื่อดําเนินการสอบสวน และวางแผนการควบคุมโรค

     - ใหความรวมมือในการเก็บและจัดสงตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค           

     - ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงาน

     - แจงผูมาเยี่ยมและผูใหบริการตางๆ ที่คาดวาจะมาใน 5 วันขางหนา เพื่อปรับแผน 

การเขาฟารมใหเขาฟารมเทาที่จําเปน

     - รวบรวมรายงานผลผลิตและบันทึกของฝูงเพื่อนํามาทบทวน

     - จัดทําสําเนาบันทึกบุคคลเขา – ออกฟารมเมื่อ 10 วันท่ีแลว

9.3.7 เมื่อยืนยันวามีโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง ฟารมตองดําเนินการดังนี้

     - ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตวอยางเครงครัด

     - ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพในภาวะฉุกเฉิน อยางเขมงวดอยางนอย 90 วัน 

หลังจากการทําลายฝูงสัตวปกที่ติดเชื้อและทําการฆาเชื้อโรคแลว

     - ผูประกอบการตองทบทวนและปรับปรุงการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

เพื่อขอรับรองคอมพารทเมนตใหมหลังจากการเกิดโรค

หลักเกณฑการตรวจประเมินคอมพารทเมนต สําหรับฟารมสัตวปกเนื้อ และฟารมสัตวปกพันธุ
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1 สภาพทั่วไปของสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ
1.1 ทําเลท่ีตั้งสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ

1.1.1 สถานท่ีและตําแหนงท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม 

1.1.2 อยูหางจากสถานท่ีรวมสัตวที่ไมทราบสถานภาพของโรค เชน สนามชนไก ดานกักกนัสัตว 

โรงฆาสัตวปก และตลาดคาสัตวปก ในระยะที่ไมกอใหเกิดความเสี่ยงตอการปนเปอนอันตราย 

ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ

1.2 ลักษณะสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ

1.2.1 มีการวางผังที่เหมาะสม โดยสิ่งปลูกสรางมีการแบงพื้นท่ีอยางชัดเจน ระหวางเขตพักอาศัย

และอาคารฟกไขสัตวปกเนื้อ

1.2.2  รั้วรอบสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อชัดเจน เพื่อปองกันการลอดเขา-ออก ของสัตวอื่นได เชน สุนัข

1.2.3 มีหองสําหรับอาบน้ํา-เปลี่ยนเสื้อผา และสวมรองเทาที่จัดเตรียมไวใหกอนเขาบริเวณฟกไข

1.2.4 มีอุปกรณสําหรับฆาเชื้อวัสดุ อุปกรณ ท่ีจําเปนตองนําเขาบริเวณฟกไข

1.2.5  มีสถานท่ีและอุปกรณสําหรับฆาเชื้อยานพาหนะ ณ ทางเขาสถานท่ีฟกไข

1.2.6  มีการกาํหนดเสนทางการเดินรถและเขตหามเขา

1.2.7 ประตูทางเขาบุคคล-ยานพาหนะหนาสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ ปดตลอดเวลา มีปายระบุขอความ

"เขตควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ หามเขากอนไดรับอนุญาต” หรือที่มีความหมายใกลเคียง

1.2.8 สถานท่ีจอดยานพาหนะแยกออกจากกันตามประเภทของการใชงานระหวาง “สําหรับบุคคล

ภายนอกหรือพนักงาน” “สําหรับรถขนสงไขฟกสัตวปก” “สําหรับรถขนสงลูกสัตวปก”

และมีปายระบุขอความ "ที่จอดยานพาหนะในกรณีตางๆ" 

1.2.9 ถนนภายในสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อตองใชวัสดุคงทน ความกวางเหมาะสม สะดวกในการขนสง 

สามารถใชงานไดทุกฤดูกาล งายตอการทําความสะอาด ไมควรมีน้ําทวมขัง และระบายน้ําไดดี 

1.3 ลักษณะอาคารฟกไขสัตวปกเนื้อ

1.3.1  โครงสรางอาคาร ทําจากวัสดุผิวเรียบ ไมแหลมคม ไมดูดซับน้ํา และทําความสะอาดไดงาย

