
โครงการไข่สดปลอดภยั ใส่ใจผู้บริโภค  

(ปศุสัตว์ OK ) 



ประเภทสถานทีจ่ําหน่ายไข่สด ทีส่ามารถขอรับรอง 

ตามโครงการฯ (ปศุสัตว์ OK) 

• สถานทีจํ่าหน่ายไข่สดตามสถานทีท่ัว่ไป  

   แผงจาํหน่ายไข่สด ตามตลาดสด 

   ร้านขายของชาํท่ีมีการจาํหน่ายไข่สด 

   สถานท่ีจาํหน่ายไข่สดอ่ืนๆท่ีไม่มีการควบคุมอุณหภมิูส่ิงแวดลอ้มของร้าน 

• สถานทีจํ่าหน่ายไข่สดตาม Modern trade และ Shop  

  จุดจาํหน่ายไข่สดในหา้งสรรพสินคา้ 

  ซุปเปอร์มาร์เกต  

  สถานท่ีจาํหน่ายไข่สดท่ีมีการควบคุมอุณหภมิูของร้าน 

 

แบ่งเป็น 2 ประเภท 



ผูป้ระกอบการยืน่แบบฟอรม์ขอรบั 

การตรวจประเมิน 
ท่ีสนง.ปศอ. หรอืสนง.ปศจ.ในพื้นท่ี 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  
นดัหมายและเข้าตรวจประเมิน 

สถานท่ีจําหน่ายไข่สด 
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  
สรุปรายงานการตรวจประเมิน 

เสนอตอ่คณะกรรมการรบัรองฯ 
 คณะกรรมการ 

รบัรองฯ พจิารณา
ทบทวนผลการตรวจ

ประเมิน 
ปศสุตัว์เขต

ออกใบรบัรอง  

สนง.ปศจ.ตรวจสอบ 

แบบคําขอรับการรับรอง 

และหลกัฐานแนบ 

ขั้นตอนการขอรับรอง 

สถานทีจ่าํหน่ายไข่สดฯ (ปศุสัตว์ OK) 



การตรวจประเมินสถานท่ีจาํหน่าย ไข่สด (ปศุสัตว์ OK ) แบ่งเป็น 

  

 
ตรวจประเมิน

สถานที่จาํหน่าย 

ความสะอาด
ของร้าน / แผง 

/ ถาด 

สภาพแวดล้อม
ของจุด
จาํหน่าย 

การเกบ็รักษาไข่ 

การตรวจสอบ
ย้อนกลับ 

ตรวจสอบไข่ 
ณ ที่จาํหน่าย 

ความ
สะอาดของ

ฟองไข่ 

แยกจาํหน่าย
ไข่ตามเบอร์ 

ตรวจสอบไข่ 

- เก็บตวัอย่าง 

(แผงทัว่ไป) 

- ดผูล lab 
3rd party 

การตรวจรับรองใหม่ 

ยืนยันผลสารตกค้าง 

ตรวจตดิตามสถานที่
จาํหน่ายและเกบ็ตัวอย่าง 

ทุก 6 เดือน 

ตรวจ MA 

เฝ้าระวัง Salmo  

ตัวอย่าง 

ไข่สด / ผล lab 3 rd party  

การตรวจตดิตามประจาํปี 



 ***สามารถตรวจสอบยอ้นกลบั

สินคา้ได ้ณ จุดท่ีมีการตรวจประเมิน 

 มีใบอนุญาตใหท้าํการคา้สัตวห์รือ

ซากสัตว ์  (แบบ ร.10)  **อนาคต 

 

หลกัเกณฑ์การตรวจประเมนิสถานทีจ่ําหน่ายไข่สด  

(ปศุสัตว์ OK) 

ฟาร์มสัตว์ปีก 

มาตรฐาน (GAP) 

สถานทีจ่ําหน่ายไข่สด 

ศูนย์/สถานทีร่วบรวมไข่ 

- GAP ฟาร์มไก่ไข่ ตาม มกษ. 6909 

- GAP ฟาร์มเป็ดไข่ ตาม มกษ. 6905 

- GAP ฟาร์มนกกระทา ตาม มกษ. 6906 

 ข้ึนทะเบียนสถานท่ีรวบรวมไข่

กบักรมปศุสตัว ์และไดรั้บการ

ตรวจสอบยอ้นกลบัแลว้พบวา่

รับไข่สดมาจากฟาร์ม GAP 

สถานทีจ่ําหน่ายไข่สดฯ  

(ปศุสัตว์ OK) อืน่ๆ 

แหล่งทีม่าของไข่สด 



 พื้นท่ีวางจาํหน่ายไข่สด (ปศุสตัว ์OK) 

