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คํานํา 

กลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ไดดําเนินการ
ปรับรูปแบบการรับรองมาตรฐานตางๆ ของกรมปศุสัตวตามหลักการของระบบการตรวจรับรองตามหลักสากล 
ISO/IEC 17021-1:2015 ซึ่งคูมือการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขเลมน้ี ถือเปนคูมือที่เรียบเรียง
ตามหลักการระบบเอกสารคุณภาพตามมาตรฐานสากลดังกลาว โดยมี วัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทาง                  
ในการปฏิบัติงานในการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข เพื่อใหเจาหนาที่กรมปศุสตัว
ที่เปนผูตรวจประเมินและคณะกรรมการรับรอง มีความเขาใจในการปฏิบัติงานและข้ันตอนการรับรองสอดคลอง
เปนมาตรฐานเดียวกันกันทั้งประเทศและสรางความนาเช่ือถือสําหรับการเปนหนวยรับรองของกรมปศุสัตว รวมทัง้
ใหผูประกอบการที่สนใจขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขทราบข้ันตอนการขอรับรอง    
และเงื่อนไขการรับรองที่เกี่ยวของ แนวทางการจัดทําคูมอืฉบับน้ีไดอางอิงการรับรองตามมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) เพื่อการยอมรับความสามารถ     
ของหนวยรับรองตอไป  

หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมน้ี จะเปนประโยชนสําหรับเจาหนาที่กรมปศุสัตวและผูประกอบการ       
ที่ใหความสนใจในการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนยรวบรวมไข     
ของประเทศไทยใหสูงข้ึนและผลผลิตไขมีความปลอดภัยตอผูบริโภคทั้งประเทศ หากมีขอเสนอแนะประการใด 
โปรดกรุณาแจงกลุมรับรองดานการปศุสัตวเพื่อดําเนินการปรับปรุงในโอกาสตอไป 
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บทนํา 
คูมือการรับรองการปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 
ไข ถือเปนอาหารที่สําคัญอยางหน่ึงของประชาชน ไขเปนแหลงโปรตีนที่สามารถหาซื้อไดสะดวกและนิยม

บริโภคในทุกเพศทุกวัย ในไขหน่ึงฟองมีสารอาหารและคุณประโยชนมากมาย ไข จึงถือเปนสินคาปศุสัตวที่มี
ความสําคัญที่ตองมีการควบคุมดูแลคุณภาพ เพราะดวยเหตุที่นิยมบริโภคในวงกวาง หากมีปญหาที่เกิดข้ึน       
จากดานความปลอดภัยในอาหาร เชน มีการปนเปอนจุลินทรียหรือสารตกคาง จะสงผลกระทบตอความเช่ือมั่น   
ของผูบริโภคและเกษตรกรผูผลิตไขทั้งหมด กรมปศุสัตวจึงมีมาตรการในการกํากับดูแลการผลิตทั้งวงจรต้ังแตระดับ
ตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า ไดแก โรงงานผลิตอาหารสัตวสัตวที่ตองมีการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. 2558 การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือฟารมมาตรฐานในฟารมไกไข ฟารมเปดไข 
ฟารมนกกระทา การเก็บตัวอยางไขตรวจสอบ แตข้ันตอนการผลิตที่สําคัญข้ันตอนหน่ึงที่สงผลตอคุณภาพของไข
กอนถึงมือผูบริโภค คือ ข้ันตอนการรวบรวมผลผลิต ณ ศูนยรวบรวมไข ที่ถือเปนหัวใจสําคัญในการคัดคุณภาพไข
จากฟารมตางๆกอนสงถือแหลงจําหนายตอไป จึงเปนภารกิจสําคัญที่กรมปศุสัตวควรเขาไปกํากับดูแลการผลิตไขใน   
ศูนยรวบรวมไขใหไดมาตรฐานการผลิตที่ดี 
 ศูนยรวบรวมไข มีการกระจายตัวในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย ทําหนาที่ในการคัดคุณภาพของไข    
จากฟารมตางๆกอนแยกตามขนาดมาตรฐานของไขออกเปนเบอรไข 0-5 กอนรวบรวมเปนถาดแผงไขหรือบรรจุ
ภัณฑตางๆเพื่อสงจําหนายตอไป แมข้ันตอนการผลิตในศูนยรวบรวมไขจะไมซับซอนนัก แตกระบวนการคัด
คุณภาพของไขที่ดีที่เหมาะสมตอการบริโภคน้ันเปนกิจกรรมที่สําคัญที่จะตองมีการกํากับดูแลใหไดเกณฑมาตรฐาน
เดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดประกาศมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง   การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไข (มกษ.6910-2555) ต้ังแตป พ.ศ. 2555 ซึ่งจัดเปนมาตรฐานทั่วไปที่ใชหลักการของ Good 
Manufacturing Practice: GMP ในการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งการขอรับรองน้ีไมใชมาตรฐานบังคับ ข้ึนกับ
ความสมัครใจของผูบริโภค แตการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มข้ึน ถือเปนประเด็น
สําคัญของรัฐบาล ดังจะเห็นไดจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในประเด็นยุทธศาสตรที่  2 ดานการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน มีประเด็นของสินคาเกษตรในการยกระดับมาตรฐานและมูลคาเพิ่ม และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
ซึ่งใหความสําคัญกับการยกระดับมาตรฐานสินคาเพื่อการแขงขัน รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดนอมนํา
ประเด็นของยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มาจัดทําเปน
ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) โดยมียุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมาตรฐานสินคา ก็ใหความสําคัญไว การสงเสริมใหผูประกอบการศูนยรวบรวมไขของประเทศไทยเขา
สูการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขจึงเปนประเด็นสําคัญที่กรมปศุสัตวเรงยกระดับมาตรฐาน 
 

การดําเนินการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไขของกรมปศุสัตว 
กรมปศุสัตวในฐานะของหนวยงานรัฐที่เปนผูรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรดานที่เกี่ยงของกับสนิคาปศุสตัว 

(Competence Authority) ไดดําเนินการใหการรับรองการปฏิบัติที่ ดี (GMP) สําหรับศูนยรวบรวมไขตาม
มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง   การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข (มกษ.6910-2555) ต้ังแตป พ.ศ.2555 ซึ่งใน
ระยะแรก ยังไมมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข มีเพียงการ
จัดทําแบบฟอรมการย่ืนขอรับรอง ศรข.1 และหลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ศูนยรวบรวมไข (Checklist) สวนวิธีปฏิบัติในการดําเนินการรับรองประเด็นอื่นๆ ใชการอางอิงการปฏิบัติจากคูมือ
กรมปศุสัตว เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ (กรมปศุสัตว, 2556) มาใชเปน
แนวทางในการรบัรองไปกอน เน่ืองจากกระบวนการรับรองใชคณะกรรมการและผูตรวจประเมินชุดเดียวกัน 

1 



กราฟแสดงจํานวนศูนยรวบรวมไขที่ไดรบัการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรบัศูนยรวบรวมไข ป 2555 – 2561 

          
(ขอมูลจากสํานักพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กันยายน 2561) 

 

แนวคิดการจัดทําคูมือการรับรองการปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
 

ในชวงป 2558 มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบมีการถูกทบทวนและยกระดับจาก
มาตรฐานทั่วไปเปนมาตรฐานบังคับ จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาบางสวนในคูมือกรมปศุสัตว เรื่อง การปฏิบัติ
ทางสุขลักษณะที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ ในสวนของหลักเกณฑการตรวจประเมินและมีคําอธิบาย
หลักเกณฑการตรวจประเมิน รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบหลักเกณฑการตรวจประเมินใหสอดคลองตามมาตรฐาน
บังคับและหลักการบางสวนของมาตรฐาน ISO-IEC 17021-1:2015 ซึ่งเปนแนวคิดในการพัฒนาระบบการรับรอง
ทั้งหมดของสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศทั้งโรงฆาสัตว ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ และศูนยรวบรวมไขให
สอดคลองตามหลักการดังกลาว เพื่อใหการรับรองของกรมปศุสัตวมีความนาเช่ือถือในระบบการรับรอง
นอกเหนือจากบทบาทของภาครัฐ เน่ืองจากองคความรูและทักษะของผูตรวจประเมินและคณะกรรมการรับรองมี
พรอมอยูแลว ขาดแตการปรับระบบการรับรองเพื่อรองรับการยอมรับความสามารถกับสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ในขอบขายหนวยรับรองระบบ GMP ตอไป จึงมีการเตรียมความพรอมของ
ระบบและอบรมบุคลากรในระบบใหทราบถึงหลักการของมาตรฐาน ISO-IEC 17021-1:2015 ในการจัดอบรมป 
2558ใหแกผูตรวจประเมินและคณะกรรมการ การเตรียมความพรอมของหัวหนาผูตรวจประเมินในการอบรม
หลักสูตรหัวหนาผูตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการทดสอบระบบคุณภาพภายในกรมปศุสัตว 
จนกระทั่งไดทบทวนเอกสารคุณภาพในสวนของคูมือการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ      
ตามมาตรฐานบังคับและการจัดทําคูมือฉบับน้ีในที่สุด 
 คูมือการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใหเจาหนาที่กรมปศุสัตว           
ที่เปนผูตรวจประเมินและคณะกรรมการ รวมทั้งผูประกอบการที่สนใจขอรับรองมาตรฐานมีความเขาใจในข้ันตอน
และเกณฑการรับรองสอดคลองกันทั้งประเทศและสรางความนาเช่ือถือสําหรับการเปนหนวยรับรองของปศุสัตว 
เพื่อใหเจาหนาที่กรมปศุสัตวไดยึดถือเปนคูมือที่ใชในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการรับรองศูนยรวบรวมไข สอดคลอง
ตามเกณฑมาตรฐานสินคาเกษตรตอและหลักการของมาตรฐาน ISO-IEC 17021-1:2015 ซึ่งเปนมาตรฐานสากล
ของหนวยรับรอง โดยเน้ือหาหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงคือระบบทะเบียนผูตรวจประเมินและคณะกรรมการรับรอง 
ระบบ Manday ระบบการตรวจรับรองใหมที่เพิ่มข้ันตอนระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ระบบการจัดทําใบรับรองตาม
มาตรฐานสินคาเกษตร ระบบการรักษาความลับและความเปนกลางในการแจงการมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งระบบ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ซึ่งเพิ่มเติมใหม 
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วัตถุประสงคของคูมือฯ 
1.  ใชเปนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่กรมปศุสัตว ในกระบวนการการรับรองมาตรฐานการปฏิบติั

ที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข รวมถึงกําหนดเอกสารแบบฟอรมตางๆที่ใชในกระบวนการรับรองการปฏิบติั
ที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

2. ใชเปนคูมือในการประชาสัมพันธใหผูประกอบการและเจาหนาที่กรมปศุสัตวทราบถึงหลักเกณฑและ
เงื่อนไขของการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

3. ใชเปนหลักเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข (Checklist) และคําอธิบาย
หลักเกณฑการตรวจประเมินเพื่อใหผูตรวจประเมินทั่วประเทศไดใชเปนแนวทางตรวจเพื่อใหผูตรวจ
ประเมินของกรมปศุสัตวสามารถตรวจประเมินไดเกณฑมาตรฐานเดียวกัน 

4.  ผูตรวจประเมินสามารถศึกษาเทคนิคและอางอิงองคความรูที่ใชในการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี
สําหรับศูนยรวบรวมไขจากคูมือน้ีประกอบการตรวจประเมินได 

5. เพื่อใหกระบวนการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขของกรมปศุสัตวมีความ
นาเช่ือถือ และมีความสอดคลองกันทั่วประเทศ ตามแนวทางการรับรองมาตรฐานของสากล กําหนดไว
เปนคูมือตามเอกสารคุณภาพ 

 
โครงสรางของคูมือฯ 
 คูมือการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรบัศูนยรวบรวมไขฉบับน้ี ไดแบงสวนของเน้ือหาออกเปน 4 สวนหลกั 
ดังน้ี 

- บทนํา 
บททั่วไป อธิบายประวัติความเปนมาในการจัดทําคูมือ คํานิยาม และรหัสเอกสารคุณภาพตางๆ 

- คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
รวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกประเด็นในการรบัรองสําหรบัใหผูประกอบการทราบข้ันตอน 
ผูตรวจประเมินและคณะกรรมการดําเนินการไดถูกตองตามแนวทางเดียวกัน 

- แบบฟอรมที่ใชในการรบัรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข  
แบบฟอรมที่นําไปใชจรงิในการรับรอง 

- ภาควิชาการ 
รวบรวมขอมูลทางวิชาการเปนฐานขอมลูใหกับผูประกอบการปฏิบัติไดถูกตองตามมาตรฐานและ
เทคนิคในการตรวจประเมินสําหรบัผูตรวจประเมินปฏิบัติไดสอดคลองกัน 

 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับน้ีจะเปนประโยชนและใชงานไดดีสําหรับทุกฝายตอไป 
 

  นายเอกชัย กอเกียรติสกุลชัย 
  นายมนัสกจิ พลศร ี

กรมปศุสัตว 
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บทนิยาม 
คําศพัทสําหรับการรับรองการปฏิบตัิทีด่ีสําหรบั

ศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  G-DEF-ECC-01 

หนา                             8 /4        

แกไขครั้งที่                         0 

ประกาศใชวันที ่  1 ตุลาคม 2562 

 
 ความหมายของคําที่ใชในคูมือการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข มีดังตอไปน้ี 
 

1. ศูนยรวบรวมไข (Egg Collecting Center) หมายความวา สถานประกอบการที่รับ และรวบรวมไข
จากฟารมสัตวปกสําหรับจัดการตามหลักสุขลักษณะกอนนําสงสูแหลงจําหนายไข หรือโรงงาน ซึ่งครอบคลุม 
อาคารปฏิบัติงานรวบรวมและคัดไข สถานที่เก็บรักษา บริเวณการจัดสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะไขเนา หรือไขที่ไมเหมาะ
สําหรับบริโภค  

2. การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข  (Good Manufacturing Practices for Egg Collecting 
Center ; GMP)   หมายความวา มาตรฐานซึ่งกําหนดการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ต้ังแต
การรับวัตถุดิบ คัดไข บรรจุ เก็บรักษาและขนสง เพื่อใหไดไขจากสัตวปก เชน ไขไก ไขเปด ไขนกกระทา ใน
ลักษณะไขทั้งฟอง (shell egg) ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการจาหนาย ทั้งน้ีไมรวมไขสําหรับการผลิตลูกสัตวปก ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  

3. ผูประกอบการ (Entrepreneur) หมายความวา เจาของหรือผูจัดการศูนยรวบรวมไข  
4. ผูขอรับรอง (Audit client) หมายความวา ผูประกอบการหรือผูแทนที่มีความประสงคจะขอรับรองการ

ปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข  
5. ผูรับการตรวจประเมิน (Auditee) หมายความวา ผูประกอบการของศูนยรวบรวมไขที่รับการตรวจ

รับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข  
6. ผูได รับการรับรอง (Certified Auditee) หมายความวา ผูขอรับรองที่ผานการตรวจประเมิน          

และไดรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข  
7. ผูนําทาง (Guide) หมายความวา บุคคลที่ ถูกแตงต้ังโดยผูรับการตรวจประเมินเพื่อชวยเหลือ          

คณะผูตรวจประเมนิ  
8. คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายความวา คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดี

สําหรับสถานประกอบการผลิตภัณฑปศุสัตวภายในประเทศ ซึ่งแตงต้ังโดยกรมปศุสัตว ใหทําหนาที่พิจารณาการให
การรับรองครั้งแรก การขยายขอบขาย การพักใช การเพิกถอน การคืนสิทธ์ิและการตออายุใบรับรอง 

9. คณะผูตรวจประเมิน (Audit team) หมายความวา คณะผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับ 
ศูนยรวบรวมไขซึ่งเปนคณะบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากกรมปศุสัตวใหทําหนาที่ตรวจประเมินการปฏิบติัทีดี่สาํหรบั
ศูนยรวบรวมไข โดยตองเปนผูที่ไดข้ึนทะเบียนผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถานประกอบการผลิตภัณฑ
ปศุสัตวภายในประเทศ 

10. ผูตรวจประเมิน (Auditor) หมายความวา ผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข  
ซึ่งเปนบุคคลที่ทําหนาที่ตรวจประเมินศูนยรวบรวมไข โดยตองเปนผูที่ไดข้ึนทะเบียนผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี
สําหรับสถานประกอบการผลิตภัณฑปศุสัตวภายในประเทศ 

11. ผูตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากกรมปศุสัตวใหทํา
หนาที่พิจารณาการคงไว ซึ่งการรับรองและการยกเลิกการรับรองการปฏิบัติที่ ดีสําหรับสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑปศุสัตวภายในประเทศ 
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12. ผูตรวจประเมินฝกหัด (Provisional Auditor) หมายความวา ผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับ

ศูนยรวบรวมไขฝกหัดซึ่งเปนบุคคล ที่อยูระหวางการฝกหัดการตรวจประเมิน โดยปฏิบัติงานภายใตการควบคุม  
ของหัวหนาคณะผูตรวจประเมินที่ไดรับการแตงต้ังจากกรมปศุสัตว 

13. หัวหนาผูตรวจประเมินฝกหัด (Provisional Lead Auditor) หมายความวา หัวหนาผูตรวจประเมิน
การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขฝกหัดซึ่งเปนผูตรวจประเมินที่อยูระหวางการฝกหัดเปนหัวหนาผูตรวจ
ประเมิน โดยปฏิบัติงานภายใตการควบคุมของหัวหนาคณะผูตรวจประเมินที่ไดรับการแตงต้ังจากกรมปศุสัตว 

14. ผู เ ชี่ ย วช า ญด า น เ ทค นิค  ( Technical Expert)  ห มายความ ว า  บุ คคล ที่ ใ ห ค ว าม รู ห รื อ                      
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานแกคณะผูตรวจประเมิน  

15. ผูสังเกตการณ (Observer) หมายความวา บุคคลที่เขารวมในกลุมผูตรวจประเมิน แตไมมีสวนเกี่ยวของ
ในการตรวจประเมิน  

16. การตรวจประเมิน (Audit) หมายความวา การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขซึ่ง
เปนกระบวนการที่เปนระบบ เปนอิสระ และเปนเอกสาร เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการตรวจประเมิน และประเมิน
ความเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาความสอดคลองของการปฏิบัติตามเกณฑการตรวจประเมิน  

17. การใหการรับรอง (Granting Certification) หมายความวา การอนุมัติใหการรับรองการปฏิบัติที่ดี
สําหรับศูนยรวบรวมไขแกผูประกอบการซึ่งยังไมเคยไดรับการรับรองหรือไมไดอยูระหวางอายุการรับรอง โดย
คณะกรรมการรับรอง ภายหลังการตรวจติดตามผลของคณะผูตรวจประเมิน 

18. การคงไวซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายความวา การอนุมัติใหคงการรับรองการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขแกผูประกอบการที่ไดรับการรับรองและยังอยูระหวางอายุใบรับรองโดยผูตัดสิน
การรับรอง ภายหลังการตรวจรับรองใหมของคณะผูตรวจประเมิน 

19. การตออายุการรับรอง (Recertification) หมายความวา การอนุมัติใหการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ศูนยรวบรวมไขแกผูประกอบการที่ย่ืนขอตออายุการรับรองโดยคณะกรรมการ ภายหลังการตรวจตออายุการ
รับรองของคณะผูตรวจประเมิน 

20. การขยายขอบขายการรับรอง (Scope expanding Certification) หมายความวา การอนุมัติให  
การรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขแกผูประกอบการซึ่งไดรับการรับรองแลว แตมีการขยายขอบขาย
ของไขชนิดอื่นที่นําเขาในศูนยรวบรวมไขนอกเหนือจากที่เคยไดรับการรับรองไปแลว 

21. การพักใชการรับรอง (Suspending Certification) หมายความวา การอนุมัติพักใชการรับรอง      
การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข โดยคณะกรรมการแกผูไดรบัการรับรอง  

22. การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification)  หมายความวา การอนุมั ติเพิกถอน 
การรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขโดยคณะกรรมการแกผูไดรับการรับรอง 

23. การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความวา การอนุมัติยกเลิกการรับรอง    
การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขแกผูไดรับการรับรองโดยผูตัดสินการรับรอง  

24. การคืนสิทธิ์การรับรอง (End of suspending certification) หมายความวา การอนุมัติการคืนสิทธ์ิ
การรับรองใหกับผูประกอบการที่ถูกพักใชการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข โดยคณะกรรมการ 
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25. การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit) หมายความวา การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง  
การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขตามมาตรฐานในครั้งแรก ครอบคลุมการตรวจระยะที่ 1 และระยะที่ 2  

26. การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) หมายความวา การตรวจประเมินศูนยรวบรวมไขไดรับ
ใบรับรองจากกรมปศุสัตว เปนระยะตามรอบที่กําหนดไว เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ไดรับการรับรอง         
การตรวจประเภทน้ีอาจเลือกตรวจในบางขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข เพื่อบงช้ีถึงภาพรวม
ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

27. การตรวจติดตามผลการแกไข (Follow-up Audit) หมายความวา การตรวจประเมินเพื่อติดตามผล
การแกไขขอบกพรอง จากการตรวจประเมินครั้งกอน  

28. การตรวจต ออายุ ใบ รับรอง (Recertification Audit)  หมายความว า  การตรวจประเมิ น                 
เพื่อการรับรองการปฏิบัติที่ ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข โดยตรวจประเมินอยางละเอียดในทุกขอกําหนด              
ของการปฏิบัติที่ดีน้ันๆ ซึ่งจะดําเนินการในการตรวจประเมนิกอนใบรับรองสิ้นอายุ 

29. การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายความวา การตรวจศูนยรวบรวมไขที่ไดรับการรับรองซึ่งมี
ปญหาหรือมีการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน หรือเฉพาะดาน เชน การจัดการ               ดาน
สิ่งแวดลอม เปนตน การตรวจชนิดน้ีจะมุงเนนเกี่ยวกับเรื่องที่เปนปญหาเทาน้ัน โดยไมแจงใหผูประกอบการทราบ
ลวงหนา 

30. การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) หมายความวา การตรวจประเมินภายในจากคณะผูตรวจ
ประเมินภายในเพื่อติดตามดูกระบวนการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการผลิตภัณฑปศุสัตวภายในประเทศ  
ของคณะผูตรวจประเมินหรือคณะกรรมการ 

31. ขอบกพรอง (Nonconformity) หมายความวา สิ่ งที่ ไมสอดคลองตามขอกําหนดหลักเกณฑ           
ของมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

32. ขอบกพรองรุนแรงมาก (Critical Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด   
การปฏิบัติที่ดีและสงผลรายแรงมากโดยตรงตอคุณภาพไข ไดแก  การนําเขา การปนเปอนขาม หรือการเพิ่ม
จํานวนของอันตรายทางอาหาร 

33. ขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข และสงผลรายแรงตอระบบการผลิต 

34. ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความวา สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด       
การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ในบางสวนและไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิต 

35. ขอสังเกต (Recommendation/Observation) หมายความวา สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง             แต
หากปลอยไวหรือละเลยอาจนําไปสูขอบกพรองได  

36. ขอแนะนําโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement: OFI) หมายความวา        
สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรองตามเกณฑการรับรอง แตผูตรวจประเมินไดใหคําแนะนําไวเปนโอกาสในการปรับปรุงแก
ผูประกอบการ 
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37. ใบรับรอง (Certificate) หมายความวา ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติที่กรมปศุสัตวออกใหแก
ผูประกอบการ 

38. เอกสารสารสนเทศ (Documented information) หมายความวา ขอมูลที่ตองมีการควบคุมและเก็บ
รักษาไวโดยองคกร และสื่อที่ใชเก็บขอมูลดังกลาว  

 
อน่ึง ในคูมือการปฏิบัติงานบางฉบับอาจมีการกําหนดนิยามเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงความหมายจากบท

นิยามน้ี หากไมไดกําหนดไวเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงนิยาม ใหยึดความหมายตามบทนินามน้ีเปนสําคัญ 
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รูปแบบการกําหนดรหัสเอกสารคุณภาพ 
 

A-BBB-CCC-DD 
A หมายถึง ประเภทของเอกสารคุณภาพ 
B หมายถึง ชนิดหมวดหมูของเอกสารคุณภาพ 
C หมายถึง เอกสารคุณภาพน้ีใชสําหรับสถานประกอบการปศุสัตวแบบใด 
D หมายถึง ลําดับของเอกสารคุณภาพในหมวดหมูน้ัน 
 
ตารางแสดงการกําหนดรหัสเอกสารคุณภาพ 

 
ประเภท ลําดับ รหัส ชื่อเอกสาร 

G = คํ า อ ธิบ าย
ทั่วไป 

1 G-DEF-ECC-01 บทนิยาม 
2 G-DEF-ECC-02 การกําหนดรหัสเอกสารคุณภาพ 

R = หลักเกณฑ 1 R-CSC-ECC-01 หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ศูนยรวบรวมไข 

P = คูมือข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

1 P-PMN-ECC-01 คูมือประชาชนการขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไข 

2 P-FLO-ECC-01 แผนผังข้ันตอนการขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไข 

3 P-FBO-DLP-01 คูมือข้ันตอนการฝกอบรมการปฏิบัติที่ ดีสําหรับสถาน
ประกอบการปศุสัตวภายในประเทศสําหรับผูประกอบการ 

4 P-LIS-DLP-01 คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานคุณสมบัติ การข้ึนทะเบียน การ
รักษาสภาพและการประเมินสมรรถนะ หัวหนาผูตรวจ
ประเมินและผูตรวจประเมิน สถานประกอบการปศุสัตว
ภายในประเทศ 

5 P-MD-ECC-01 คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกําหนดระยะเวลาการ
ตรวจประเมิน (MANDAY) 

6 P-AUD-ECC-01 คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการตรวจประเมิน การ
ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผล การ
ตรวจตออายุใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแกไข การ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
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ประเภท ลําดับ รหัส ชื่อเอกสาร 

P = คูมือข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

7 P-AUD-ECC-02 คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน การตรวจกรณีพิเศษ (Special 
Audit) การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

8 P-AUD-ECC-03 คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน ( Internal Audit) การปฏิบั ติที่ ดีสํ าหรับ ศูนย
รวบรวมไข 

9 P-LIS-DLP-02 คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การข้ึนทะเบียน 
การรักษาสภาพ และการประเมินสมรรถนะ คณะกรรมการ
รับรอง สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

10 P-CC-DLP-01 คู มื อ ข้ันตอนก ารป ฏิบั ติ ง าน  กา ร ดํ า เ นินการ ขอ ง
คณะกรรมการรับ รองสถานประกอบการป ศุสั ตว
ภายในประเทศ 

11 P-CER-ECC-01 คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดทําใบรับรองการปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

12 P-DP-DLP-01 คูมือข้ันตอนการปฏิบั ติงาน บทบาท หนาที่ และการ
ดําเนินงานสําหรับผูตัดสินการรับรองสถานประกอบการปศุ
สัตวภายในประเทศ 

13 P-CNC-ECC-01 คูมือ ข้ันตอนการปฏิบั ติงาน การยกเลิกการรับรอง 
(Cancelling Certification) 

14 P-SC/WC-ECC-
01 

คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน การพักใชและเพิกถอนการ
รับรอง (Suspending and Withdrawing Certification) 

F = แบบฟอรม 1 F-APP-ECC-01 คําขอรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
(แบบ ศรข.1) 

2 F-APP-ECC-02 คําขอยกเลิกใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
(แบบ ศรข.2) 

3 F-AUD-ECC-01 .แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมินการตรวจรับรองการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข (Audit Plan) 

4 F-AUD-ECC-02 แบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ ดี  
(GMP) สําหรับศูนยรวบรวมไข (Audit Report) 

5 F-AUD-ECC-03 แบบฟอรมหลักเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ ดี
สําหรับศูนยรวบรวมไข (Checklist) 
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ประเภท ลําดับ รหัส ชื่อเอกสาร 
F = แบบฟอรม 6 F-AUD-ECC-04 แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย

รวบรวมไข (Corrective Action Request: CAR) 
7 F-LIS-DLP-01 แบบฟอรมการข้ึนทะเบียนหัวหนาผูตรวจประเมินและ

ผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถานประกอบการปศุ
สัตวภายในประเทศ 

8 F-LIS-DLP-02 แบบฟอรมการข้ึนทะเบียนคณะกรรมการรับรองการปฏิบติั
ที่ดีสําหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

9 F-LIS-DLP-03 .แบบฟอรมทะเบยีนบุคลากรในการรับรอง 
10 F-LIS-DLP-04 แบบฟอรมการประเมินสมรรถนะผูตรวจประเมิน 
11 F-CC/DP-DLP-

01 
แบบฟอรมสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ / ผูตัดสิน
การรับรอง 

12 F-CC-DLP-01 แบบฟอรมรายช่ือผูเขารวมประชุมคณะกรรมการ 
13 F-CON-DLP-01 แบบฟอรมเอกสารสัญญาการรักษาความลับ 
14 F-CON-DLP-02 แบบฟอรมเอกสารการยืนยันความไมมีสวนไดสวนเสียกับ

สถานประกอบการ 
15 F-INA-DLP-01 แบบฟอรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในของการรับรอง

สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 
 

อักษรยอรหัสท่ีใชในการจัดทําเอกสารคุณภาพ 
AUD = Auditor หมายถึง ผูตรวจประเมิน 
CC = Certification Committee หมายถึง คณะกรรมการรับรอง 
CER = Certificate หมายถึง ใบรับรอง 
CON =  Contract หมายถึง เอกสารสัญญา 
CNC = Cancelling Certification หมายถึง การยกเลิกการรับรอง 
CSC = Certification Schemes หมายถึง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรบัรอง 
DEF =  Definition หมายถึง นิยาม 
DLD  = Department of Livestock Development หมายถึง กรมปศุสัตว 
DLP  =  Domestic Livestock Plant สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 
DP = Decision Person หมายถึง ผูตัดสินการรับรอง 
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ECC = Egg Collecting Center หมายถึง ศูนยรวบรวมไข 
F = Form หมายถึง เอกสารสนับสนุนที่จัดทําข้ึนสําหรับใชในการบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน 

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานน้ันๆ 
FBO =   Food Business Operator หมายถึง ผูประกอบการดานอาหาร 
FLO = Flow หมายถึง แผนผังข้ันตอน 
G =  Guideline หมายถีง คําอธิบายทั่วไป 
INA =  Internal Audit หมายถึง การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
LIS =  List หมายถึง การข้ึนทะเบียน 
P  = Procedure หมายถึง ข้ันตอนที่เปนลําดับมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดในการประกอบกจิกรรม

ใดกิจกรรมหน่ึง โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจนวาใครทําอะไร เมื่อไร อยางไร 
PMN  =  People Manual หมายถึง คูมือประชาชน 
R  =   Regulation หมายถึง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการปฏิบัติ 
SC = Suspending Certification หมายถึง การพักใชการรับรอง 
WC = Withdrawing Certification หมายถึง การเพิกถอนการรับรอง 
WI = Working Instruction หมายถึง วิธีการปฏิบัติงาน 
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1. วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข สําหรับเปนแนวทางใน      
การปฏิบัติของผูประกอบการ คณะผูตรวจประเมิน คณะกรรมการและผูตัดสินการรับรอง ใหเปนไปในรูปแบบ
เดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
2.1 ขอกําหนดน้ีครอบคลุมคุณสมบัติของผูประกอบการ เงื่อนไขสําหรับผูประกอบการ การตรวจประเมิน 

เพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผลและการตรวจตออายุการรับรอง การพักใชการรับรอง การเพิกถอน 
การรับรอง การยกเลิกการรับรอง การรักษาความลับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการรับรองการปฏิบัติที่ดี
สําหรับศูนยรวบรวมไข ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ  

2.2 ขอกําหนดน้ีใชสําหรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  

3. นิยาม 
 อางอิงตามบทนิยาม รหัสเอกสาร G-DEF-ECC-01 

 
4.  คุณสมบัติของผูขอรับรอง 
 

4.1  เปนผูที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง 
การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข  

4.2  ไมเปนผูถูกเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข เวนแตพนระยะเวลาที่เพิกถอนการ
รับรองแลว 

4.3  กอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผูประกอบการตองมีการนําระบบการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข
ไปปฏิบัติแลว 

4.4  ตองมีคณะทํางานที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข และมีผูผานการฝกอบรม
หลักสูตรการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขจากกรมปศุสัตวเปนคณะทํางานอยางนอยหน่ึงคน 
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5. เง่ือนไขสําหรับผูไดรับการรับรอง 
ผูไดรับการรับรอง ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
5.1    ตองรักษาไวซึ่งการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง 
5.2  การรับรองใชแสดงไดเฉพาะในกิจกรรม และขอบขายที่ไดรับการรับรองเทาน้ัน 
5.3      ตองไมนําใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใชในทางที่ทําใหเกิด

ความเสื่อมเสียตอกรมปศุสัตว ซึ่งอาจพิจารณาไดวาทําใหเกิดความเขาใจผิด 
5.4  ยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณาที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองน้ันทั้งหมด เมื่อมีการพักใช เพิกถอน หรือ

ยกเลิกการรับรองไมวาดวยสาเหตุใด 
5.5  ผูไดรับการรับรองตองใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินกรมปศุสัตว ในการตรวจประเมินทุกครั้งโดยผูไดรบั

การรับรอง จะตองยินยอมใหผูตรวจประเมินเขาตรวจสอบในพื้นที่ศูนยรวบรวมไขทั้งหมดที่ถือครองทั้งพื้นที่
ของตนเอง พื้นที่เชา และพื้นที่ใหเชา  

5.6     ผูไดรับการรับรองตองใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินและคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษในการตรวจกรณี
พิเศษโดยผูไดรับการรับรอง จะตองยินยอมใหผูตรวจประเมินเขาตรวจสอบในพื้นที่ศูนยรวบรวมไขทั้งหมดที่
ถือครองทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เชา และพื้นที่ใหเชา  ซึ่งผูตรวจประเมินและคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษ
สงวนสิทธิที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยอาจไมแจงใหทราบลวงหนา 

5.7 ผูไดรับการรับรองตองจัดทําบันทึกตามที่กําหนดไวในการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหผูตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเปนไปตามขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

5.8 ผูไดรับการรับรองตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆที่ เกี่ยวของกับการรับรองที่ เปนปจจุบัน ใหแก 
กรมปศุสัตวเมื่อไดรับการรองขอ 

5.9 กรณีพบขอบกพรองผูไดรับการรับรองตองดําเนินการแกไขตามระดับของขอบกพรอง ดังน้ี 
   CRI = ขอบกพรองรุนแรงมาก (Critical Nonconformity) ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที และแกไข

สาเหตุของขอบกพรองใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน 
   MA = ขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) ใหดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน       

โดยแกไขไดสูงสุด 2 ครั้ง  
   MI  = ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) ใหดําเนินการสงแผนการแกไขภายใน 1 เดือน    

และดําเนินการแกไขตามแผนที่ระบุ 
   หรือตามระยะเวลาที่กําหนดใหแกไขตามผลการแจงกรณีตรวจกรณีพิเศษ 

5.10 หากผู ไดรับการรับรองประสงคจะยกเลิกการรับรอง ใหแจงเปนลายลักษณอักษรพรอมแนบ 
ใบรับรองคืนให กรมปศุสัตวภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ผูไดรับการรับรองเลิกประกอบกิจการ
หรือภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่แจงความประสงคจะยกเลิกการรับรองและหากใบรับรองฉบับเดิม
สูญหายตองสงสําเนาหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพื่อสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตที่ออกใบรับรองให  
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5.11   หากผูไดรับการรับรองประสงคจะตออายุการรับรอง ใหย่ืนคําขอตออายุการรับรองตอกรมปศุสัตว   
  ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน กอนวันที่ใบรับรองหมดอายุ 

5.12 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ เชน เพิ่มหรือลดจาํนวนเครื่องจักร 
เพิ่มหรือลดพื้นที่ ขยายขอบขายการผลิต การปรับปรุงศูนยฯ หยุดกิจการช่ัวคราวของศูนยฯ การเปลี่ยน
กระบวนการผลิต เปลี่ยนผูจัดการศูนยฯ เปนตน ใหแจงกรมปศุสัตว (สํานักงานปศุสัตวเขต หรือสํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว) ทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ี กรมปศุ
สัตว (สํานักงานปศุสัตวเขต หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว) อาจพิจารณา
รับรองตอเน่ือง หรืออาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพื่อการขยายขอบขาย  

5.13 การโอนกิจการใหสมาชิกในครอบครัวดําเนินการแทน ให ผู ได รับการรับรองแจ งกรมปศุสัตว   
(สํานักงานปศุสัตวเขต หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว)ทราบเปนลายลักษณอักษร 
พรอมยืนยันวายังคงรักษาไวซึ่งการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ตามที่ไดรับการรับรองไวโดยคณะผูตรวจ
ประเมินอาจดําเนินการตรวจประเมิน เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหการรับรองใหม และยกเลิกใบรับรอง
ฉบับเดิม ซึ่งผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับ
ใหมมายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพื่อสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตที่ออกใบรับรองให กรณีศูนยรวบรวมไขเพื่อ
การสงออก ใหสงใบรับรองฉบับเดิมคืนที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคาปศุสตัวโดยใบรบัรองฉบบั
ใหมจะมีอายุเทาใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู 

5.14 การโอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัวดําเนินการแทน ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตว
ทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง  