1.3.2 ประตูอาคารตองปดตลอดเวลาและมีปายแสดง เชน หามเขากอนไดรับอนุญาต เปนตน

1.3.3 ทางเขา-ออกอาคารตองรักษาความสะอาดและฆาเช้ือโรคเปนประจํา

1.3.4 พื้นท่ีภายในอาคารเพียงพอ สะดวกตอการปฎิบัติงาน เหมาะสมกับจํานวนตูฟกและตูเกิด 

1.3.5 มีระบบการควบคุมการไหลเวียนของอากาศ อุณหภูมิ แสงสวาง ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

2 การจัดการสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ
2.1 การจดัการอาคารฟกไขสัตวปกเนื้อและอุปกรณ

2.1.1 กอนเขาภายในอาคารตองเปลี่ยนรองเทาที่ใชเฉพาะภายในเทานั้น 

2.1.2 ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคที่ออกฤทธิ์ไดดี ท่ีไดขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว

2.1.3 มีอุปกรณและสารทําความสะอาดมือที่เหมาะสม เชน สบู แอลกอฮอล น้ํายาฆาเชื้อโรค กอนเขา

ภายในอาคารฟกไขสัตวปกเนื้อ

ชื่อฟารม.........................................................ชื่อผูจัดการคอมพารทเมนต.............................................................

ชนิดการตรวจประเมิน  ตรวจรับรอง    ตรวจติดตาม    ตรวจตออายุ    อื่นๆ..............................

วันที่ตรวจประเมิน………....…………..ตรวจติดตามผลการแกไขครั้งท่ี 1…………………......ครั้งที่ 2………….......…….

ผูบันทึกขอมูลตรวจประเมนิ.........................ตรวจติดตามผลการแกไขครั้งท่ี 1…………………ครั้งท่ี 2……………..….
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2.1.4 มีการแยกอุปกรณเฉพาะสวนปฏิบัติงาน ตรวจสภาพ การทําความสะอาด และฆาเชื้อโรคสม่ําเสมอ

ถาจําเปนตองใชอุปกรณรวมกันตองลางทําความสะอาดและฆาเช้ือโรค กอนหรือหลังใชงานทุกครั้ง 

2.1.5 ชุดปฏิบัติงานภายในอาคารฟกไขสัตวปกเนื้อ หลังการใชงานซักลางชุดปฏิบัติงานใหสะอาด  

และฆาเชื้อโรคกอนนํากลับมาใชใหม 

2.1.6 มีการจดัแบงพื้นท่ีภายในอาคารฟกไขสัตวปกเนื้อใหเปนสัดสวนอยางชัดเจน ระหวางพื้นท่ี

สะอาดมากและพื้นที่สะอาดนอย

2.1.7 การเขาไปภายในอาคารฟกไขสัตวปกเนื้อ ใหเริ่มจากพื้นที่สะอาดมากสุดไปยังพื้นท่ีสะอาดนอยสุด   

2.1.8 หลังจากนําไขฟกออกจากตูฟก และนําลูกสัตวปกออกจากตูเกิดแลว ตองมีการทําความสะอาดและ

ฆาเชื้ออยางเหมาะสม

2.2 การจดัการบริเวณภายนอกรอบอาคารฟกไขสัตวปกเนื้อ

2.2.1 ภายในสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ ตองไมมีสัตวชนิดอื่น

2.2.2 มีมาตรการปองกนัไมใหมีสัตวปกชนิดอื่นอาศัยในเขตสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ

2.2.3 บริเวณภายนอกรอบอาคารฟกไขสัตวปกเนื้อตองสะอาด ไมเปนแหลงอาศัยของสัตวพาหะนําโรค

2.2.4 ตนไมหรือพุมไมไมควรปลูกชิดติดอาคาร ถามีตองตัดใหเตี้ยหรือโปรง เพื่อไมใหเปนที่อาศัย

ของสัตวปกชนิดอื่น

2.3 การจดัการไขฟกและลูกสัตวปกเนื้อ

2.3.1 ไขฟกมาจากแหลงผลิตที่นาเชื่อถอื และปลอดโรคไขหวัดนก

2.3.2 ไขที่จะนําเขาฟก ตองผานการฆาเชื้อดวยวิธีการท่ีเหมาะสม

2.3.3 ไขฟกท่ีเสียหาย ซากสัตวปก และของเสียตางๆ ตองเก็บใสภาชนะที่ปดมิดชิด สามารถปองกัน

