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คํานํา 

การจัดทําคู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี      
ด้านปศุสัตว์สําหรับหน่วยตรวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน : งานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา        
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ของส่วนราชการต่างๆ ให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนรับไปดําเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจจะเป็นการ    
แบ่งเบาภาระงานของกรมปศุสัตว์ที่มากขึ้น ทั้งน้ี ในการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ กรมปศุสตัว์ได้ดําเนินการให้การรับรองภายใต้โครงการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
แก่ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่สมัครขอรับการรับรองมาต้ังแต่ปีพ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันกรมปศสุัตว์ได้ให้
การรับรองทั้งหมด 16 ฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งในการดําเนินการระยะแรกในปี พ.ศ. 2557 กรมปศุสัตว์จะดําเนินการ
ถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินเฉพาะใน 2 ฟาร์มปศุสตัว์ คือ ฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร  

ผู้จัดทําได้ศึกษา ค้นคว้า เรยีบเรียง และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทํา
คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สําหรับหน่วยตรวจ   
ซึ่งผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจประเมินจากหน่วยตรวจ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
ที่เก่ียวข้อง ในการดําเนินงานถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ได้ใช้เป็น
เอกสารอ้างอิง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางและมีมาตรฐานเดียวกันต่อไป ตลอดจนนักวิชาการ   
และผู้ทีส่นใจในงานการตรวจประเมินและออกใบรับรอง สามารถนําคู่มือฉบับน้ีไปใช้เป็นแนวทาง หรืออ้างอิง
ในทางวิชาการได้เป็นอย่างดี 

คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
สําหรับหน่วยตรวจ ฉบับน้ี หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทํายินดีน้อมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือนํามาพัฒนาคู่มือฉบับน้ีให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ท้ายน้ีขอขอบคุณทุกท่านที่ได้นําคู่มือฉบับน้ีไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ย่ิงขึ้น 
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บทนํา 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 33 ได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของหน่วยงานว่าภารกิจใดมีความจําเป็น หรือ
สมควรที่จะได้ดําเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตร ี
กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุม้ค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบ ในกรณทีี่ส่วนราชการ
เห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ให้ส่วนราชการดําเนินการปรับปรุงอํานาจหน้าที่ โครงสร้าง 
และอัตรากําลังของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดําเนินการ ทั้งน้ี เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2553 
คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบ ให้ถ่ายโอนภารกิจงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของส่วนราชการ
ต่างๆ ให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนรับไปดําเนินการแทน ในระยะแรกจํานวน 37 งาน ใน 18 ส่วนราชการ 
โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีลักษณะงานตามเกณฑ์และเง่ือนไขที่ต้องถ่ายโอน ประกอบด้วย 
กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง ซึ่งงานดังกล่าวมี 3 งาน คือ  

1.  งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เฉพาะห้องปฏิบัติการประเภท Service Lab  

2. งานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) 
เฉพาะงานตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพทั่วไป  

3. งานรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีสําหรับการผลิต (Good Manufacturing 
Practice : GMP) เฉพาะงานตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพทั่วไปที่ไม่ต้องให้หน่วยงานของรัฐ (Competent 
Authority) ใหก้ารรับรอง  

เพ่ือให้การดําเนินการ ถ่ายโอนภารกิจงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
โดยให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนรับไปดําเนินการแทน สามารถดําเนินการและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจของงานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 กรม
ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง ได้มี
การประชุมหารือร่วมกับสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และได้ข้อสรุปว่า จะดําเนินการ
ใช้หน่วยตรวจ (Inspection Bodies: IB) ในการดําเนินการ ทั้งนี้ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติซึ่งอยู่ในฐานะหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body: AB) ด้านสินค้าเกษตรและอาหารของ
ประเทศไทย จะดําเนินการรบัรองระบบงานและขึน้ทะเบียนหน่วยตรวจ โดยหน่วยตรวจจะทําหน้าทีใ่นการตรวจ
ประเมินฟาร์มตามมาตรฐานที่หน่วยงานแต่ละกรมกําหนด และส่งผลการตรวจให้แก่หน่วยงานแต่ละกรม    
ทั้ง 4 กรม เพ่ือพิจารณาตัดสินใจและออกใบรับรอง การใช้หน่วยตรวจมีข้อได้เปรียบดังนี้ 