5.15 การยายสถานที่ต้ังศูนยรวบรวมไข ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตวทราบเปนลายลักษณอักษรเพื่อยกเลิกการ
รับรอง  

5.16 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือศูนยรวบรวมไข แตยังคงสถานที่ต้ังเดิม ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตว
ทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง กรมปศุสัตวจะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม 
โดยมีอายุเทากับฉบับเดิมที่เหลืออยู ทั้งน้ีผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมภายใน    7 วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับใหมมายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพื่อสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตที่ออก
ใบรับรองให 

5.17 กรณีที่ขอยกเลิกการรับรอง หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลในใบรับรอง ซึ่งกําหนดใหผูไดรับการรับรองตองสงคืน
ใบรับรองฉบับเดิม หากผูไดรับการรับรองไมสามารถสงคืนใบรับรองฉบับเดิมไดเน่ืองจากสูญหาย 
ใหสงสําเนาหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองมายังสํานักงานปศุสัตว
จังหวัด เพื่อสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตที่ออกใบรับรองให 

5.18 กรณีใบรับรองสูญหาย ผูไดรับการรับรองตองแจงความเอกสารสูญหาย พรอมย่ืนคําขอใบแทนใบรับรองและ
แนบสําเนาหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองมายังสํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัด เพื่อสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตเพื่อออกใบแทนใบรับรองโดยจะมีอายุเทาใบรับรอง 
ฉบับเดิมที่เหลืออยู 

 
14 



 

หลักเกณฑและเงือ่นไขในการรบัรอง 
การปฏิบตัิทีด่ีสําหรบัศนูยรวบรวมไข  

(Certification Schemes) 

 รหัส  R-CSC-ECC-01 

หนา                             4 /8       

แกไขครั้งที่                         0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 
6.การตรวจประเมิน 

รูปแบบการตรวจประเมิน มี 5 แบบ ดังตอไปน้ี 
(1) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) เปนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติที่

ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ครอบคลุมการตรวจระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยตรวจประเมินอยางละเอียดในทุก
ขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ซึ่งจะดําเนินการในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ครั้งแรก  

(2) การตรวจติดตามผลการแกไข (Follow-up Audit) เปนการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการแกไขขอบกพรอง
จากการตรวจประเมินครั้งกอน หรือการตรวจเพื่อพิจารณาประกอบการคืนสิทธ์ิหลังถูกพักใช 

(3) การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) เปนการตรวจประเมินศูนยรวบรวมไขที่ไดรับใบรับรองจากกรมปศุ
สัตว เปนระยะตามรอบที่กําหนดไว เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ไดรับการรับรอง การตรวจประเภทน้ี 
อาจเลือกตรวจในบางขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข เพื่อบงช้ีถึงภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานตามการปฏิบัติที่ดี 

(4) การตรวจตออายุใบรับรอง (Recertification Audit) เปนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข โดยตรวจประเมินอยางละเอียดในทุกขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไข ซึ่งจะดําเนินการในการตรวจประเมินกอนใบรับรองสิ้นอายุ 

(5) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) เปนการตรวจศูนยรวบรวมไข ที่ไดรับการรับรอง ซึ่งมีปญหา
หรือมีการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน หรือเฉพาะดาน เชน ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการของไขไมไดมาตรฐาน การจัดการดานสิ่งแวดลอม เปนตน การตรวจชนิดน้ีจะมุงเนนเกี่ยวกับ
เรื่องที่เปนปญหาเทาน้ัน โดยไมแจงใหผูประกอบการทราบลวงหนา 

 

6.1 การรับรอง 
6.1.1 กรมปศุสัตวดําเนินการใหการรับรองตามขอบขายที่กรมปศุสัตวประกาศเทาน้ัน 
6.1.2 กอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผูประกอบการตองมีการนําระบบการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขไป

ปฏิบัติแลว รวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรมในทุกขอกําหนด 
6.1.3 การขอรับรอง ใหย่ืนคําขอรับรองตอเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ในพื้นที่ที่ศูนยรวบรวมไขต้ังอยูพรอม

หลักฐานและเอกสารตางๆ ที่เปนปจจุบัน ตามรายการในแบบคําขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวม
ไข  

6.1.4 เมื่อผูประกอบการดําเนินการตามขอ 7.1.3 แลว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะดําเนินการดังน้ี 
(1) พิจารณาคําขอรับรองและรายละเอียดตางๆ ของผูประกอบการ หากมีรายละเอียดที่จําเปนตองแกไข

ปรับปรุงจะสงคืนคําขอรับรอง และเอกสารประกอบคําขอรับรองใหผูประกอบการดําเนินการแกไข
เอกสารและย่ืนคําขอรับรองใหม 

(2) สงรายช่ือผูประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถวน และเอกสารตางๆ ใหคณะผูตรวจประเมิน 
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6.1.5 เมื่อคณะผูตรวจประเมินไดรับรายช่ือผูประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถวน และเอกสารตางๆ แลว  

(1) แจงกําหนดการเขาตรวจประเมิน 
(2) ตรวจประเมินตามข้ันตอนที่กําหนดในหลกัเกณฑและเงือ่นไขในการตรวจประเมินโดยคณะผูตรวจประเมนิ 
(3) แจงผลการตรวจประเมินเบื้องตนใหผูประกอบการรับทราบ กรณีพบขอบกพรอง จะแจงขอบกพรองให

ผูประกอบการรับทราบ 
(4) คณะผูตรวจประเมิน สรุปผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินใหการรับรอง 

6.1.6 เมื่อคณะกรรมการมีมติใหการรับรองแลว กรมปศุสัตวจะออกใบรับรองให  โดยมีผลต้ังแต วันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหการรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ป และไมสามารถโอนใบรับรอง 
ใหแกผูอื่นได ทั้งน้ีการออกใบรับรอง กรมปศุสัตวจะดําเนินการออกใหในนามศูนยรวบรวมไขที่ผานการ
ตรวจประเมินเทาน้ัน 

6.1.7 กรณีศูนยรวบรวมไขเพื่อการสงออก ใหย่ืนคําขอรับรองตอสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
และใหสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว พิจารณาออกใบรับรองให  

 
6.2 การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) 
6.2.1 กรมปศุสัตวจะตรวจติดตามผล เพื่อติดตามการรักษาระบบที่ไดรับการรับรองอยางนอยปละ 1 ครั้ง              

ทั้งน้ี ในรอบการรับรองอายุคราวละ 3 ป จะมีการตรวจติดตามผลอยางนอย 2 ครั้ง โดยจะดําเนินการ 
ทุก 11-12 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ศูนยรวบรวมไขครั้งลาสุด โดยการตรวจติดตามผลจะตอง
ไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ศูนยรวบรวมไขครั้งลาสุด และการตรวจติดตามผลจะ
ดําเนินการตามข้ันตอนการตรวจติดตามสําหรับคณะผูตรวจประเมิน 

6.2.2 การตรวจติดตามผลเปนการตรวจประเมินแบบยอ ซึ่งอาจไมครบทุกขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับ 
ศูนยรวบรวมไข ทั้งน้ีการตรวจติดตามผลทุกครั้งรวมกันในรอบการรับรอง 3 ป จะตองตรวจประเมินใหครบ
ทุกขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 

6.3 การตรวจตออายุ (Re-certification Audit) 
6.3.1 การตรวจตออายุการรับรองจะดําเนินการทุก 3 ป โดยกรมปศุสัตวจะแจงผูประกอบการ ย่ืนคําขอตออายุ

การรับรอง กอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 4 เดือน และผูประกอบการตองย่ืนคําขอตออายุการรับรอง 
กอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือน 

6.3.2 กรณีที่ผูประกอบการไมย่ืนคําขอตออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่กําหนดและกรมปศุสัตวไมสามารถ
ตรวจตออายุการรับรองไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ หรือผูประกอบการไมสามารถแกไขขอบกพรองที่
พบไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ใบรับรองฉบับใหมที่ผูประกอบการไดรับจะมีอายุไมตอเน่ือง 
จากใบรับรองฉบับเดิม โดยชวงที่ใบรับรองขาดอายุ ผูประกอบการไมสามารถอางอิงการรับรองของ 
กรมปศุสัตวได และใหงดใชใบรับรอง เครื่องหมายรบัรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานในชวงเวลาดังกลาว 
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6.3.3 กรณีที่ผูประกอบการย่ืนคําขอตออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตกรมปศุสัตวไมสามารถตรวจ

ตออายุการรับรองไดกอนใบรบัรองฉบับเดิมหมดอายุ กรมปศุสัตวจะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหมโดยมี
อายุตอเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม   

6.3.4 การตรวจตออายุการรับรองจะดําเนินการตรวจประเมินระบบทั้งหมด กรณีที่จําเปนตองดําเนินการตรวจ
ติดตามผลครั้งที่ 3 ใหดําเนินการเปนการตรวจตออายุการรับรอง โดยตรวจประเมินครบทุกขอกําหนดและ
ดําเนินการตรวจประเมินกอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือน และตองไมเกิน 12 เดือนนับจาก 
วันที่ตรวจประเมิน ณ ศูนยรวบรวมไขครั้งลาสุด โดยการตรวจตออายุการรับรองจะดําเนินการตามข้ันตอน
การตรวจตออายุการรับรองสําหรับคณะผูตรวจประเมิน  

6.3.5 การตรวจตออายุการรับรองสามารถดําเนินการไดกอนใบรับรองสิ้นอายุไมเกิน 4 เดือน 
6.3.6 คณะผูตรวจประเมินและคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) 

โดยอาจไมแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีตอไปน้ี 
(1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขมีประสิทธิภาพลดลง เชน 
กระบวนการรวบรวมไขที่ไมถูกตองและ/หรือไมถูกสุขลักษณะ มีการปนเปอนในไข เปนตน 
(2) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขไมปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ  
(3) เมื่อมีการวิเคราะหขอรองเรียนหรือขอมูลแลว พบวาผูประกอบการไมปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดี 
สําหรับศูนยรวบรวมไข และ/หรือหลักเกณฑเงื่อนไขของกรมปศุสัตว 
(4) มีมติของคณะกรรมการหรือผูตัดสินการรับรองใหมีการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว 
(5) มีคําสั่งใหคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษดําเนินการเขาตรวจสอบศูนยรวบรวมไขจากสํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว หรือ กรมปศุสัตว 

 

  7. การยกเลิกการรับรอง 
การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณีดังตอไปน้ี 
(1) ผูไดรับการรับรอง เลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง 
(2) ผูไดรับการรับรอง เปนบุคคลลมละลาย   
(3) ผูไดรับการรับรอง เสียชีวิต  
(4) ผูไดรับการรับรองโอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว 
(5) ผูไดรับการรับรอง แจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษร 
(6) มีการเปลี่ยนแปลงการปฎิบัติที่ดีที่ไดรับการรับรอง และผูไดรับการรับรองไมสามารถปฏิบัติตาม

ขอกําหนดใหมได 
ผูไดรับการรับรองที่ประสงคขอยกเลิกการรบัรองตามเหตุขอ (1) (4) (5) (6) สามารถย่ืนแบบฟอรมขอ
ยกเลกิการรับรอง (แบบ ศรข.2) ทีส่ํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดทันที และสงมอบใบรับรองคืนกรมปศุสัตว 
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8. การพักใชและการเพิกถอนการรับรอง 

8.1 การพักใชการรับรอง 
    กรณีที่ผูไดรับการรับรองดําเนินการเปนไปตามกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดังตอไปน้ี  

(1) ผูไดรับการรับรองไมปฏิบัติเงื่อนไขการรับรอง  
(2) ไมจัดสงแนวทางการแกไขกรณีพบขอบกพรอง และคณะผูตรวจประเมินไดแจงเตือนใหจัดสงแนว

ทางการแกไขตามระยะเวลาที่กําหนดในคูมือการปฏิบัติงานแลว 
(3)  ไมแกไขปรับปรุงขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนดของเงื่อนไขการรับรอง 
(4)  ไมแกไขปรับปรุงขอบกพรองภายในระยะเวลาที่ระบุตามแนวทางการแกไขกรณีพบขอบกพรองไม

รุนแรง 
(5) มีขอรองเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวา เกิดความเสียหายตอการรับรองหรือมีการ

ปฏิบัติที่ไมถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
(6) พบหลักฐานทางหองปฏิบัติการวาไขที ่ผานการผลิตแลวมีสารตกคางหรือเ ชื้อจุลินทรียเกิน

มาตรฐานหรือกฎหมายที่กําหนด 

คณะผูตรวจประเมินดําเนินการตรวจประเมินเพื่อหาหลักฐานหลังพบเหตุดังกลาวเสนอคณะกรรมการพิจารณา
พักใชการรับรอง หรือคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษนําหลักฐานที่พบเหตุดังกลาวเสนอคณะกรรมการพิจารณาพักใชโดย
กําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน และกําหนดวันที่พักใชการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่
คณะกรรมการมีมติ 15 วัน เมื่อผูประกอบการถูกพักใชการรับรอง ตองหยุดการอางถึงการรับรอง หรือ การใช
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน (ถามี) 

8.2 การเพิกถอนการรับรอง 
กรณีที่ผูไดรับการรับรองดําเนินการเปนไปตามกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี  ดังน้ี 
(1) ผูไดรับการรับรองปลอมแปลงใบรับรอง หรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของใบรับรอง 
(2) ผูไดรับการรับรองมีการปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของเอกสารทางราชการ ผลวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการหรือเอกสารสําคัญอื่นใด ที่ใชประกอบเปนหลักฐานการรับรอง 
(3) ผูไดรับการรับรองนําผลผลิตจากศูนยรวบรวมไขอื่นมาอางอิงการรับรองในช่ือของศูนยรวบรวมไขทีไ่ดรบัการ

รับรอง  
(4) มีเหตุถูกพักใชการรับรองเปนครั้งที่ 3 หลังถูกพักใชการรับรองแลว 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ป 
(5) ปฏิบัติผิดกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
(6) มีขอรองเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวา ทาํใหเกิดความเสียหายรายแรงตอการรับรอง 

ตัวอยางเชน มีหลักฐานที่พิสูจนไดวาผูไดรับการรับรองนําของเสียจากศูนยรวบรวมไขไปทิ้งใน
แหลงสาธารณะหรือมีการปลอยนํ้าเสียที่มีคาไมไดมาตรฐานลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ และสงผล
กระทบรุนแรงตอสภาพแวดลอม 
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คณะผูตรวจประเมินจะดําเนินการตรวจประเมินเพื่อหาหลักฐาน หลังพบเหตุดังกลาวเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทั้งน้ี ผูไดรับการรับรองที่ถูกเพิกถอนตองสงคืนใบรับรองใหแกสํานักงานปศุสัตวเขต 
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผูไดรับการรับรองไดรับหนังสือแจงเพิกถอน 

กรณีศูนยรวบรวมไขเพื่อการสงออก ใหสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว พิจารณา 
เพิกถอนการรับรอง ทั้งน้ี ผูไดรับการรับรองที่ถูกเพิกถอนตองสงคืนใบรับรองใหแกสํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผูไดรับการรับรองไดรับหนังสือแจงเพิกถอน 

ทั้งน้ีสิทธิในการใชใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงานจะสิ้นสุดลงทันทีนับจาก
วันที่คณะกรรมการมีมติใหเพิกถอน ซึ่งผูถูกเพิกถอนการรับรองตองงดใชหรืออางถึงการใชใบรับรอง เครื่องหมาย
รับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน บนเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ เชน แผนพับ ใบปลิว เปนตน 

ศูนยรวบรวมไขที่อยูในทะเบียนประวัติศูนยรวบรวมไขที่ไมไดมาตรฐาน หรือถูกเพิกถอนใบรับรองจะไมไดรับ
การพิจารณารับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข เปนเวลา 1 ป 

 

 9. การรักษาความลับ 
 กรมปศุสัตวจะเก็บรักษาขอมูลและเอกสารตางๆ ที่ไดรับจากผูประกอบการไวเปนความลับ แตจะไม

รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนกับผูประกอบการ อันเน่ืองมาจากการเปดเผยความลับโดยบุคคลอื่น เวน
แตจะเกิดข้ึนจากการกระทําของกรมปศุสัตว  

ผูตรวจประเมินตองมีการลงนามในสัญญารักษาความลับตามแบบฟอรม รหัส F-CON-DLP-01 ของผูรับ
การตรวจประเมนิและผูไดรับการรับรอง 

 การเปดเผยขอมูลจะสามารถดําเนินการไดในกรณีที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเปนขอมูลที่สามารถ
เปดเผยไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 

10. ความเปนอิสระของการรับรอง 

 ผูตรวจประเมินและคณะกรรมการตองมีการลงนามยืนยันการไมมีสวนไดสวนเสียกับกิจกรรมที่ทําการ
ตรวจประเมินและพิจารณารับรอง เพื่อคงความเปนอิสระของกระบวนการรับรองตอผูรับการตรวจประเมิน 

11. อ่ืนๆ 
11.1 กรณีที่มีการแกไขหลักเกณฑและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองน้ี กรมปศุสัตวจะแจงใหผูประกอบการ

ทราบ 
11.2 ผูไดรับการรับรองตองปรับปรุงแกไขตามหลักเกณฑและเงื่อนไขใหมตามขอ 11.1 ใหถูกตองภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด จากน้ันกรมปศุสัตวจะทําการตรวจสอบการปรับปรุงแกไขของผูไดรับการรับรอง 
11.3 กรมปศุสัตวไมรับผิดชอบในการกระทําใดๆ ของผูไดรับการรับรองที่ไดกระทําไปโดยไมสุจริต หรือไมปฏิบัติตาม 

หรือฝาฝนหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด 
11.4  กรมปศุสัตวจะทําการเผยแพรรายช่ือผูไดรับการรับรอง และยกเลิกการรับรอง ใหแกสาธารณชนทราบ 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอการรับรองการปฏิบัติท่ีดี สําหรับศูนยรวบรวมไข  
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สํานักงานปศุสัตวเขต กรมปศุสัตว  
กระทรวง: เกษตรและสหกรณ  

 
1. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยงานเดียว 

2. หมวดหมูของงานบริการ  การออกใบอนุญาต / การอนุญาต 

3. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ  มกษ. 6910-2555 การปฏิบัติที่ดีสําหรับ

ศูนยรวบรวมไข 

4. กฎหมาย / ขอกําหนด / ระเบียบท่ีระบุระยะเวลาในการดําเนินการของงานบริการ 

 ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ    -   หนวยเวลา - 
5. ชองทางการใหบริการ  

5.1  ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจงัหวัด 

วันท่ีใหบริการ ☐ ทุกวัน 

    ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร 
   ☐ วันเสาร 

    ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  ☒ เวนวันหยุดราชการ 

 เวลาท่ีใหบริการ  เวลาเปดรบัคําขอ  09.00  ☐ ตลอด 24 ช่ัวโมง  
    เวลาปดรับคําขอ  16.00 

    เวลาพัก   12.00 ถึง 13.00    
    ☐ ไมมีชวงเวลาพักเที่ยง 

5.2  ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวเขต    
 วันท่ีใหบริการ ☐ ทุกวัน 

    ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร 
    ☐ วันเสาร 
    ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  ☒ เวนวันหยุดราชการ 

 เวลาท่ีใหบริการ   เวลาเปดรบัคําขอ 09.00  ☐ ตลอด 24 ช่ัวโมง  
     เวลาปดรบัคําขอ 16.00 

     เวลาพัก  12.00 ถึง 13.00 

     ☐ ไมมีชวงเวลาพักเที่ยง 
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6. หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

 1) กรมปศุสัตวดําเนินการใหการรบัรองตามขอบขายที่กรมปศุสัตวประกาศเทาน้ัน 
2) กอนการตรวจประเมินเพือ่การรับรอง ผูประกอบการตองมีการนําระบบการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไขไปปฏิบัติแลว รวมทัง้มีการดําเนินกจิกรรมในทุกขอกําหนด 
เงื่อนไข หลงัจากที่ไดรบัการรับรอง ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
1) ตองรักษาไวซึ่งการปฏิบัติที่ดีสําหรบัศูนยรวบรวมไขตลอดระยะเวลาที่ไดรบัการรับรอง 
2) การรับรองใชแสดงไดเฉพาะในกิจกรรม และขอบขายที่ไดรับการรับรองเทาน้ัน 
3) ตองไมนําใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช
ในทางทีท่ําใหเกิดความเสื่อมเสียตอกรมปศุสัตว ซึ่งอาจพิจารณาไดวาทําใหเกิดความเขาใจผิด 
4) ยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณาที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองน้ันทั้งหมด เมื่อมีการพักใช เพิกถอน 
หรือยกเลิกการรับรองไมวาดวยสาเหตุใด 
5) ผูไดรับการรับรองตองใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินกรมปศุสัตว ในการตรวจประเมินทุกครัง้โดย
ผูไดรับการรับรอง จะตองยินยอมใหผูตรวจประเมินเขาตรวจสอบในพื้นที่ศูนยรวบรวมไขทั้งหมดที่ถือ
ครองทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เชา และพื้นที่ใหเชา  
6) ผูไดรับการรับรองตองใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินและคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษในการตรวจ
กรณีพิเศษโดยผูไดรับการรับรอง จะตองยินยอมใหผูตรวจประเมินเขาตรวจสอบในพื้นที่ศูนยรวบรวมไข
ทั้งหมดที่ถือครองทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เชา และพื้นที่ใหเชา  ซึ่งผูตรวจประเมินและคณะผูตรวจสอบ
กรณีพิเศษสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยอาจไมแจงใหทราบลวงหนา 
7) ผูไดรับการรับรองตองจัดทําบันทึกตามที่กําหนดไวในการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขอยาง
ตอเน่ือง เพื่อใหผูตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเปนไปตามขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ศูนยรวบรวมไข 
8) ผูไดรับการรับรองตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของกับการรับรองที่เปนปจจุบัน ใหแก 
กรมปศุสัตวเมื่อไดรับการรองขอ 
9) กรณีพบขอบกพรองผูไดรับการรับรองตองดําเนินการแกไขตามระดับของขอบกพรอง ดังน้ี 

    CRI = ขอบกพรองรุนแรงมาก (Critical Nonconformity) ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที       
และแกไขสาเหตุของขอบกพรองใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน 

  MA = ขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) ใหดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน       
โดยแกไขไดสูงสุด 2 ครั้ง  

    MI = ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) ใหดําเนินการสงแผนการแกไขภายใน 1 เดือน    
และดําเนินการแกไขตามแผนที่ระบุ 

    หรือตามระยะเวลาที่กําหนดใหแกไขตามผลการแจงกรณีตรวจกรณีพิเศษ 
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10) หากผู ไดรับการรับรองประสงคจะยก เลิกการรับรอง ใหแจง เปนลายลักษณอักษร
พรอมแนบใบรับรองคืนให กรมปศุสัตวภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ผูไดรับการรับรองเลิก
ประกอบกิจการหรือภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่แจงความประสงคจะยกเลิกการรับรองและ
หากใบรับรองฉบับเดิมสูญหายตองสงสําเนาหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองมายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพื่อสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตที่ออก
ใบรับรองให  
11) หากผูไดรับการรับรองประสงคจะตออายุการรับรอง ใหย่ืนคําขอตออายุการรับรองตอกรมปศุสัตว   
ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน กอนวันที่ใบรับรองหมดอายุ 
12) หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ เชน เพิ่มหรือลดจํานวนเครื่องจักร 
เพิ่มหรือลดพื้นที่ การปรับปรุงศูนยฯ หยุดกิจการช่ัวคราวของศูนยฯ การเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
เปลี่ยนผูจัดการศูนยฯ เปนตน ใหแจงกรมปศุสัตว (สํานักงานปศุสัตวเขต หรือสํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว) ทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ี กรมปศุสัตว (สํานักงาน
ปศุสัตวเขต หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว) อาจพิจารณารับรองตอเน่ือง 
หรืออาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพิ่มเติม  
13) การโอนกิจการใหสมาชิกในครอบครัวดําเนินการแทน ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตว  
(สํานักงานปศุสัตวเขต หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว) ทราบเปนลายลักษณ
อักษร พรอมยืนยันวายังคงรักษาไวซึ่งการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ตามที่ไดรับการรับรองไว
โดยคณะผูตรวจประเมินอาจดําเนินการตรวจประเมิน เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหการรับรอง
ใหม และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ซึ่งผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันทํา
การนับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับใหมมายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพื่อสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตที่
ออกใบรับรองให กรณีศูนยรวบรวมไขเพื่อการสงออก ใหสงใบรับรองฉบับเดิมคืนที่สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวโดยใบรับรองฉบับใหมจะมีอายุเทาใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู 
14) การโอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัวดําเนินการแทน ใหผูไดรับการรับรองแจงกรม
ปศุสัตวทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง  
15) การยายสถานที่ต้ังศูนยรวบรวมไข ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตวทราบเปนลายลักษณอักษร
เพื่อยกเลิกการรับรอง  
16) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือศูนยรวบรวมไข แตยังคงสถานที่ต้ังเดิม ใหผูไดรับการรับรองแจงกรม
ปศุสัตวทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง กรมปศุสัตวจะพิจารณาออก
ใบรับรองฉบับใหม โดยมีอายุเทากับฉบับเดิมที่เหลืออยู ทั้งน้ีผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองฉบับ
เดิมภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับใหมมายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพื่อสงให
สํานักงานปศุสัตวเขตที่ออกใบรับรองให 
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17) กรณีที่ขอยกเลิกการรับรอง หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลในใบรับรอง ซึ่งกําหนดใหผูไดรับการรับรอง
ตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิม หากผูไดรับการรับรองไมสามารถสงคืนใบรับรองฉบับเดิมไดเน่ืองจากสูญ
หายใหสงสําเนาหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองมายัง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพื่อสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตที่ออกใบรับรองให 
18) กรณีใบรับรองสูญหาย ผูไดรับการรับรองตองแจงความเอกสารสูญหาย พรอมย่ืนคําขอใบแทน
ใบรับรองและแนบสําเนาหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองมายัง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพื่อสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตเพื่อออกใบแทนใบรับรองโดยจะมีอายุเทา
ใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู 

 

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา 
หนวย
เวลา 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวน
ของเอกสารและคุณสมบัติ พรอมหลักฐาน
เอกสารตางๆ ตามแบบคําขอ ศรข.1 

7 วันทํา
การ 

สํานักงานปศุสัตว
จังหวัด 

2 

การพิจารณา
อนุญาต 

คณะผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรบั
ศูนยรวบรวมไขตรวจประเมินศูนยรวบรวม
ไข 

30 วันทํา
การ 

สํานักงานปศุสัตวเขต 
และสํานักงานปศุสัตว
จังหวัด 

3 

การพิจารณา
อนุญาต 

ในกรณีที่พบขอบกพรอง ตองดําเนินการ
แกไขตามระยะเวลาที่กําหนด 

180 วันทํา
การ 

สํานักงานปศุสัตวเขต 
และสํานักงานปศุสัตว
จังหวัด 

4 

การพิจารณา
อนุญาต 

คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ศูนยรวบรวมไขพิจารณาตัดสินใหการ
รับรอง 

30 วันทํา
การ 

สํานักงานปศุสัตวเขต 
และสํานักงานปศุสัตว
จังหวัด 

5 
การลงนาม
อนุญาต 

สํานักงานปศุสัตวเขตออกใบรบัรองการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรบัศูนยรวบรวมไข 

15 วันทํา
การ 

สํานักงานปศุสัตวเขต 

6 
การแจงผลการ
พิจารณา 

สงใบรับรองใหผูประกอบการ 7 วันทํา
การ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวมไมเกิน 269 วัน 
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คูมือสําหรบัประชาชน 
การขอการรบัรองการปฏบิตัิที่ดสีําหรับ 

ศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-PMN-ECC-01 

หนา                             5/6       

แกไขครั้งที่                         1 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

8. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลวหรือไม  
☒ ไมใช  

☐ ใช  

9.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
9.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
จํานวน 
ตัวจริง 

จํานวน 
สําเนา 

เง่ือนไขการรับรองสําเนา 

1 
บัตรประจําตัวประชาชน •  1 มีลายเซ็นตรบัรองสําเนาถูกตอง 

2 
หนังสือรบัรองนิติบุคคล •  1 มีลายเซ็นตรบัรองสําเนาถูกตอง 

3 
ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ •  1. มีลายเซ็นตรบัรองสําเนาถูกตอง 

9.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
จํานวน 
ตัวจริง 

จํานวน 
สําเนา 

เง่ือนไข
การรับรอง

สําเนา 

หนวยงานผู
ออกเอกสาร 

1 
แบบฟอรมคําขอรบัรองการปฏิบัติที่ดีสําหรบัศูนย
รวบรวมไข (แบบ ศรข. 1) 

1 -   

2 
แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและสิง่ปลูกสรางภายใน
บริเวณใกลเคียง (Plot plan) ในกระดาษพิมพเขียว 

1    

3 
แบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลกูสรางภายใน
บริเวณโรงงาน 

1    

4 เอกสารระบบผลิตนํ้าสะอาด 1    

5 คูมือการทําความสะอาดดวยมือ 1    

6 คูมือการทําความสะอาด 1    

7 รายการสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด 1    

8 แผนผังกระบวนการผลิตสินคา (Process flow chart) 1    

9 

รายช่ือคณะทํางานทีร่ับผิดชอบการดําเนินการดานการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรบัศูนยรวบรวมไข โดยมีผูผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติที่ดีสําหรบัศูนยรวบรวมไข 
จากกรมปศุสัตวเปนคณะทํางานอยางนอยหน่ึงคน 

1    
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คูมือสําหรบัประชาชน 
การขอการรบัรองการปฏบิตัิที่ดสีําหรับ 

ศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-PMN-ECC-01 

หนา                             6/6        

แกไขครั้งที่                         1 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 
10. คาธรรมเนียม 

☒ ไมมีคาธรรมเนียม 

☐ มีคาธรรมเนียม  - บาท 

☐ เงินสด - โดยชําระที ่– 

☐ เช็คขีดครอม สั่งจาย - 
☐ โอนเงนิเขาบญัชีธนาคาร -. เลขทีบ่ัญชี - 
☐ บัตรเครดิต 

อัตรา / เง่ือนไขคาธรรมเนียม - 
11. ชองทางการรองเรียน 

1. หนวยงาน ณ จุดย่ืนคําขอ สํานักงานปศุสัตวจงัหวัด และสํานักงานปศุสัตวเขต 

2. หนวยงานตนสงักัด กรมปศุสัตว 

3. โทรศัพท  02-653-4444 ตอ 3133 

4. ไปรษณีย  69/1 กรมปศุสัตว ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

12. ตัวอยางการกรอก คูมือการกรอก และแบบฟอรมคําขอ (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถามี)  

ไมมี 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
13. จํานวนผูขอรับบริการโดยประมาณ 

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0.5 คําขอ / เดือน 

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 2 คําขอ / เดือน 

จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 คําขอ / เดือน 

14. ประเภทของผูรับบริการ  ☒ ประชาชน  ☒ ภาคเอกชน 

15. ระดับการสงผลกระทบดานเศรษฐกิจ  

พัฒนามาตรฐานของไขในประเทศไทย มีการคัดขนาดไชเพื่อเพิ่มมลูคาทางการตลาด รองรับตลาดการ
สงออก 

16. ระดับการสงผลกระทบดานสังคม  

ทําใหผูบริโภคในประเทศไทยไดรับไขที่ไดคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยในการบริโภค 
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แผนผังข้ันตอนการขอรบัรองการปฏิบตัิทีด่ีสําหรบั
ศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-FLO-ECC-O1 

หนา                              1/2       

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 
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บุคลากรอยางนอย 1 คน ในสถาน
ประกอบการท่ีประสงคขอการรับรอง 

 

เขารับการฝกอบรม “การปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีสาํหรับศูนย
รวบรวมไข สําหรับผูประกอบการ” 

 

ย่ืนคําขอรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีผาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

 

ตรวจสอบคํา
 

 

สํานักงานปศุสัตวเขต  พิจารณาแตงต้ังทีมตรวจประเมิน 
พรอมท้ังนัดหมายวันตรวจประเมินลวงหนาอยางนอย 7 วัน 

 

ตอหนาถัดไป 

ผลการ

 

  ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

มอบใบรับรอง 

 

7 วัน 

7 วัน 

ผูประกอบการหรือบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายจากสถานประกอบการ 

30-60 วัน 

2  1 



 

แผนผังข้ันตอนการขอรบัรองการปฏิบตัิทีด่ีสําหรบั
ศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-FLO-ECC-O1 

หนา                              2/2       

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 
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คณะผูตรวจประเมินจัดทํา
รายงานการตรวจประเมิน 

คณะกรรมการรับรอง GMP  

พิจารณาตัดสินผล 
การรับรอง 

 

ดําเนินการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจ
ิ  

 

MINOR สงแผน
แกไขภายใน 30 วัน 

CRITRICAL แกไขแลว
เสร็จภายใน 30 วัน 
MAJOR แกไขแลว
เสร็จ 2 ครั้งใน 180 วัน 

 

แจงกลับ 

  ไมผาน 

ผาน 

ผาน 

  ไมผาน 

  

0-180 วัน 

สงมอบใบรับรอง 

ออกใบรับรอง 

2 1 

15 วัน 

30 วัน 

15 วัน 

7 วัน 



 

คูมือข้ันตอนการฝกอบรมการปฏบิัตทิี่ดีสําหรับ
สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศสําหรบั

ผูประกอบการ 

 รหัส  P-FBO-DLP-01 

หนา                              1/4       

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

1. วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานปศุสัตวเขต และสํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ในการดําเนินการอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีสําหรับสถานประกอบการ
ปศุสัตวภายในประเทศสําหรับผูประกอบการ” ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับน้ีครอบคลุมต้ังแตการรับสมัครผูประกอบการ การจัดการฝกอบรมจนถึงการออกใบประกาศนียบัตร 
ผานการฝกอบรมใหแกผูประกอบการ 

3. นิยาม 

3.1 สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (Domestic Livestock Plant) หมายความวา ศูนย
รวบรวมไข ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 

3.2 ผูประกอบการ (Entrepreneur) หมายความวา เจาของหรือผูจัดการศูนยรวบรวมไข ที่ขอรับรองการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขหรือ เจาของหรือผูจัดการศูนยรวบรวมนํ้านมดิบที่ขอรับรองการปฏิบติัที่
ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ ที่ขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ รวมถึงบุคลากร
ภายในสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ  

3.3 ความหมายของคําอื่นๆ ที่ใชในเอกสารน้ีใหเปนไปตามบทนิยาม รหัส G-DEF-ECC-01 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 กรณีจัดอบรมโดยงบประมาณของกรมปศุสัตว 

4.1.1 การจัดอบรมโดยสํานักงานปศุสัตวเขต 
4.1.1.1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการเปดรับสมัครผูประกอบการ หรือบุคคลในคณะทํางานที่

รับผิดชอบการดําเนินการดานการปฏิบัติที่ดีของศูนยรวบรวมไขหรือการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมนํ้านมดิบ ที่มีความประสงคจะอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข
สําหรับผูประกอบการ” หรือหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบสําหรับ
ผูประกอบการ” ตามเปาหมายที่กําหนด 

4.1.1.2 รวบรวมรายช่ือสงไปยังสํานักงานปศุสัตวเขต เพื่อดําเนินการรวบรวม คัดเลือก และจัดอบรม 
4.1.1.3 ใหคณะจัดการฝกอบรมผูประกอบการแจง วัน เวลา สถานที่ที่ฝกอบรมใหผูประกอบการที่เขารับ

การฝกอบรมทราบ 
4.1.1.4 ในการฝกอบรมผูประกอบการตองลงทะเบียนและเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่กรมปศุสัตว

กําหนดไมนอยกวารอยละ 80 จึงผานการฝกอบรม 
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คูมือข้ันตอนการฝกอบรมการปฏบิัตทิี่ดีสําหรับ
สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศสําหรบั

ผูประกอบการ 

 รหัส  P-FBO-DLP-01 

หนา                              2/4       

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 
4.1.1.5 คณะจัดการฝกอบรมผูประกอบการจัดทําใบประกาศนียบัตรใหแกผูประกอบการที่ผาน 
4.1.1.6 คณะจัดการฝกอบรมผูประกอบการเสนอปศุสัตวเขตลงนาม และมอบใบประกาศนียบัตรให

ผูประกอบการ  
4.1.1.7 สงรายช่ือผูประกอบการที่ผานการฝกอบรมใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ จัดทํา และบันทึก

ขอมูลผูผานการฝกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข สําหรับผูประกอบการ” 
และหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบสําหรับผูประกอบการ” และแจงสํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวบันทึกในระบบทะเบียน 

4.1.2 การจัดอบรมโดยสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
 
4.1.2.1 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวดําเนินการเปดรับสมัครผูประกอบการ โดย

แจงยอดรับสมัครเปนรายเขตไปที่สํานักงานปศุสัตวเขต 
4.1.2.2 สํานักงานปศุสัตวเขตเมื่อไดรับการแจงจากสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวให

ดําเนินการประสานงานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธรับสมัครผูประกอบการ หรือ
บุคคลในคณะทํางานที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการปฏิบัติที่ดีของศูนยรวบรวมไขหรือการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ ที่มีความประสงคจะอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดี
สําหรับศูนยรวบรวมไขสําหรับผูประกอบการ” หรือหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวม
นํ้านมดิบสําหรับผูประกอบการ” ตามเปาหมายที่กําหนด 