สัตวพาหะและการแพรกระจายของเช้ือโรคได และนําไปทําลายดวยวิธีการท่ีเหมาะสมทุกวัน

2.4 การจดัการยานพาหนะ

2.4.1 มีการแยกยานพาหนะตามประเภทการใชงานอยางชัดเจน เชน รถขนไขฟก รถขนลูกสัตวปก 

รถขนของเสีย เปนตน

2.4.2 จอดยานพาหนะในสถานที่ท่ีกําหนดไวให

2.4.3 สถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ ตองแสดงและระบุพื้นท่ีในการฆาเชื้อยานพาหนะ ที่สามารถสังเกตเห็น

ชัดเจน เชน มีเสนกํากับที่พื้นใหยานพาหนะหยุด มีปายใหยานพาหนะหยุดกอนเขาพื้นที่ เปนตน

2.4.4 ยานพาหนะมีการฆาเช้ือโรคใหท่ัว โดยเฉพาะลอยานพาหนะ รวมทั้งแผนรองพื้นภายในยานพาหนะ 

2.4.5 พื้นท่ีที่ใชฆาเชื้อยานพาหนะ เปนพื้นคอนกรีตหรือวัสดุชนิดที่ทนทาน งายตอการทําความสะอาด 

2.4.6 มีการควบคุมของเสียที่เกิดจากการฆาเชื้อยานพาหนะ ไมใหปนเปอนรอบบริเวณอาคาร

2.5 การบันทึกขอมูล 

2.5.1 มีบันทึกดานสุขภาพสัตว เชน บันทึกการใชวัคซีน บันทึกการเก็บรักษาวัคซีน เปนตน 

2.5.2 มีบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว เชน บันทึกการตรวจสัตวปก หรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

2.5.3 มีบันทึกขอมูลการผลิต เชน บันทึกอัตราการฟกออกและอัตราการคัดทิ้ง
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2.5.4 มีบันทึกแหลงท่ีมาของไขฟกสัตวปก และบันทึกการเคลื่อนยายสัตวปก (ร.3/ร.4) 

2.5.5 มีบันทึกการควบคุมสัตวพาหะ

2.5.6 มีบันทึกการเขา-ออกสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อของบุคคลและยานพาหนะ พรอมระบุวันที่

ชื่อผูเขาเยี่ยม ชื่อหนวยงาน เหตุผลในการเขาเยี่ยม 

2.5.7 มีบันทึกอุณหภูมิและความชื้นของตูฟก และตูเกิด

2.5.8 มีบันทึกการใชสารเคมีและสารฆาเชื้อตางๆ

2.5.9 มีบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณตางๆ

2.5.10 มีบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบัการจดัการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ

2.5.11 บันทึกตองมีการเก็บรักษาไวอยางนอย 3 ป

2.6 การจดัทําเอกสารคูมือ

2.6.1 มีคูมือการจัดการสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ ที่แสดงใหเห็นรายละเอียดการปฏิบัติงานภายใน

สถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ

2.6.2 มีแผนการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ และเปนปจจุบัน

 - แผนภูมิการผลิต

 - การทวนสอบแผนภูมิการผลิตโดยผูมีอํานาจ

 - การวิเคราะหอันตราย ประกอบดวย การวิเคราะหอันตรายและมาตรการควบคุมในทุกขั้นตอน

 - การพิจารณาจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (การใช Decision Tree หรือ เครื่องมืออื่นในการวิเคราะห

จุดวิกฤตที่ตองควบคุม)

 - การกาํหนดคาวิกฤต

 - การตรวจติดตาม (ระบุสิ่งท่ีตองตรวจติดตามอันตรายจากเชื้อไขหวัดนก)

 - การแกไขเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนจากการตรวจติดตาม

 - การทวนสอบ ประกอบดวย วิธีการทวนสอบอันตรายจากเชื้อไขหวัดนกและการทวนสอบระบบ

2.6.3 มีเอกสารการปฏิบัติงานการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ

3 การจัดการบุคลากร
3.1 มีผูจัดการคอมพารทเมนต และปฏิบัติหนาที่ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด

3.2 การพักโรคของบุคลากรภายในและภายนอกสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อที่ตองปฏิบัติ ดังนี้

3.2.1 การสัมผัสสัตวปกหรือพบปะกับบุคคลที่เกี่ยวของกับสัตวปก ขณะอยูนอกสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ 