  แผงจาํหน่าย 

  ชั้นวาง 

  ตูแ้ช่ 

  ซุม้จาํหน่าย หรือบริเวณท่ีจาํหน่ายอ่ืนๆ    
 

 ไม่มีแสงแดดส่องกระทบกบัไข่โดยตรง มีแสงสวา่งเพียงพอใหผู้บ้ริโภคสงัเกตลกัษณะฟอง
ไข่ไดช้ดัเจน 

 
 ความสูง บริเวณพืน้ทีว่างจําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 

• กรณีเป็นแผงไข่    ≥60 เซนติเมตร จากพ้ืนจนถึงฟองไข่  

• ถาดไข่ หรือไข่บรรจุแพค็  ≥ 5 เซนติเมตร (พาเลทหรือวสัดุอ่ืนๆรอง) 

หลกัเกณฑ์การตรวจประเมนิสถานทีจ่ําหน่ายไข่สด  
(ปศุสัตว์ OK) (ต่อ) 

ทาํดว้ยวสัดุท่ีแขง็แรง  

ทนทาน ทาํความสะอาดง่าย  

ไม่เปียกช้ืน  ไม่มีส่ิงสกปรก 

 

บริเวณพืน้ทีว่างจําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 



  กรณ ีModern trade หรือ Shop  

 แยกจุดจาํหน่ายของไข่สด OK ออกจากไข่สดชนิดอ่ืนๆ 

 จดัแบ่งโซนอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น การกั้นสดัส่วน ใชสี้แยก 

 มีป้ายบ่งช้ี ชดัเจนวา่เป็นจุดจาํหน่ายไข่สด (ปศุสตัว ์OK)  

 มีการแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุไข่สด ระบุวนัท่ีผลิตและ 

แหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน  

 กรณจุีดจําหน่ายไข่สดตามสถานทีท่ัว่ไป  

 ไข่ท่ีจาํหน่ายทั้งหมดจะตอ้งมาจาก 

 สถานท่ีรวบรวมไข่ท่ีข้ึนบญัชีตรวจสอบยอ้นกลบัสถานท่ีรวบรวมไข่ ตามโครงการปศุสตัว ์OK  

 ฟาร์มเล้ียงสตัวปี์กท่ีไดรั้บรองการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP)  

 สถานท่ีจาํหน่ายไข่สด OK อ่ืน 

 มีการแสดงประเภทการจาํหน่าย แสดงเบอร์ไข่ และราคาของไข่สดท่ีจาํหน่ายใหผู้บ้ริโภคทราบ   

 

 

บริเวณจุดจําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 

หลกัเกณฑ์การตรวจประเมนิสถานทีจ่ําหน่ายไข่สด  
(ปศุสัตว์ OK) (ต่อ) 

Presenter
Presentation Notes
กรณีไข่คละ ต้องมีป้ายแสดงประเภทการจำหน่าย



  ไข่สดท่ีวางจาํหน่ายตอ้งจดัใหมี้ระบบหมุนเวยีน 

สินคา้ตามลาํดบัอายสิุนคา้ (First In First Out: FIFO) 

   หากมีการควบคุมอุณหภมิูส่ิงแวดลอ้มของร้าน ตอ้งมีการควบคุม 

อุณหภมิูไม่เกิน  25˚c 

   เป็นบริเวณท่ีไม่มีแสงแดดส่องกระทบกบัไข่โดยตรง  

   มีแสงสวา่งเพียงพอใหผู้บ้ริโภคสังเกตลกัษณะฟองไข่ไดช้ดัเจน 

 
 

 

บริเวณจุดจําหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) 

หลกัเกณฑ์การตรวจประเมนิสถานทีจ่ําหน่ายไข่สด  
(ปศุสัตว์ OK) (ต่อ) 

Presenter
Presentation Notes
กรณีไข่คละ ต้องมีป้ายแสดงประเภทการจำหน่าย



ชั้นวางตอ้งมีความสูงจากพ้ืนไม่นอ้ยกวา่ 60 เซนติเมตร จนถึงฟองไข่ หากเป็น

ถาดไข่ ถาดล่างสุดตอ้งวางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 5 เซนติเมตร หรือตอ้งมีความ

สูงจากพื้นในลกัษณะท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือน โดยมีพาเลทหรือวสัดุอ่ืนๆ

รองใตถ้าดไข่ 

แยกสินคา้ไข่สดท่ีหมดอาย ุแตก บุบ เสียหาย หรือรอการส่งคืนในบริเวณเฉพาะ 

(มีป้ายหรือเคร่ืองหมายชดัเจน) และสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดถึ้ง

แหล่งท่ีมาและวนัท่ีผลิตได ้

 

 

 

 

 
 

 

บริเวณพืน้ทีเ่กบ็ไข่สด (ปศุสัตว์ OK) เพือ่รอจําหน่าย 

หลกัเกณฑ์การตรวจประเมนิสถานทีจ่ําหน่ายไข่สด  
(ปศุสัตว์ OK) (ต่อ) 