4.1.2.3 สํานักงานปศุสัตวเขตรวบรวมรายช่ือผูสมัครอบรม เพื่อดําเนินการ คัดเลือก รายช่ือผูประกอบการ
ศูนยรวบรวมไขหรือผูประกอบการศูนยรวบรวมนํ้านมดิบในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสงใหสํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว เพื่อดําเนินการจัดฝกอบรมตอไป 

4.1.2.4 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว ดําเนินการจัดฝกอบรม 
4.1.2.5 ใหคณะจัดการฝกอบรมผูประกอบการแจง วัน เวลา สถานที่ที่ฝกอบรมใหผูประกอบการที่เขารับ

การฝกอบรมทราบ 
4.1.2.6 ในการฝกอบรมผูประกอบการตองลงทะเบียนและเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่กรมปศุสัตว

กําหนดไมนอยกวารอยละ 80 จึงผานการฝกอบรม 
4.1.2.7 คณะจัดการฝกอบรมผูประกอบการจัดทําใบประกาศนียบัตรใหแกผูประกอบการที่ผาน 
4.1.2.8 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวเสนอกรมปศุสัตวลงนาม และสงมอบใบ

ประกาศนียบัตรใหผูประกอบการ  
4.1.2.9 สงรายช่ือผูประกอบการที่ผานการฝกอบรมใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ และนํารายช่ือบันทกึ

ลงในทะเบียนผูผานการอบรมของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
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4.2 กรณีจัดอบรมโดยงบประมาณของผูประกอบการหรือหนวยงานภายนอก 

4.2.1 สํานักงานปศุสัตวเขตหรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตวดําเนินการรับคํารอง
ขอรับการฝกอบรมผู ประกอบการดานการปฏิบัติที่ดีของศูนยรวบรวมไขหรือการปฏิบัติที่ดี
สําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ จากผูประกอบการ โดยใหระบุสถานที่จัดอบรม และจํานวนผูเขา
อบรม รวมทั้งชวงเวลาที่สะดวกในการจัดอบรม แจงเปนลายลักษณอักษรเรียนอธิบดีกรมปศุสัตว 

4.2.2 สํานักงานปศุสัตวเขตหรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตวจัดทําโครงการขอ
อนุมัติการฝกอบรมบุคคลภายนอกเสนอข้ึนกรมปศุสัตวเพื่อขออนุมัติ 

4.2.3 เมื่อไดรับการอนุมัติจากกรมปศุสัตว               
กรณีสํานักงานปศุสัตวเขต ดําเนินการฝกอบรมตามขอ 4.1.1.2-4.1.1.6      
กรณีสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ดําเนินการฝกอบรมตามขอ 4.12.4-
4.1.2.9 

4.3 การจัดทําทะเบียนผูผานการอบรมของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

4.3.1 เมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ใหสํานักงานปศุสัตวเขตแจงรายช่ือผูผานการอบรมและรายละเอียดของ
หลักสูตรภายใน ๑๕ วัน หรือในกรณีที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
ดําเนินการจัดอบรมเอง ใหรวบรวมรายช่ือจัดทําเปนทะเบียนผูผานการอบรมภายใน ๑๕ วัน 

4.3.2  การจัดทําทะเบียนผูผานการฝกอบรมจะจัดทําในรูปแบบไฟลดิจิทัลที่สามารถเผยแพรขอมูลได 
สามารถสืบคนจากเจาหนาที่กรมปศุสัตว โดยแยกทะเบียนตามชนิดของมาตรฐานที่ฝกอบรม 
แบงเปนการปฏิบัติที่ดี (GMP) สําหรับศูนยรวบรวมไขและการปฏิบัติที่ดี (GMP) สําหรับศูนย
รวบรวมนํ้านมดิบ และใหมีขอมูลดังน้ี 

 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หลักสูตรท่ีผานการ

ฝกอบรม 
วันท่ี
อบรม 

สถานท่ี
อบรม 

หนวยงานท่ีจัด
อบรม 

      
      

4.3.3 ในกรณีที่ผูผานการฝกอบรมปรากฎรายช่ือในทะเบียนแลวและมีการอบรมเพิ่ม ใหแทรกขอมูลใหม
ในรายช่ือเดิม ไมตองเพิ่มเปนรายช่ือใหมในทะเบียนเดียวกัน 

4.3.4 กรณีที่มีหลักฐานชัดเจนวาผูผานการฝกอบรมรายใดเสียชีวิต ใหนําช่ืออกจากทะเบียนผูผานการ
อบรม 

 
 
 
 

30 



 

คูมือข้ันตอนการฝกอบรมการปฏบิัตทิี่ดีสําหรับ
สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศสําหรบั

ผูประกอบการ 

 รหัส  P-FBO-DLP-01 

หนา                             4/4       

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

4.4 การจัดทําใบประกาศนียบัตรสําหรับผูประกอบการ 
 

ระหวา่งวนัที� ๒๗ กุมภาพนัธ ์– ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ขอใหเ้จริญดว้ยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และใชค้วามรูใ้หเ้ป็นประโยชนต์อ่ตนเองและประเทศสืบไป

นายไข่สด นมดี

 ประกาศนียบตัรฉบบันี� ใหไ้วเ้พื�อแสดงวา่

ตามมาตรฐานการปฏบิติัที�ดสีาํหรบัศูนยร์วบรวมไข่ มกษ. ๖๙๑๐-๒๕๕๕

ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร

 “การปฏบิติัที�ด ี(GMP) สาํหรบัศูนยร์วบรวมไข่ สาํหรบัผูป้ระกอบการ”

กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

ปศุสตัว์เขต ๕

(ตวัอย่าง)

 
คําอธิบายการจัดทําใบประกาศนียบัตร 
ใบประกาศนียบัตรใชตัวอักษร Kodchiang UPC ขนาดตัวอักษรตามไฟลที่ปรากฎ และใชเลขไทย
ทั้งหมด 
จากตัวอยางใบประกาศนียบัตรสําหรับผูประกอบการ มีตัวแปรที่ตองเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการออกใบ
ประกาศนียบัตร ไดแก 
1. ช่ือผูประกอบการ   = ตามช่ือของผูประกอบการที่ผานการอบรม 
2. ชื่อหลักสูตรที ่อบรม   = ไดแก “การปฏิบัติที ่ดี (GMP) สําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบสําหรับ
ผูประกอบการ” หรือ “การปฏิบัติที่ดี (GMP) สําหรับศูนยรวบรวมไขสําหรับผูประกอบการ”    
3. มาตรฐานที่อบรม = ไดแก มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ มกษ.๖๔๑๐-
๒๕๕๘ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข มกษ.๖๙๑๐-๒๕๕๕   
4. ชวงเวลาที่ดําเนินการอบรม = นับต้ังแตวันแรกจนวันสุดทาย 
5. ผูลงนาม = ไดแก ปศุสัตวเขต หรือ อธิบดีกรมปศุสัตว 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับการข้ึนทะเบียนหัวหนาผูตรวจประเมิน ผูตรวจประเมิน สถาน
ประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับน้ีครอบคลุมองคประกอบ หน าที ่ ความร ับผ ิดชอบ  จนถ ึงค ุณสมบ ัต ิและประสบการ ณ 
ของผูตรวจประเมิน สําหรับการรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานของสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

3. นิยาม 

3.1 คณะผูตรวจประเมิน (Audit team) หมายความวา คณะผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวม
ไขซึ่งเปนคณะบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากกรมปศุสัตวใหทําหนาที่ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไข หรือคณะผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบซึ่งเปนคณะบุคคลที่ไดรับ
การแตงต้ังจากกรมปศุสัตวใหทําหนาที่ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 

3.2 ผูตรวจประเมิน (Auditor) หมายความวา ผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขซึ่งเปน
บุคคลที่ทําหนาที่ตรวจประเมินศูนยรวบรวมไข หรือผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวม
นํ้านมดิบซึ่งเปนบุคคลที่ทําหนาที่ตรวจประเมินศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 

3.3 สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (Domestic Livestock Plant) หมายความวา ศูนยรวบรวมไข 
ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 

3.4 ความหมายของคําอื่น ๆ ที่ใชในเอกสารน้ีใหเปนไปตามบทนิยาม รหัส G-DEF-ECC-01 

4. คณะผูตรวจประเมิน 

4.1 คุณสมบัติของคณะผูตรวจประเมิน 

4.1.1 การศึกษา 

ตองสําเร็จการศึกษาข้ันตํ่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวของหรือวิชาเรียนที่ เกี่ยวของกับ         
ความปลอดภัยทางอาหาร 

4.1.2 การฝกอบรม 

ผานการฝกอบรมหลักสูตร “ผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข” หรือ “ผูตรวจ
ประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ” หรือช่ือหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยกรมปศุสัตวซึ่ง
ครอบคลุมการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขและ/หรือการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมนํ้านมดิบ 
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แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

กรณีหัวหนาผูตรวจประเมิน ตองเคยผานการอบรมหลักสูตรหัวหนาผูตรวจประเมิน (Laed auditor) 
ของหลักสูตร GMP หรือ HACCP หรือ ISO 9001 หรือ ISO อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอาหารปลอดภัยใน
ระดับ Successful จากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ไดรับรองมาตรฐานการฝกอบรมจาก ISO 

4.1.3 ประสบการณทํางานและการตรวจประเมิน 
 ผูตรวจประเมินฝกหัด  

ประสบการณทํางาน - การฝกงานหรือปฏิบัติงานในวงการผลิตอาหารหรือตรวจโรงงานอยางนอย 1 ป 
ประสบการณตรวจรับรอง – ไมตองมี 

 ผูตรวจประเมิน (อางอิง ISO 19011) 
ประสบการณทํางาน - การฝกงานหรือปฏิบัติงานในวงการผลิตอาหารหรือตรวจโรงงานอยางนอย 2 ป 
(นับรวมประสบการณทํางานในหนวยงาน และ/หรือองคกรอื่นนอกเหนือจากกรมปศุสัตว)  
ประสบการณตรวจรับรอง - มีประสบการณเขารวมตรวจรับรองในฐานะผูตรวจประเมินฝกหัดรวมอยาง
นอย 4 การตรวจประเมิน ซึ่งรวมข้ันตํ่าอยางนอย 20 Manday 

 หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน (อางอิง ISO 19011) 
ประสบการณทํางาน - การฝกงานหรือปฏิบัติงานในวงการผลิตอาหารหรือตรวจโรงงานอยางนอย 2 ป 
(นับรวมประสบการณทํางานในหนวยงาน และ/หรือองคกรอื่นนอกเหนือจากกรมปศุสัตว)  
ประสบการณตรวจรับรอง - มีประสบการณเขารวมตรวจรับรองในฐานะผูตรวจประเมินรวมอยางนอย 
7 การตรวจประเมิน ซึ่งผานการประเมินสมรรถนะ และข้ันตํ่าอยางนอย 3 การตรวจประเมินทีม่ีการ
ทําหนาที่หัวหนาผูตรวจประเมินฝกหัดในคณะ รวมข้ันตํ่า 7 การตรวจตองไมนอยกวา 15 Manday 

 

4.1.4 ความรูและทักษะของคณะผูตรวจประเมิน 
 ความรูในการรับรอง (ISO/IEC 17021-1:2015 Annex A) 

- ความรูทั่วไปในการจัดการศูนยรวบรวมไข / ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 
- ความรูดานหลักการรับรอง การปฏิบัติในการรับรองและเทคนิคการตรวจรับรอง 
- ความรูเฉพาะดานมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practices; GMP) 
- ความรูเฉพาะดานมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขและการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย

รวบรวมนํ้านมดิบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
- ความรูดานกระบวนการและข้ันตอนการรับรองการปฏิบัติที่ดีของกรมปศุสัตว 
- ความรูในการประสานงานกับผูประกอบการทีจ่ะขอรับการรับรอง 
- ความรูในกระบวนการผลิตไขของศูนยรวบรวมไข และการผลิตนํ้านมดิบของศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 

รวมทั้งความรูดานไขสดและนํ้านมดิบ 
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ทักษะในการรับรอง (ISO/IEC 17021-1:2015 Annex A) 
- ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารที่ดีกับผูประกอบการ 
- ทักษะในการจดบันทึกสิ่งที่พบระหวางการตรวจรับรองและการจัดทํารายงานการตรวจรับรอง 
- ทักษะในการนําเสนอผลการตรวจรับรอง 
- ทักษะการสัมภาษณผูประกอบการ 
- ทักษะในการดําเนินการตรวจรับรองและการควบคุมเวลาในการตรวจรับรอง 

4.1.5 คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Attribute) 

 หลักการของผูตรวจประเมิน 
- การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Ethical conduct) 

o อยูบนพื้นฐานวิชาชีพ มีความนาเช่ือถือ และสามารถรักษาความลับได 
- นําเสนออยางเปนธรรม (Fair presentation) 

o ประเมินดวยใจที่เปนกลาง รายงานตามความถูกตองและเปนจริง นําเสนอสิ่งที่พบทั้งที่ดี
และไมดี และนําเสนอโอกาสในการปรับปรุงใหดีข้ึน 

- การปฏิบัติอยางมืออาชีพ (Due professional care) 
o ใชความรูความสามารถ สัง่สมประสบการณ ตรวจประเมินแบบเปนระบบ มีแบบแผน  

และนํามาประกอบดุลยพินิจในการตรวจประเมิน 
- ความเปนอิสระ (Independence) 

o ความเปนกลางในการตรวจประเมิน เปนอิสระจากกิจกรรมทีต่รวจประเมิน ไมมีอคติและ
ความมีสวนไดสวนเสีย และสามารถบอกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินตามความเปนจริง 

- การมุงเนินทีห่ลักฐาน (Evidence-based approach)  
o การใชหลักแหงเหตุผล ผลการตรวจประเมินที่มีความนาเช่ือถือ การทวนสอบหลักฐาน 

การสุมตัวอยางที่สรางความเช่ือมั่นใหแกการตรวจ 

คุณลักษณะนิสัยที่พึงมี 
- ยุติธรรม (justice)             ไมลําเอียง 
- พูดความจริง (trustful)     พูดตามหลักฐานที่พบ 
- ซื่อสัตย (honest)              ไมมีสวนไดสวนเสีย 
- เปดใจกวาง (open minded)   รับฟงความเห็นหรือมุมมองตาง 
- ศิลปะในการเจรจา (diplomatic)  สื่อสารกับผูอื่นไดราบรื่น 
- ชางสังเกต (observant)    ใสใจในกิจกรรมรอบตัวตลอด 
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5. การข้ึนทะเบียนหัวหนาคณะผูตรวจประเมินและผูตรวจประเมิน 

5.1 หนวยงานที่ข้ึนทะเบียนหัวหนาคณะผูตรวจประเมิน หรือผูตรวจประเมิน คือ กลุมรับรองดาน            
การปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

5.2 ผูที่มีความประสงคขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจประเมินและหัวหนาคณะผูตรวจประเมิน ใหสงเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดตามแบบฟอรมรหัส F-DLP-LIS-01 และการยืนยันการไมมีสวนไดสวนเสีย            
ตามแบบฟอรมรหัส F-DLP-LIS-02 รวมทั้งสัญญารักษาความลับตามแบบฟอรมรหัส F-DLP-LIS-03 แจง
มายังสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

5.3 กลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐาน หากเอกสารหลักฐานไมครบใหประสานงานผูย่ืนคํารองเพื่อจัดสงเอกสารเพิ่มเติมภายใน 
30 วัน 

5.4 รวบรวมรายช่ือผูที่คุณสมบัติครบถวนเพื่อข้ึนทะเบียนตามแบบฟอรมรหัส F-DLP-LIS-04 และประกาศ
ทางหนาเวบไซตของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวและแจงใหผูขอข้ึนทะเบียนทราบ 

5.5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของทะเบียนผูตรวจประเมินใหมีการปรับปรุงขอมูลในบัญชีทะเบียนทุก
ครั้ง ทั้งการเพิ่มบทบาท การลดบทบาท หรือการถอนการข้ึนทะเบียน 

6. การรักษาสภาพและการพัฒนาความรูความสามารถของคณะผูตรวจประเมิน 
6.1 การรักษาสภาพความสามารถในการตรวจประเมิน 

6.1.1 หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน ตองตรวจประเมินในฐานะหัวหนาคณะผูตรวจประเมินขอบขายการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขและ/หรือการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบอยาง
นอย Manday ไมตํ่ากวา 6 ในระยะเวลา 2 ป 

6.1.2 ผูตรวจประเมิน ตองตรวจประเมินในฐานะผูตรวจประเมินขอบขายการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไขและ/หรือการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบอยางนอย Manday ไมตํ่ากวา 
3 ในระยะเวลา 2 ป 

 6.2 การพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเน่ือง 
6.2.1 หัวหนาคณะผูตรวจประเมินและผูตรวจประเมิน ตองมีการพัฒนาความรูความสามารถอยาง

ตอเน่ือง โดยตองรักษาสภาพและพัฒนาความรู ทักษะ และลักษณะสวนบุคคล โดยสามารถ
ดําเนินการดวยวิธีตางๆ เชน การเก็บเกี่ยวประสบการณการตรวจประเมินเพิ่มข้ึน การฝกอบรม 
การศึกษาดวยตัวเอง (Private study) การใชผูสอนพิเศษสวนบุคคล (Coaching) การเขารวม
การประชุมการสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ  

6.2.2 กิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเน่ืองน้ี ตองพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานที่เกี่ยวของ หรือหลักการตรวจรับรอง หรือวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปของการรับรอง 

6.2.3 ใหเจาหนากลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
สอบถามประวัติและหลักฐานการพัฒนาตนเองไปยังผูที่ไดรับการข้ึนทะเบียนทุกคน เพื่อ
ปรับปรุงขอมูลในทะเบียนปละ 1 ครั้ง 
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7. การประเมินสมรรถนะหัวหนาคณะผูตรวจประเมินและผูตรวจประเมิน 
 7.1 ผูประเมินสมรรถนะของหัวหนาคณะผูตรวจประเมิน คือ เจาหนาที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองสินคา    
ปศุสัตว ซึ่งทําหนาที่ตรวจประเมินภายใน 
 7.2 ผูประเมินสมรรถนะของผูตรวจประเมิน คือ เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต ซึ่งทําหนาที่ตรวจประเมิน
ภายใน 
 7.3 ผูที่ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนหัวหนาคณะผูตรวจประเมินหรือผูตรวจประเมิน ซึ่งจะเรียกวาผูรับการ
ประเมินสมรรถนะ จะตองไดรับการประเมินสมรรถนะจากผูประเมินสมรรถนะอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามรูปแบบที่
กําหนด ดังน้ี 

- ภายในปแรกที่ไดรับการข้ึนทะเบียน ตองถูกประเมินสมรรถนะดวยการ visit on site (F-LIS-DLP-04) 
  - ปถัดๆไป ใหใชการประเมินแบบ Score sheet ในแบบประเมินสมรรถนะ (F-LIS-DLP-04) 

- การประเมิน visit on site และ score sheet ใหดําเนินการปเวนปในการประเมินสมรรถนะแตละราย 
 7.4 ภายหลังจากประเมินสมรรถนะเรียบรอยแลว 
  7.4.1 ผูประเมินสมรรถนะ ตองแจงผลการประเมินแกผูรับการประเมินสมรรถนะทราบ 
  7.4.2 ผูประเมินสมรรถนะ สําเนาผลการประเมินสมรรถนะ (F-LIS-DLP-04) ใหผูรับการประเมิน
สมรรถนะเก็บไวเปนหลักฐาน  
  7.4.3 ใหเจาหนากลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
สอบถามหลักฐานและรวบรวมผลการประเมินสมรรถนะทุกคน เพื่อรวบรวมประวัติขอมูลในทะเบียนปละ 1 ครั้ง 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การกําหนดระยะเวลาการตรวจประเมิน (MANDAY) 

การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-MD-ECC-01 

หนา                             1/2  

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในการกําหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิน (Manday) ของการรับรอง
การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข เพื่อใชในการอางอิงการกําหนด Manday หรือการจัดสรรคณะผูตรวจ
ประเมินใหเหมาะสมกับขอบขายที่ขอรับรอง เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบเดียวกัน และมี
ประสิทธิภาพ 

2. ขอบขาย 

คูมือฉบับน้ีครอบคลุมนิยาม ตารางกําหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิน (Manday)  

3. นิยาม 
3.1 ระยะเวลาในการตรวจประเมิน (Manday) หมายถึง ระยะเวลาที่ใชในการตรวจประเมินสถาน

ประกอบการแหงหน่ึง คํานวณจากจํานวนผูตรวจประเมินที่ใชตรวจประเมินทั้งหมดคูณกับจํานวนวันที่ใช
ในการตรวจประเมินโดยหนวยวันนับเวลาตรวจประเมิน 8 ช่ัวโมงเปน 1 วัน 

3.2 ความหมายของคําอื่นๆ ที่ใชในเอกสารน้ีใหเปนไปตามบทคํานิยาม G-DEF-ECC-01 
 

4. การคิดเวลา Manday 
คํานวณจากจํานวนผูตรวจประเมินที่ใชตรวจประเมินทัง้หมดคูณกับจํานวนวันที่ใชในการตรวจประเมิน โดย
หนวยวันนับเวลาตรวจประเมิน 8 ช่ัวโมงเปน 1 วัน และนับเฉพาะผูตรวจประเมิน หัวหนาผูตรวจประเมิน
ฝกหัด และหัวหนาผูตรวจประเมินเทาน้ัน 
ซึ่งหนวย 1 Manday น้ัน อาจเปนไดทัง้ผูตรวจประเมิน 1 คน ใชเวลาตรวจรบัรอง 1 วัน (8 ช่ัวโมง) หรือ 
ผูตรวจประเมิน 2 คน ใชเวลาตรวจประเมิน ½ วัน (4 ช่ัวโมง) หรอืการคํานวณรปูแบบอื่นๆ ดังน้ี 

ตารางการคํานวณ Manday จํานวนผูตรวจ x จํานวนวัน (Manday) 
จํานวน
ผูตรวจ 
(คน) 

0.5 วัน 
(4 ชม) 

1 วัน 
(8 ชม) 

1.5 วัน 
(12 ชม) 

2 วัน 
(16 ชม) 

2.5 วัน 
(20 ชม) 

3 วัน 
(24 ชม) 

3.5 วัน 
(28 ชม) 

4 วัน 
(32 ชม) 

1 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
2 1 2 3 4 5 6 7 8 
3 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 
4 2 4 6 8 10 12 14 16 
5 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 
6 3 6 9 12 15 18 21 24 
7 3.5 7 10.5 14 17.5 21 24.5 28 
8 4 8 12 16 20 24 28 32 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การกําหนดระยะเวลาการตรวจประเมิน (MANDAY) 

การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-MD-ECC-01 

หนา                            2/2  

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

กําหนดเวลา Manday ในการตรวจรับรอง  (ขั้นตํ่า) 
การรบัรองการปฏิบัติที่ดีสําหรบัศูนยรวบรวมไข 

ตารางกําหนด Manday การตรวจรบัรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
รูปแบบของศูนยรวบรวมไข 

แบงตามจํานวนไขเขาคัด (ฟอง/วัน) 
ตรวจรบัรอง

ใหม 
Stage 1 

(Manday) 

ตรวจรบัรอง
ใหม 

Stage 2 
(Manday) 

ตรวจติดตาม 
 

(Manday) 

ตรวจตออายุ 
 

(Manday) 

ไมเกิน 50,000 ฟอง 2 2 1 2 
50,000 – 200,000 ฟอง 3 3 2 3 
มากกวา 200,000 ฟอง 4 4 3 4 

 
ตารางกําหนด Manday การตรวจติดตามการแกไขการปฏิบัติที่ดีสําหรบัศูนยรวบรวมไข 

จํานวนขอของขอบกพรองรุนแรงมาก
และรุนแรง (รวมกัน) 

กรณีมีขอบกพรอง 
CRITRICAL 

กรณีมีแตขอบกพรอง 
MAJOR 

ไมเกิน 2 ขอ 1 0.5 
3-10 ขอ 1.5 1 

มากกวา 10 ขอ 2 1.5 

 

หมายเหตุ 
 กรณีของผูตรวจประเมินฝกหัด  

- การนับ Manday ในคณะผูตรวจประเมินจะไมนับรวมผูตรวจประเมินฝกหัดในการคิด 
Manday ของทีม 

- ในสวนของผูตรวจประเมินฝกหัด การเขารวมการตรวจประเมิน 1 ครั้งถือวาไดรับการเก็บ
ประสบการณ 1 Manday 

กรณีผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและผูสงัเกตการณ 
- การนับ Manday ในคณะผูตรวจประเมินจะไมนับรวมผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและผู

สังเกตการณในการคิด Manday ของทีม 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน     
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล     

การตรวจตออายุใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแกไข 
การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-AUD-ECC-01 

หนา                           1/18  

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานของคณะผูตรวจประเมิน ข้ันตอนการตรวจประเมิน การตรวจประเมินเพื่อ
การรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจตออายุใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแกไข การปฏิบัติที่ดีสาํหรับ
ศูนยรวบรวมไข ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของกระบวนการขั้นตอนการตรวจประเมิน การขอรับการตรวจ
ประเมินครั้งแรกของผูประกอบการ การตรวจประเมินของคณะผูตรวจประเมิน เพื่อใหการรับรองครั้งแรก 
(Initial Audit) ครอบคลุมการตรวจประเมินในระยะที่ 1 (Stage 1) และระยะที่ 2 (Stage 2) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17021-1:2015 ตั้งแตการจัดแผนการตรวจประเมิน การพิจารณาใหการรับรอง จนถึงการจัดทํา
ใบรับรอง วิธีการการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) การตรวจตออายุใบรับรอง (Recertification Audit) 
และการตรวจติดตามผลการแกไข (Follow-up Audit) 

3. นิยาม 
3.1 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit) หมายความวา การตรวจประเมิน การตรวจประเมินเพื่อ   

การรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขตามมาตรฐาน ครอบคลุมการตรวจระยะที่ 1 และระยะที่ 2    
โดยตรวจประเมินอยางละเอียดในทุกขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ซึ่งจะดําเนินการ      
ในการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองครั้งแรก 

3.2 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระยะท่ี 1 (Initial Audit Stage 1) หมายความวา การตรวจประเมินเพื่อ     
การรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขตามมาตรฐานในระยะที่ 1 หรือเรียกวาการตรวจประเมิน
เบื้องตน (Pre-audit) โดยตรวจประเมินเบื้องตนในทุกขอกําหนดหรือบางขอกําหนด แตจะไมมีการแจง
ขอบกพรองที่พบใหแกไขตามระยะเวลาที่กําหนด เพียงแตจะแจงขอบกพรองที่พบไวเพ่ือใหผู้ป้ระกอบการวาง

แผนการแกไ้ขไดเ้อง   และเป็นการประเมินความพรอ้มก่อนเขา้ตรวจในระยะท่ี 2 

3.3 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระยะท่ี 2 (Initial Audit Stage 2) หมายความวา การตรวจประเมิน        
เพื่อการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขตามมาตรฐานในระยะที่ 2 โดยตรวจประเมินอยางละเอียด  
ในทุกขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข และดําเนินการแจงขอบกพรองโดยนับระยะเวลา   
ตามกําหนดในคูมือ หากพนระยะที่ 2 น้ี การแกไขไมแลวเสร็จ จะยกเลิกการขอรับรองน้ัน 

3.4 ผูบริหารแผนงานการตรวจประเมิน (Audit Team Manager)  หมายความวา ผูอํานวยการสวนมาตรฐาน
ดานการปศุสัตวหรือผูแทนผูคัดเลือกสมาชิกของคณะผูตรวจประเมินในการตรวจประเมินแตละครั้ง 

3.5 ใบคํารอง (Application) หมายความวา แบบฟอรมคําขอรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
(แบบ ศรข.1) 

3.6 ความหมายของคําอื่นๆ ที่ใชในเอกสารน้ีใหเปนไปตามบทคํานิยาม G-DEF-ECC-01 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน     
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล     

การตรวจตออายุใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแกไข 
การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-AUD-ECC-01 

หนา                           2/18  

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

4. รูปแบบการตรวจประเมินสําหรับคณะผูตรวจประเมิน (Audit Types) 

รูปแบบการตรวจประเมิน มี 5 แบบ ดังตอไปน้ี 
(1) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) เปนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติที่

ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ครอบคลุมการตรวจระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยตรวจประเมินอยางละเอียดในทุก
ขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ซึ่งจะดําเนินการในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ครั้งแรก  

(2) การตรวจติดตามผลการแกไข (Follow-up Audit) เปนการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการแกไขขอบกพรอง 
จากการตรวจประเมินครั้งกอน หรือการตรวจเพื่อพิจารณาประกอบการคืนสิทธ์ิหลังถูกพักใช 

(3) การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) เปนการตรวจประเมินศูนยรวบรวมไขที่ไดรับใบรับรองจาก        
กรมปศุสัตว เปนระยะตามรอบที่กําหนดไว เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ไดรับการรับรอง การตรวจ
ประเภทนี้อาจเลือกตรวจในบางขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข เพื ่อบงชี้ถ ึง
ภาพรวมของการปฏิบัติงานตามการปฏิบัติที่ดี 

(4) การตรวจตออายุใบรับรอง (Recertification Audit) เปนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข โดยตรวจประเมินอยางละเอียดในทุกขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไข ซึ่งจะดําเนินการในการตรวจประเมินกอนใบรับรองสิ้นอายุ 

(5) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) เปนการตรวจศูนยรวบรวมไข ที่ไดรับการรับรอง ซึ่งมีปญหา
หรือมีการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน หรือเฉพาะดาน เชน ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการของไขไมไดมาตรฐาน การจัดการดานสิ่งแวดลอม เปนตน การตรวจชนิดน้ีจะมุงเนนเกี่ยวกับ
เรื่องที่เปนปญหาเทาน้ัน โดยไมแจงใหผูประกอบการทราบลวงหนา 
เหตุที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษ มีไดดังตอไปน้ี 
(5.1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขมีประสิทธิภาพลดลง เชน 

กระบวนการรวบรวมไขที่ไมถูกตองและ/หรือไมถูกสุขลักษณะ มีการปนเปอนในไข เปนตน 
(5.2) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขไมปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ  
(5.3) เมื่อมีการวิเคราะหขอรองเรียนหรือขอมูลแลว พบวาผูประกอบการไมปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดี 

สําหรับศูนยรวบรวมไข และ/หรือหลักเกณฑเงื่อนไขของกรมปศุสัตว 
(5.4) มีมติของคณะกรรมการหรือผูตัดสินการรับรองใหมีการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว 
(5.5) มีคําสั่งใหคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษดําเนินการเขาตรวจสอบศูนยรวบรวมไขจากสํานักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว หรือ กรมปศุสัตว 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคํารองสําหรับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit) การขยาย
ขอบขายการรับรอง (Scope expanding Certification) และการตรวจตออายุใบรับรอง (Recertification 
Audit) 

การรับคํารอง 
5.1 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด รับสมัครผูประกอบการที่มีความประสงคจะขอรับใบรับรอง 
5.2 ผูประกอบการ ย่ืนเรื่องใบคํารองขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ที่สํานักงานปศุสัตว

จังหวัด ณ ทองที่ที่ศูนยฯ ต้ังอยู  
5.3 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผูประกอบการ ภายใน 7 วัน หลังได

รับคํารอง และพิจารณา ดังน้ี 
5.3.1 กรณีเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองใหแจงแกผูประกอบการเพื่อดําเนินการแกไขเอกสารให

เสร็จสิ้นโดยเร็ว หลังไดรับการสงมอบเอกสารเพิ่มเติมจากผูประกอบการใหเริ่มตรวจสอบอีกครั้ง
ภายใน 7 วัน และดําเนินการตอไปตามข้ันตอน 

5.3.2 กรณีตรวจสอบพบวาคุณสมบัติผูประกอบการที่ย่ืนสมัครไมครบถวนหรือสถานประกอบการที่ขอ
รับรองไมถูกตองตามขอบขายใหเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการแจงผูประกอบการ
เพื่อสงคืนเอกสาร และไมรับคํารองขอรับรองดังกลาว 

5.3.3 กรณีพบการปลอมแปลงเอกสารใหดําเนินการแจงผูประกอบการเพื่อสงคืนเอกสาร และไมรับคํา
รองขอรับรองดังกลาว หากมรการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ ใหดําเนินการตามกฎหมาย    
ที่เกี่ยวของตอไป 

5.4 เมื่อตรวจสอบคํารอง เอกสารแนบ และคุณสมบัติผูประกอบการครบถวนแลว ใหเจาหนาที่สํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัด สงรายช่ือผูประกอบการที่มีหลักฐาน และคุณสมบัติครบใหสํานักงานปศุสัตวเขต
ดําเนินการตอไป 

 เอกสารการสมัครของผูประกอบการ 
1) แบบฟอรมคําขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข (ศรข.1)  
2) หลักฐานประกอบการขอรับรอง ตามที่ระบุในแบบฟอรม ศรข.1 ไดแก  

2.1) แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณใกลเคียง (PLOT PLAN) ใน
กระดาษ     พิมพเขียว ขนาด A0 หรือ A1 
2.2) แบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน  ไดแก 
  2.2.1) แบบแปลนพื้นอาคารโรงงานที่ใชในการผลิต (FLOOR PLAN) ในกระดาษพิมพ
เขียวขนาด A0 หรือ A1 
  2.2.2) แบบแปลนแสดงการกั้นแบงหองตางๆ ของอาคารผลิต ( Clean And Unclean 
Area) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
  2.2.3) แบบแปลนแสดงทิศทางเขา – ออกของพนักงาน (Worker flow) ในกระดาษ
ขนาด A3 หรือ A4 
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  2.2.4) แบบแปลนแสดงทิศทางของขบวนการผลิต (Process Flow And Ingredient 
Flow) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
  2.2.5) แบบแปลนแสดงการระบายอากาศภายในอาคารผลิต ( Air Flow or Ventilation 
Flow) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
  2.2.6) แบบแปลนแสดงทิศทางการขนสงวัสดุบรรจุสินคาภายในอาคารผลิต (Packaging 
Material Flow) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
  2.2.7) แบบแปลนแสดงทิศทางทอน้ํารอน ทอน้ําเย็น และทอน้ําใชในอาคารผลิต (Piping 
line) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
  2.2.8) แบบแปลนแสดงทิศทางการระบายน้ําทิ้งภายในอาคารผลิต (Waste Drainage 
Flow) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
  2.2.9) แบบแปลนแสดงทิศทางการกําจัดของเสีย (Waste Flow) ในกระดาษขนาด A3 หรือ 
A4 
2.3) แหลงนํ้าใชในโรงงาน พรอมระบบและกรรมวิธีผลิตน้ําที่ใชในโรงงาน 
2.4) สําเนาผลวิเคราะหคุณภาพน้ําใชทางเคมี ทางกายภาพ และทางจุลชีววิทยา ไมเกิน 6 เดือน 
2.5) โปรแกรมการปองกันกําจัด นก หนู และ แมลง และแผนที่แสดงตําแหนงการปองกันกําจัด 
2.6) ระบบการบําบัดน้ําเสีย 
2.7) รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต 
2.8) แผนผังกระบวนการผลิตสินคา (Process flow chart)  
2.9) รายช่ือคณะทํางานที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข  
2.10) ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ฉบับที่หมดอายุ (เฉพาะกรณีขอตออายุ) 
 

คุณสมบัติผูประกอบการ 
1) เปนผูที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง   

การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

2) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข เวนแตพนระยะเวลา 1 ปนับ
จากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแลว 

3) กอนการตรวจประเมินเพือ่การรับรอง ผูประกอบการตองมีการนําระบบการปฏิบัติที่ดีไปปฏิบัติแลว 

4) ตองมีคณะทํางานที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข และมีผูผาน
การฝกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขจากกรมปศุสัตวเปนคณะทํางานอยาง
นอยหน่ึงคน 
 
 
 

42 



 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน     
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล     

การตรวจตออายุใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแกไข 
การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-AUD-ECC-01 

หนา                           6/18  

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

6. ขั้นตอนการตรวจประเมิน (Audit Process) 
แบงเปน 3 ขั้นตอนหลักของการตรวจประเมินคือ 
- การเตรียมการกิจกรรมการตรวจประเมิน (Audit Preparation Step)  
- การดําเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน (Audit Step) 
- การจัดเตรียมและจัดสงรายงานการตรวจประเมิน (Post Audit Step) 

 

6.1 ขั้นตอนการเตรียมการกิจกรรมการตรวจประเมิน (Audit Preparation Step) 
5.1.1 สํานักงานปศุสัตวเขต โดยสวนมาตรฐานดานการปศุสัตวดําเนินการรับคํารองพรอมหลักฐาน

ประกอบเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง กอนนํามาพิจารณาคัดเลือกคณะผูตรวจประเมิน
และวางแผนการตรวจประเมิน 

5.1.1 การเลือกสมาชิกของคณะผูตรวจประเมินโดยผูบริหารแผนงานการตรวจประเมิน 
(1) สํานักงานปศุสัตวเขต โดยผูอํานวยการสวนมาตรฐานดานการปศุสัตวหรือผูแทนให

ดําเนินการในฐานะผูบริหารแผนงานการตรวจประเมินใหคัดเลือกสมาชิกของคณะผูตรวจ
ประเมิน โดยดูจากจํานวน Manday ที่ตองใชสําหรับการตรวจประเมินตามขอบขายของ
ขอมูลในใบคํารองที่ย่ืนมาอางอิงตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกําหนดระยะเวลาการ
ตรวจประเมิน (MANDAY) รหัส P-MD-ECC-01 