ตองพักโรคอยางนอย 72 ชั่วโมงกอนกลับเขาทํางาน และถามาจากพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงสูงหรือ   

เขตโรคระบาดตองหยุดพักอยางนอย 5 วัน กอนอนุญาตใหเขาทํางาน

3.2.2 อาการเจ็บปวย เชน มีการปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหาร ไมอนุญาต

ใหเขาทํางานในบริเวณฟกไข ตองพักใหหายปวยกอนกลับเขาทํางานในบริเวณฟกไข หรือให

ปฏิบัติงานบริเวณภายนอก
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3.3 การปฏิบัติเมื่อเขาบริเวณฟกไข ตองอาบน้ํา สระผม สวมเสื้อผา หมวกคลุมผม ผาปดปาก และ

รองเทาท่ีสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อจัดเตรียมไวให และตองแสดงขั้นตอนการปฏิบัติที่ทางเขา

อาคารฟกไขสัตวปกเนื้อ

3.4 บุคลากรไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และมีบันทึกหรือเอกสารรับรอง

ผานการฝกอบรม

3.5 มีการฝกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับบุคลากรภายในสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ

เปนประจําอยางตอเนื่อง

3.6 บุคลากรตองไมทํางานอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การขายสัตวปก ชําแหละ หรือตัดแตงซากสัตวปก

และควรกําหนดเง่ือนไขการจางงาน เพื่อใหสอดคลองกบัการจดัการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ

3.7 บุคลากรควรหลีกเลี่ยงการไปในท่ีที่มีสัตวปกหรือสุกร ไมเลี้ยงนกหรือสัตวปกอื่น

3.8 บุคลากรภายนอกและผูเยี่ยมสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ เม่ือเขาอาคารตองบันทึกการเขาเยี่ยมชม

3.9 พนักงานขับรถ เชน รถขนไขฟก รถขนลูกสัตวปก หามเขาในบริเวณฟกไข

3.10 ผูใหบริการวิชาการตองยึดความปลอดภัยทางชีวภาพอยางเครงครัด ในการเขา-ออกสถานท่ีฟกไข

สัตวปกเนื้อ ตองเริ่มจากพื้นที่สะอาดกอนไปพื้นท่ีสกปรก หากจําเปนตองเขาพื้นที่สกปรกกอน 

ตองอาบน้ําใหสะอาดและเปลี่ยนชุดใหมทุกครั้งกอนไปพื้นท่ีสะอาด

4 การจัดการดานสุขภาพสัตวปก
4.1 มีสัตวแพทยผูควบคุมฟารมท่ีสามารถใหคําปรึกษาไดตลอดเวลา และเขาสถานท่ีฟกไข

สัตวปกเนื้ออยางนอย 1 ครั้งตอเดือน เพื่อตรวจสอบการจัดการดานสุขภาพสัตวปก สุขอนามัย

ในพื้นท่ีเลี้ยงสัตวและสวัสดิภาพสัตวปก

4.2 มีโปรแกรมการสรางภูมิคุมโรคแกสัตวปกอยางเหมาะสม

4.3 มีบันทึกเกี่ยวกับวัคซีนในสัตวปก เชน ใบสั่งวัคซีน โปรแกรมการใหวัคซีน การใชวัคซีน 

การเก็บรักษาวัคซีน ซึ่งสามารถตรวจยอนกลับได

4.4 มีการตรวจสุขภาพสัตวอยางสม่ําเสมอ ทั้งทางอาการและทางหองปฏิบัติการ

4.5 ถาสงสัยวามีโรค ใหระงับการเขาเยี่ยมสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อที่ไมจําเปน และปรึกษา

สัตวแพทยผูควบคุมฟารมสัตวปก

4.6 ไขสัตวปกจากพอแมพันธุที่มีอัตราการปวย อัตราการตายที่ผิดปกติไมทราบสาเหตุ ตองระงับ   

การนําเขาฟกและแจงสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสัตวปกเพื่อทําการตรวจสอบ

5 การควบคุมสัตวพาหะ
5.1 มีการควบคุมสัตวพาหะที่มีประสิทธิผลอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