Presenter
Presentation Notes
กรณีไข่คละ ต้องมีป้ายแสดงประเภทการจำหน่าย



 มีการระบายอากาศดี แหง้ ไม่มีแสงแดดส่องกระทบกบัฟองไข่โดยตรง 

 มีระบบหมุนเวยีนสินคา้ตามลาํดบัอายสิุนคา้   (First In First Out: FIFO)  

หากมีการควบคุมอุณหภมิูส่ิงแวดลอ้มของร้าน ตอ้งมีการควบคุมอุณหภมิูไม่

เกิน  25˚c 

 

 

 

 

 
 

 

บริเวณพืน้ทีเ่กบ็ไข่สด (ปศุสัตว์ OK) เพือ่รอจําหน่าย 

หลกัเกณฑ์การตรวจประเมนิสถานทีจ่ําหน่ายไข่สด  
(ปศุสัตว์ OK) (ต่อ) 

Presenter
Presentation Notes
กรณีไข่คละ ต้องมีป้ายแสดงประเภทการจำหน่าย



 ไม่เป็นแหล่งอาศยัของสัตวพ์าหะ ไม่พบสัตวพ์าหะ  

 กาํจดัและตรวจติดตาม หนู แมลงและสัตวพ์าหะนาํโรคอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม (อาจมี
การจดบนัทึกเป็นระบบเอกสาร)   

 ทาํความสะอาดบริเวณสถานท่ีจาํหน่ายและบริเวณโดยรอบเป็นประจาํทุกวนั   

 มีท่ีรองรับมูลฝอย เช่น เศษไข่แตก ไข่เน่าเสีย แยกออกจากขยะประเภทอ่ืนๆ   

 ถาดใส่ไข่, แผงใส่ไข่, อุปกรณ์ในการเลือกไข่ (ตะกร้า ถาด หรือภาชนะอ่ืนๆ)  ตอ้ง
มีสภาพดี สะอาด ไม่มีส่วนแหลมคมท่ีเป็นอนัตรายต่อฟองไข่  

 มีการแยกรวบรวมถาดหรือแผงท่ีใชง้านแลว้เพ่ือการส่งคืนไปทาํความสะอาด 

สุขลกัษณะของสถานท่ีจาํหน่ายไข่สด (ปศุสตัว ์OK) 

หลกัเกณฑ์การตรวจประเมนิสถานทีจ่ําหน่ายไข่สด  
(ปศุสัตว์ OK) (ต่อ) 



 ตอ้งสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีสะอาด 

 ตอ้งปฏิบติัตามหลกัสุขอนามยัส่วนบุคคล  

และมือตอ้งสะอาดก่อนสัมผสัไข่ 

 ตอ้งปิดแผล (ท่ีสัมผสักบัไข่) ใหมิ้ดชิด 

ป้องกนัการปนเป้ือนไปยงัไข่สดได ้   

 ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

หรือโรคท่ีแสดงอาการท่ีสังคมรังเกียจ  

 

สุขลกัษณะผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีจาํหน่ายไข่สด (ปศุสตัว ์OK) 

หลกัเกณฑ์การตรวจประเมนิสถานทีจ่ําหน่ายไข่สด  
(ปศุสัตว์ OK) (ต่อ) 



การรบัรองสถานท่ีจําหน่ายไข่สดฯ (ปศุสตัว ์OK ) ในระยะแรก  

ไข่อนามยั กรมปศสุตัว์ 

กษ 02 6909/107-1 GAP 

กษ 02 6910/107-1 GMP 

สถานท่ี ท่ีจําหน่ายไข่อนามยั สถานท่ีจําหน่ายไข่สดฯ (ปศุสตัว ์OK) 

รบัรองสถานท่ีจาํหน่ายไข่สด ท่ีจาํหน่ายไข่อนามยั 



การข้ึนบญัชีตรวจสอบยอ้นกลบัสถานท่ีรวบรวมไข่  

ตามโครงการปศุสตัว ์OK 

ผูป้ระกอบ 

การย่ืนคําขอ

ข้ึนทะเบียนท่ี

สนง.ปศข. 

จดัทําทะเบียนฯ  

และหมายเลข

ประจําสถานท่ี

รวบรวมไข่ 

ตรวจสอบ

ยอ้นกลบัไข่สด 

จากสถานท่ี

รวบรวมไข่ ไป

ยงั ฟาร์มสตัวปี์ก 

GAP 

บญัชีตรวจสอบ

ยอ้นกลบัสถานท่ี

รวบรวมไข่ ตาม

โครงการปศุสตัว ์

OK 

สนง.ปศข. กรมปศุสตัว ์
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