(2) คัดเลือกผูตรวจประเมินตามจํานวน Manday ที่กําหนด โดยคัดเลือกจากหัวหนาผูตรวจ
ประเมินและผูตรวจประเมินในพื้นที่เขตที่ไดข้ึนทะเบียนไว ซึ่งในคณะผูตรวจประเมินตอง
ประกอบดวยหัวหนาผูตรวจประเมิน 1 คนเสมอ ในสวนของผูตรวจประเมินจํานวนข้ันตํ่า
ตาม Manday ที่ตองใชสําหรับการตรวจประเมินครั้งน้ัน  
การตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดและองคประกอบของคณะผูตรวจประเมินสําหรับการตรวจ
ประเมิน ควรพิจารณาสิ่งตอไปน้ี (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) 
(2.1) ความสามารถโดยรวมของคณะผูตรวจประเมินที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของการตรวจประเมิน  
(2.2) ความซับซอนของการตรวจประเมิน 
(2.3) ความสามารถและประสบการณของผูตรวจประเมนิในขอบขายของการตรวจประเมิน 
(2.4) ความตองการทําใหมั่นใจเกี่ยวกับความอิสระของผูตรวจประเมินจากกิจกรรมที่ถูก
ตรวจนประเมิน และเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดกันของผลประโยชนใดๆ หรือสวนไดสวนเสีย 
(2.5) ภาษาที่ใชในการตรวจประเมิน และคุณลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของผูรับการ
ตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกผูตรวจประเมินที่สามารถมีปฏิสัมพันธอยางมีประสิทธิผลกับ
ผูรับการตรวจประเมิน 
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(3) ในคณะผูตรวจประเมินอาจมีการเชิญผูเช่ียวชาญดานเทคนิคเขารวมในคณะผูตรวจประเมิน 
หากพิจารณาแลววาขอบขายของผูประกอบการที่ขอรับรอง คณะผูตรวจในขณะน้ันมีความ
จําเปนตองเสริมความรูความสามารถจากความเห็นของผูเ ช่ียวชาญดานเทคนิค ซึ่ง
ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคน้ีทํางานภายใตการอํานวยการของหัวหนาผูตรวจประเมิน แตไม
ดําเนินการในฐานะผูตรวจประเมิน 

(4) ในคณะผูตรวจประเมินอาจรวมผูตรวจประเมินฝกหัด ภายใตการอํานวยการและขอแนะนํา
ของหัวหนาผูตรวจประเมินและผูตรวจประเมิน แตไมนับการดําเนินการในฐานะผูตรวจ
ประเมิน 

(5) ในคณะผูตรวจประเมินอาจรวมหัวหนาผูตรวจประเมินฝกหัด ภายใตการอํานวยการและ
ขอแนะนําของหัวหนาผูตรวจประเมิน ซึ่งหัวหนาผูตรวจประเมินฝกหัดถือวาเปนผูตรวจ
ประเมินของคณะ 

(6) เมื่อกําหนดคณะผูตรวจประเมินแลว ใหแจงหัวหนาคณะผูตรวจประเมินใหความเห็นชอบ
และดําเนินการตามข้ันตอนการตรวจประเมินตอไป 

5.1.1 การทบทวนเอกสารเพื่อเตรียมการสําหรับการตรวจประเมิน 
ทบทวนเอกสารคํารองและหลักฐานประกอบของผูขอรับการรับรองเพื่อนํามาวางแผนการตรวจ
ประเมิน ดังน้ี 
(1) ขอมูลสําหรับการเตรียมการของกิจกรรมการตรวจประเมินและเอกสารทีตองใชงานที่

เกี่ยวของ 
(2) จัดทําภาพรวมแสดงขอบเขตของเอกสารที่ไดรับเพื่อคนหาชองวางที่อาจเกิดข้ึนตาม

มาตรฐาน 
(3) เอกสารที่เกี่ยวของควรรวมถึงเอกสารและบันทึกระบบการจัดการรวมทั้งรายงานการตรวจ

ประเมินที่ผานมา ขอบกพรองที่เคยพบจากการตรวจประเมินกอนหนา แนวทางการแกไข
ขอบกพรองที่ผูรับการตรวจประเมินเคยแจงไววาจะดําเนินการ 

(4) การทบทวนเอกสารควรคํานึงถึงขนาด ธรรมชาติ และความซับซอนของระบบการจัดการ
และโครงสรางองคกรของผูรับการตรวจประเมินและวัตถุประสงคและขอบขายของการ
ตรวจประเมิน 

(5) การทบทวนเกณฑมาตรฐานการตรวจประเมินของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขและ
คําอธิบายที่เกี่ยวของ 

5.1.1 การจัดเตรียมแผนการตรวจประเมิน (Audit Plan) 
หัวหนาคณะผูตรวจประเมินจัดทําหนังสือ โทรสาร โทรศัพท หรือ e-mail กําหนดการตรวจ
ประเมิน โดยใชแบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) รหัส F-AUD-ECC-01 และจัดสง
ใหผูประกอบการทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการตรวจประเมิน 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน     
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล     

การตรวจตออายุใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแกไข 
การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-AUD-ECC-01 

หนา                           8/18  

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

แผนการตรวจประเมินควรครอบคลุมถึงหรืออางถึงสิ่งตอไปน้ี 
(1) วัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 
(2) ขอบขายการตรวจประเมิน รวมทั้งการช้ีบงหนวยงานตางๆ และกระบวนการตางๆ ที่ถูก

ตรวจประเมิน 
(3) เกณฑการตรวจประเมินและเอกสารอางอิงใดๆ 
(4) ทําเล ที่ต้ัง วันที่ ระยะเวลาและชวงเวลาที่คาดวาจะดําเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน 

รวมทั้งการประชุมกับผูรับการตรวจประเมิน 
(5) วิธีการตรวจประเมินที่ใช รวมทั้งขอบเขตของการสุมตัวอยางสําหรับการตรวจประเมิน 

เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการตรวจประเมินที่เพียงพอ 
(6) บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกของคณะผูตรวจประเมิน รวมทั้งการแจงรายช่ือผู

สังเกตการณกรณีที่มี 
(7) การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่การตรวจประเมินที่สําคัญ เชน การแจง

จํานวนผูตรวจประเมินที่ลงไลนการผลิตและขนาดของชุด/รองเทาที่ใหผูรับการตรวจ
ประเมินจัดเตรียม 

5.1.1 จัดเตรียมแบบฟอรมที่ใชในการตรวจประเมิน ดังน้ี   
(1) แบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรบัศูนยรวบรวมไข (Audit Report)  

รหัส F-AUD-ECC-02 
(2) หลักเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข (Checklist) รหสั F-AUD-

ECC-03 
(3) แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง (Corrective Action Request)  รหัส F-AUD-ECC-04 

    6.1.6 การนัดหมายคณะผูตรวจประเมินตามวันเวลาที่จะเดินทางไปตรวจประเมิน และการยืนยันการนัด
หมายกับผูรับการตรวจประเมิน ตามที่ไดแจงแผนการตรวจประเมินไป 

    
6.2 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการตรวจประเมินของคณะผูตรวจประเมิน 

 

ข้ันตอนการตรวจประเมิน ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังน้ี 
- การประชุมเปดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 
- การตรวจประเมิน (Audit) 
- การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน (Audit evidence) 
- การประมวลผลสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน (Audit finding) 
- การจัดทําขอสรุปจากการตรวจประเมิน (Audit conclusion) 
- การประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน     
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หนา                           9/18  
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ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

 6.2.1 การประชุมเปดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 
คณะผูตรวจประเมินประชุมเปดการตรวจประเมินรวมกับผูประกอบการ หรือผูแทน           

และผูที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคของการประชุมเปดการตรวจประเมิน คือ 
(1) เปนการแนะนําคณะผูตรวจประเมินตอผูประกอบการ หรือผูแทน และผูที่เกี่ยวของ  
(2) เพื่อเปนการทบทวนขอบขาย และวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 
(3) เพื่อช้ีแจงรูปแบบและวิธีการที่ใชในการตรวจประเมิน 
(4) เพื่อสรางความสัมพันธในการสื่อสารระหวางผูตรวจประเมินและผูประกอบการ 
(5)   เพื่อเปนการยืนยันความพรอมของทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จําเปน

สําหรับคณะผูตรวจประเมิน และความเปนปจจุบันของเอกสารที่ไดรับ 
(6)   เพื่อยืนยันกับผูนําทางถึงกิจกรรมถึงกิจกรรมและสถานที่และลําดับเวลาที่จะเกิดข้ึน

ระหวางการตรวจประเมิน 
(7)   เพื่อทําความเขาใจและแกไขขอของใจ จุดที่ยังไมชัดเจนในกําหนดการตรวจประเมิน  

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
(8)   เพื่อยืนยันความถูกตองของเอกสารและหลักฐานที่ไดรับจากผูรับการตรวจประเมิน กรณีมี

การเปลี่ยนแปลงใหแจงปรับเปลี่ยนใหถูกตองกอนการตรวจประเมินสิ้นสุด 
(9)    เพื่อยืนยันวันและเวลาในการประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing meeting)   

 

  6.2.2 การตรวจประเมิน (Audit) 
 การตรวจประเมินประกอบดวย 

(1) การสัมภาษณ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ จะตองยืนยันจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ เชน 
โดยการสังเกต การวัด และการบันทึก เปนตน 

(2) การตรวจเอกสารและบันทึก 
(3) การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพื้นที่ที่ตรวจ  
(4) การทดลองและการสาธิต เพื่อใหทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงตามที่ระบุไวในคูมือ          
การปฏิบัติงาน 
ในการตรวจประเมิน ใหบันทึกสิ่ งที่ อาจเปนเหตุ นําไปสู ความไม เปนไปตามขอกําหนด 

การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียด ที่ไมได เขียนไวในหลักเกณฑตรวจประเมิน 
(Checklist) ก็ได   

การตรวจประเมินสามารถศึกษารายละเอียดไดในเทคนิคการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี
สําหรับศูนยรวบรวมไขและเทคนิคการตรวจประเมินฟองไข 
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ในระหวางการตรวจประเมิน หัวหนาคณะผูตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงกําหนดการตรวจ

ประเมินไดตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของผูประกอบการ เพื่อใหการตรวจประเมินเปนไป
อยางมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 

 
  6.2.3 การบันทึกสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน (Audit evidence) 

       ระหวางการตรวจประเมิน ควรรวบรวมและทวนสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค ขอบขาย และ
เกณฑการตรวจประเมิน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับจุดเช่ือมโยงระหวางบุคคล กิจกรรม และกระบวนการ  สิ่งที่พบ
จากการตรวจประเมินทั้งหมดตองบันทึกไวขอมูลที่ทวนสอบไดเทาน้ันจึงจะสามารถใชเปนหลักฐานการตรวจ
ประเมิน  ไดแก ผลการสัมภาษณ บันทึกเอกสารหรือแบบบันทึกตางๆ ผลวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ผลการ
สอบเทียบ หลักฐานที่ปรากฎหนางานขณะตรวจประเมินซึ่งอาจถายภาพไวเปนหลักฐานการตรวจประเมิน 
 
6.2.4 การประมวลผลสิง่ท่ีพบจากการตรวจประเมิน (Audit finding) 
 การประมวลผลสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินเพื่อแปรสภาพจาก Audit evidence เปน Audit finding 
เปนชวงเวลาที่คณะผูตรวจประเมินตองประชุมรวมกัน ซึ่งในการวางแผนการตรวจประเมนิตองเผือ่เวลาสาํหรบั
ใชประชุมรวมกันของคณะผูตรวจประเมินเพื่อประมวลผลและจัดทําขอสรุป ควรประเมินผลสิ่งที่พบจากการ
ตรวจประเมิน (Audit evidence) โดยเทียบกับเกณฑการตรวจประเมินเพื่อตัดสินสิ่งที่พบจากการตรวจ
ประเมิน สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินสามารถระบุเปนความสอดคลองหรือความไมสอดคลองกับเกณฑการ
ตรวจประเมิน รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีพรอมหลักฐานสนับสนุน โอกาสเพื่อการปรับปรุง และขอเสนอแนะ
สําหรับผูรับการตรวจประเมิน 
 ควรบันทึกความไมสอดคลองและหลักฐานการตรวจประเมินที่นํามาสนับสนุนไว ความไมสอดคลองอาจ
แบงประเภทตางๆ ได ควรทบทวนความไมสอดคลองรวมกับผูตรวจประเมินรายอื่นและผูรับการตรวจประเมิน
เพื่อใหไดรับการยอมรับวาหลักฐานการตรวจประเมินมีความถูกตองและความไมสอดคลองเปนที่เขาใจ ควรใช
ความพยายามทุกทางในการแกไขความคิดเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับหลักฐานการตรวจประเมินและสิ่งที่พบ
จากการตรวจประเมิน และควรบันทึกประเด็นที่ยังแกไขไมไดไว 
 

 6.2.5 การจัดทําขอสรุปจากการตรวจประเมิน (Audit conclusion) 
 คณะผูตรวจประเมิน ตองประชุมรวมกันเพื่อสรุปวาสิ่งที่ตรวจพบรายการใดถือเปนขอบกพรอง การ
เขียนรายงานขอบกพรองตองกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนที่เปนรูปธรรม และใหอางถึงขอกําหนดในการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขใหชัดเจน โดยกรณีที่ในคณะผูตรวจประเมินสรุปไมไดวาควรเปนขอบกพรอง
หรือไม ใหหัวหนาคณะผูตรวจประเมินเปนผูตัดสิน โดยเขียนรายงานขอบกพรองในแบบฟอรมรายงาน
ขอบกพรอง (รหัส F -AUD-ECC-03) ใหอางถึงขอกําหนดในการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขใหชัดเจน 
 การเขียนขอสรุปจากการตรวจประเมินตองครอบคลุมสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน ที่สามารถระบุสิ่งที่
เกิดข้ึน สถานที่ที่เกิด หรือหลักฐานประกอบที่เกี่ยวของ และเช่ือมโยงวาไมสอดคลองตามมาตรฐานหรือเกณฑ
การตรวจประเมินอยางไร โดยพิจารณาระดับความไมสอดคลองได ดังน้ี 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน     
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล     

การตรวจตออายุใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแกไข 
การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-AUD-ECC-01 

หนา                           11/18 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

(1)   กรณีไมพบขอบกพรอง แตอาจมีการเสนอโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for 
Improvement; OFI) ใหคณะผูตรวจประเมินเสนอแกผูถูกตรวจประเมินทราบ 

(2)   กรณีพบขอเสนอแนะ (Recommendation) ใหคณะผูตรวจประเมินแจงผูรับการตรวจ
ประเมินทราบ และรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาใหการรับรอง 

(3)   กรณีพบเฉพาะขอบกพรองไม ร ุนแรง (Minor Nonconformity) ให คณะผู ตรวจ
ประเมินแจงผูรับการตรวจประเมินใหจัดสงแนวทางการแกไข ใหพิจารณาภายใน 15 
วัน นับแตวันที่ไดรับผลการตตรวจประเมินเปนทางการ และพิจารณาแนวทางการแกไข 
และปองกันขอบกพรองที่เกิดข้ึนตามที่ผูประกอบการเสนอ หากเห็นวาเปนแนวทางปรบัปรงุ
แกไขที่ยอมรับได ใหคณะผูตรวจประเมินรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอ
คณะกรรมการ เพื่อพจิารณาใหการรับรอง 

(4) กรณีพบขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) ใหคณะผูตรวจประเมินแจงผูรับ
การตรวจประเมินใหดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ โดยผูประกอบการสามารถดําเนินการ
แกไขขอบกพรองได 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้ง
แรก หากพนระยะเวลาดังกลาวใหดําเนินการตรวจประเมินใหมทุกขอกําหนด โดยไม
ตองย่ืนคําขอรับการรับรองใหม กรณีผูประกอบการมีความพรอมในการขอรับรองใหม
ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 
กรณีคณะผูตรวจประเมินไดทําการตรวจติดตามผลการแกไข (Follow up Audit) 
ขอบกพรองทั้งหมดแลวพบวาผูประกอบการไดดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ทั้งหมดเรียบรอยครบถวนแลว คณะผูตรวจประเมินรวบรวมรายงานผลการตรวจ
ประเมินเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาใหการรับรอง 

(5)   กรณีพบขอบกพรองรุนแรงมาก (Critical Nonconformity) ใหดําเนินการแกไขโดยเร็ว
ทันทีในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน 

หากผูรับการตรวจประเมินไมสามารถแกไขขอบกพรองรุนแรงมากไดภายในระยะเวลา 1 เดือน 
ใหรีบช้ีแจงคณะผูตรวจประเมินเพื่อแจงระยะเวลาแกไขแลวเสร็จ หากคณะผูตรวจประเมิน
ยอมรับระยะเวลาแกไขแลวเสร็ในกรณีที่แกไขเกิน 1 เดือน ใหรีบดําเนินการตามแผนทันที แต
หากไมยอมรับแผนผูรับการตรวจประเมินตองแกไขใหเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน หากพน
ระยะเวลาดังกลาวใหดําเนินการยุติการตรวจประเมิน แตสามารถตรวจประเมินใหมทุก
ขอกําหนด โดยไมตองย่ืนคําขอรับการรับรองใหม กรณีผูประกอบการมีความพรอมในการ
ขอรับรองใหมภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน     
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล     

การตรวจตออายุใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแกไข 
การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-AUD-ECC-01 

หนา                           12/18  

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

  6.2.6 ประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
หลังจากการตรวจประเมินแลวเสร็จ คณะผูตรวจประเมินดําเนินการประชุมปดการตรวจ

ประเมิน    เพื่อรายงานผลการตรวจประเมิน และสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือขอบกพรอง
ที่พบจาก        การตรวจประเมิน (ถามี) ตอผูประกอบการ เพื่อทําความเขาใจผลของการตรวจ
ประเมินใหถูกตองตรงกัน และผูประกอบการหรือผูแทนลงช่ือรับทราบสิ่งที่ตรวจพบหรือขอบกพรอง 
(ถามี) จากน้ันคณะผูตรวจประเมินมอบสําเนารายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไข และสําเนาบันทึกขอบกพรอง (ถามี)  

ประเด็นของการประชุมปด ที่ควรอธิบายตอผูรับการตรวจประเมิน 
(1) การสรุปภาพรวมของการตรวจประเมิน ขอบคุณในความรวมมือหรือการจัดหาทรัพยากร

อํานวยความสะดวกใหแกกิจกรรมการตรวจประเมินของผูรับการตรวจประเมิน 
(2) กรณีการตรวจประเมินไมตรงตามแผนการตรวจประเมินที่วางไว ใหคณะผูตรวจประเมิน

ช้ีแจงหรือขออภัยผูรบัการตรวจประเมิน 
(3) ความสอดคลองที่ปรากฎจากการตรวจประเมิน ใหแจงขอดีของความสอดคลองตอ

มาตรฐานของกิจกรรมของสถานประกอบการ 
(4) ความไมสอดคลองที่ปรากฎ การแนะนําหลักฐานการตรวจประเมินที่รวบรวมได 
(5) การนําเสนอสิ่งที่พบและขอสรุปจากการตรวจประเมินเพื่อใหเปนที่เขาใจไดและยอมรบัโดย

ผูรับการตรวจประเมิน 
(6) วิธีการรายงานผลการตรวจประเมิน 
(7) กระบวนการจัดการกับสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินและผลที่ตามมาที่อาจเกิดข้ึน 
(8) กิจกรรมภายหลังการตรวจประเมิน เชน การดําเนินการแกไขความไมสอดคลอง การตรวจ

ติดตามผลการแกไข  
คณะผูตรวจประเมินควรเปดกวางรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับสิ่งบที่พบหรือ

สรุปผลการตรวจประเมินระหวางคณะผูตรวจประเมินกับผูรับการตรวจประเมินควรนํามาหารอืกนัและ
แกไขถาเปนไปได ถาไมสามารถหาแนวทางที่ยอมรับรวมกันไดใหบันทึกไวประกอบการตรวจประเมิน
น้ัน 

กรณีที ่พบขอบกพรอง คณะผู ตรวจประเมินจะแจงผู ประกอบการ ใหจัดสงแนว
ทางการแกไขและปองกันการเกิดซ้ําของขอบกพรอง ใหคณะผูตรวจประเมินพิจารณาภายใน 30 
วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงอยางเปนทางการ หากผูประกอบการไมจัดสงแนวทางการแกไข
ในระยะเวลาที่กําหนด คณะผูตรวจประเมินจะแจงเตือนใหจัดสงแนวทางการแกไขในระยะเวลา 30 
วัน ( ครั้ งที่  2 )  รวมเปน 60 วัน นับแต วันที่ ออกหนังสือร าชการแจ ง อย าง เปนทางการ                     
หากผูประกอบการยังไมจัดสงแนวทางการแกไขตามระยะเ วลาที ่กําหนด ผู ตรวจประ เมิน      
จะดําเนินการตรวจประเมินใหมทุกขอกําหนด ทั้งน้ีใหผูประกอบการแจงความประสงคการ
ขอรับ รองที ่สํานัก ง านปศุส ัตวจ ังหวัด เมื ่อม ีความพรอม  กรณีร ะยะ เ วลา ไมเ ก ิน  1  ป 
ผูประกอบการไมตองย่ืนคําขอรับรองใหม 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน     
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล     
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หนา                           13/18  

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 
ระหวางการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหากพบขอบกพรองรุนแรงจํานวนมากที่

แสดงใหเห็นวาผูประกอบการ ยังมิไดดําเนินการตามขอกําหนดการปฏิบัติที่ ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไขอยางมีประสิทธิผลเพียงพอ และผูประกอบการมีความประสงคที่จะขอยุติการ
ตรวจประเมิน เพื่อใหมีการตรวจประเมินทั้งระบบใหม ใหผูประกอบการแจงตอหัวหนา
คณะผูตรวจประเมินทราบ และเมื่อมีความพรอมที่จะรับการตรวจประเมินใหมทั้งระบบ 
ใหแจงคณะผูตรวจประเมิน ทั้งนี้การตรวจประเมินครั้งใหมตองไมเกิน 1 ป นับจากวันที่
ดําเนินการตรวจประเมินครั้งแรก หากไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดใหผูประกอบการ
ย่ืนคําขอใหม 

 

6.3   ขั้นตอนการจัดเตรียมและจัดสงรายงานการตรวจประเมิน 
 

 6.3.1 การเขียนรายงานการตรวจประเมิน 
หลังจากตรวจประเมินแลวเสร็จ หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน/ผูตรวจประเมิน จัดทํารายงานผล

การตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข เพื่อแจงผลการตรวจประเมินใหผูประกอบการ
ทราบภายใน 15 วัน หลังการตรวจประเมิน โดยใชแบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองหลักการ
ปฏิบัติที่ดี (GMP) สําหรับศูนยรวบรวมไข รหัส F-AUD-ECC-02 

ทั้งน้ีการแจงผลน้ี เปนการแจงผลการตรวจประเมินในเบื้องตนเทาน้ัน ยังไมมีการตัดสินวา
ผูประกอบการไดรับการรับรองหรือไม โดยเอกสารที่สงใหผูประกอบการ ประกอบดวย 

(1) หนังสือราชการแจงรายงานผลการตรวจประเมิน 
(2) สําเนารายงานผลการตรวจประเมิน   
(3) สําเนารายงานขอบกพรอง (ถามี) 
(4) สําเนาผลทดสอบตัวอยาง (ถามี) 
 

       6.3.2 การจัดสงรายงานการตรวจประเมิน 
ใหดําเนินการจัดสงรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข แจงผูรับ

การตรวจประเมินภายใน 15 วัน หลังการตรวจประเมิน หากลาชา ควรแจงเหตุผลใหผูรับการตรวจ
ประเมินทราบ  

    หากตองมีการนัดหมายวันตรวจติดตามผลการแกไข ใหแจงผูรับการตรวจประเมินทราบเพื่อนัด
หมายตอไป 

หากดําเนินการยอมรับผลการตรวจประเมินและการแกไขขอบกพรองทั้งหมดแลว ใหคณะ
ผูตรวจประเมินพิจารณาผลการตรวจประเมิน เพื่อเสนอคณะกรรมการหรือผูตัดสินการรับรอง 
พิจารณาตัดสินใหการรับรองแลวแตกรณี 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน     
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ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit)  
7.1 การรับคํารอง 

ดําเนินการตามขอ 5 
7.2 การเตรียมการกิจกรรมการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 

ดําเนินการตามขอ 6.1 แตเพิ่มเติมรายละเอียดโดยในการเตรียมกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
จะแบงชวงการตรวจออกเปนระยะที่  1 และระยะที่ 2 ดังน้ี 
7.2.1 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระยะท่ี 1 (Initial Audit Stage 1) หรือการตรวจประเมิน

เบ้ืองตน (Pre-audit) 
คณะผูตรวจประเมิน จัดทําหนังสือ โทรสาร โทรศัพท หรือ e-mail แจงกําหนดการตรวจรับรอง 
ตามแบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) ใหแกผูประกอบการทราบกอนการตรวจ
ประเมิน อยางนอย 7 วัน โดยในครั้งแรกจะเรียกวา การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระยะท่ี 1 
(Initial Audit Stage 1) หรือการตรวจประเมินเบื้องตน (Pre-audit) 

7.2.2 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระยะท่ี 2 (Initial Audit Stage 2) 
เมื่อไดรับแจงจากผูประกอบการในความพรอมในการรับการตรวจประเมินระยะที่ 2 คณะผูตรวจ
ประเมิน จัดทําหนังสือ โทรสาร โทรศัพท หรือ e-mail แจงกําหนดการตรวจรับรอง ตาม
แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) ใหแกผูประกอบการทราบกอนการตรวจ
ประเมิน อยางนอย 7 วัน  

7.3 การดําเนินกิจกรรมการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
ดําเนินการตามขอ 6.2 แตเพิ่มเติม ดังน้ี 
7.3.1 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระยะที่ 1 (Initial Audit Stage 1) หรือการตรวจประเมิน

เบื้องตน (Pre-audit) 
การตรวจประเมินระยะที่ 1 สามารถเลือกตรวจประเมินในบางประเด็นของขอกําหนด

หรือทุกประเด็นในขอกําหนดก็ได 
เมื่อตรวจประเมินแลวเสร็จ หัวหนาคณะผูตรวจประเมินรายงานผลการตรวจประเมิน

เบื้องตน ใหผูประกอบการหรือผูแทนรับทราบ ในการปดประชุม (Closing Meeting) รวมทั้งแจง
สิ่งที่กรมปศุสัตวจะดําเนินการตอไป และสิ่งที่ผูประกอบการตองดําเนินการโดยการตรวจประเมิน
เพื่อการรับรองระยะที่ 1 (Initial Audit Stage 1) หรือ Pre-audit น้ี จะไมกําหนดระยะเวลาในการ
แกไขขอบกพรอง แตใหผูประกอบการเปนผูวางแผนและแจงแกคณะผูตรวจประเมิน เพื่อการ
วางแผนในการเขาตรวจระยะที่ 2 ตอไปพรอมทั้งมอบสําเนารายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ และสําเนาบันทึกขอบกพรอง (ถามี) 

7.3.2   การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระยะที่ 2 (Initial Audit Stage 2) 
 การตรวจประเมินในระยะที่ 2 เมื่อรวมกับระยะที่ 1 ตองครอบคลุมทุกขอกําหนดตามเกณฑการ

ตรวจประเมินและมาตรฐาน 
 การปฏิบัติอื่นๆ ใหดําเนินการตามขอ 6.2 
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7.4 การจัดเตรียมและจัดสงรายงานการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 

ดําเนินการตามขอ 6.3 

7.5 การสงรายงานการตรวจประเมินเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา 

คณะผูตรวจประเมินรวบรวมรายงานเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาใหการรับรอง โดยจะตองนํา
เรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินแลวเสร็จโดยไมพบ
ขอบกพรอง หรือวันที่ไดดําเนินการตรวจติดตาม ผลการแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ หรือวันที่
ยอมรับแนวทางการแกไขขอบกพรองไมรุนแรงจากผูขอรับรอง 

7.6 การพิจารณาการรับรอง 

การพิจารณาใหการรับรองของคณะกรรมการ ใหดําเนินการตามรายละเอียดในคูมือข้ันตอน        
การปฏิบัติงาน เรื่อง องคประกอบ หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดี
สําหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (รหัส P-CC-DLP-01) 

7.7 การจัดทําใบรับรอง 

สํานักงานปศุสัตวเขต ดําเนินการจัดทําใบรับรองใหแกผูประกอบการ สงผานสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ทั้งน้ี   
วันที่มีผลบังคับใชในใบรับรอง นับต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติ การจัดทําใบรับรอง ดําเนินการตามคูมือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรอง (รหัส P-C-DLP-01) 

8. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินการขยายขอบขายการรับรอง (Scope expanding 
Certification)  

การขยายขอบขายการรับรองในกรณีศูนยรวบรวมไข พิจารณาไดในกรณีตอไปน้ี 

 - การเพิ่มชนิดไขที่เขาผลิตในศูนยรวบรวมไขเพิ่มจากเดิม เชน เปนศูนยรวบรวมไขไก แลวมีการเพิ่ม     
การผลิตไขเปดเพิ่ม 

 - การขยายไลนหรือกําลังการผลิตของศูนยรวบรวมไขเพิ่มข้ึนจากเดิม 

 - การตอเติมโรงงานหรอืเพิ่มกิจกรรมของศูนยรวบรวมไข เชน การเพิ่มกระบวนการลางทําความสะอาดไข 
     8.1 การรับคํารองการขยายขอบขายการรับรอง 

ดําเนินการตามขอ 5 ในกรณีที่ผูประกอบการย่ืนคํารองขยายขอบขายการรับรอง 
ในกรณีที่มีการแจงเปนลายลักษณอักษรจากผูประกอบการในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสถาน
ประกอบการแลวคณะกรรมการมีมติใหคณะผูตรวจมีการตรวจประเมินการขยายขอบขายการรับรอง ไม
ตองย่ืนแบบคํารองแตใหยึดหนังสือแจงมติของคณะกรรมการแทน 

8.2 การเตรียมการกิจกรรมการตรวจประเมินการขยายขอบขายการรับรอง 
ดําเนินการตามขอ 6.1 แตเพิ่มเติมรายละเอียดโดยในการเตรียมกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ใหมุงประเด็นไปเฉพาะในกิจกรรมของขอบขายที่ขอขยายการรับรองจากเดิม 
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8.3 การดําเนินกิจกรรมการตรวจประเมินการขยายขอบขายการรับรอง 
ดําเนินการตามขอ 6.2 แตมุงประเด็นการตรวจประเมินเฉพาะในขอบขายที่ขอเพิ่มจากการรับรอง

เดิม ในสวนของการรับรองตามขอบขายเดิมน้ัน สามารถ 
8.4 การจัดเตรียมและจัดสงรายงานการตรวจประเมินการขยายขอบขายการรับรอง 

ดําเนินการตามขอ 6.3 

8.5 การสงรายงานการตรวจประเมินเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา 

คณะผูตรวจประเมินรวบรวมรายงานเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาใหการรับรองการขยาย
ขอบขาย โดยจะตองนําเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินแลว
เสร็จโดยไมพบขอบกพรอง หรือวันที่ไดดําเนินการตรวจติดตาม ผลการแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ 
หรือวันที่ยอมรับแนวทางการแกไขขอบกพรองไมรุนแรงจากผูขอรับรอง 

8.6 การพิจารณาขยายขอบขายการรับรอง 

การพิจารณาใหการรับรองของคณะกรรมการ ใหดําเนินการตามรายละเอียดในคูมือข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง องคประกอบ หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการรบัรองการปฏิบติัทีดี่สาํหรบั
สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (รหัส P-CC-DLP-01) 

8.7 การจัดทําใบรับรอง (กรณีขยายขอบขาย) 

สํานักงานปศุสัตวเขต ดําเนินการจัดทําใบรับรองใหแกผูประกอบการ สงผานสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ทั้งน้ี   
วันที่มีผลบังคับใชในใบรับรอง นับต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติ การจัดทําใบรับรอง ดําเนินการตามคูมือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรอง (รหัส P-C-DLP-01) 

9.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพ่ือตรวจติดตามผล (Surveillance Audit)  
9.1 การเตรียมการกิจกรรมการตรวจติดตามผล 

ดําเนินการตามขอ 6.1 แตเพิ่มเติมรายละเอียดโดยในการเตรียมกิจกรรมใหวางแผนการตรวจประเมินใน
วงรอบ 10-12 เดือนหลังจากวันที่ไดรับการรับรองหรือวันที่รับการตรวจประเมินครั้งหลังสุด 

9.2 การดําเนินกิจกรรมการตรวจติดตามผล 

ดําเนินการตามขอ 6.2 

9.3 การจัดเตรียมและจัดสงรายงานการตรวจติดตามผล 

ดําเนินการตามขอ 6.3 

9.4 การคงสภาพการรับรอง 

 ผูตัดสินการรับรองดําเนินการตามเอกสารรหัส P-DP-DLP-01 
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10. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพ่ือตรวจตออายใุบรับรอง (Recertification Audit)  
10.1 การรับคํารอง 

10.1.1 การตรวจตออายุการรับรองจะดําเนินการทุก 3 ป โดยกรมปศุสัตวจะแจงผูประกอบการ ย่ืนคําขอ
ตออายุการรับรอง กอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 4 เดือน และผูประกอบการตองย่ืนคําขอตออายุการ
รับรอง กอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 3 เดือน 

10.1.2 กรณีที่ผูประกอบการไมย่ืนคําขอตออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่กําหนดและกรมปศุสัตวไม
สามารถตรวจตออายุการรับรองไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ หรือผูประกอบการไมสามารถแกไข
ขอบกพรองที่พบไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ใบรับรองฉบับใหมที่ผูประกอบการไดรับจะมีอายุไม
ตอเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม โดยชวงที่ใบรับรองขาดอายุ ผูประกอบการไมสามารถอางอิงการรับรองของ 
กรมปศุสัตวได และใหงดใชใบรับรอง เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานในชวงเวลาดังกลาว 

10.1.3 กรณีที่ผูประกอบการย่ืนคําขอตออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตกรมปศุสัตวไม
สามารถตรวจตออายุการรับรองไดกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ กรมปศุสัตวจะพิจารณาออกใบรับรอง
ฉบับใหมโดยมีอายุตอเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม   

10.1.4 ดําเนินการตามขอ 5 
10.2 การเตรียมการกิจกรรมการตรวจตออายุใบรับรอง 

ดําเนินการตามขอ 6.1  

10.3 การดําเนินกิจกรรมการตรวจตออายุใบรับรอง 

ดําเนินการตามขอ 6.2 

10.4 การจัดเตรียมและจัดสงรายงานการตรวจตออายุใบรับรอง 

ดําเนินการตามขอ 6.3 

10.5 การสงรายงานการตรวจประเมินเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา 

คณะผูตรวจประเมินรวบรวมรายงานเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาใหการรับรอง โดยจะตองนํา
เรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินแลวเสร็จโดยไมพบ
ขอบกพรอง หรือวันที่ไดดําเนินการตรวจติดตาม ผลการแกไขขอบกพรองรุนแรงแลวเสร็จ หรือวันที่
ยอมรับแนวทางการแกไขขอบกพรองไมรุนแรงจากผูขอรับรอง 

10.6 การพิจารณาการตออายุ 

การพิจารณาใหการรับรองของคณะกรรมการ ใหดําเนินการตามรายละเอียดในคูมือข้ันตอน        
การปฏิบัติงาน เรื่อง องคประกอบ หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดี
สําหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (รหัส P-CC-DLP-01) 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน     
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล     

การตรวจตออายุใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแกไข 
การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-AUD-ECC-01 

หนา                           18/18 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

10.7 การจัดทําใบรับรอง 

สํานักงานปศุสัตวเขต ดําเนินการจัดทําใบรับรองใหแกผูประกอบการ สงผานสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ทั้งน้ี   
วันที่มีผลบังคับใชในใบรับรอง นับต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติ การจัดทําใบรับรอง ดําเนินการตามคูมือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรอง (รหัส P-CER-ECC-01) 

 

11. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพ่ือตรวจติดตามผลการแกไข (Follow-up Audit)  

การตรวจติดตามผลการแกไข (Follow-up Audit) เปนการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการแกไขขอบกพรอง 
จากการตรวจประเมินครั้งกอน หรือการตรวจเพื่อพิจารณาประกอบการคืนสิทธ์ิหลังถูกพักใช 

 
11.1 การเตรียมการกิจกรรมการตรวจติดตามผลการแกไข 

ดําเนินการตามขอ 6.1 แตเพิ่มเติมรายละเอียดโดยการอางอิงขอบกพรองที่พบครั้งหลังสุด หรือเหตุในการ
ถูกพักใชการรับรอง และใหทําการนัดหมายการตรวจประเมินเมื่อผูประกอบการมีความพรอมในการแกไข
ขอบกพรองแลวเสร็จ หรือแกไขเหตุแหงการพักใชกอนพิจารณาคืนสิทธ์ิการรับรองแลวเสร็จ 

11.2 การดําเนินกิจกรรมการตรวจติดตามผลการแกไข 

ดําเนินการตามขอ 6.2 แตมุงเนนเฉพาะประเด็นขอบกพรองที่เคยพบหรือเหตุแหงการถูกพักใช 

11.3 การจัดเตรียมและจัดสงรายงานการตรวจติดตามผลการแกไข 

ดําเนินการตามขอ 6.3 

11.4 การสงรายงานผลการตรวจติดตามผลการแกไข 

  11.4.1 กรณีตรวจติดตามผลการแกไขในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การขยายขอบขาย     
การรับรอง หรือการตออายุใบรับรอง 