5.2 มีบันทึกการควบคุมสัตวพาหะ

5.3 มีการประเมินผลการควบคุมสัตวพาหะ
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6 การจัดการทรัพยากรน้ํา
6.1 น้ําที่ใชในสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อมาจากแหลงน้ําที่สะอาด มีการจัดการและดูแลแหลงน้ํา 

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เชน ไมเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวพาหะ หรือนกยายถิ่น

6.2 มีการตรวจคุณภาพน้ําของแหลงน้ําอยางนอยปละครั้ง จากหองปฏิบัติการท่ีไดการรับรองมาตรฐาน 

ทางหองปฏิบัติการ เพื่อใหม่ันใจไดวาน้ํามีคุณภาพเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

6.3 น้ําที่ใชในสถานท่ีฟกไขสัตวปก ผานการบําบัดหรือฆาเช้ือโรคดวยวิธีการที่เหมาะสมกอนนํามาใช

7 การจัดการสิ่งแวดลอม
7.1 มีระบบการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ดวยวิธีที่ไมทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรค

สูสิ่งแวดลอม 

7.2 มีพื้นท่ีหรือบริเวณเพื่อรองรับน้ําที่ใชลางพื้น ตูฟก ตูเกิดและอุปกรณ ไมใหน้ํากระจายไปทั่วบริเวณ

7.3 น้ําที่ใชลางพื้น ตูฟก ตูเกิดและอุปกรณ บําบัดใหเหมาะสมกอนการปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ

7.4 การกาํจัดขยะมูลฝอย ตองมีการรวบรวมไวในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดเพื่อปองกันสัตวพาหะนําโรค 

และนําไปกําจัดดวยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

8 การปฏิบัติดานความปลอดภัยทางชีวภาพในภาวะฉุกเฉิน
ผูประกอบการตองจัดทําระเบียบปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินของคอมพารทเมนตสําหรับ

สถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ โดยใหสอดคลองกับกฎหมายโรคระบาดสัตวและประกาศกรมปศุสัตว

ประกอบดวยมาตรการตางๆ ดังนี้

8.1 มาตรการสําหรับสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ

8.1.1 ประตูทางเขาสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อตองปดล็อคตลอดเวลา

8.1.2 อาคารฟกไขสัตวปกเนื้อ ตองปดล็อคหลังเลิกงาน  

8.1.3 ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัดโดยไมมีขอยกเวนท้ังสิ้น

8.2 มาตรการสําหรับบุคคล

8.2.1 หามบุคคลภายนอกเขาสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ งดการเขาปฏิบัติงานหรือตรวจเยี่ยมจากบุคลากร

ภายนอก ยกเวนกรณีที่จําเปนและตองไดรับอนุญาตจากผูที่มีอํานาจหรือสัตวแพทยผูควบคุมฟารม

8.2.2 งดการดูแลและซอมบํารุง ภายในสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ ยกเวนกรณีฉุกเฉินเรงดวนและจําเปน

8.2.3 บุคคลที่จะเขาสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อท่ีอยูระหวางการกักโรค ตองปฏิบัติตามมาตรการสําหรับ

การปฏิบัติงานอยางเครงครัด

8.3 มาตรการสําหรับการปฏิบัติงาน 

8.3.1 ตองมีแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจวามีความปลอดภัยในการเขาและออก จาก

สถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ

8.3.2 เมื่อจําเปนตองเขาสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ ตองปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด เชน การผาน

สเปรยฆาเชื้อบุคคล การอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผากอน – หลังเขาอาคารฟกไขสัตวปกเนื้อ 

เพื่อปองกันโรคเขาสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ และปองกันโรคแพรกระจายไปที่อื่น 
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8.3.3 ควรจอดรถใหหางจากอาคารฟกไขสัตวปกเนื้อประมาณ 60 เมตร ยกเวนรถท่ีตองปฏิบัติงานใน

บริเวณฟกไขสัตวปกเนื้อ ยานพาหนะท่ีจําเปนเทานั้นท่ีอนุญาตใหผานเขาสถานท่ีฟกไขสัตวปกเนื้อ

ยานพาหนะตองผานการลางทําความสะอาด และฆาเชื้อโรคทั้งบริเวณภายนอกตัวรถ และภายใน

หองโดยสารสวนที่สามารถลางได เชน แผนรองพื้นรถ ควรลางทําความสะอาด และฆาเชื้อโรค

ยานพาหนะอีกครั้งเมื่อออกจากสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ
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