ใหคณะผูตรวจประเมินจัดสงรายงาน พรอมการยอมรับผลการแกไขและเอกสารที่เกี่ยวของ     
ใหคณะกรรมการพิจารณา 

  11.4.2 กรณีตรวจติดตามผลการแกไขในการตรวจติดตามผล 

ใหคณะผูตรวจประเมินจัดสงรายงาน พรอมการยอมรับผลการแกไขและเอกสารที่เกี่ยวของ     
ใหผูตัดสินการรับรองพิจารณา 

  11.4.1 กรณีตรวจติดตามผลการแกไขเพ่ือพิจารณาประกอบการคืนสิทธิ์ 

ใหคณะผูตรวจประเมินจัดสงรายงาน พรอมการยอมรับผลการแกไขและเอกสารที่เกี่ยวของ     
ใหคณะกรรมการพิจารณาในการคืนสิทธ์ิการรับรองหลังถูกพักใช 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจกรณีพิเศษ 
(Special Audit) การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-AUD-ECC-02 

หนา                              1/2 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานของคณะผูตรวจประเมินและคณะผูตรวจสอบกรณิเศษ การตรวจกรณีพิเศษ 
การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับน้ีครอบคลุมการปฏิบัติงานของกระบวนการข้ันตอนการตรวจกรณีพิเศษการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไข และการรายงานผลการตรวจกรณีพิเศษ 

3. นิยาม 
3.1 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายความวา การตรวจศูนยรวบรวมไขที่ไดรับการรับรองซึ่งมีปญหา

หรือมีการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน หรือเฉพาะดาน เชน การจัดการดานสิ่งแวดลอม 
เปนตน การตรวจชนิดน้ีจะมุงเนนเกี่ยวกับเรื่องที่เปนปญหาเทาน้ัน โดยไมแจงใหผูประกอบการทราบลวงหนา 
 

3.2 ผูตรวจสอบกรณีพิเศษ หมายความวา ผูที่ไดรับการมอบหมายหรือสั่งการจากสํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว หรือกรมปศุสัตว ใหเขาตรวจกรณีพิเศษศูนยรวบรวมไขที่ไดรับรอง 

3.1 ความหมายของคําอื่นๆ ที่ใชในเอกสารน้ีใหเปนไปตามบทคํานิยาม G-DEF-ECC-01 
 

4. เหตุแหงการตรวจกรณีพิเศษ 
คณะผูตรวจประเมินและคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดย
อาจไมแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีตอไปน้ี 

(1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขมีประสิทธิภาพลดลง เชน 
กระบวนการรวบรวมไขที่ไมถูกตองและ/หรือไมถูกสุขลักษณะ มีการปนเปอนในไข เปนตน 

(2) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขไมปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ  

(3) เมื่อมีการวิเคราะหขอรองเรียนหรือขอมูลแลว พบวาผูประกอบการไมปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดี 
สําหรับศูนยรวบรวมไข และ/หรือหลักเกณฑเงื่อนไขของกรมปศุสัตว 

(4) มีมติของคณะกรรมการหรือผูตัดสินการรับรองใหมีการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว 
(5) มีคําสั่งใหคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษดําเนินการเขาตรวจสอบศูนยรวบรวมไขจากสาํนักพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว หรือ กรมปศุสัตว 
 
 
 
 
 

56 



 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจกรณีพิเศษ 
(Special Audit) การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-AUD-ECC-02 

หนา                              1/2 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจกรณีพิเศษ  

 
5.1 การเตรียมการกิจกรรมการตรวจกรณีพิเศษ 

เมื่อมีเหตุแหงการตรวจกรณีพิเศษ ใหผูตรวจประเมินหรือผูตรวจสอบกรณีพิเศษดําเนินการจัดเตรียม
ขอมูลประเด็นที่พบของศูนยรวบรวมไขและแบบฟอรมเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสานงานเจาหนาที่อื่น
เกี่ยวของในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายเพื่อนัดหมายเขาตรวจกรณีพิเศษ 

การตรวจกรณีพิเศษจะแจงหรือไมแจงใหผูประกอบการทราบลวงหนากอนตรวจหรือไมก็ได 

5.2 การดําเนินกิจกรรมการตรวจกรณีพิเศษ 

การตรวจใหมุงเนนเฉพาะประเด็นที่ตองการตรวจสอบเทาน้ัน โดยดําเนินการ ดังน้ี 

- การประชุมเปดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 
  แนะนําตัวเจาหนาที่ แจงเหตุแหงการเขาตรวจกรณีพิเศษ หลักฐานการอางอิงเหตุน้ันเพื่อให
ผูประกอบการทราบ  

- การตรวจประเมิน (Audit) 
 ใชการสัมภาษณ การตรวจประเมินสถานที่ และเอกสารตางๆ เพื่อตรวจสอบเหตุแหงการตรวจกรณี
พิเศษน้ัน ในรูปแบบการคนหาความจริง หากมีข้ันตอนปฏิบัติที่ตองดําเนินการตามกฎหมายใหอางอิง
วิธีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน (Audit evidence) 
  เก็บรวบรวมหลักฐานที่ไดระหวางการคนหาความจริงเหตุแหงการตรวจกรณีพิเศษ หากมีเอกสารที่
ตองดําเนินการตามกฎหมายใหอางอิงวิธีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- การประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 

      เพื่อแจงผูประกอบการถึงการเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน และข้ันตอนดําเนินการตอไปในอนาคต ทั้งน้ี 
ไมจําเปนตองรายงานผลการตรวจกรณีพิเศษใหผูประกอบการทราบเปนลายลักษณอักษร 

5.3 การสงรายงานผลการตรวจกรณีพิเศษ 

  5.3.1 กรณีดําเนินการโดยคณะผูตรวจประเมิน 

  ใหรวบรวมรายงานเสนอตอคณะกรรมการหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นครบถวน พรอมเสนอ
ความเห็นในกรณีที่มีเหตุแหงการพักใช / เพิกถอน 

  5.3.2 กรณีดําเนินการโดยผูตรวจสอบกรณีพิเศษ 

    ใหรวบรวมรายงานเสนอตอสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานกรมปศุสัตวและ/หรือ      
กรมปศุสัตว และหากมีเหตุแหงการพักใช / เพิกถอน ใหแจงคณะกรรมการดําเนินการ 
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การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)  
การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-AUD-ECC-03 

หนา                              1/6 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานของผูตรวจประเมินคุณภาพภายในของการรับรองการปฏิบัติที่ดีสาํหรับศูนย
รวบรวมไข ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของกระบวนการขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายในของการ
รับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข และการรายงานผลการตรวจติดจามคุณภาพภายใน 

3. นิยาม 
3.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) หมายความวา การตรวจติดตามการปฏิบัติงานใน

กระบวนการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขของผูตรวจประเมินและ/หรือของคณะกรรมการ 
เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองตามคูมือปฏิบัติงาน 

3.2 ผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Auditor) หมายความวา เจาหนาที่ของสํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

3.3 ผูบริหารแผนงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Team Manager) หมายความวา 
ผูอํานวยการกลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ซึ่งทําหนาทีผู่
วางแผนและคัดเลือกสมาชิกของคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายในแตละครั้ง  

3.4 ความหมายของคําอื่นๆ ที่ใชในเอกสารน้ีใหเปนไปตามบทคํานิยาม G-DEF-ECC-01 
 

4. ผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

4.1 คุณสมบัติของคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

4.1.1 การศึกษา 

ตองสําเร็จการศึกษาข้ันตํ่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ เกี่ยวของหรือวิชาเรียนที่ เกี่ยวของกับ         
ความปลอดภัยทางอาหารหรือสัตวแพทยศาสตรหรือสัตวศาสตร 

4.1.2 การฝกอบรม 

ผานการฝกอบรมหลักสูตร “ผูตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข” หรือช่ือหลักสูตร
อื่นๆ ซึ่งครอบคลุมการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขและ หรือหลักการพื้นฐานของ
การปฏิบัติที่ดี (Good manufacturing practices:GMP) และการอบรมหลักสูตรการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
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4.1.3 ประสบการณทํางาน 
ประสบการณทํางาน - การฝกงานหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอาหารปลอดภัยอยางนอย 1 ป 
ประสบการณตรวจรับรอง – ไมตองมี 

  

4.1.4 ความรูและทักษะของคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 ความรูในการรับรอง (ISO/IEC 17021-1:2015 Annex A) 

- ความรูดานหลักการรับรอง การปฏิบัติในการรับรองและเทคนิคการตรวจรับรอง 
- ความรูเฉพาะดานมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practices; GMP) 
- ความรูเฉพาะดานมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
-  ความรูดานกระบวนการและข้ันตอนการรับรองการปฏิบัติที่ดีของกรมปศุสัตว 

4.1.5 การข้ึนทะเบียน 
ไดรับการแตงต้ังและข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานประกอบการปศุสัตว
ภายในประเทศจากกรมปศุสัตว 

 

5. ขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
แบงเปน 3 ขั้นตอนหลักของการตรวจติดตามคุณภาพภายใน คือ 
- การเตรียมการกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Preparation Step)  
- การดําเนินกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Step) 
- การจัดเตรียมและจัดสงรายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Post Internal Audit Step) 

 

5.1 ขั้นตอนการเตรียมการกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Preparation 
Step) 

5.1.1 ผูบริหารแผนงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว ดําเนินการวางแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยใน 3 ป ตองตรวจติดตาม
คุณภาพภายในคณะผูตรวจประเมินและคณะกรรมการรับรองทั้ง 9 เขต ครบถวนทุกเขตอยาง
นอย 1 ครั้ง  

5.1.2 การคัดเลือกสมาชิกของคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยผูบริหารแผนงานการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน 
(1) ผูบริหารแผนงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในใหคัดเลือกสมาชิกของคณะผูตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายในมีองคประกอบข้ันตํ่า 2 คน 
(2) การตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดและองคประกอบของคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สําหรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ควรพิจารณาสิ่งตอไปน้ี  
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(2.1) ความสามารถโดยรวมของคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายในที่จําเปนเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
(2.2) ความซับซอนของการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
(2.3) ความสามารถและประสบการณของผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
(2.4) ความตองการทําใหมั่นใจเกี่ยวกับความอิสระของผูตรวจประเมินคุณภาพภายในจาก
หนวยงานและบุคคลที่ถูกตรวจประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดกันของ
ผลประโยชนใดๆ หรือสวนไดสวนเสีย 

(3) เมื่อกําหนดคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายในแลว ใหแจงผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ดําเนินการตามข้ันตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายในตอไป 

5.1.3 การจัดเตรียมแผนการตรวจประเมิน (Audit Plan) 
คณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายในจัดทําหนังสือ โทรสาร โทรศัพท หรือ e-mail กําหนดการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยใชแบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) รหัส           
F-AUD-ECC-01 และจัดสงใหหนวยงานที่รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน กอนการตรวจปรติดตามคุณภาพภายใน 
แผนการตรวจประเมินควรครอบคลุมถึงหรืออางถึงสิ่งตอไปน้ี 
(1) วัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 
(2) ขอบขายการตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายใน 
(3) เกณฑการตรวจติดตามคุณภาพภายในและเอกสารอางอิงใดๆ 
(4) ทําเล ที่ต้ัง วันที่ ระยะเวลาและชวงเวลาที่คาดวาจะดําเนินกิจกรรมการตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน รวมทั้งการประชุมกับผูรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
(5) วิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายในที่ใช รวมทั้งขอบเขตของการสุมตัวอยางสําหรับ        

การตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน    
ที่เพียงพอ 

(6) บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกของคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้ง
การแจงรายช่ือผูสังเกตการณกรณีที่มี 

(7) การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่การตรวจติดตามคุณภาพภายในที่สําคัญ เชน 
เอกสารที่จะตองขอเรียกดู การใชสื่อวิดิทัศน เครื่องฉายภาพตางๆ 

5.1.4 จัดเตรียมแบบฟอรมที่ใชในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ดังน้ี   
(1) แบบฟอรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในของการรับรองสถานประกอบการปศุสัตว

ภายในประเทศ [รหัส F-INA-DLP-01] 
(2) คูมืการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

5.1.5 การนัดหมายคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายในตามวันเวลาที่จะเดินทางไปตรวจปติดตามคุณภาพ
ภายใน และการยืนยันการนัดหมายกับผูรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามที่ไดแจงแผน     
การตรวจติดตามคุณภาพภายในไป 
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5.2 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในของคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

ข้ันตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังน้ี 
- การประชุมเปดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Opening meeting) 
- การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) 
- การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit evidence) 
- การประมวลผลสิ่งที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (InternalAudit finding) 
- การจัดทําขอสรุปจากการตรวจปติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit conclusion) 
- การประชุมปดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Closing meeting) 

    

  5.2.1 การประชุมเปดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Opening meeting) 
เพื่อแนะนําบุคลากรของฝงผูตรวจประเมินคุณภาพภายในและบุคลากรของหนวยงานที่รับการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ยืนยันกิจกรรมที่จะดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

  5.2.2 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) 
   5.2.2.1 กรณีตรวจติดตามคุณภาพภายในคณะผูตรวจประเมิน 

 ประกอบดวย 
 ชวงการตรวจติดตามที่สํานักงาน (Office Intenal Audit) 

(1) การสัมภาษณ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ จะตองยืนยันจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ 
เชน โดยการสังเกต การวัด และการบันทึก เปนตน 
(2) การตรวจเอกสารและบันทึก 
ชวงการสังเกตการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข (Onsite Internal 
Audit) 
(1) การสังเกตกิจกรรม การดําเนินการตรวจประเมินของผูตรวจประเมิน 
(2) การสังเกตพฤติกรรมของผูตรวจประเมิน การปฏิสัมพันธกับผูรับการตรวจประเมิน 
(3) การสังเกตการพิจารณาความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 

ทั้งน้ี ระหวางชวงการสังเกตการตรสจประเมิน ผูตรวจประเมินคุณภาพภายในจะดําเนินการใน
ฐานะ “ผูสังเกตการณ” ของการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขครั้งน้ัน ควรงด
ออกความเห็นที่มีผลตอการพิจารณาการตรวจประเมินผูขอรับการรับรองครั้งน้ัน 

ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ใหบันทึกการกระทําของผูตรวจประเมินอาจเปนเหตุนําไปสู
ความไมเปนไปตามขอกําหนดหรือข้ันตอนที่กําหนดในวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อแจงผูตรวจประเมิน
หลังการตรวจประเมินครั้งน้ันเสร็จสิ้น 
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   5.2.2.2 กรณีตรวจติดตามคุณภาพภายในคณะกรรมการ 
 การตรวจติดตามที่สํานักงาน (Office Intenal Audit) 

(1) การสัมภาษณ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ จะตองยืนยันจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ 
เชน โดยการสังเกต การวัด และการบันทึก เปนตน 

(2) การตรวจเอกสารและบันทึก รายงานการประชุมตางๆ 
         ทั้งน้ี การตรวจติดตามคุณภาพภายในของคณะกรรมการ ไมจําเปนตองเขาสังเกต      
การประชุมเพื่อพิจารณาการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข และหามแทรกแซง
การพิจารณารับรองของคณะกรรมการระหวางการประชุม 
 

  5.2.3 การบันทึกสิ่งท่ีพบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Inaternal Audit evidence) 
       ระหวางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ควรรวบรวมและทวนสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับ สิ่งที่พบจากการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในที่สอดคลองและไมสอดคลองตามหลักเกณฑมาตรฐานและข้ันตอนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดในคูมือการรับรองการปฏิบัติที่สําหรับศูนยรวบรวมไข หลักฐานทั้งหมดตองบันทึกไว
ขอมูลที่ทวนสอบไดเทาน้ันจึงจะสามารถใชเปนหลักฐาน ไดแก ผลการสัมภาษณ บันทึกเอกสารหรือแบบ
บันทึกตางๆ รายงานตางๆ พฤติกรรมของผูตรวจประเมินหรือคณะกรรมการที่สังเกตได 
 
5.2.4 การประมวลผลสิ่งท่ีพบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit finding) 
 การประมวลผลสิ่งที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อแปรสภาพจาก Internal Audit 
evidence เปน Internal Audit finding เปนชวงเวลาที่คณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายในตองประชุมรวมกัน 
ควรประเมินผลสิ่งที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Audit evidence) โดยเทียบกับมาตรฐานที่
เกี่ยวของและข้ันตอนปฏิบัติที่กําหนดในคูมือการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขเพื่อตัดสินสิ่งที่
พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สิ่งที่พบสามารถระบุเปนความสอดคลองหรือความไมสอดคลอง 
พรอมหลักฐานสนับสนุน โอกาสเพื่อการปรับปรุง และขอเสนอแนะสําหรับผูรับการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน 
  
5.2.5 การจัดทําขอสรุปจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit conclusion) 
 คณะผูตรวจประเมิน ตองประชุมรวมกันเพื่อสรุปวาสิ่งที่ตรวจพบรายการใดถือเปนขอบกพรอง        
การเขียนรายงานขอบกพรองตองกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนที่เปนรูปธรรม และใหอางถึงขอกําหนดในคูมอื
การรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขหรือมาตรฐานที่เกี่ยวของใหชัดเจน  

  
5.2.6 ประชุมปดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Closing meeting) 

หลังจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในแลวเสร็จ คณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ดําเนินการประชุมปดการตรวจประเมิน   เพื่อรายงานผลและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน โอกาสในการปรับปรุง และแจงการแกไขในกรณีมีความไมสอดคลองของการปฏิบัติ 
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การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)  
การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

 รหัส  P-AUD-ECC-03 

หนา                              6/6 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

5.3   ขั้นตอนการจัดเตรียมและจัดสงรายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 

 5.3.1 การเขียนรายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
หลังจากตรวจติดตามคุณภาพภายในแลวเสร็จ คณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน จัดทํา

รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อแจงผลใหผูรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในทราบ
ภายใน 15 วัน หลังการตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยใชแบบฟอรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ของการรับรองสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ [รหัส F-INA-DLP-01]- 

 
       5.3.2 การจัดสงรายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

ใหดําเนินการจัดสงรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในรั แจงผูหนวยงานทีร่ับการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน ภายใน 15 วัน หลังการตรวจติดตามคุณภาพภายใน หากลาชา ควรแจงเหตุผล
ใหหนวยงานผูรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในทราบ  

    หากตองมีการนัดหมายวันตรวจติดตามคุณภาพภายในเพิ่มเติมเพื่อติดตามการปรับปรุง ใหแจง
ผูรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในทราบเพื่อนัดหมายตอไป 

    ทั้งน้ีใหสําเนาผลรายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในแจงแกผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวทราบ 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติ การขึ้นทะเบียน การรักษาสภาพ 

สําหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติท่ีดีสําหรับสถาน
ประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

 รหัส  P-LIS-DLP-02 

หนา                              1/2 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับการข้ึนทะเบียนคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาน
ประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับน้ีครอบคลุมคุณสมบติั การข้ึนทะเบียน การรักษาสภาพสําหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

3. นิยาม 
3.1 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายความวา คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ

ที่ดีสําหรับสถานประกอบการผลิตภัณฑปศุสัตวภายในประเทศ ซึ่งแตงต้ังโดยกรมปศุสัตว ใหทํา
หนาที่พิจารณาการใหการรับรองครั้งแรก การพักใช การเพิกถอน และการตออายุใบรับรอง 

3.2 สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (Domestic Livestock Plant) หมายความวา   
ศูนยรวบรวมไข ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 

3.3 ความหมายของคําอื่นๆ ที่ใชในเอกสารน้ีใหเปนไปตามบทคํานิยาม รหัส G-DEF-ECC-01 

4. คณะกรรมการ 

4.1   องคประกอบของคณะกรรมการใหยึดถือตามคําสั่งกรมปศุสัตว เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการรับรอง       
การปฏิบัติที่ดีสําหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

4.2    เกณฑคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

4.2.1 ตองสําเร็จการศึกษาข้ันตํ่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวของหรือวิชาเรียนที่เกี่ยวของกับ          
ความปลอดภัยทางอาหารหรือสัตวแพทยหรือสัตวศาสตร 

4.2.2 ผานการฝกอบรมหลักสูตร “ผูตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตวภายในประเทศ” หรือ 
“ผูตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข” หรือ “ผูตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมนํ้านมดิบ” หรือช่ือหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยกรมปศุสัตวซึ่งครอบคลุมการตรวจรับรองการปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขและ/หรือการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 

4.2.3 ประสบการณทํางาน 
 ประสบการณทํางาน – การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานอาหารปลอดภัยหรือตรวจโรงงานอยางนอย 3 

ป 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติ การขึ้นทะเบียน การรักษาสภาพ 

สําหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติท่ีดีสําหรับสถาน
ประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

 รหสั  P-LIS-DLP-02 

หนา                              2/2 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

4.3 การรักษาความลบัและการแสดงความไมมสีวนไดสวนเสีย 
คณะกรรมการ ตองรักษาความลับและไมมีสวนไดสวนเสียในการตรวจประเมินสถานประกอบการ 

ที่พิจารณาตัดสิน โดยมีการลงนามเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรม F-CON-DLP-01 และ F-CON-DLP-02 
 

5. การขึ้นทะเบียนคณะกรรมการ 
5.1 หนวยงานที่ข้ึนทะเบียนคณะกรรมการ คือ กลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินคาปศุสัตว 
5.2 ผูที่มีความประสงคขอข้ึนทะเบียนเปนคณะกรรมการ ใหสงเอกสารหลักฐานที่กําหนดตามแบบฟอรมรหัส F-

LIS-DLP-01 และการยืนยันการไมมีสวนไดสวนเสียตามแบบฟอรมรหัส F-CON-DLP-02 รวมทั้งสัญญา
รักษาความลับตามแบบฟอรมรหัส F-CON-DLP-01 แจงมายังสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุ
สัตว 

5.3 กลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐาน หากเอกสารหลักฐานไมครบใหประสานงานผูย่ืนคํารองเพื่อจัดสงเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วัน 

5.4 รวบรวมรายช่ือผูที่คุณสมบัติครบถวนเพื่อข้ึนทะเบียนตามแบบฟอรมรหัส F-LIS-DLP-03 และประกาศทาง
หนาเวบไซตของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวและแจงใหผูขอข้ึนทะเบียนทราบ 

5.5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของทะเบียนคณะกรรมการใหมีการปรับปรุงขอมูลในบัญชีทะเบียนทุกครั้ง 
ทั้งการเพิ่มบทบาท การลดบทบาท หรือการถอนการข้ึนทะเบียน 

 

6. การรักษาสภาพและการพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการ 
6.1 การรักษาสภาพความสามารถในการพิจารณารับรอง 
6.1.1 คณะกรรมการตองเขารวมพิจารณาการรับรองขอบขายการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขและ/หรือ

การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบอยางนอยไมตํ่ากวา 4 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ป 
6.1.2 คณะกรรมการ ตองตรวจประเมินสมรรถนะผูตรวจรับรองในฐานะผูประเมินสมรรถนะขอบขายการ

ปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขและ/หรือการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบอยางนอย 4 ครั้ง 
ในระยะเวลา 2 ป 

6.2 การพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเน่ือง 
6.2.1 คณะกรรมการตองมีการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเน่ือง โดยตองรักษาสภาพและพัฒนาความรู 

ทักษะ และลักษณะสวนบุคคล โดยสามารถดําเนินการดวยวิธีตางๆ เชน การเก็บเกี่ยวประสบการณการ
ตรวจประเมินเพิ่มข้ึน การฝกอบรม การศึกษาดวยตัวเอง (Private study) การใชผูสอนพิเศษสวนบุคคล 
(Coaching) การเขารวมการประชุมการสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ  

6.2.2 กิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเน่ืองน้ี ตองพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่
เกี่ยวของ หรือหลักการตรวจรับรอง หรือวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปของการรับรอง 

6.2.3 เจาหนากลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว สอบถาม
ประวัติและหลักฐานการพัฒนาตนเองไปยังคณะกรรมการผูที่ไดรับการข้ึนทะเบียนทุกคน เพื่อปรับปรุง
ขอมูลในทะเบียนปละ 1 ครั้ง ในชวงเดือนตุลาคมของทุกป 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การดําเนินงานของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติท่ีดี

สําหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

 รหัส  P-CC-DLP-01 

หนา                             1/4 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับดําเนินงานของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาน
ประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับน้ีครอบคลุมหนาที่ ความรับผิดชอบ จนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

3. นิยาม 
3.1 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายความวา คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ

ที่ดีสําหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ ซึ่งแตงต้ังโดยกรมปศุสัตว ใหทําหนาที่
พิจารณาการใหการรับรองครั้งแรก การขยายขอบขาย การพักใช การเพิกถอน การคินสิทธ์ิ   
และการตออายุใบรับรอง 

3.2 สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (Domestic Livestock Plant) หมายความวา 
ศูนยรวบรวมไข ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 

3.3 ความหมายของคําอื่นๆ ที่ใชในเอกสารน้ีใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4.    หนาท่ีของคณะกรรมการ 
     4.1   พิจารณาใหคําตัดสินการรับรองครั้งแรก การขยายขอบขาย การพักใช การเพิกถอน การคืนสิทธ์ิ        

และการตออายุใบรับรอง สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 
     4.2   ทบทวนความถูกตองของผลการตรวจประเมินสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศของคณะผูตรวจ 
            ประเมิน  
     4.3   ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางในการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
     4.4   เชิญผูตรวจประเมิน มาช้ีแจงเรื่องการตรวจประเมนิสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศในการ

ประชุม 
            คณะกรรมการ 
     4.5   สรุปผลการพิจารณาตัดสินการรับรองครั้งแรก การขยายขอบขาย การพกัใช การเพิกถอน การคืนสิทธ์ิ 

และการตออายุการรับรอง เพื่อใหสํานักงานปศุสัตวเขต ดําเนินการตามผลการพิจารณาน้ัน 
     4.6   รายงานผลการพิจารณาตัดสินการรับรองครั้งแรก การขยายขอบขาย การพักใช การเพิกถอน การคืน

สิทธ์ิ และการตออายุการรับรองใหกรมปศุสัตวทราบ 
     4.7   ดําเนินการในฐานะผูตรวจประเมินสมรรถนะผูตรวจประเมิน 
     4.8   ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใหการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถานประกอบการ       

ปศุสัตวภายในประเทศตามที่อธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การดําเนินงานของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติท่ีดี

สําหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

 รหัส  P-CC-DLP-01 

หนา                              2/4 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

5. รายละเอียดการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
เมื่อคณะผูตรวจประเมินสงรายงานผลการตรวจประเมิน การรับรองครั้งแรก การพักใช     

การเพิกถอน และการตออายุการรับรองหรือคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษนําหลักฐานที่พบเหตุพักใช       
เพิกถอนเสนอมายังคณะกรรมการ ใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการ ดังน้ี 

5.1 การวางแผนและการดําเนินการกอนการประชุม  

เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ ดังน้ี 

5.1.1 วางแผนการประชุมคณะกรรมการ และแจงใหคณะกรรมการทราบ 

5.1.2 จัดทําหนังส ือเชิญประชุม กําหนดวัน เวลา สถานที ่การประชุม และวาระการประชุม  
รวมทั้งรวบรวม เอกสารประกอบการประชุม ประกอบดวย 

(1) รายงานผลการตรวจประเมิน การตรวจเพื่อการรับรองครั้งแรก การตออายุ หรือการตรวจพบ
สาเหตุและหลักฐาน ซึ่งจะนําไปถึงการพักใชและการเพิกถอนใบรับรอง แลวแตกรณี 

(2) แนวทางการแกไขของผูประกอบการ 

(3) แฟมประวัติผูประกอบการ 

(4) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(5) เอกสารการรักษาความลับและการยืนยันความไมมีสวนไดสวนเสียกับผูประกอบการ          ที่
พิจารณา 

5.1.3 สงหนังสือเชิญคณะกรรมการ และผูตรวจประเมินที่เกี่ยวของ ประชุมพรอมระเบียบวาระ        
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ (กรณีมีเหตุเรงดวน เลขานุการ
คณะกรรมการอาจใหมีการนัดประชุมโดยวิธีอื่นได) และจัดสงเอกสารประกอบการประชุมให
คณะกรรมการลวงหนา 

5.2 การประชุมคณะกรรมการ 

5.2.1  องคประชุมของคณะกรรมการตองไมนอยกวากึ่ งหน่ึง  กรณีที่คณะกรรมการมาประชุม 
ไมถึงกึ่งหน่ึงขององคประกอบคณะกรรมการ ใหเลขานุการคณะกรรมการ ดําเนินการนัดประชุม
ใหมหรือพิจารณาเรื่องที่ตองพิจารณาโดยวิธีอื่น เชน เวียนหนังสือ หรือประชุมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

5.2.2  คณะกรรมการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ และลงนาม 
ในรายช่ือผูเขาประชุมคณะกรรมการ 

5.2.3  การลงมติใหถือเสียงขางมาก คณะกรรมการหน่ึงคน ใหมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานคณะกรรมการออกเสียงช้ีขาด และหากเรื่องใดไมมีผูคัดคานถือวาที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ  
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การดําเนินงานของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติท่ีดี

สําหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

 รหัส  P-CC-DLP-01 

หนา                              3/4 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

5.2.4 ในกรณีที่มีการพิจารณาใหการรับรองครั้งแรก การขยายขอบขาย การพักใช การเพิกถอน การคืน
สิทธ์ิ หรือการตออายุการรับรองแกผูประกอบการ คณะกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียกับ
ผูประกอบการน้ัน ตองงดออกเสียงและไมแสดงความคิดเห็นใด ๆ 

5.2.5  เลขานุการคณะกรรมการ บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตามมติ
คณะกรรมการ 

5.2.6  เลขานุการคณะกรรมการ จัดทําสรุปผลการพิจารณาการรบัรองครั้งแรก การขยายขอบขาย การ
พักใช การเพกิถอน การคืนสิทธ์ิหรือการตออายุการรับรองแลวแตกรณี ใหสํานักงานปศุสัตวเขต และ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ดําเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ 

5.2.7  เลขานุการคณะกรรมการ จัดทําสรุปผลการพิจารณา การรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไขหรือการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบใหกรมปศุสัตวทราบ 

5.2.8 เอกสารที่เกี่ยวของการประชุม 
(1) แผนการประชุมคณะกรรมการ 
(2) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 
(3) ระเบียบวาระการประชุม 
(4) เอกสารสัญญาการรักษาความลับ 
(5) เอกสารการยืนยันความไมมีสวนไดสวนเสียกับสถานประกอบการที่พิจารณา 
(6) เอกสารประกอบการประชุม 
(7) รายช่ือผูเขาประชุมคณะกรรมการ (รหัส F-CC-DLP-01) 
(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
(9) แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผูตัดสินการรับรอง (รหัส F-CC/DP-DLP-01) 
 

5.3  มติคณะกรรมการในการใหการรับรอง 
การรับรองคร้ังแรก  
วันที่มีผลบังคับใชในใบรับรอง นับต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติ 
การขยายขอบขาย 
ขอบขายที่ขยาย ใหมีผลบังคับใชในใบรับรอง นับต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติ แตวันหมดอายุใหคงวัน
หมดอายุการรบัรองเดิมไว 

 การพักใชการรับรอง 
การพักใชการรับรองแตละครั้ง มีระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน แตไมเกิน 180 วัน และกําหนดวันที่พักใช
การรับรอง ใหมีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน 

 การเพิกถอนการรับรอง 
การเพิกถอนการรับรองใหมีผลหลังจากวันที ่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน และสถานประกอบการ   
ปศุสัตวภายในประเทศที่อยูในทะเบียนประวัติเปนศูนยฯ ที ่ถูกเพิกถอนใบรับรอง จะไมไดร ับ        
การพิจารณารับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขหรือการปฏิบัติที่ดีสาํหรบัศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ
เปนเวลา 1 ป 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การดําเนินงานของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติท่ีดี

สําหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

 รหัส  P-CC-DLP-01 

หนา                              4/4 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 
การคืนสิทธิ์การรับรอง 
กรณีพักใชการรับรอง หลังการตรวจติดตามผลการแกไขเพื่อพิจารณาคืนสิทธ์ิการรับรอง ใหการคืนสิทธ์ิมี
ผลนับจากวันที่สิ้นสุดการพักใชการรับรองและคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการคืนสิทธ์ิ โดยใหนํา
ใบรับรองฉบับเดิมที่เก็บรักษาไวขณะพักใชการรับรองสงคืนผูประกอบการพรอมหนังสือราชการแจงการ
คืนสิทธ์ิการรับรอง 

 การตออายุการรับรอง 
  กรณีการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรอง และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการรับรองแลว

เสร็จกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ใหดําเนินการออกใบรับรองฉบับใหม วันที่ตออายุการรับรอง จะมี
ผลตอเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม นับไป 3 ป  
 กรณีการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองดําเนินการไมแลวเสร็จ และใบรับรองหมดอายุกอน
ตรวจประเมินแลวเสรจ็ใหพิจารณา ดังน้ี 

• หากปญหาการตรวจประเมินเกิดจากผูประกอบการ วันที่ตออายุการรับรองจะมีผลไม
ตอเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม โดยวันที่ตออายุการรับรองเปนใหไปตามมติของคณะกรรมการ 

• หากปญหาการตรวจประเมินเกิดจากคณะผูตรวจประเมิน วันที่ตออายุการรับรองจะมีผล
ตอเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม 

 
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการคัดคาน หรือไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา หรือมีความเห็นคัดคานกับผลการตัดสิน 
ของคณะกรรมการ หรือสั่งใหคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงมติ โดยมีเหตุผลอันไมสมควร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไม
เปนกลางในการใหการรับรอง การพักใช  การเพิกถอน และการตออายุการรับรอง ใหคณะกรรมการแจง 
กรมปศุสัตวเพื่อแสดงความโปรงใส และเปนกลางในการรบัรอง 
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คูมือข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 
การจัดทําใบรบัรองศนูยรวบรวมไข 

 รหัส  P-CER-ECC-01 

หนา                              1/5 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

1. วัตถุประสงค 
เพื่อกําหนดวิธีการและข้ันตอนการจัดทําใบรับรอง ใหแกผูไดรับการรับรอง และกําหนดผูรับผิดชอบในแตละ 
สวนของการดําเนินการ  

2. ขอบเขต 
คูมือข้ันตอนการปฏิบัติการออกใบรับรองฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะการจัดทําใบรับรองใหแกผูไดรับการรับรอง
การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขแ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  

3. นิยาม 

3.1 ใบรับรอง หมายความวา ใบรับรองระบบการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติที่กรมปศุสัตวออกใหแกผูประกอบการ 

3.2 ความหมายของคําอื่น ๆ ที่ใชในเอกสารน้ีใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจัดทําใบรับรองศูนยรวบรวมไข 

 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต หรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบมติใหการรับรองในรายงานการประชุม
คณะกรรมการหรือแบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผูตัดสินการรับรองเพื่อรวบรวมรายช่ือผูประกอบการ
ที่ ผ า น ก า ร รั บ ร อ ง ต า ม ม ติ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ จั ด ทํ า ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ ดี สํ า ห รั บ 
ศูนยรวบรวมไข 

4.1 การจัดทําใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ดําเนินการดังน้ี 
4.1.1 ใหใชใบรับรองตามแบบทีก่รมปศุสัตวกําหนด ซึ่งเบิกไดจากสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินคาปศุสัตว 
4.1.2 จัดพิมพรายละเอียดดังน้ี  (ดังตัวอยาง) 

บรรทัดที่ 1:  กรมปศุสัตว 
บรรทัดที่ 2:  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
บรรทัดที่ 3:  ใหใบรับรองฉบับน้ีเพื่อแสดงวา 
บรรทัดที่ 4:  ช่ือศูนยรวบรวมไขที่ไดรับการรับรอง 
บรรทัดที่ 5:  ที่อยูศูนยรวบรวมไข 
บรรทัดที่ 6:   ระบุขอความ ไดรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขตามมาตรฐาน 

มกษ. 6910-2555” 
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บรรทัดที่ 7:  หมายเลขรับรอง ตามขอ 4.2.3 
บรรทัดที่ 8:  ออกให ณ วันที่ / เดือน / พ.ศ. (มีผลต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหการรับรอง)            
        กรณีตออายุใหเติมคําวา (ตออายุ) 
บรรทัดที่ 9:  ถึง วันที่ / เดือน / พ.ศ. (เปนวันที่ครบกําหนด 3 ป หลังจากวันที่ออกใบรับรอง)  
บรรทัดที่ 10: ลงนามโดย ปศุสัตวเขต  
         หรือผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว แลวแตกรณี  
บรรทัดที่ 11: ช่ือ-นามสกุล ปศุสัตวเขต 
         หรือผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว แลวแตกรณี 
บรรทัดที่ 12: ตําแหนงปศุสัตวเขต 
         หรือผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว แลวแตกรณี 

4.2.3 หมายเลขรับรอง  
   

การออกหมายเลขการรับรองการปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
 

กษ 02 6910 CC 000 RRXXXX GMP 
      รหัสที ่ 1 2 3 4 5 6 

 
รหัสท่ี  1 หนวยรับรอง ใชเลข 02 คือกรมปศุสัตว 
รหัสท่ี  2 รหัสมาตรฐาน 6910 (4 หลัก) การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขที่ใหการรับรอง (ตาม

บัญชีรหสัมาตรฐาน ของ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ) เปนดังน้ี   
 - การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข  = 6910 
รหัสท่ี 3 รหัสจังหวัด CC รหัสจังหวัดที่ศูนยรวบรวมไขต้ังอยู 
รหัสท่ี 4 รหัสสินคา 000 แทนที่การรับรองระบบทั้งหมด (GMP) 
รหัสท่ี 5 ลําดับการรับรอง RRXXXX 
 RR คือ หมายเลขปศุสัตวเขต ไลต้ังแต 01 – 09 ตามรายเขต 
 XXXX คือ ลําดับที่ของสถานประกอบการที่ไดรับรองในเขตน้ันตามมาตรฐานน้ันๆ เริ่ม

ต้ังแต 0001 
รหัสท่ี 6 ประเภทมาตรฐาน GMP ตามทายรหัสเสมอ 

ตัวอยาง  การออกหมายเลขรับรองในใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ซึ่งต้ังอยูที่  
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานปศุสัตวเขต = กษ 02 6910 50 000 050001 GMP         
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ออกให ้ณ วนัที�  3 พฤศจกิายน 2562

                                                    ถงึ         วนัที�  2 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั อ ีจ ีจ ีเอก้ แพกกิ�ง จาํกดั 
 ใหใ้บรบัรองฉบบันี�เพื�อแสดงวา่

   หมายเลขการรบัรอง  กษ 02 6910 50 000 050001 GMP

เลขที� 111/1 หมู่ที� 1 ตาํบลเกษตรด ีอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

 ไดร้บัการรบัรองการปฏบิติัที�ดสีาํหรบัศูนยร์วบรวมไข่
ตามมาตรฐาน มกษ. 6910/2555

กรมปศสุตัว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

ปศสุตัว์เขต 5

(ตวัอย่าง)

 
จากตัวอยางใบรับรองการปฏิบัติที ่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขมีตัวแปรที ่ตองเปลี ่ยนแปลงเมื ่อมี           

การออกใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ไดแก 
1. ช่ือศูนยรวบรวมไข   = จากตัวอยาง คือ บริษัท อี จี จี เอก แพกกิ้ง จํากัด 
2. ที่ตั ้งศูนยรวบรวมไข   = จากตัวอยาง คือ เลขที ่ 111/1 หมูที ่ 1 ตําบลเกษตรดี อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม  
3. ประเภทของการรับรอง = จากตัวอยาง คือ การรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ตาม

มาตรฐาน มกษ. 6910/2555 
4. หมายเลขการรับรอง = จากตัวอยางคือ กษ 02 6910 50 000 050001 
5. วันที่ออกใบรับรอง = จากตัวอยาง คือ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562  
                             กรณีตออายุ คือ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 (ตออายุ) 
6. วันหมดอายุใบรับรอง = จากตัวอยาง คือ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 
7. สํานักงานปศุสัตวเขต = จากตัวอยาง คือ ปศุสัตวเขต 5 
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การกําหนดวันท่ีมีผลใหการรับรอง  จะดําเนินการเปนกรณีดังน้ี คือ 

• กรณีใหการรับรองครั้งแรก  วันที่มีผลใหการรับรองมีผลตามวันที่คณะกรรมการมีมติ 

• กรณีขยายหรือลดขอบขายการรับรอง ใบรับรองที่ออกใหมมีอายุเทากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่
เหลืออยู 

• กรณีตออายุการรับรอง 
กรณีที่ 1 ผูประกอบการแจงตออายุการรับรองกอนใบรับรองหมดอายุไมนอยกวา 3 เดือน และ      

การตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรอง และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการรับรอง
แลวเสร็จกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุใหดําเนินการออกใบรับรองฉบับใหม วันที่ตออายุ 
การรับรองจะมีผลตอเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม  

กรณีที่ 2 ผูประกอบการแจงตออายุการรับรองกอนใบรับรองหมดอายุไมนอยกวา 3 เดือน และการ
ตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองดําเนินการหลังจากใบรับรองหมดอายุ โดยมีสาเหตุจาก 
1) กรมปศุสัตวไมไดตรวจประเมินภายในวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม โดยมีการตรวจ

ประเมินภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม และไมเกิน 12 เดือน
จากการตรวจติดตามผลครั้งกอน ใหกําหนดวันที่มีผลใหการรับรองตอเน่ืองจากใบรบัรอง
ฉบับเดิม โดยถือวาเปนการตออายุการรับรอง  

2) ผูประกอบการไมมีความพรอมในการรับการตรวจประเมินภายในวันสิ้นอายุของ
ใบรับรองฉบับเดิม โดยมีเหตุผลความจําเปนหรือเหตุฉุกเฉินที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
และมีการตรวจประเมินภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม และ ไม
เกิน 12 เดือนจากการตรวจติดตามผลครั้งกอน ใหกําหนดวันที่มีผลใหการรับรอง
ตอเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม โดยถือวาเปนการตออายุการรับรอง 

3) หากไมเปนไปตามเกณฑดังกลาวใหถือวาเปนการขอรับการรับรองครั้งใหม ใหกําหนด
วันที่มีผลใหการรับรองเปนไปตามมติคณะกรรมการใหการรับรอง 

กรณีที่ 3  ผูประกอบการไมไดแจงตออายุการรับรองกอนใบรับรองหมดอายุไมนอยกวา 3 เดือน และมี
การตรวจประเมินหลังใบรับรองหมดอายุ หรือกรณีที่ผูประกอบการไมไดแจงตออายุ                 
การรับรอง ใหถือเปนการขอรับการรับรองครั้งใหม (ไมไดรับการตออายุการรับรอง) 
ใหกําหนดวันที่มีผลใหการรับรองเปนไปตามมติคณะกรรมการใหการรับรอง 

กรณีที่ 4 กรมปศุสัตวดําเนินการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองกอนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ 
ไมเกิน 4 เดือน วันที่มีผลการรับรองใหนับตอเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม  

    กรณีที่ 5    การเปลี่ยนแปลงขอบขายการรบัรองใหดําเนินการแจงสํานักงานปศุสัตวเขตผาน
สํานักงานปศุสัตวจงัหวัดเพือ่ใหผูตัดสินการรบัรองพจิารณา เมื่อผูตัดสินการรบัรองอนุมัติ         
การเปลี่ยนแปลงขอบขายแลว สํานักงานปศุสัตวเขตจะออกใบรับรองฉบับใหมแทนฉบับ
เดิม โดยมีอายุเทากับใบรบัรองฉบบัเดิมทีเ่หลอือยู ทั้งน้ีผูประกอบการตองสงคืนใบรบัรอง
ฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวเขต 
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กรณีที่ 6  การโอนกิจการ ใหผูประกอบการแจงสํานักงานปศุสัตวเขตผานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ
เปนลายลักษณอักษร  เพื ่อ ให ผู ตร วจประ เมินดํา เนินการตรวจประ เมิน  และ
นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหการรับรองใหม และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ใบรับรอง
ฉบับใหมมีอายุเทากับใบรับรองฉบับเดิมที่ เหลืออยู ทั้ง น้ี ผูประกอบการตองสงคืน
ใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวเขต 

กรณีที่ 7    การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอระบบที่ใหการรับรอง เชน การเปลี่ยนระบบการ
ผลิต  การเปลี่ยนนโยบายการบริหาร เปนตน ใหผูประกอบการแจงสํานักงานปศุสัตว
เขตผานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษร หากพิจารณาแลวมีผลกระทบ
ตอระบบที่ใหการรับรอง ใหดําเนินการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหการ
รับรองใหม และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ใบรับรองฉบับใหมมอีายุเทากับใบรบัรอง
ฉบับเดิมที่เหลืออยู ทั้งน้ีผูประกอบการตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตว
เขต 

กรณีที่ 8    การเปลี่ยนช่ือสถานประกอบการ หากพิจารณาแลวไมมีผลกระทบตอระบบที่ใหการรับรอง 
ใหแจงผูประกอบการสงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณาให           
การรับรองใหม และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม โดยไมตองมีการตรวจประเมิน โดย
ใบรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู ทั้งน้ีผูประกอบการตองสงคืน
ใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวเขต 

กรณีที่ 9    การยายสถานที่ประกอบการ ใหผูประกอบการแจงสํานักงานปศุสัตวเขตผานสํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่อพิจารณายกเลิกใบรับรองเดิม และให
ผูประกอบการย่ืนคําขอใหม เพือ่ดําเนินการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ใหการรับรอง ใบรับรองฉบับใหมจะมีผลต้ังแตวันที่คณะกรรมการ มีมติใหการรับรอง  
ทั้งน้ี ผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

กรณีที่ 10 กรณีอื่นนอกจากขางตน ใหผูประกอบการแจงสํานักงานปศุสัตวเขต ผานสํานักงาน 
ปศุสัตวจั งห วัดทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่ อ เสนอคณะกรรมการพิจารณา                   
โดยการดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 

 

4.3 ปศุสัตวเขตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ลงนามในใบรับรอง 

4.4 เจ าหนาที ่สํานัก งานปศุส ัตวเ ขต  ทําสําเนาจากตนฉบับใบรับรอง และสงตนฉบับใบรับรองให
ผูประกอบการ 

4.5 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต จัดเก็บสําเนาใบรับรอง เขาแฟมประวัติผู ย่ืนคําขอ จากน้ันจัดทํา
ทะเบียนรายช่ือผูไดรับการรับรอง โดยปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขทะเบียนรายช่ือผูไดรับการรับรอง
ใหเปนปจจุบัน และจัดสงทะเบียนรายช่ือผูไดรับการรับรองที่เปนปจจุบันใหกรมปศุสัตว ทุกสิ้นเดือนเพื่อ
ทาํการเผยแพรผานเว็บไซต 
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คูมือข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 
บทบาท หนาที่ และการดําเนนิงานสําหรับ                             

ผูตัดสนิการรบัรองการปฏบิัตทิี่ดีสําหรับสถาน
ประกอบการปศสุัตวภายในประเทศ 

 รหัส  P-DP-DLP-01 

หนา                              1/3 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับผูตัดสินการรับรอง เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 
และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับน้ีครอบคลุมบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณ จนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ของผูตัดสินการรับรอง   

3. นิยาม 
3.1 ผูตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากกรมปศุสัตวใหทํา

หนาที่พจิารณาการคงไว ซึ่งการรับรองและการยกเลิกการรบัรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาน
ประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

3.2  ความหมายของคําอื่น ๆ ที่ใชในเอกสารน้ีใหเปนไปตามบทคํานิยาม รหัส G-DEF-ECC-01 

4. ผูตัดสินการรับรอง   

4.1  ผูที่ทําหนาที่ผูตัดสินการรับรองใหยึดตามคําสั่งกรมปศุสัตว เรื่อง แตงต้ังผูตัดสินการรับรองการปฏิบัติที่ดี
สําหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ ซึ่งไดแก ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการปศุสัตว         
สํานักงานปศุสัตวเขต    

4.2  ในกรณีที่ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได               
ใหนายสัตวแพทย สวนมาตรฐานการปศุสตัว ทําหนาที่เปนผูตัดสินการรับรองแทน 

4.3 เกณฑคุณสมบัติของผูตัดสินการรับรอง 
(1) ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณทางวิชาการในสาขาที่ตองการ หรือมี

ตําแหนงทางวิชาชีพที่เหมาะสม 
(2) ตองมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน และตองมีความรูความเขาใจในงานดานการรับรองการ

ปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข / ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 
(3) ประสบการณทํางาน 

  ประสบการณทํางาน – การปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตวอยางนอย 3 ป 
       (4)   การรักษาความลับและการแสดงความไมมีสวนไดสวนเสีย 

ผูตัดสินการรับรอง ตองรักษาความลับและไมมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาสถานประกอบการ 
ที่พิจารณาตัดสิน โดยมีการลงนามเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรม F-CON-DLP-01 และ F-
CON-DLP-02 
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คูมือข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 
บทบาท หนาที่ และการดําเนนิงานสําหรับ                             

ผูตัดสนิการรบัรองการปฏบิัตทิี่ดีสําหรับสถาน
ประกอบการปศสุัตวภายในประเทศ 

 รหัส  P-DP-DLP-01 

หนา                              2/3 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

4.4  หนาที่ของผูตัดสินการรับรอง 
(1) พิจารณาตัดสินการคงไวซึ่งการรับรอง และการยกเลิกการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาน

ประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 
(2) สรุปผลการพิจารณาตาม (1) เสนอสํานักงานปศุสัตวเขต และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการ 

ตามผลการพิจารณาน้ัน 
(3) รายงานผลการดําเนินการตางๆ ใหกรมปศุสัตวทราบ  
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินการรับรองสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 

ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย 
 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานผูตัดสินการรับรอง 
5.1 กรณีคงไวซึ่งการรับรอง 

ผูตรวจประเมินสงรายงานผลการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) ซึ่งจะดําเนินการทุก 11-12 เดือน 
หลังผูประกอบการไดรับใบรบัรอง 
5.1.1 ผูตัดสินการรับรองพิจารณาผลตามรายงานผลการตรวจประเมินของคณะผูตรวจประเมิน 
5.1.2 กรณีตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถเชิญผูตรวจประเมินมาใหขอมูลได 
5.1.3 ผูตัดสินการรับรอง พิจารณาผลและจัดทําสรุปผลการพิจารณา ตามแบบสรุปผลการตัดสิน 

ของคณะกรรมการ/ผูตัดสินการรับรอง เสนอใหสํานักงานปศุสัตวเขต และสํานักงานปศุสตัวจงัหวัด 
ดําเนินการตามผลการพิจารณา 

5.1.4 ผูตัดสินการรับรอง จัดทําสรุปผลการพิจารณา ใหกรมปศุสัตวทราบ 
 

5.2 กรณียกเลิกการรับรอง 
เมื่อคณะผูตรวจประเมิน ตรวจพบเหตุใดเหตุหน่ึงดังตอไปน้ี ใหเสนอผูตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณา
ยกเลิกการรับรอง 
(1) ผูไดรับการรับรอง เลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง 
(2) ผูไดรับการรับรอง เปนบุคคลลมละลาย   
(3) ผูไดรับการรับรอง เสียชีวิต  
(4) ผูไดรับการรับรองโอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว 
(5) ผูไดรับการรับรอง แจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษร 
(6) มีการเปลี่ยนแปลงการปฎิบัติที่ดีที่ไดรับการรับรอง และผูไดรับการรับรองไมสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใหมได 
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คูมือข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 
บทบาท หนาที่ และการดําเนนิงานสําหรับ                             

ผูตัดสนิการรบัรองการปฏบิัตทิี่ดีสําหรับสถาน
ประกอบการปศสุัตวภายในประเทศ 

 รหัส  P-DP-DLP-01 

หนา                              3/3 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

ผูตัดสินการรับรองดําเนินการ 
5.2.1 พิจารณาตรวจสอบหลักฐานคงไวซึ่งการรับรอง และพิจารณายกเลิกการรับรอง แลวเสนอให

สํานักงานปศุสัตวเขต และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ดําเนินงานตามผลดังกลาว 
5.2.2 รายงานผลการพิจารณาใหกรมปศุสัตวทราบ 

 
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการคัดคาน หรือไม เห็นดวยกับผลการพิจารณา หรือมีความเห็นคัดคาน
กับผลการตัดสินของผูตัดสินการรับรอง หรือสั่งใหผูตัดสินการรับรองเปลี่ยนแปลงมติ โดยมีเหตุผลอันไม
สมควร  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมเปนกลางในการคงไวซึ่งการรับรอง ใหผูตัดสินการรับรองแจงกรมปศุ
สัตว เพื่อแสดงความโปรงใส และเปนกลางในการรับรอง 
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คูมือข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 
การยกเลกิการรับรอง (Cancelling 

Certification) 

 รหัส  P-CNC-ECC-01 

หนา                              1/2 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการยกเลิกการรับรอง ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับน้ีครอบคลุมการปฏิบัติงานการยกเลิกการรับรอง ต้ังแตสาเหตุการยกเลิกการรับรอง การดําเนินงาน
การพิจารณายกเลิกการรับรอง จนถึงแจงใหผูประกอบการทราบ 

3. นิยาม 
3.1 การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความวา การอนุมัติยกเลิกการ

รับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขโดยผูตัดสินการรับรองแกผูประกอบการที่เลิกประกอบ
กิจการ เสียชีวิต โอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว ขอยกเลิกการรับรองหรือไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

3.2 ความหมายของคําอื่น ๆ ที่ใชในเอกสารน้ีใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 การยกเลิกการรับรอง 

4.1.1 การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 
1) ผูไดรับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง 
2) ผูไดรับการรับรอง เปนบุคคลลมละลาย  
3) ผูไดรับการรับรองเสียชีวิต  
4) ผูไดรับการรับรองโอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว 
5) ผูไดรับการรับรอง แจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษร 
6) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง และผูไดรับการรับรองไมสามารถปฏิบัติตาม

ขอกําหนดใหมได 
 

การดําเนินการสําหรับกรณีท่ี (1) - (4) 
เมื่อคณะผูตรวจรับรองไดรับทราบจากหนวยงานราชการ หรือขอมูลขาวสาร            

และการโฆษณาประชาสัมพันธจากสื่อตาง ๆ  วาผูไดรับการรับรองไดเลิกกิจการที่ไดรับการรับรอง
แลว หรือเปนบุคคลลมละลาย หรือเสียชีวิต หรือโอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกใน
ครอบครัว ใหสืบหาขอเท็จจริงและจัดหาหลักฐานประกอบอยางเปนทางการ เปนลายลักษณอักษร 
เมื่อไดหลักฐานชัดเจนวาผูไดรับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง หรือเปนบุคคล
ลมละลาย หรือเสียชีวิต หรือโอนกิจการใหบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัวใหจัดทําบันทึกสรุป
รายละเอียดขอเท็จจริงและสรุปรายงานเสนอผูตัดสินการรับรองพิจารณาตามขอ 4.1.2 
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ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 
การดําเนินการสําหรับกรณีท่ี (5) 

เมื่อคณะผูตรวจรับรองไดรับคําขอยกเลิกการรับรองจากผูไดรบัการรบัรองตามแบบคําขอ
ยกเลิกใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขหรือแบบคําขอยกเลิกใบรับรองการปฏิบัติที่
ดีสําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ กรมปศุสัตว  ที่แจงความประสงคขอยกเลิก การรับรอง ใหจัดทํา
บันทึกสรุปรายละเอียดขอเท็จจริงและสรุปรายงานเสนอผูตัดสินการรับรองพิจารณาตามขอ 
4.1.2 
การดําเนินการสําหรับกรณีท่ี (6) 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง คณะผูตรวจรับรองตองแจงใหผูไดรบั
การรับรองทุกรายทราบลวงหนา เพื่อปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับขอกําหนดใหมตาม
ระยะเวลาที่กําหนด และเมื่อครบกําหนดเวลาคณะผูตรวจรับรองจะดําเนินการตรวจประเมินตาม
ขอกําหนดใหม ตามคูมือข้ันตอนปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง หรือคูมือ
ข้ันตอนปฏิบัติงานเรื่องการตรวจติดตามผล หากพบวาผูไดรับการรับรองสามารถแกไขปรับปรุง
ไดอยางมีประสิทธิผลใหดําเนินการตามขั้นตอนใหการรับรอง แตหากพบวาผู ไดร ับการ
รับรองไมปรับปรุงแกไขใดๆ ใหคณะผูตรวจรับรองสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผูตัดสินการ
รับรองพิจารณายกเลิกการรับรองตามขอ 4.1.2 

 
4.1.2 ผูตัดสินการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรองและจัดทํารายงานการตัดสินของผูตัดสินการรับรอง

จากน้ันจัดสงใหสํานักงานปศุสัตวเขต ดําเนินการ 
4.1.3 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต ดําเนินการตามคําตัดสินของผูตัดสินการรับรอง หากผูตัดสิน           

การรับรองมีมติใหยกเลิกการรับรอง ใหจัดทําหนังสือลงทะเบียนแจงผูไดรับการรับรองทราบ  
เพื่อขอใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกหนังสือ แลวปรับปรุงขอมูลในทะเบียน
รายช่ือผูไดรับการรับรองใหเปนปจจุบันและจัดสงใหกรมปศุสัตวเพื่อทราบ 

  กรณีที่ผูไดรับการรับรองทําใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ใหจัดสงสําเนาใบแจงความมายัง
สํานักงานปศุสัตวเขต เพื่อเปนหลักฐาน   
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการพักใช และการเพิกถอนการรับรอง ของคณะกรรมการใหเปนไปใน
รูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับน้ีครอบคลุมการปฏิบัติงาน การพักใช การเพิกถอนใบรับรอง ต้ังแตการตรวจพบสาเหตุและหลักฐาน ซึ่ง
จะนําไปสูการพักใช หรือเพิกถอนใบรับรอง การตรวจประเมินของผูตรวจประเมิน จนถึงการพิจารณาตัดสิน 
การพักใช และเพิกถอนใบรับรองของคณะกรรมการ 

3. นิยาม 

3.1 ใบรับรอง หมายความวา ใบรับรองระบบการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ตามตามประกาศกระ
ทรวงเกษตรและสหกรณ โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ที่กรมปศุสัตว
ออกใหแกผูประกอบการ 

3.2 ความหมายของคําอื่นๆ ที่ใชในเอกสารน้ีใหเปนไปตามบทคํานิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 การพักใชการรับรอง 

4.1.1 คณะผูตรวจประเมินหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจพบหรือรับทราบวาผูประกอบการเปนไปตาม
กรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีดังตอไปน้ี 
(1) ผูไดรับการรับรองไมปฏิบัติเงื่อนไขการรับรอง  
(2) ไมจัดสงแนวทางการแกไขกรณีพบขอบกพรอง และคณะผูตรวจประเมินไดแจงเตือนใหจัดสง

แนวทางการแกไขตามระยะเวลาที่กําหนดในคูมือการปฏิบัติงานแลว 
(3)  ไมแกไขปรับปรุงขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนดของเงื่อนไขการรับรอง 
(4)  ไมแกไขปรับปรุงขอบกพรองภายในระยะเวลาที่ระบุตามแนวทางการแกไขกรณีพบ

ขอบกพรองไมรุนแรง 
(5) มีขอรองเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวา เกิดความเสียหายตอการรับรองหรือ

มีการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
(6) พบหลักฐานทางหองปฏิบัติการวาไขที่ผานการผลิตแลวมีสารตกคางหรือเช้ือจุลินทรีย

เกินมาตรฐานหรือกฎหมายที่กําหนด 
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    กรณีเหตุพักใชการรับรองตรวจพบโดยคณะผูตรวจประเมิน 
4.1.2 คณะผูตรวจประเมินทําหนังสือแจงผูประกอบการใหแกไขปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับ

จากวันที่ไดรับหนังสือแจง 
4.1.3 คณะผูตรวจประเมินทําการตรวจติดตามผลการแกไขปรับปรุงอีกครั้งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่

ผูประกอบการเสนอไวหรือครบ 90 วัน 
- กรณีพบวาผูประกอบการสามารถแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผล ใหคงไวซึ่งการรับรอง

ตอไป 
- กรณีพบวาผูประกอบการไมปรับปรุงแกไขใด ๆ หรือแกไขปรับปรุงแลวยังไมมีประสิทธิผลให

คณะผูตรวจประเมินนําผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาพักใชใบรับรอง 
 กรณีเหตุพักใชการรับรองตรวจพบโดยคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษ 

4.1.4  คณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษนําหลักฐานที่พบเหตุพักใชการรับรองดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการเพือ่
พิจารณาพักใช 

 การพิจารณาการพักใชโดยคณะกรรมการ 
4.1.5 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผลการดําเนินการปฏิบัติตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

องคประกอบ หนาที่ และการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาน
ประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ (รหัส P-CC-DLP-01) 

4.1.6 กรณีคณะกรรมการมีมติใหพักใชใบรับรอง ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหสํานักงาน 
ปศุสัตวเขต ดําเนินการ  

  ทั้งน้ี การพักใชการรับรองแตละครั้ง มีระยะเวลาไมนอยกวา 30 วันแตไมเกิน 180 วัน และกําหนด
วันที่พักใชการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน 

4.1.7 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต จัดทําหนังสือผานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดแจงใหผูประกอบการ
ทราบวาถูกพักใชการรับรอง และใหหยุดการอางถึงการรับรองในวันที่ถูกพักใช 

4.1.8 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต ปรับปรุงขอมูลในทะเบียนรายช่ือผูไดรับการรับรองวาถูกพักใช   
และแจงใหกรมปศุสัตวและสําเนาใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ 

4.1.9 ใหผูถูกพักใชใบรับรองหยุดการแสดงเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานในชวง
ระยะเวลาถูกพักใช 
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4.2 การพิจารณาคืนสิทธิ์การรับรองหลังการถูกพักใช 
4.2.1 คณะผูตรวจประเมิน ตรวจติดตามผลการแกไข การปฏิบัติตามระบบที่ไดรับการรับรองอีกครั้ง กอน

ครบระยะเวลาพักใชการรับรองอยางนอย 15 วัน 
4.2.2 กรณีผูประกอบการสามารถแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผลใหคงไวซึ่งการรับรองตอไป (กรณีที่

ยังอยูในชวงอายุใบรับรอง) แตถาใบรับรองหมดอายุ ใหย่ืนขอตออายุใบรับรองใหม 
4.2.3 กรณีผูประกอบการยังไมสามารถแกไขปรับปรุงระบบที่ไดรับการรับรองไดอีก ใหดําเนินตาม        

ขอ 4.1.2 - 4.1.5 อีกครั้งหน่ึง และหากผลการดําเนินการในรอบที่ 2 น้ีพบวาคณะกรรมการมีมติให 
พัก ใช การรั บรองอี ก  ถือว ามี ก ารพั กใช ใบรั บรอง  2 ครั้ ง  ภายในระยะ เวลา  1 ป               
ใหดําเนินการในกรณีเพิกถอนใบรับรองตอไป (ดําเนินการตามขอ 4.2.2 - 4.2.7) 

 

4.3 การเพิกถอนการรับรอง 

4.3.1 คณะผูตรวจประเมินหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจพบหรือรับทราบวาผูประกอบการเปนไปตาม 
กรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีดังตอไปน้ี 
(1) ผูไดรับการรับรองปลอมแปลงใบรับรอง หรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของใบรับรอง 
(2) ผูไดรับการรับรองมีการปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของเอกสารทางราชการ ผล

วิเคราะหทางหองปฏิบัติการหรือเอกสารสําคัญอื่นใด ที่ใชประกอบเปนหลักฐานการรับรอง 
(3) ผูไดรับการรับรองนําผลผลิตจากศูนยรวบรวมไขอื่นมาอางอิงการรับรองในช่ือของศูนยรวบรวมไข

ที่ไดรับการรับรอง  
(4) มีเหตุถูกพักใชการรับรองเปนครั้งที่ 3 หลังถูกพักใชการรับรองแลว 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 

3 ป 
(5) ปฏิบัติผิดกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
(6) มีขอรองเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวา ทําใหเกิดความเสียหายรายแรงตอ

การรับรอง ตัวอยางเชน มีหลักฐานที่พิสูจนไดวาผูไดรับการรับรองนําของเสียจากศูนย
รวบรวมไขไปทิ้งในแหลงสาธารณะหรือมีการปลอยนํ้าเสียที่มีคาไมไดมาตรฐานลงสู
แหลงนํ้าสาธารณะ และสงผลกระทบรุนแรงตอสภาพแวดลอม 

4.3.2 คณะผูตรวจประเมิน ทําหนังสือแจงผูประกอบการใหแกไขปรับปรุง ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน         
นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง 
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คูมือข้ันตอนการปฏิบตัิงาน  
การพักใชและเพกิถอนการรับรอง 

(Suspending and Withdrawing 
Certification) 

 รหัส  P-SC/WC-ECC-01 

หนา                              4/4 

แกไขครั้งที่                        0 

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 
4.3.3 คณะผูตรวจประเมิน ทําการตรวจติดตามผลการแกไขปรับปรุงอีกครั้งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่

ผูประกอบการเสนอไว 
- กรณีพบวาผูประกอบการ สามารถแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิผล ใหคงไวซึ่งการรับรอง

ตอไป 
- กรณีพบวาผูประกอบการไมปรับปรุงแกไขใดๆ หรือแกไขระบบแลวยังไมมีประสิทธิผล ใหคณะ

ผูตรวจประเมินนําผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเพิกถอนใบรับรอง 
4.3.4 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผล ตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการดําเนินการของ

คณะกรรมการรับรองสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ รหัส P-CC-DLP-01 
4.3.5 กรณีคณะกรรมการมีมติใหเพิกถอนใบรับรอง ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหสํานักงาน 

ปศุสัตวเขตดําเนินการ 
ทั้งน้ีวันเพิกถอนการรับรองใหมีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน 

4.3.6 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต จัดทําหนังสือผานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดแจงผูประกอบการทราบ
วาถูกเพิกถอนและขอใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือ 

 กรณีถูกเพิกถอนใบรับรอง ใหผูถูกเพิกถอนใบรับรอง หยุดการใชหรืออางถึงใบรับรอง  
4.3.7 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต ปรับปรุงขอมูลในทะเบียนรายช่ือผูไดรับการรับรองใหเปนปจจุบัน

และแจงใหกรมปศุสัตวและสําเนาสํานักงานปศุสัตวจังหวัดใหทราบ 
  ศูนยรวบรวมไขหรือศูนยรวบรวมนํ้านมดิบที่อยูในทะเบียนประวัติเปนศูนยฯ ที่ถูกเพิกถอน

ใบรับรองจะไมไดรับการพิจารณารับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขหรือการปฏิบัติที่ดี
สําหรับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ เปนเวลา 1 ป 
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แบบฟอรมท่ีใชในการรับรอง 

การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
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แบบ  ศรข.1  (รหสั F-APP-ECC-01) 

                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

แบบฟอรมคําขอรับรองการปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
 

1. กรณียื่นคําขอรับรองแบบรายบุคคล 
ช่ือ-นามสกุลผูย่ืนคําขอ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................. 
เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน/ ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว....................................................................... 
ที่อยูเลขที่................หมูที่............หมูบาน.............................ถนน..........................................ซอย................. 
ตําบล...................อําเภอ............................จงัหวัด......................รหสัไปรษณีย  
โทรศัพท.........................................โทรศัพทมอืถือ........................................... 
โทรสาร.......................................................... อีเมล (ถามี)............................................................... 

2.  กรณียื่นคําขอรับรองแบบนิติบุคคล 
ช่ือนิติบุคคล................................................................................................................................................ 
ช่ือ-นามสกุลผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................... 
เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชนของผูมอีํานาจลงนามของนิติบุคคล................................................................ 
ที่อยูเลขที่...............หมูที่............หมูบาน.............................ถนน...........................................ซอย................. 
ตําบล......................อําเภอ.......................... จงัหวัด..................รหัสไปรษณีย    
โทรศัพท.........................................................โทรศัพทมือถือ....................................................................... 
โทรสาร.......................................................... อีเมล (ถามี).......................................................................... 

3. รายละเอียดของศูนยรวบรวมไข  ช่ือศูนยรวบรวมไข................................................................................... 
ใบอนุญาตต้ังศูนยรวบรวมไข เลขที่............................................................................................................... 
ที่อยูเลขที่...............หมูที่............หมูบาน.............................ถนน...........................................ซอย................. 
ตําบล......................อําเภอ.........................จงัหวัด.....................รหสัไปรษณีย   
โทรศัพท...................................................โทรสาร........................................... 

4. ประเภทของศูนยรวบรวมไข 
4.1 (    )   ไขไก     
 ปริมาณการรบัไขเฉลี่ย...............................ฟอง/วัน           
4.2  (    )   ไขเปด   
 ปริมาณการรบัไขเฉลี่ย...............................ฟอง/วัน           
4.3  (    )   ไขนกกระทา / อื่นๆ .......................... 

  ปริมาณการรบัไขเฉลี่ย...............................ฟอง/วัน  
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5. จํานวนพนักงานภายในศูนยรวบรวมไข     จํานวน........................................คน 
6. พรอมกบัคําขอน้ี ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวย ดังน้ี 

 (1) แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงานและสิง่ปลูกสรางภายในบริเวณใกลเคียง (PLOT PLAN) ในกระดาษ     
พิมพเขียว ขนาด A0 หรือ A1 จํานวน ……….. ชุด 

 (2) แบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสรางภายในบรเิวณโรงงาน จํานวน ………… ชุด 
(2.1) แบบแปลนพื้นอาคารโรงงานที่ใชในการผลิต (FLOOR PLAN)  

ในกระดาษพิมพเขียวขนาด A0 หรือ A1 
(2.2) แบบแปลนแสดงการกั้นแบงหองตางๆ ของอาคารผลิต ( Clean And Unclean Area)  

ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
(2.3) แบบแปลนแสดงทิศทางเขา – ออกของพนักงาน (Worker flow)  

ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
(2.4) แบบแปลนแสดงทิศทางของขบวนการผลิต (Process Flow And Ingredient Flow) 

ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
(2.5) แบบแปลนแสดงการระบายอากาศภายในอาคารผลิต ( Air Flow or Ventilation 

Flow)  
ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

(2.6) แบบแปลนแสดงทิศทางการขนสงวัสดุบรรจสุินคาภายในอาคารผลิต (Packaging 
Material Flow) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

(2.7) แบบแปลนแสดงทิศทางทอน้ํารอน ทอน้ําเย็น และทอน้ําใชในอาคารผลิต (Piping 
line) 
ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

(2.8) แบบแปลนแสดงทิศทางการระบายน้ําทิ้งภายในอาคารผลิต (Waste Drainage Flow)  
ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

(2.9) แบบแปลนแสดงทิศทางการกําจัดของเสีย (Waste Flow)  
ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

 (3) แหลงนํ้าใชในโรงงาน พรอมระบบและกรรมวิธีผลิตน้ําที่ใชในโรงงาน 
 (4) สําเนาผลวิเคราะหคุณภาพน้ําใชทางเคมี ทางกายภาพ และทางจุลชีววิทยา ไมเกิน 6 เดือน 
 (5) โปรแกรมการปองกันกําจัด นก หนู และ แมลง และแผนที่แสดงตําแหนงการปองกันกําจัด นก 

หนู  
และแมลง 

  (6) ระบบการบําบัดน้ําเสีย 
  (7) รายการเครือ่งจักร เครื่องมือ พรอมอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต จํานวน ………… ชุด 
  (8) แผนผงักระบวนการผลิตสินคา (Process flow chart)  
  (9) รายช่ือคณะทํางานทีร่ับผิดชอบการดําเนินการดานการปฏิบัติที่ดีสําหรบัศูนยรวบรวมไข  
  (10) ใบรบัรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ฉบับที่หมดอายุ (เฉพาะกรณีขอตออายุการ

รับรอง) 
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7.เง่ือนไขสําหรับผูไดรับการรับรอง 

ผูไดรับการรับรอง ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
7.1      ตองรักษาไวซ่ึงการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง 
7.2    การรับรองใชแสดงไดเฉพาะในกิจกรรม และขอบขายที่ไดรับการรับรองเทาน้ัน 
7.3      ตองไมนําใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใชในทางที่ทําใหเกิดความเส่ือมเสียตอ

กรมปศุสัตว ซ่ึงอาจพิจารณาไดวาทําใหเกิดความเขาใจผิด 
7.4     ยุติการใชส่ิงพิมพ ส่ือโฆษณาที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองน้ันทั้งหมด เม่ือมีการพักใช เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรอง

ไมวาดวยสาเหตุใด 
7.5    ผูไดรับการรับรองตองใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินกรมปศุสัตว ในการตรวจประเมินทุกครั้งโดยผูไดรับการรับรอง 

จะตองยินยอมใหผูตรวจประเมินเขาตรวจสอบในพื้นที่ศูนยรวบรวมไขทั้งหมดที่ถือครองทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เชา และ
พื้นที่ใหเชา  

7.6      ผูไดรับการรับรองตองใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินและคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษในการตรวจกรณีพิเศษโดยผูไดรับ
การรับรอง จะตองยินยอมใหผูตรวจประเมินเขาตรวจสอบในพื้นที่ศูนยรวบรวมไขทั้งหมดที่ถือครองทั้งพื้นที่ของตนเอง 
พื้นที่เชา และพื้นที่ใหเชา  ซ่ึงผูตรวจประเมินและคณะผูตรวจสอบกรณีพิเศษสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษ 
(Special Audit) โดยอาจไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.7    ผูไดรับการรับรองตองจัดทําบันทึกตามที่กําหนดไวในการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไขอยางตอเน่ือง เพื่อใหผูตรวจ
ประเมินสามารถตรวจสอบความเปนไปตามขอกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

7.8    ผู ไ ด รั บก า ร รั บ ร องต อ ง ส ง มอบ เ อกสาร ห ลั กฐ านต า ง ๆที่ เ ก่ี ย วข อ ง กั บการ รั บ รองที่ เ ป นป จ จุ บั น  ใ ห แ ก 
กรมปศุสัตวเม่ือไดรับการรองขอ 

7.9    กรณีพบขอบกพรองผูไดรับการรับรองตองดําเนินการแกไขตามระดับของขอบกพรอง ดังน้ี 
   CRI = ขอบกพรองรุนแรงมาก (Critical Nonconformity) ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที และแกไขสาเหตุของ

ขอบกพรองใหแลวเสร็จภายใน 1 เดอืน 
   MA = ขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) ใหดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน โดยแกไขไดสูงสุด 2 

ครั้ง  
   MI  = ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) ใหดาํเนินการสงแผนการแกไขภายใน 1 เดือน และดําเนินการแกไข

ตามแผนที่ระบุ 
   หรือตามระยะเวลาที่กําหนดใหแกไขตามผลการแจงกรณีตรวจกรณีพิเศษ 

7.10 ห า ก ผู  ไ ด ร ับ ก า ร ร ับ ร อ ง ป ร ะ ส ง ค จ ะ ย ก เ ล ิก ก า ร ร ับ ร อ ง  ใ ห แ จ  ง เ ป น ล า ย ล ัก ษ ณอ ัก ษ ร พ ร อ ม แ น บ  
ใบร ับรองค ืน ให  กร มปศ ุส ัต ว ภ าย ใน  15 วันทํา การ  นับ จากวันที ่ผู ไ ด ร ับ กา รร ับ รอง เล ิกปร ะกอบกิจกา ร 
หรือภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่แจงความประสงคจะยกเลิกการรับรองและหากใบรับรองฉบับเดิม สูญหายตองสง
สํ า เ น า ห ล ัก ฐ า น ก า ร แ จ ง ค ว า ม เ อ ก ส า ร ส ูญ ห า ย  พ ร อ ม ล ง น า ม ร ับ ร อ ง สํ า เ น า ถ ูก ต อ ง 
มาย ัง สําน ักงานปศ ุส ัต ว จ ัง หว ัด  เพื ่อส ง ให สําน ักงานปศ ุส ัต ว เ ขตที ่ออกใบร ับรอง ให  กรณีศ ูนย ร วบรวมไข 
เพื่อการสงออก ใหสงใบรับรองฉบับเดิมคืนที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

7.11 หากผูไดรับการรับรองประสงคจะตออายุการรับรอง ใหยื่นคําขอตออายุการรับรองตอกรมปศุสัตว  ลวงหนาไมนอยกวา 
3 เดือน กอนวันที่ใบรับรองหมดอายุ 

7.12 หากม ีก า ร เ ป ลี ่ย น แปลง ห ร ือแ กไ ข ร ะ บบก าร ผล ิต ใ นส าร ะ สําค ัญ  เ ช น  เ พิ ่มห ร ือลด จํานว น เ ค รื ่อ ง จัก ร 
เพิ ่มหร ือลดพื ้นที ่ การขยายขอบขายการผลิต การปร ับปรุงศูนยฯ  หยุดกิจการชั่วคราวของศูนยฯ  การเปลี่ยน
กระบวนการผลิต เปลี่ยนผูจัดการศูนยฯ เปนตน ใหแจงกรมปศุสัตว (สํานักงานปศุสัตวเขต หรือสํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว) ทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงน้ี กรมปศุสัตว (สํานักงานปศุสัตวเขต หรือ
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว) อาจพิจารณารับรองตอเน่ือง หรืออาจกําหนดใหมีการตรวจ
ประเมินเพิ่มเติม  
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7.13 ก า ร โ อ น กิ จ ก า ร ใ ห ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว ดํ า เ นิ น ก า ร แ ท น  ใ ห ผู ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง แ จ ง ก ร ม ป ศุ สั ต ว   

(สํานักงานปศุสัตวเขต หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว)ทราบเปนลายลักษณอักษร พรอมยืนยันวายังคง
รักษาไวซ่ึงการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ตามที่ไดรับการรับรองไวโดยคณะผูตรวจประเมินอาจดําเนินการตรวจประเมิน 
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหการรับรองใหม และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ซ่ึงผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองฉบับ
เดิม ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับใหมมายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพื่อสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตที่ออก
ใบรับรองให กรณีศูนยรวบรวมไขเพื่อการสงออก ใหสงใบรับรองฉบับเดิมคืนที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุ
สัตวโดยใบรับรองฉบับใหมจะมีอายุเทาใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู 

7.14 การโอนกิจการใหบุคคลอ่ืนที่ไมใชสมาชิกในครอบครัวดําเนินการแทน ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตวทราบเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อยกเลิกการรบัรอง  

7.15 การยายสถานที่ตั้งศูนยรวบรวมไข ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตวทราบเปนลายลักษณอักษรเพื่อยกเลิกการรับรอง  
7.16 กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงช่ือศูนยรวบรวมไข แตยังคงสถานที่ตั้งเดิม ใหผูไดรับการรับรองแจงกรมปศุสัตวทราบเปนลาย

ลักษณอักษรพรอมหลักฐานการเปล่ียนแปลง กรมปศุสัตวจะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม โดยมีอายุเทากับฉบับเดิมที่
เหลืออยู ทั้งน้ีผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมภายใน    7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับใหมมายัง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพื่อสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตที่ออกใบรับรองให 

7.17 กรณีที่ขอยกเลิกการรับรอง หรือเปล่ียนแปลงขอมูลในใบรับรอง ซ่ึงกําหนดใหผูไดรับการรับรองตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิม 
ห า ก ผู ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ไ ม ส า ม า ร ถ ส ง คื น ใ บ รั บ ร อ ง ฉ บั บ เ ดิ ม ไ ด เ น่ื อ ง จ า ก สู ญ ห า ย 
ใหสงสําเนาหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองมายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพื่อสงให
สํานักงานปศุสัตวเขตที่ออกใบรับรองให 

7.18 กรณีใบรับรองสูญหาย ผูไดรับการรับรองตองแจงความเอกสารสูญหาย พรอมยื่นคําขอใบแทนใบรับรองและแนบสําเนา
ห ลั ก ฐ า น ก า ร แ จ ง ค ว า ม เ อ ก ส า ร สู ญ ห า ย  พ ร อ ม ล ง น า ม รั บ ร อ ง สํ า เ น า ถู ก ต อ ง ม า ยั ง สํ า นั ก ง า น 
ปศุ สั ต ว จั ง ห วั ด  เ พื่ อ ส ง ใ ห สํ า นั ก ง านปศุ สั ต ว เ ข ต เพื่ อ ออก ใบแทนใบ รั บ ร อง โด ยจะ มี อายุ เ ท า ใ บ รั บ ร อง 
ฉบับเดิมที่เหลืออยู  

 
8.   ขาพเจาขอรับรองวา 
 1)  พื้นที่การผลิต ขาพเจามีสทิธิที่ถูกตองตามกฎหมาย (อยูในสิทธ์ิครอบครองของขาพเจาตามกฎหมาย              
                  หรือไดรับสทิธิในการครอบครองจากเจาของพื้นที่) 

2)  ยินยอมใหหนวยรบัรองระบบงานหรือองคกรอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของกับการรบัรองสงัเกตการณการตรวจ     
     ประเมินของคณะผูตรวจรบัรองของกรมปศุสัตว ณ ศูนยรวบรวมไขของขาพเจาตามที่ไดรับการรองขอ 
3)  ขอมูลและเอกสารหลักฐานตางๆ ทีจ่ัดสงใหกรมปศุสัตว เปนความจริงทุกประการและเปนปจจุบัน 

          4)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่กรมปศุสัตว กําหนด 
 
 
 
 
                      ลงช่ือ  .............................................ผูย่ืนคําขอ /ผูมีอํานาจลงนาม 
                    (..............................................) 
                     ............../............../................ 

 

หมายเหตุ  กรณีลงนามโดยผูรับมอบอํานาจ กรุณาแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป โดยการมอบ
อํานาจเฉพาะครั้งติดอากรแสตมป  10  บาท  และการมอบอํานาจถาวรติดอากรแสตมป  30  บาท                          
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สําหรับเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว : 
1.  กรณียื่นคําขอแบบรายบุคคล เอกสารประกอบคําขอพรอมลงนามรับรอง อยางละ 1 ฉบับ 

ประกอบดวย 
              สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
              หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอแทน 
2. กรณียื่นคําขอแบบนิติบุคคล เอกสารประกอบคําขอพรอมลงนามรับรอง อยางละ 1 ฉบับ 

ประกอบดวย 
      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
       หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอแทน 
       หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย 

3. เอกสารหลักฐานตางๆ 
       เอกสารครบถวน 
       เอกสารไมครบถวน ขาดรายการที.่............................................................................................... 

4. ขอบขายการรับรอง 
      อยูในขอบขายที่กรมปศุสัตวใหบรกิาร และสามารถรบัคําขอได 
       ไมอยูในขอบขายที่กรมปศุสัตวใหบริการ และไมสามารถรับคําขอได 

5. คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 
       มีคุณสมบัติครบถวนตามทีก่ําหนด และสามารถรบัคําขอได 
      ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมสามารถรบัคําขอได 

หมายเหตุ   กรณีขอมูลหรือเอกสารประกอบคําขอไมถูกตอง/ครบถวน  ใหคืนเอกสารทัง้หมดแกผูย่ืนคําขอ และ 
       แจงใหผูย่ืนคําขอทราบเพื่อย่ืนคําขอพรอมเอกสารประกอบคําขอใหม 
 
 
                     ลงช่ือ ......................................................ผูตรวจสอบคําขอ 
                             (......................................................) 
                              ................/................../.................. 
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แบบ  ศรข.2  (รหสั F-APP-ECC-02) 

 
แบบคําขอยกเลิกใบรบัรองการปฏบิตัิที่ดสีําหรับศนูยรวบรวมไข 

 
เขียนท่ี…….....................………………… 

       วันที่…….….เดือน….......................พ.ศ….…...…… 
 

1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกุล............................................................ 
ท่ีอยูเลขท่ี...........................ชื่อหมูบาน ......................................................หมูท่ี....................  
ถนน...................................................................ตรอก/ซอย........................................................................ 
แขวง/ตําบล...................................... เขต/อําเภอ..................................... จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย    โทรศัพท..................................... โทรศัพทมือถือ.................................... 

2. นิติบุคคล หรือกลุม ระบุชื่อ........................................................................................................................... 
ท่ีอยูเลขท่ี........................................ชื่อหมูบาน ........................................หมูท่ี.................... 
ถนน.................................................................ตรอก/ซอย........................................................................... 
แขวง/ตําบล.....................................................................เขต/อําเภอ............................................................ 
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย 
โทรศัพท.......................................โทรศัพทมือถือ................................โทรสาร.............................................. 

3. เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ/ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล……………....……………….. 
4. กรณีผูขอยกเลิกเปนผูแทนของผูประกอบการ/นิติบุคคลใหระบุชื่อ-นามสกุล ………………......………………และเลขท่ี

บัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน……………………………………………………............……….. 
5. มีความประสงคขอยกเลิกการรับรองการปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

ชื่อศูนยรวบรวมไข................................................................หมายเลขการรับรอง.......................................... 
ท่ีอยูเลขท่ี........................หมูท่ี................... ถนน...........................ตรอก/ซอย............................................... 
แขวง/ตําบล...................................... เขต/อําเภอ..................................... จังหวัด......................................... 

6. เหตุผลในการยกเลิกการรับรองโปรดระบุ……………………………………………………………….….......….. 
            …………………………………………………………………………..…………………………...………...……. 
 

ทั้งน้ี ไดแนบใบรับรองฉบับเดิมหรือสําเนาใบแจงความกรณีใบรับรองฉบับเดิมสูญหายมาพรอมคํารอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ...................................................ผูประกอบการ/นิติบุคคล/หรือผูรับมอบอํานาจ 

                       (..................................................) 
       วันท่ี…..…../……....…./…....……… 
   
หมายเหตุ กรณียื่นคํารองขอยกเลิกใบรับรองโดยผูแทนใหยื่นหนังสือมอบอํานาจพรอมคํารองฉบับน้ี  
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รหัส  F-AUD-ECC-01 

หนา                           1/2 

แกไขครั้งที่                      0                      

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

แบบฟอรมกําหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) 
การตรวจรับรองหลกัการปฏิบตัิทีด่ีสําหรบัศนูยรวบรวมไข 

 

ขอมูลผูประกอบการ 
 
ช่ือผูประกอบการ...................................................ช่ือศูนยรวบรวมไข........................................................... 
ที่อยูเลขที่..................หมูที่...........ตําบล........................................อําเภอ................................................... 
จังหวัด.......................................................โทรศัพท................................................................................. 
ใบอนุญาตต้ังศูนยรวบรวมไข เลขที่   .......................................................................................................... 
 

 

ขอมูลการตรวจประเมิน 
 
วัตถุประสงคของการตรวจ    ขอการรับรอง (ใหม)   (  ) ระยะที่ 1 (  ) ระยะที่ 2  ตออายุใบรบัรอง 
                                    ตรวจติดตามผล ครัง้ที่.......  ตรวจติดตามผลการแกไข   อื่นๆ 
กําหนดวันที่ตรวจรับรอง............................................................................เวลา............................................ 
 

 

รายชื่อคณะผูตรวจรับรอง (Audit Team) 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………….……………...................................................................................................... 

 

ขอบขายการตรวจประเมิน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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รหัส  F-AUD-ECC-01 

หนา                           1/2 

แกไขครั้งที่                      0                      

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

กําหนดการตรวจประเมิน 
วันท่ี 

ตรวจประเมิน 
เวลา ขอกําหนด/สถานท่ี ผูตรวจประเมิน 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

หมายเหตุ : 
1. กําหนดการน้ีอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามสภาวะการณที่พบระหวางการตรวจประเมิน 
2. กรณีที่ผูประกอบการมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกําหนดการตรวจประเมิน 

หรือมีขอขัดของเกี่ยวกับรายช่ือคณะผูตรวจประเมินโปรดติดตอหัวหนาคณะผูตรวจประเมิน 
 ช่ือ..........................................................................หมายเลขติดตอ.................................................... 

 
               ลงช่ือ......................................................หัวหนาคณะผูตรวจประเมินหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
                    (...........................................................) 

                               วันที่....................................................... 
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แบบฟอรมรายงานผล 
การตรวจรับรองหลกัการปฏิบตัิทีด่ี (GMP)สําหรับศูนยรวบรวมไข 

 

ขอมูลผูประกอบการ 

ช่ือผูประกอบการ.............................................................ช่ือสถานที่ประกอบการ................................................. 
ที่อยูเลขที่........................หมูที่.....................ตําบล.............................................อําเภอ...................................... 
จังหวัด........................................................โทรศัพท.........................................โทรสาร...................................... 

 

ขอมูลศูนยรวบรวมไข 

ช่ือศูนยรวบรวมไข............................................................................................................................................... 
ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีฯ เลขที่............................................................................................................................ 
ที่อยูเลขที่........................หมูที่.....................ตําบล.........................................อําเภอ.......................................... 
จังหวัด........................................................โทรศัพท.....................................โทรสาร.......................................... 
ช่ือ-นามสกุล พนักงานเจาหนาที.่................................................................ที่อยู................................................... 
...........................................................................เบอรโทรศัพท...............................ต้ังแตวันที่......../........./......... 
ช่ือ-นามสกุล พนักงานเจาหนาที.่......................................................................ที่อยู............................................. 
............................................................................เบอรโทรศัพท...............................ต้ังแตวันที่......../........./......... 

 

รายชื่อผูตรวจประเมิน 

1. ช่ือ.........................................ตําแหนง...............................หนวยงาน............................ลายมอืช่ือ................... 

2. ช่ือ.........................................ตําแหนง...............................หนวยงาน............................ลายมอืช่ือ................... 

3. ช่ือ.........................................ตําแหนง...............................หนวยงาน............................ลายมอืช่ือ................... 

4. ช่ือ.........................................ตําแหนง...............................หนวยงาน............................ลายมอืช่ือ................... 

 

ขอบขายการตรวจประเมิน 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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รายชื่อผูรับการตรวจประเมิน 

1. ช่ือ..........................................................ตําแหนง..........................................ลายมือช่ือ................................. 
2. ช่ือ..........................................................ตําแหนง..........................................ลายมือช่ือ................................. 
3. ช่ือ..........................................................ตําแหนง..........................................ลายมือช่ือ................................. 
4. ช่ือ..........................................................ตําแหนง..........................................ลายมือช่ือ................................. 

 

ขอมูลการตรวจรับรอง 

จุดประสงคของการตรวจ      ขอการรับรอง (ใหม)   (  ) ระยะที่ 1 (  ) ระยะที่ 2  ตออายุใบรบัรอง 
                                    ตรวจติดตามผล ครัง้ที่.......  ตรวจติดตามผลการแกไข      อื่นๆ 
วันที่ตรวจรบัรอง.....................................................................................เวลา...................................................... 

 

สรุปผลการตรวจ                 ผาน          ผานแตมีขอแนะนํา        ไมผาน 

ขอบกพรองท่ีพบ จํานวน CRI ………………….ขอ MA……………………….ขอ MI…………………………ขอ 

                     REC.................ขอ ดังเอกสารแนบคือ................................................................................ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ดังน้ี..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

ความเห็นของคณะผูตรวจรับรอง 

 เห็นควรเสนอคณะกรรมการรบัรองฯเพื่อพิจารณาใหการรบัรอง/ตออายุการรบัรอง เมื่อไดรับแนวทางการ
ปรับปรงุแกไข และปองกันขอบกพรอง (ถาม)ี จากผูประกอบการ 
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการรบัรองฯเพื่อพิจารณาพักใชการรบัรอง 
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการรบัรองฯเพื่อพิจารณาเพกิถอนการรบัรอง 
 เห็นควรเสนอผูตัดสินการรับรองเพื่อพิจารณายกเลิกการรบัรอง 
 เห็นควรเสนอผูตัดสินการรับรองเพื่อพิจารณาคงไวซึ่งการรบัรอง เมื่อไดรับแนวทางการปรับปรงุแกไขและ
ปองกันขอบกพรอง (ถาม)ี จากผูไดรับการรับรอง 

94 

       ลงช่ือ..............................................ผูประกอบการ                        
              (..............................................) 
            วันที่............................................... 

ลงช่ือ.................................................หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน                       
       (.................................................) 
   วันที่................................................. 
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แบบฟอรมบันทกึขอบกพรอง (Corrective Action Request) 
การตรวจรับรองการปฏิบตัิทีด่ีสําหรบัศนูยรวบรวมไข 

ชื่อศูนยรวบรวมไข................................................................ท่ีต้ัง ........................................................................ 
ใบรับรองการปฏิบัติท่ีดีฯ เลขท่ี............................................................................................................................   
จุดประสงคของการตรวจ    ขอการรับรอง (ใหม)   (  ) ระยะที่ 1 (  ) ระยะที่ 2  ตออายุใบรบัรอง 
                                    ตรวจติดตามผล ครั้งที่.......  ตรวจติดตามผลการแกไข      อื่นๆ......................... 

วันท่ีตรวจประเมิน................................................................. 

ขอบกพรองที่ตรวจพบ (ทั้งหมดรวม ............. แผน)  

ลําดับที ่ รายละเอียดขอบกพรองที่ตรวจพบ               (แผนที่........./............)     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    ลงช่ือ............................................ผูประกอบการ        ลงช่ือ...........................................หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน
(.............................................)                              (.............................................) 

วันที่ ..................................                                  ที่ ...................................          
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ผลการตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง ของขอบกพรองแผนท่ี ......../............ 

 ยอมรับ                           ไมยอมรับ การแกไขขอบกพรอง เลขที่ .................................... 

ผลการตรวจติดตามการแกไข................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                  

                                                     ลงช่ือ..............................................หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง 
                                                             (..............................................) 
                                                              วันที่..................................... 
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ขอรับรองวาขอมูลที่แจงเปนความจริงทุกประการ          ลงช่ือ ........................................................................................ 
(.....................................................................................) 

........./......./............ 
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ขอรับรองวาขอมูลที่แจงเปนความจริงทุกประการ          ลงช่ือ ........................................................................................ 
(.....................................................................................) 

........./......./............ 
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ลําดั
บที ่

สถานที่ทํางาน 
(สํานักงานปศุ

สัตวเขต/
สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด) 

ช่ือ – นามสกุล วันที่ขึ้นทะเบียน ปรับปรุง
สถานะ

ลาสุดเม่ือ 

หมายเหตุ 
 ผูตรวจ

ประเมิน 
หัวหนา
ผูตรวจ
ประเมิน 

คณะกรรม
การ 

 สํานักงานปศุ
สัตวเขต 1 

      

 สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด
................... 

      

 สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด
................... 

      

 สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด
................... 

      

 สํานักงานปศุ
สัตวเขต 2 

      

 สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด
................... 

      

 สํานักงานปศุ
สัตวเขต 3 

      

 สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด
................... 

      

 สํานักงานปศุ
สัตวเขต 4 

      

 สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด
................... 

      

 สํานักงานปศุ
สัตวเขต 5 

      

 สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด
................... 

      

 ...       
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ประเด็นตรวจประเมิน (Visit on site) ขอคิดเห็น ผลการประเมิน 
การตรวจประเมิน 
การเตรียมการกิจกรรมการตรวจประเมิน (Audit Preparation 
Step)  
ระบุ................................................................................... 

  

การดําเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน (Audit Step) 
- การประชุมเปดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 
- การตรวจประเมิน (Audit) 
  การสัมภาษณ การสํารวจ การตรวจเอกสาร 
- การบันทึกส่ิงที่พบจากการตรวจประเมิน (Audit evidence) 
- การประมวลผลส่ิงที่พบจากการตรวจประเมิน (Audit finding) 
- การจัดทําขอสรุปจากการตรวจประเมิน (Audit conclusion) 
- การประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 

ระบุ.................................................................................... 

  

การจัดเตรียมและจัดสงรายงานการตรวจประเมิน (Post Audit 
Step 
ระบุ.................................................................................... 

  

ทักษะในการรับรอง (ISO/IEC 17021-1:2015 Annex A) 
- ทักษะการใชภาษาเพื่อการส่ือสารที่ดีกับผูประกอบการ 
- ทักษะในการจดบันทึกส่ิงที่พบระหวางการตรวจรับรองและการ

จัดทํารายงานการตรวจรับรอง 
- ทักษะในการนําเสนอผลการตรวจรับรอง 
- ทักษะการสัมภาษณผูประกอบการ 
- ทักษะในการดําเนินการตรวจรับรองและการควบคุมเวลาในการ

ตรวจรับรอง 
กรณีหัวหนาผูตรวจประเมินฝกหัด 
- ความสามารถในการควบคุมคณะผูตรวจประเมิน 
- ความสามารถในการวินิจฉัยช้ีขาด 
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ประเด็นตรวจประเมิน  (Visit on site) ขอคิดเห็น ผลการประเมิน 

ความสามารถสวนบุคคล  

หลักการของผูตรวจประเมิน 
การปฏบิัติตามจรรยาบรรณ (Ethical conduct) 
o อยูบนพื้นฐานวิชาชีพ มีความนาเช่ือถือ และสามารถรักษา
ความลับได 

นําเสนออยางเปนธรรม (Fair presentation) 
o ประเมินดวยใจที่เปนกลาง รายงานตามความถูกตองและเปน
จริง นําเสนอส่ิงที่พบทั้งที่ดีและไมดี และนําเสนอโอกาสในการปรับปรุง
ใหดีขึ้น 
การปฏิบัติอยางมืออาชีพ (Due professional care) 
o ใชความรูความสามารถ ส่ังสมประสบการณ ตรวจประเมิน
แบบเปนระบบ มีแบบแผนและนํามาประกอบดุลยพินิจในการตรวจ
ประเมิน 
ความเปนอิสระ (Independence) 
o ความเปนกลางในการตรวจประเมิน เปนอิสระจากกิจกรรมที่
ตรวจประเมิน ไมมีอคติและความมีสวนไดสวนเสีย และสามารถบอก
ส่ิงที่พบจากการตรวจประเมินตามความเปนจริง 
การมุงเนินที่หลักฐาน (Evidence-based approach)  
o การใชหลักแหงเหตุผล ผลการตรวจประเมินที่มีความ
นาเช่ือถือ การทวนสอบหลักฐานการสุมตัวอยางที่สรางความเช่ือม่ัน
ใหแกการตรวจ 

  

คุณลักษณะนิสัยที่พึงมี 
ยุติธรรม (justice)             
พูดความจริง (trustful)      
ซ่ือสัตย (honest)               
เปดใจกวาง (open minded)    
ศิลปะในการเจรจา (diplomatic)  
ชางสังเกต (observant)     

  

ขอคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาตน 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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แบบฟอรมการประเมินสมรรถนะผูตรวจประเมินและหัวหนาผูตรวจ
ประเมิน 

การปฏิบตัิทีด่ีสําหรบัสถานประกอบการปศุสตัวภายในประเทศ 



รหัส  F-LIS-DLP-04 

หนา                           3/3 

แกไขครั้งที่                      0                      

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 
 

SCORE SHEET การประเมินสมรรถนะ ผลการประเมิน ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
การตรวจประเมิน 
 

  

ทักษะในการรับรอง (ISO/IEC 17021-1:2015 Annex A) 
 

  

หลักการของผูตรวจประเมิน 
 

  

คุณลักษณะนิสัยที่พึงมี 

 

  

ภาพรวมของสมรรถนะ   

 
ผูประเมินสรรถนะ...................................................................................... 

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

 
สําหรับผูถูกประเมินสมรรถนะ 

 
ไดรับทราบผลการประเมินสมรรถนะแลว เม่ือ..................................................................... 
 
 ยอมรับผลการประเมิน                   มีขอสอบถามเพิ่มเติม ดังน้ี............................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
 

ผูถูกประเมินสรรถนะ...................................................................................... 
                 (..............................................................................) 

        ................/.................../................. 
 

สําหรับผูบริหารหนวยงาน 
ไดรับทราบผลการประเมินสมรรถนะแลว  
 เห็นดวยกับผลการประเมิน                   ไมเห็นดวยกับผลการประเมิน  
 

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

        ................/.................../................. 
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แบบฟอรมการประเมินสมรรถนะผูตรวจประเมินและหัวหนาผูตรวจ
ประเมิน 

การปฏิบตัิทีด่ีสําหรบัสถานประกอบการปศุสตัวภายในประเทศ 



รหัส  F-CC/DP-DLP-01 

หนา                          1/1 

แกไขครั้งที่                      0                      

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 
 

แบบสรปุผลการตดัสินของคณะกรรมการ / ผูตัดสนิการรับรอง 
 

ลําดับท่ี ชื่อผูประกอบการ 
ขอบขายท่ีขอรับการรับรอง 

วันท่ีมีมติ 
สรุปผลการ

ตัดสิน 
หมาย
เหตุ 
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รหัส  F-CC-DLP-01 

หนา                          1/1 

แกไขครั้งที่                      0                      

ประกาศใชวันที่   29 พฤศจิกายน 2555 

รายชื่อผูเขารวมประชุมคณะกรรมการ 
คร้ังท่ี....................................................... 

วันท่ี............................................................. 
เวลา.........................................ณ....................... 

 
คณะกรรมการผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง สังกัด ลายมือชื่อ 
     

     

     

     

     

     

     

 
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง สังกัด ลายมือชื่อ 
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รหัส  F-CON-DLP-01 

หนา                          1/1 

แกไขครั้งที่                      0                      

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

เลขที่........................................ 
 

สัญญาวาดวยการรักษาความลับ 
 

สัญญาฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติสากลที่เกี่ยวของกับการรักษาความลับของ
ขอมูลตางๆ ในกิจกรรมดานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ โดยมี
ผลบังคับใชกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถานประกอบการปศุสัตว
ภายในประเทศของกรมปศุสัตว ไดแก ผูตรวจประเมินฝกหัด ผูตรวจประเมิน หัวหนาผูตรวจประเมิน ผูเช่ียว
ทางทางเทคนิค ผูตัดสินการรับรอง คณะกรรมการ ผูบริหารแผนการตรวจประเมิน ผูตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ผูบริหารแผนการตรวตติดตามคุณภาพภายใน หรือบุคคลอื่นที่ไดรับการแตงต้ังจากกรมปศุสัตวที่
เกี่ยวของกับกระบวนการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ  

 
ตามสัญญาฉบับน้ี ขาพเจารับรองวาจะเก็บรักษาเอกสารและขอมูลตางๆ ในกิจกรรมการรับรอง

ระบบคุณภาพ ซึ่งไมสามารถเผยแพรแกบุคคลอื่นไดไวเปนความลับ โดยขาพเจาใหการรับรองวา 
 
1.ไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและรายละเอียดเน้ือหาของเอกสารใดใดของผูขอรับรองที่กรม

ปศุสัตวไดรับไวเพื่อใชในกิจกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับสถานประกอบการปศุสัตว
ภายในประเทศ 

2.ไมวิจารณถึงกิจกรรมใดใดของผูย่ืนคํารอง/ผูไดรับการรับรอง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจากปศุสัตวเขต ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
หรืออธิบดีกรมปศุสัตว และ/หรือ ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูขอรับรอง/ผู
ไดรับการรับรองดวย 

3.ไมอนุญาตใหบุคคลอื่นอานเอกสารและขอมูลผลการพิจารณาการรับรองที่เกี่ยวของกับผูขอรับ
รอง/ผูไดรับการรับรอง 

4.ไมนําเอกสารและขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการรวมในกิจกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศของกรมปศุสัตว เพื่อใชในการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัว หรือใหเปนประโยชนแกบุคคลอื่น หรือนําไปใชในทางมิชอบ 

 
ลงช่ือ.............................................................             ลงช่ือ................................................................... 
    (..................................................................)                 (................................................................) 
วันที่...............................................................              วันที่................................................................... 
                    ผูใหสัญญา                                                          พยาน 

 
สํานักพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิคาปศุสัตว 

กรมปศุสัตว 
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รหัส  F-CON-DLP-02 

หนา                          1/1 

แกไขครั้งที่                      0                      

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

เอกสารการยืนยันความไมมีสวนไดสวนเสียกับสถานประกอบการ 

     วันท่ี...................................... 
ขาพเจา................................................................ตําแหนง........................................................................... 

     หนวยงาน.............................................................. 
     ตําแหนงในระบบการรับรองครั้งน้ี  ผูตรวจประเมินฝกหัด  ผูตรวจประเมิน  หัวหนาผูตรวจประเมิน 

                                               ผูตัดสินการรบัรอง      คณะกรรมการ 
     กิจกรรมที่พจิารณาความสัมพันธ หรือ มสีวนไดสวนเสีย  การตรวจประเมิน  การตัดสินการรับรอง 
     ขอยืนยันวาขาพเจา 

  ไมมีความสัมพันธ หรือ มสีวนไดสวนเสีย (Conflict of interest) กับสถานประกอบการ ดังน้ี 

1ช่ือสถานประกอบการ.................................................................................................... 
ที่อยู................................................................................................................................. 
2....................................................................................................................................... 
ที่อยู................................................................................................................................. 
หรือตามเอกสารรายช่ือที่แนบทายน้ี จํานวน.................สถานประกอบการ 

ที่กําลงัพิจารณาความสัมพันธ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และไมมีการผูกพันไวลวงหนา 

  เปนผูมสีวนไดสวนเสีย หรือมีความสัมพันธ กับสถานประกอบการ............................................ 
  ............................................................................................................................................. 

หรือตามเอกสารรายช่ือแนบทายน้ี จํานวน...................สถานประกอบการ 

ซึ่งเปนหนวยงานที่ขาพเจาไดรับมอบหมายงาน โดยมีความสัมพันธ ดังน้ี 

(อธิบายความสัมพันธ และชวงเวลาทีเ่กี่ยวของกบัถานประกอบการ) 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
หากขาพเจามีความเกี่ยวของกับสถานประกอบการใดที่พิจารณาความสัมพันธ แมจะไมไดเปน

การเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ขาพเจาไดรบัมอบหมายงานโดยตรง แตมีโอกาสทีจ่ะทําใหเกิดผลกระทบตอ
ความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ในครัง้น้ี ขาพเจาจะแจงใหกรมปศุสัตวทราบ 

นอกจากน้ี ขาพเจาขอยืนยันวาจะไมรับสินบนวาจาง และจะปฏิบัติงานโดยปราศจาก
ผลประโยชนทางการคา การเงิน และไมอยูภายใตแรงกดดันใดๆ ที่จะมีอทิธิพลตอการดําเนินงาน 

กรณีที่ขาพเจา หรือสมาชิกในครอบครัวเคยมีความสมัพันธตามที่ระบุขางตน หรือเปนคูแขงกับ
สถานประกอบการที่พิจารณา ขาพเจาจะแจงใหทราบลวงหนากอนปฏิบัติหนาที ่

 

ลงช่ือ.................................................................. 
(............................................................) 

........../.............../................ 
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รหัส  F-INA-DLP-01 

หนา                          1/3 

แกไขครั้งที่                      0                      

ประกาศใชวันที ่  1 ตุลาคม 2562 

 

หนวยงานที่รบัการตรวจติดตามคุณภาพภายใน......................................................................................................... 
วันที่ตรวจประเมิน............................................................... 
กิจกรรมที่ตรวจติดตามคุณภาพภายใน  การตรวจประเมนิ  การตัดสินการรบัรอง 
 

รายชื่อผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

1. ช่ือ.........................................ตําแหนง...............................หนวยงาน............................ลายมอืช่ือ................... 

2. ช่ือ.........................................ตําแหนง...............................หนวยงาน............................ลายมอืช่ือ................... 

3. ช่ือ.........................................ตําแหนง...............................หนวยงาน............................ลายมอืช่ือ................... 

4. ช่ือ.........................................ตําแหนง...............................หนวยงาน............................ลายมอืช่ือ................... 

 

รายชื่อผูรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

1. ช่ือ.........................................ตําแหนง...............................หนวยงาน............................ลายมอืช่ือ................... 

2. ช่ือ.........................................ตําแหนง...............................หนวยงาน............................ลายมอืช่ือ................... 

3. ช่ือ.........................................ตําแหนง...............................หนวยงาน............................ลายมอืช่ือ................... 

4. ช่ือ.........................................ตําแหนง...............................หนวยงาน............................ลายมอืช่ือ................... 

 

กรณีการตรวจติดตามคุณภาพภายในการตัดสินการรับรอง (สํานักงานปศุสัตวเขต) 
 

ประเด็นติดตามคุณภาพภายใน ความสอดคลอง ประเด็นคนพบ 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

.คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การขึ้นทะเบียน 
การรักษาสภาพ และการประเมินสมรรถนะ  
คณะกรรมการรับรอง สถานประกอบการปศุสัตว
ภายในประเทศ [รหัส P-LIS-DLP-02] 

   

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การดําเนินการของ
คณะกรรมการรับรองสถานประกอบการปศุสัตว
ภายในประเทศ [รหัส P-CC-DLP-01] 

   

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทําใบรับรองการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข [รหัส P-CER-ECC-01] 

   

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน บทบาท หนาที่ และการ
ดาํเนินงานสําหรับผูตัดสินการรับรองสถานประกอบการ
ปศุสัตวภายในประเทศ [รหัส P-DP-DLP-01] 

   

การประเมินสมรรถนะผูตรวจประเมิน [รหัส F-LIS-DLP-

04] 
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แบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของการรับรอง 

สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 



รหัส  F-INA-DLP-01 

หนา                          2/3 

แกไขครั้งที่                      0                      

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

กรณีการตรวจติดตามคุณภาพภายในการตรวจประเมิน (สถานประกอบการ) 
 

ประเด็นติดตามคุณภาพภายใน ความสอดคลอง ประเด็นคนพบ 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกําหนดระยะเวลาการ
ตรวจประเมิน (MANDAY) [รหัส P-MD-ECC-01] 

   

.คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผล 
การตรวจตออาย ุ ใบรับรอง การตรวจติดตามผลการ
แกไข การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข [รหัส P-AUD-
ECC-01] 

   

ฟอรมกําหนดการตรวจประเมินการตรวจรับรองการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข (Audit Plan) 

[รหัส F-AUD-ECC-01] 

   

แบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดี 
(GMP) สําหรับศูนยรวบรวมไข (Audit Report) [รหัส F-

AUD-ECC-02] 

   

แบบฟอรมหลักเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี
สําหรับศูนยรวบรวมไข (Checklist) [รหัส F-AUD-ECC-03] 

   

แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย
รวบรวมไข (Corrective Action Request: CAR)    

[รหัส F-AUD-ECC-04] 

   

กรณีการตรวจติดตามคุณภาพภายในการตรวจประเมิน (สํานักงาน) 
 

ประเด็นติดตามคุณภาพภายใน ความสอดคลอง ประเด็นคนพบ 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณสมบัติ การขึ้นทะเบียน 
การรักษาสภาพและการประเมินสมรรถนะ หัวหนา
ผูตรวจประเมินและผูตรวจประเมิน สถานประกอบการ
ปศุสัตวภายในประเทศ  [รหัส P-LIS-DLP-01] 

   

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกําหนดระยะเวลาการ
ตรวจประเมิน (MANDAY) [รหัส P-MD-ECC-01] 

   

.คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจตดิตามผล 
การตรวจตออาย ุ ใบรับรอง การตรวจติดตามผลการ
แกไข การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข [รหัส P-AUD-
ECC-01] 

   

คําขอรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
(แบบ ศรข.1) [รหัส F-APP-ECC-01] 
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แบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของการรับรอง 

สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 



รหัส  F-INA-DLP-01 

หนา                          3/3 

แกไขครั้งที่                      0                      

ประกาศใชวันที่   1 ตุลาคม 2562 

 

สรุปประเด็นคนพบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

ความสอดคลอง / โอกาสในการปรับปรุงของหนวยงาน 
 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 

ความไมสอดคลองที่ตรวจพบ (ทั้งหมดรวม ............. แผน) 

ลําดับที ่ รายละเอียดความไมสอดคลองที่ตรวจพบ               (แผนที่........./............)     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ.................................................ผูแทนหนวยงานผูรบัการตรวจติดตามคุณภาพภายใน     
                                 (.......................................................................) 
                                             ............./................../................... 
                                 ลงช่ือ................................................คณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

                          (........................................................................)                            
                                  ............../................/................... 
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แบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของการรับรอง 

สถานประกอบการปศุสัตวภายในประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาการ 
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เทคนคิการตรวจประเมินการปฏบิตัิทีด่ีสําหรบัศนูยรวบรวมไข 
 

เอกชัย กอเกียรติสกุลชัย 
บทนํา 

 
การรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (GMP) สําหรับศูนยรวบรวมไขเปนการยกระดับมาตรฐานของลง

หรือสถานที่รวบรวมไข โดยนํามาตรฐานของการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (GMP) สําหรับศูนยรวบรวมไข มกษ.

6910-2555 มาปฏิบัติในโรงคัดไขเพื่อใหคัดกรองไขจากฟารม คัดเลือกคุณภาพที่ดี มีความสดและสะอาด

เหมาะสมตอการบริโภค ซึ่งสามารถตอยอดไปยังโครงการอื่นๆของกรม ปศุสัตวทั้งการรับรองสถานที่จําหนายไข

สด (ปศุสัตว OK) และการรับรองสินคาปศุสัตวประเภทไขอนามัย Q mark ได 

ผูตรวจประเมินควรทราบหลักการของ GMP และมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ซึ่ง

ผูเขียนเองมีประสบการณตรวจประเมินศูนยรวบรวมไขต้ังแตป 2555 ที่เริ่มใหการรับรอง และไดมีโอกาสตรวจ

ประเมินศูนยรวบรวมไขหลากหลายรูปแบบทั่วประเทศ ทั้งน้ี ศูนยรวบรวมไขในแตละภูมิภาคมีรูปแบบการผลิต 

โครงสราง การดําเนินงานที่แตกตางกัน มีทั้งสวนที่สอดคลองและสวนที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานในรูปแบบตางๆ 

ไมซ้ํากันทั่วประเทศ ซึ่งตองมีการนําองคความรูในโรงงานชนิดอื่นมาประยุกตใชในกระบวนการตรวจรับรองศูนย

รวบรวมไข จึงไดถายทอดเทคนิคการตรวจประเมินจากประสบการณและองคความรูที่ไดรวบรวมมาเพื่อใหผูตรวจ

ประเมินสามารถใชเปนแนวทางในการตรวจประเมินของตนได ซึ่งจะมีขอบกพรองบางประการที่พบไดบอยใน

ระหวางการตรวจประเมิน จึงจะไดวิเคราะหขอบกพรองดังกลาวใหผูตรวจประเมินไดทราบแนวทางการแกไขที่

ถูกตองตอไป เพื่อใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานทั่วประเทศ 

 ในบทความน้ีจะถายทอดเทคนิคการตรวจประเมินศูนยรวบรวมไขในประเด็น ดังน้ี 
o เทคนิคในการวางแผนการตรวจประเมินศูนยรวบรวมไข 
o เทคนิคการตรวจประเมินภายนอกอาคารของศูนยรวบรวมไข 
o เทคนิคการตรวจประเมินสวนไขเบอร (สวนสะอาด) 
o เทคนิคการตรวจประเมินสวนไขคละ (สวนสกปรก) 
o เทคนิคการตรวจประเมินเอกสารของศูนยรวบรวมไข 

 
 
เทคนิคในการวางแผนการตรวจประเมินศูนยรวบรวมไข 
 
 การวางแผนการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข ควรคํานึงถึงขนาดของศูนยรวบรวมไข
และกิจกรรมที่ดําเนินการของศูนยรวบรวมไข ในศูนยรวบรวมไขที่มีกิจกรรมการลางทําความสะอาดไขและการเกบ็
รักษาไขขามคืนตองพิจารณาประกอบในการกําหนดแผนการตรวจประเมินและบริหารเวลา โดยทั่วไป การวางแผน
การตรวจประเมินควรดําเนินการตรวจประเมินศูนยรวบรวมไขจากสวนทีส่ะอาดหรือเสี่ยงตอการปนเปอนไปยัง
สินคาไขสดกอนจงึยายไปตรวจประเมินยังสวนที่สกปรก สําหรบัศูนยรวบรวมไขน้ันจะใชคําในสวนที่เกี่ยวของ 
ไดแก 

1) สวนสะอาด หรือ สวน High care หรือ สวน High risk ซึ่งมกัเรียกกันวา “สวนไขเบอร” 
2) สวนสกปรก หรือ สวน Low care หรือ สวน Low risk ซึ่งมกัเรียกกันวา “สวนไขคละ” 
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ดังน้ัน แผนการตรวจประเมินอาจเปนได ดังน้ี 

กําหนดการตรวจประเมิน 
วันท่ี 

ตรวจประเมิน 
เวลา ขอกําหนด/สถานท่ี ผูตรวจประเมิน 

กรณี 2 Manday (2 คน 
1 วัน) 8 ช่ัวโมง 
 

8.30-9.30  
(1 ชม.) 

เปดประชุม 
สอบถามขอมูล 
สัมภาษณ 

 

 9.30-12.00 
(2 ชม. 30 นาท)ี 

สวนไขเบอร (สวนสะอาด) 
-กิจกรรมฆาเช้ือเปลือกไข (ถามี) 
-กิจกรรมคัดเบอร 
-กิจกรรมคัดแยกคุณภาพไขตามลูกคา 
(ถามี) 
-กิจกรรมบรรจุไข 
-กิจกรรมเก็บรักษาไขช่ัวคราว 
-กิจกรรมเก็บรักษาไขระยะยาว (ถามี) 
-กิจกรรมขนสงไขข้ึนรถ 
-กิจกรรมเก็บบรรจุภัณฑ 

 

 12.00-13.00 พักเที่ยง (ไมนับ Manday)  
 13.00-14.30 

(1 ชม. 30 นาท)ี 
สวนไขคละ (สวนสกปรก) 
-กิจกรรมลางไข (ถามี) 
-กิจกรรมการคัดคุณภาพไข 
-กิจกรรมการตรวจรบัไข 
-กิจกรรมการลางถาดไข 

 

 14.30-15.30 
(1 ชม.) 

พื้นที่ภายนอกอาคาร 
-กิจกรรมการขนสงไข 
-กิจกรรมการทําความสะอาด ฆาเช้ือรถ
ขนสงไข (ถามี) 
-กิจกรรมการกําจัดไขคัดทิ้ง/ขยะ 
-หองเกบ็สารเคม ี

 

 15.30-16.30 
(1 ชม.) 

ตรวจสอบเอกสารทีเ่กี่ยวของ  

 16.30-17.00 
(30 นาที) 

การประชุมของทีมตรวจประเมิน  

 17.00-17.30 
(30 นาที) 

ประชุมปด  

ทั้งน้ี การกําหนดการตรวจประเมินตามแนวทางน้ี เปนเพียงตัวอยางที่ตองปรบัใชกับรปูแบบและกิจกรรมของศูนย
รวบรวมไขที่ขอรับการรบัรอง เน่ืองจากมีความแตกตางกันของกิจกรรมและรายละเอียดการผลิต รวมทั้งความ
ชํานาญของผูตรวจประเมิน จึงใหไวเปนตัวอยางในการประยุกตใช 
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การตรวจประเมินการปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
 ผูตรวจประเมินตองมีการศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานซึ่งมขีอหลักอยู 6 ประเด็น คือ 

1) สถานประกอบการ 
2) การควบคุมการปฎิบัติงาน 
3) การบํารุงรกัษาและการสุขาภิบาล 
4) สุขลักษณะสวนบุคคล 
5) การฝกอบรม 
6) การบันทกึขอมลู 

 ในการตรวจประเมิน ผูเขียนจะบรรยายการตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมิน โดยในระหวางการ
ตรวจประเมินตองมีการสังเกตและสมัภาษณเพื่อเกบ็ขอมลูประเมินความสอดคลองในทัง้ 6 ดานของมาตรฐานให
ครบถวน โดยประเด็นที่ 1-4 จะไดจากการเขาสํารวจสถานที่ สวนประเด็นที่ 5 ไดจากการสัมภาษณ การดูการ
ปฏิบัติหนางานและการตรวจสอบเอกสาร สวนประเด็นที่ 6 สามารถประเมินไดทัง้ระหวางสํารวจการผลิตโดยการ
ขอเรียกดูเอกสารหนางานและการเรียกดูในขณะที่ตรวจสอบเอกสารใหครบถวน 
 
เทคนิคการตรวจประเมินสวนไขเบอร (สวนสะอาด) 
-กิจกรรมการเขาสูอาคารผลิต 
 หลงัจากไดประชุมเปด สอบถามขอมลูการผลิตและการสัมภาษณผูประกอบการแลว ตามแผนการตรวจ
ประเมินควรเริ่มจากการสํารวจสถานที่ผลิตในสวนสะอาดกอน ใหผูตรวจประเมินสงัเกตการดําเนินการของผูนํา
ทางในการพาเขาสูสวนผลิตฝงไขเบอร โดยจุดที่ควรสังเกต ดังน้ี 
 -มาตรการในการเขาสํารวจการผลิต – ดําเนินการตามทีร่ะบุไวในคูมือการปฏิบัติงานของศูนยรวบรวมไข
หรือไม โดยมากจะมีการใหกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองบุคคลภายนอกทีเ่ขาสูพื้นทีผ่ลิต (ตามขอกําหนด ก.
4.1.4)  
 -เสนทางเขาสวนผลิต – มีโอกาสในการปนเปอนขามกบัสวนผลิตอื่นหรอืไม บุคคลภายนอกสามารถเขา
พื้นที่ผลิตไดโดยตรงหรอืไม 
 -การปฏิบัติสุขลักษณะสวนบุคคลในการเขาพื้นทีผ่ลิต – ไดแก การเปลี่ยนรองเทา การลางมือ การใสชุดที่
จัดเตรียมไว ตรงกับที่ระบุในคูมือหรือไมหรือมีโอกาสเกิดการปนเปอนหรือไม รวมทั้งใหสงัเกตการปฏิบัติของ
บุคลากรอื่นของศูนยรวบรวมไขวาปฏิบัติอยางไร (ขอกําหนด ก.4.1.2 ก.4.1.3) 
 -รอบโรงงานและบริเวณพื้นทีเ่ขาสวนผลิตมกีารปองกันสัตวพาหะอยางไร (ขอกําหนด ก.3.2.3) 
 -กิจกรรมสํารวจอาคารผลิต 
 เมื่อไดเขาสูอาคารผลิต ใหสังเกตสิง่ที่พบวาสอดคลองตาม เกณฑขอ 1.2 หรือไม (ขอกําหนด ก.1.2.1- 
1.2.4) โดยแบงประเด็นพิจารณาหลัก 4 ประเด็นคือ 
 1) พื้น – พื้นในอาคารศูนยรวบรวมไข มักทําจากวัสดุพื้นปูนขัด พื้นราด Epoxy หรือพื้นราด PU โดยแต
ละวัสดุจะเนนที่ความแหงสะอาด เน่ืองจากศูนยรวบรวมไขมีกิจกรรมที่ตองใชนํ้านอย หัวใจสําคัญคือความแหงของ
พื้น แตฝุนละอองทัง้จากเปลือกไขและถาดกระดาษใสไขเปนประเด็นความสะอาดที่พบไดบอยของพื้นศูนยรวบรวม
ไข และตรวจสอบดูการชํารุดแตกหักของพื้นทีอ่าจเปนทีส่ะสมสิ่งสกปรกในพื้นที่ผลิตได 
 2) ผนัง+การระบายอากาศ – ศูนยรวบรวมไขมีทั้งระบบปดติดเครื่องปรบัอากาศ และระบบเปดทีเ่นนการ
ระบายอากาศตามธรรมชาติ ไมวากรณีใด ผนังตองสามารถปองกันสัตวพาหะไดและไมเปนทีส่ะสมฝุน ใหตรวจ
ความสะอาด รวมทัง้การระบายอากาศในบรเิวณพื้นทีผ่ลิตใหมีอุณหภูมเิหมาะสมและไมเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานของคนงาน (ขอกําหนด ก.1.4.2) 
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 3) เพดาน – เพดานของศูนยรวบรวมไขมักพบประเด็นฝุนสะสมและหยากไย ใหตรวจสอบการทําความ
สะอาดตามขอ 3 
 4) การระบายนํ้า – ถึงแมวาศูนยรวบรวมไขมีการใชนํ้านอย แตไมควรที่พื้นจะมีการนองของนํ้า ให
ตรวจสอบการระบายนํ้าและการปองกันสัตวพสหะจากระบบระบายนํ้าตามขอ ก.1.2.1 และ ก.3.2.3 
-กิจกรรมฆาเช้ือเปลือกไข (ถามี) 
 ศูนยรวบรวมไขบางแหงมีการฆาเช้ือเปลือกไขดวยแสง UV ใหตรวจสอบอายุการใชงานของหลอด UV 
และโอกาสปนเปอนของเปลอืกไขหลังผานการฆาเช้ือ โดยมกัพบจากการสัมผสัของเปลือกไขกับผายางกันการ
กระเจิงของแสง UV หลังการฆาเช้ือ 
-กิจกรรมคัดเบอร 
 ตรวจสอบดูความถูกตองการการคัดขนาดไขตามมาตรฐาน การใหทดลองสาธิตการคัดเบอรไข และดู
โอกาสในการปนเปอนของไขจากจุดที่มกัพบไขแตกในเครื่องคัด การทําความสะอาดเครื่องคัดไข 
ตัวอยางระบบการคัดไข 

1) ระบบการคัดไขแบบตุมนํ้าหนัก (ระบบแอนาลอก) 

                         
ภาพแสดงเครือ่งคัดไขแบบตุมนํ้าหนัก 

 
ระบบการคัดไขแบบน้ีทํางานดวยระบบคานถวงนํ้าหนักทีม่ีการถวงตุมนํ้าหนักไวทีป่ลายคานอีกดาน เมื่อ

ไขมีนํ้าหนักตามที่กําหนดไหลผานตุมที่กําหนด จะกระดกใหไขที่หนักกวาตุมไหลลงมาตามรางตามขนาดทีก่ําหนด 
ระบบน้ีไมซบัซอนแตตองมีการปรับต้ังเครือ่งทกุครั้งกอนใชงาน และโอกาสผิดพลาดมักจะอยูที่ไขติดคางตามคาน
คัดไข และทําใหเกิดการแตกของไขปนเปอนไปยังไขฟองอื่นไดงาย 

                                   
ภาพแสดงสีของไขที่ใชในการปรับต้ังเครือ่งตามขนาดที่กําหนดในมาตรฐาน 
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 2) ระบบการคัดไขอัตโนมัติ (ระบบดิจิตัล) 
 

      
ภาพแสดงเครือ่งคัดไขอัตโนมัติ (ระบบดิจิตัล) 

 
 ระบบน้ีใชการช่ังนํ้าหนักไขดวยตาช่ังดิจิตัลในตัวเครื่อง มักจะออกแบบมาใหไขที่คัดแลวแยก

ขนาดออกมาอัตโนมัติตามรางที่กําหนด สามารถบรรจุอัตโนมัติลงบรรจุภัณฑไดทันที แตระบบน้ีมีขอดอยตรงการ
จัดเรียงไขที่เขาเครื่องตองมสีมดุล หากทิศทางของฟองไขไมถูกตอง มือกลไกของเครื่องจะหยิบไขพลาดและทําให
เกิดการตกแตกของไขใตเครื่อง ผูตรวจประเมินควรตรวจดูการต้ังคาเครือ่ง จุดทีพ่บไขหลนแตกบอย และการทํา
ความสะอาดตัวเครื่อง 
-กิจกรรมคัดแยกคุณภาพไขตามลูกคา (ถามี) 
 ศูนยรวบรวมไขบางแหง มีการคัดแยกพิเศษนอกจากเบอรไข คือการดูรอยราวเลก็ๆ ผานการสองเปลือก
ไข การดูสีไขที่สม่ําเสมอสวยงามเพือ่สงลกูคา หรือการคัดรปูรางของไขทีส่วยงามใกลเคียงกันตามคําสัง่ของลูกคา 
ผูตรวจประเมินควรตรวจสอบการดําเนินงานของคนงานวาไขที่ผานการคัดแลว มีโอกาสปนเปอนเพิ่มจากการ
ปฏิบัติงานของคนงานหรือไม 
-กิจกรรมบรรจุไข 
 บรรจุภัณฑมทีั้งแบบใชครั้งเดียวและการหมุนเวียน ในรูปแบบการใชครัง้เดียวมักเปนถาดไขกระดาษที่ตอง
ตรวจสอบฝุนกระดาษกอนใชงาน ในสวนของถาดพลาสติกหมุนเวียนใหเนนตรวจสอบความสะอาดและการฆาเช้ือ
กอนนํามาใชงานโดยดูสภาพบรรจุภัณฑที่พบ 
-กิจกรรมเก็บรักษาไขช่ัวคราว 
 ไขที่บรรจุแลวใหตรวจสอบดูการกําหนดรุนการผลิตเพื่อการตรวจสอบยอนกลบั การจัดวางแยกกับไขชนิด
อื่นๆ หรือรุนผลิตอื่นๆ ความเหมาะสมของสถานที่วางเกบ็ทัง้อุณหภูมิและแสงแดดไมสองถึง และโอกาสปนเปอน
อื่นๆ ของไข 
-กิจกรรมเก็บรักษาไขระยะยาว (ถามี) 
 ในกรณีมีหองเย็นเกบ็ไข ใหตรวจสอบอุณหภูมิ ความสะอาดของหองและสุมดูคุณภาพของไขที่เก็บรักษา 
รวมทั้งระบบการบงช้ีรุนการผลิตของไข 
-กิจกรรมขนสงไขข้ึนรถ 
 ตรวจสอบกจิกรรมการขนสงไข โอกาสในการปนเปอนระหวางการลําเลียงไข และทิศทางการขนสงในศูนย
รวชบรวมไขไมสวนทางกับการผลิตอื่นๆ 
-กิจกรรมเก็บบรรจุภัณฑ 
 ตรวจสอบการเกบ็รกัษาบรรจุภัณฑ สัตวพาหะ สภาพความสะอาดหองเก็บรักษาและทิศทางการลําเลียง
บรรจุภัณฑเขาสูพื้นทีผ่ลิตไมกอใหเกิดการปนเปอน 
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เทคนิคการตรวจประเมินสวนไขคละ (สวนสกปรก) 
-กิจกรรมลางไข (ถามี) 
 กรณีที่มกีารลางไข ใหตรวจสอบคุณภาพนํ้า ที่มาของนํ้าที่ใชลาง กระบวนการลาง อุณหภูมิและสารที่ใช
ระหวางการลาง หากมีการเคลือบผิวไขใหตรวจสอบสารที่ใชในการเคลอืบผิวไขวาไดรับการอนุญาตถูกตองใหใช
สําหรับการบริโภคได การลางไขมกักอใหเกิดนํ้านองพื้นหากการต้ังคาเครื่องและระบบระบายนํ้าไมดี  

                  
ภาพแสดงระบบการลางไขที่มักเกิดปญหาการระบายนํ้า 

-กิจกรรมการคัดคุณภาพไข 
 ตรวจประเมินวิธีการคัดคุณภาพไข คัดแตกไขแตก ไขสกปรกและไขตกเกรดออกกอนเขาการคัดไข หากไม
มีการลางใหประเมินวิธีการทําความสะอาดของศูนยรวบรวมไข ในการขูด เช็ด ขัดผิวเปลือกไขอยางไร อุปกรณที่ใช
ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมหรือไม มกีารทําความสะอาดอุปกรณอยางไร 
-กิจกรรมการตรวจรบัไข 
 ชองทางรบัไขเขาอาหารมีความเหมาะสมในการปองกันสัตวพาหะหรือไม และมีการดําเนินการลําเลียงไข
ไมใหเกิดการปนเปอนหรือไม มีการรักษาคุณภาพไขไมใหต้ังตากแดดหรือไมระหวางการลําเลียง และการสอบ
เทียบเครื่องช่ังไขที่ใชงาน และการบงช้ีทีม่าของไขรบัเขา การตรวจสอบยอนกลับ การจัดการกับถาดไขใชแลว 
-กิจกรรมการลางถาดไข 
 ตรวจประเมินดูวิธีการลางถาดไขวาสะอาดและฆาเช้ือไดเหมาะสม และการตากถาดไขเพื่อไมใหเกิดการ
ปนเปอนหลังการลางถาดไขแลว รวมทั้งสารเคมีที่ใชวาใชเหมาะสมอยางไร 
  
เทคนิคการตรวจประเมินภายนอกอาคารของศูนยรวบรวมไข 
-กิจกรรมการขนสงไข 
 ตรวจประเมินสภาพรถขนสงไข สภาพความสะอาดสวนบรรจุไข และการควบคุมสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมในการขนสงไข 
-กิจกรรมการทําความสะอาด ฆาเช้ือรถขนสงไข (ถามี) 
 รถขนสงไขทําความสะอาดฆาเช้ืออยางไร ตรวจดูบันทึกลสารเคมีที่ใช และสถานทีล่างรถถามีในบรเิวณ
ศูนยรวบรวมไข 
-กิจกรรมการกําจัดไขคัดทิ้ง/ขยะ 
 การลําเลยีงไขคัดทิ้ง ไขตกเกรด เปลือกไขแตก ขยะตางๆ เปนเชนไร มีโอกาสปนเปอนขามกบัสินคาไข
หรือไม และมีการดําเนินการกบัขยะเหลาน้ันอยางไร 
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-หองเกบ็สารเคม ี
 ตรวจประเมินสารเคมทีั้งหมดที่ใชในศูนยรวบรวมไข การเบกิจายไปใชงาน การผสมสารเคมี และสภาพ
การเกบ็รกัษาสารเคมีในหองสารเคม ี
 
เทคนิคการตรวจประเมินเอกสารของศูนยรวบรวมไข 
 เอกสารทีส่ําคัญในการตรวจประเมินคือ 

      1)  การรับไข 
        2)  การควบคุมกระบวนการคัดแยก คัดขนาด บรรจุ เก็บรักษา ขนสงและจําหนาย 
        3)  การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา อาคาร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ 
        4)  การควบคุมสัตวพาหะนําโรค 
        5)  ประวัติการฝกอบรม 
        6)   การควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล 

 เนนการสุมตรวจเอกสารใหมากกวาการสุมเพียงรุนเดียวของการผลิต ปริมาณรบัไขเขา ผลผลิตที่คัดออก 
และการลงนามตางๆ ใหสอดคลองกบัการปฏิบัติจรงิหนางาน 
 กรณีคูมือการปฏิบัติงานตางๆ ตองเขียนในสิง่ที่ตรงกบัการปฏิบัติจรงิที่พบระหวางการตรวจประเมิน หาก
มีสิ่งใดไมตรงกันตองสอบถามความถูกตองจากผูรับการตรวจประเมินวาการระบุในเอกสารคูมือน้ันผิดหรือการ
ปฏิบัติหนางานน้ันผิด โดยเอกสารที่มกัเกิดปญหาคือการทําความสาะอาดและการบํารุงรักษา ในเรือ่งการวิธีปฏิบัติ
และความถ่ีที่กําหนด มักไมตรงกับการปฏิบัติหนางาน 
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เทคนคิการตรวจประเมินฟองไขในศนูยรวบรวมไข 
 
 

เอกชัย กอเกียรติสกุลชัย 
บทนํา 

การตรวจประเมินการปฎิบัติที่ ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข นอกจากการประเมินโครงสราง 
สุขลักษณะของสถานที่และการปฏิบัติงานตางๆแลว ตามหลักการปฏิบัติที่ ดี หรือ Good Manufacturing 
Practices : GMP รวมไปถึงการประเมินดูคุณภาพและลักษณะของฟองไขที่ที่ปรากฎในศูนยรวบรวมไข ถือเปนสิ่ง
สําคัญในการพิจารณาประกอบการตรวจประเมิน นอกเหนือจากการติดตามผลทางหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
และสารตกคางที่จะบงบอกคุณภาพของไข เพราะสิ่งแรกที่ผูบริโภคพิจารณาจากการเลือกซื้อไขสด คือลักษณะ
ปรากฏของฟองไขที่จําหนาย ทั้งรูปราง ความสะอาด คุณภาพและความสด ซึ่งกิจกรรมหลักของศูนยรวบรวมไข
ตองดําเนินการคัดแยกไขที่มีคุณภาพไดมาตรฐานออกจากไขอื่นๆ ผูตรวจประเมินจึงควรมีองคความรูในการดู
ลักษณะคุณภาพของฟองไขเพื่อแยกแยะลักษณะของไขคุณภาพดี ไขผิดปกติหรือดอยคุณภาพ หรือแมกระทั่งการ
แยกไขปลอมออกจากไขจริง เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหการตรวจประเมินการปฎิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
  กลุมรับรองดานการปศุสัตว จึงรวบรวมองคความรูที่ใชประกอบการประเมินฟองไขระหวางการ
ตรวจประเมินโดยแบงออกเปน ลกัษณะภายนอกของไข และลักษณะภายในของฟองไข เพื่อใหผูตรวจประเมิน
สามารถแยกแยะระหวางไขคุณภาพดีและไขคุณภาพไมดี เชน ไขผิดปกติ ไขเกา ไขจากแมไกที่ออนแอ ไขมีเช้ือและ
ไขปลอม เพือ่ประกอบการตรวจประเมินในการรบัรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 
 

 
ภาพแสดงเปลือกไขลักษณะตางๆ เพื่อประกอบการตรวจประเมิน (มกษ. 6702-2553) 
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การตรวจประเมินคุณภาพฟองไข ณ ศูนยรวบรวมไข 
มาตรฐานอางอิง  

1) มกษ. 6910-2555 การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวมไข 

2) มกษ. 6702-2553 ไขไก 

การแยกไขมีเชื้อและไขลม 

ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรบัศูนยรวบรวมไข ผลผลิตหลักของศูนยรวบรวมไขคือไขจากสัตวปกในลักษณะไข
ทั้งฟองที่มีคุณภาพเหมาะสมในการจําหนาย ทั้งน้ีไมรวมไขสาํหรับผลิตลกูสัตวปก ผูตรวจประเมินจึงตองแยกแยะ
ไขมีเช้ือและไขลมออกจากกันใหไดในเบื้องตน โดยขณะตรวจประเมินดูได ดังน้ี 

ไขท่ีมีเชื้อ หมายถึง ไขที่ไดรับการผสมจากสัตวปกตัวผู สามารถเจริญเปนตัวออนตอไปไดถาฟก 

ไขลม หมายถึง ไขที่ไมไดรับการผสมนํ้าเช้ือจากสัตวปกตัวผู 
วิธีการแยก สามารถใชการสองไขดวยแสงสวาง เชน ไฟฉาย LED หรือแฟลชโทรศัพท สองแนบไปกับผิวของเปลอืก
ไข โดยแยกไดคือ ไขที่มีเช้ือจะพบจุดเลือดและเสนเลือดจากจุดกําเนินปรากฎขณะทีส่องไข สวนไขลมเมื่อสงอจะไม
พบเสนเลือดใดๆ 

 
ภาพแสดงการสองไฟหาไขมีเช้ือแยกจากไขลม 
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การตรวจประเมินฟองไขจากภายนอก 
หัวขอการประเมิน ไขคุณภาพดี 

(ไขจริง/ไขใหม/ไขคุณภาพดี) 
ไขควรคัดแยก 

(ไขผิดปกติ/ไขเกา/แมไก
ออนแอ) 

ไขปลอม 

ลักษณะภายนอกของไข 
ขนาด ขนาดเบอรมาตรฐานแยกตาม

นํ้าหนักของฟองไข ดังน้ัน 
ไขเบอรเดียวกัน จะมีขนาดและ
รูปรางคละกันบาง ใหยึดตาม
นํ้าหนักที่ปรากฎเปนหลัก 

อาจมีขนาดใหญมาก (ไขแฝด) 
หรือเล็กมาก ปนๆมาเน่ืองจาก
เปนไขตกเกรด 

มักจะขนาดฟอง รูปราง
เทาๆกันหมด ในเบอรเดียวกัน 
เน่ืองจากแมพิมพแบบ
เดียวกัน 

รูปรางฟองไข*** ตองมีดานปานและดานแหลม อาจกลม หรือรูปรางบูดเบี้ยว
บาง 

มักจะรี แตไมมีดานปานหรือ
แหลม 

นํ้าหนัก ตามมาตรฐานขนาดเบอรไข มักจะเบากวาเบอรมาตรฐาน
เน่ืองจากนํ้าระเหยออก 

อาจจะเบาหรือหนักกวาปกติ 
เนนแตขนาดของฟอง 

เปลือกไข-ความหนา ผิวไขเรียบ แข็ง ไมบาง น่ิม บุบ
งาย 

เปลือกผิวขรุขระ ไมเรียบ หรือ
เปลือกบางเปนหนังน่ิมๆ 

มีเปลือกภายนอกแตมักจะ
บางกวาปกติ นอยกวา 1 มม. 

เปลือกไข-สีสัน -เปลือกไขสะอาด สีแตกตางกัน
บาง ลายไขกระจายแบบไม
สมดุลทั้งฟอง 
-กรณีไมลางไขจะมีนวลแปง 
(Cuticle) เคลือบเปลือกไขอยู  
เวลาจับจะรูสึกสากมือ 

-เปลือกไขมักจะสีซีดกวาปกติ 
-นวลแปงมักไมมีเหลือแลว 

-บางเปลือกเปนรอยสกปรก 
เลอะมูลไก หรือมีรอยดําดางจาก
คุณภาพที่ไมดี 

-สีของเปลือกไขมักสวยงาม 

-เปนลายเดียวกันเกือบทั้ง
ฟองหรือแทบไมมีลายไขที่ดาง
ดวงตามปกติ 
-สีมักสมํ่าเสมอกันทุกฟอง 

เม่ือสองไขดวยไฟ*** -เหน็รูพรุนของรูไข 
-ฟองอากาศขนาดเล็กที่ดานปาน 

-ไขแดงลอยอยูกลางฟอง 

-เห็นรูพรุนของรูไข 
-ฟองอากาศขนาดใหญมากที่
ดานปาน (ไขเกา) 
-ทึบแสงทั้งฟอง (ไขเนา) 
-ไขแดงมักลอยอยูแตไมกลาง
ฟองแลว 

-มักไมมีรูพรุน / ทึบแสงหรือ
โปรงแสงทั้งใบ 

-สองแลวไมเห็นฟองอากาศ 
หรือฟองอากาศไมไดอยูดาน
ปาน 

-ไขแดงมักติดเปลือกดานใด
ดานหน่ึง 

เม่ือเขยาฟองไข*** -ฟองจะทึบๆตันๆ ไมมีเสียงนํ้า
กระฉอก 

-ไขเกาเม่ือเขยาจะมีเสียงนํ้า
กระฉอกภายในฟอง 

-ฟองจะมีเสียงนํ้ากระฉอก
ภายในฟอง (ผลจากการไมมี
เยื่อยึดขั้วไข) 
-กรณีไขปลอมดวยวัสดุทึบจะ
ไมรูสึกขยับเลยหากเขยา 

เม่ือนํามาลอยใน
นํ้าเกลือ 10%*** 

-ไชสดมากจะจมหรือลอยเหนือ
กนภาชนะเล็กนอย 
 

 

- ไขเกาจะลอยขื้นมาสูงจากกน
ภาชนะ 

- ถาเกามากจะลอยปริ่มระดับผิว
นํ้า 

- ลอยเหนือนํ้าจากวัสดุและ
อากาศที่นํ้ามาทําไขปลอมจะ
มีความหนาแนนนอย 
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ภาพแสดงไขเสียทึบแสง(ซาย) เทียบกับไขปกติโปรงแสง(ขวา) 

 

                                       

 
 

ภาพแสดงการลอย-จมของไขในนํ้าเกลือ 10% ตามความสด กรณีไขสดมากจะจมนํ้า และไขเกาจะลอย 
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  หากมีขอสงสัยเมื่อตรวจลักษณะฟองไขจากภายนอกแลว อาจนําการตรวจลักษณะฟองไขภายในมา
ประกอบการพจิารณาได โดยนํามาตอกพสิูจน แตควรเลือกทํากรณีทีม่ีเหตุสงสัยหรือขอกังขาเมื่อพจิารณาจาก
ภายนอกแลวเทาน้ัน มิใชการตอกดูทุกฟอง และควรแจงกบัผูรบัการตรวจประเมินวาจะมีการทดสอบการตอก
ไขตรวจสอบดูคูรภาพฟองไขประกอบการตรวจประเมิน โดยนําฟองทีส่งสยัอยางนอย 3 ฟองมาตอกเทียบดู
ความผิดปกติ และพจิารณาผลจากทุกฟองที่ตอกประกอบกนั 
 

การตรวจประเมินฟองไขโดยการตอกไขตรวจสอบ 

ลักษณะภายในของฟองไข เม่ือตอกพิสูจน 

หัวขอการประเมิน ไขคุณภาพดี 
(ไขจริง/ไขใหม/ไขคุณภาพดี) 

ไขควรคัดแยก 

(ไขผิดปกติ/ไขเกา/แมไก
ออนแอ) 

ไขปลอม 

เปลือกไข -เปลือกแตกตามปกติ มีความคม
ของเปลือกไข  
-เปลือกมีความหนาประมาณ 1 
มม. 

-เปลือกหนา ขรุขระ แตแตกได
เหมือนไขตามปกติ 
-ไขหนัง เปลือกน่ิมจะตอกแตก
ยาก 

-เปลือกบาง  
-เวลาแตกมักจะราวไมคง
รูปรางฟองไข 
 

เยื่อหุมไข -มีเยื่อหุมไขสีขาวคลายเยื่อหนัง 

มีความเหนียวประมาณหน่ึง 
-เยื่อยึดติดกับผนังดานในของ
เปลือกไข 

-มีเยื่อหุมไขสีขาวคลายเยื่อหนัง 

มีความเหนียวประมาณหน่ึง 
-เยื่ออาจลอกลอนจากเปลือกไข 
(ไขเกา) 

-เยื่อหุมไขอาจไมมี 

-ถามีมักมีลักษณะคลาย
กระดาษ เม่ือเปยกนํ้าจะยุย
สลายได 

รูปรางเม่ือตอก -ไขแดงและไขขาวแยกช้ันกัน  
-ไขขาวนูนเดงแบงเปนสวนวุน
ช้ันในและช้ันนอกเหมือนนํ้า 

-ไขแดงยึดอยูตรงกลาง 

-ไขแดงและไขขาวแยกช้ันกัน
ยาก  
-ไขขาวแบนราบ มีแตสวนนํ้าใส 
สวนวุนเหลือนอย 
-ไขแดงแบนราบเรียบ แตยังอยู
กลางๆฟองไข 

-ไขแดงและไขขาวมักปนกัน
ออกมา แยกไมออก 

-ไขขาวมีช้ันเดียว มักเปนวุน 
ไมมีนํ้า 

-ไขแดงไมอยูตรงกลาง และ
คงสภาพกลมไดยาก 

ไขขาว -ไขขาวมีความหนืดติดกับเปลือก
ไขบาง 

-มีกล่ินคาวของไขขาว 

-ไขขาวนูนเดงแบงเปนสวนวุน
ช้ันในและช้ันนอกเหมือนนํ้า 

 

-ไขขาวจะใสขึ้นเหมือนนํ้า 

-ไขขาวแบนราบ มีแตสวนนํ้าใส 
สวนวุนเหลือนอย 

-กล่ินอาจมีกล่ินคาวเหม็นไขเนา 

-ไขขาวจะหนืดคลายวุนเสมอ 
ไมคอยมีสวนที่เปนนํ้า 

ไขแดง -เปนรูปรางกลมนูนจากไขขาว
ตามปกติ  
-มีจุดเลือด (จุดกําเนิด) บนผิวไข
แดง 

-มีเยื่อยึดขั้วไขแดง เก่ียวไขขาว
ใกลๆจะดึงใหไขแดงเคล่ือน
ตามมาดวย 

-ไขแดงมักแบนราบเรียบ 

-มีจุดเลือด (จุดกําเนิด) บนผิวไข
แดง 

-มีเยื่อยึดขั้วไขแดง เก่ียวไขขาว
ใกลๆจะดึงใหไขแดงเคล่ือน
ตามมาดวย 

-คงรูปรางกลมไดยาก 

-ไมมีจุดเลือดบนไขแดง 

-ตอกทิ้งไวอาจละลายหายไป
กับไขขาว 

-ไขแดงปลอมบางแหงอาจคง
รูปกลมและแข็งคลายยาง 

-ไขแดงไมมีเยื่อยึด แยกเปน
อิสระจากไขขาว 

กล่ิน กล่ินคาวไขตามปกติ อาจมีกล่ินเหม็นไขเนา มีกล่ินสารเคมี 
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ภาพการพิจารณาเยื่อยึดขั้วไขแดง (Chalazae) ซ่ีงเปนตัวหลักในการพิจารณาไขจริง – ไขปลอม 

 
ภาพการพิจารณาความนูนของช้ันไขแดงและไขขาว เพื่อพิจารณาคุณภาพและความสดของไข (ซาย)-ไขสด OK (ขวา)-ไขเกา 

 

การดําเนินการของผูตรวจประเมินกรณีพบไขผิดปกติ-ไขปลอม 
1. กรณีผูตรวจประเมินตรวจสอบพบไขผิดปกติ ควรคัดแยก 
2. ผูตรวจประเมินหากตรวจสอบแลวพบวาเปนไขปลอม สามารถดําเนินการทางกฎหมายกบัผูผลิตของศูนย
รวบรวมไข ดังน้ี 
 

ทั้งน้ี การขายไขปลอม มีความผิดดังน้ี 
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (ฉบบัปรับปรงุ ป 2554) มาตรา 25 และมาตรา 59 หามมิใหผูใด ผลิต 

นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายอาหารปลอม มีโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสบิป และปรับต้ังแตหาพัน

บาทถึงหน่ึงแสนบาท 

- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 236 มาตรา 237 และมาตรา 271 การปลอมปน การขายของโดย

หลอกลวง มีโทษจําคุกหกเดือนถึงสบิปหรอืปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

- พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายทีจ่ะเกิดข้ึนกับสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551 มาตรา 10 

และมาตรา 12 ผูบริโภคเรียกคาเสียหายไดไมวาจะเปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย 

จิตใจ โดยสทิธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่ผูเสียหายรูแตไมเกินสบิป 
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