 

บทน�ำ



1.  หน่วยงานแต่ละกรมทั้ง 4 กรม จะยังคงมอํีานาจในการตัดสินใจและออกใบรับรอง โดย
หน่วยตรวจทําหน้าที่ตรวจตามข้อกําหนดของมาตรฐาน หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งผลการตรวจเพื่อให้
หน่วยงานแต่ละกรมพิจารณาตัดสินใจให้การรับรอง ซึ่งความรับผิดชอบยังคงอยู่ที่หน่วยงานแต่ละกรม และสามารถ
แสดงให้ประเทศคู่ค้า เห็นถงึความเป็นกลาง โปร่งใส และความสามารถในการดําเนินการได้เช่นเดิม จากการใช้
หน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

2.  ค่าใช้จ่ายของการใช้หน่วยตรวจจะน้อยกว่าการใช้หน่วยรับรอง (Certification Bodies: CB) 
เน่ืองจากการใช้หน่วยตรวจไม่มีขั้นตอนการตัดสินใจและออกใบรับรอง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สําคัญประการหน่ึง
สําหรับหน่วยรับรอง 

3. การใช้หน่วยตรวจจะช่วยแบ่งเบาภาระงานท่ีมากขึ้น จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและออกใบรับรอง
ของกรมปศุสัตว์ 

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ งานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี เป็นงานที่       
กรมปศุสัตว์ โดยสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้ดําเนินการให้การรับรองแก่
ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีความสมัครใจขอรับการรับรองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ภายใต้โครงการ
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2556 กรมปศุสัตว์ได้ให้การรับรองท้ังหมด 16 ฟาร์มปศุสัตว์ 
ได้แก่ ฟาร์มไกเ่น้ือ ฟาร์มไก่พันธ์ุ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มเป็ดเน้ือ ฟาร์มเป็ดพันธ์ุ ฟาร์มเป็ดไข่ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 
ฟาร์มนกเขาชวาเสียง ฟาร์มนกกระทา ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มโคนม ฟาร์มผึ้ง ฟาร์มแพะเนื้อ ฟาร์มแกะเนื้อ 
และฟาร์มแพะนม ซึ่งดําเนินการให้การรับรองท่ัวประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ตรวจ
ประเมิน เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขตเป็นคณะกรรมการหรือผู้ตัดสินให้การรับรอง และสํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้ออกหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงาน วางแผน ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแล และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งน้ี เพ่ีอให้เป็นตามมติคณะรัฐมนตรี และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน โดยสนับสนุนภาคเอกชนดําเนินการในสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารบริโภคประจําวัน คือ ไก่เนื้อและสุกร 
ดังนั้น ในระยะแรกปี พ.ศ. 2557 กรมปศุสัตว์ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจ เฉพาะ 2 ฟาร์มปศุสัตว์ คือ    
ฟาร์มไก่เนื้อ และฟาร์มสุกร โดยใช้หน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงานและขึ้นทะเบียนจากสํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นผู้ตรวจประเมิน เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขตเป็นคณะกรรมการหรือ   
ผู้ตัดสินให้การรับรอง และเจา้หน้าที่สํานกังานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ออกใบรับรองให้แกผู่้ประกอบการ  

 

 



การถ่ายโอนภารกิจงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน : งานรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ภายใต้การดําเนินงานของกรมปศุสัตว์ มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. หน่วยตรวจท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจ จากสาํนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ และมีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
จากกรมปศุสัตว์ ประสานงานกับสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสํานักงาน        
ปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือขอรับข้อมูลฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน และดําเนินการ   
นัดหมายผู้ประกอบการ เพ่ือตรวจประเมินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด จากนั้นจัดทํารายงาน สรุปผล
การตรวจประเมิน รวบรวมผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการ เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
กับการตรวจประเมินมอบให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบ 

2. สํานักงานปศุสตัว์จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทีไ่ด้รับจากหน่วยตรวจ เมื่อผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบเอกสารแล้ว สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดเสนอคณะกรรมการหรือผู้ตัดสินการรับรอง ซึ่งอยู่ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 
เพ่ือพิจารณาตัดสินผลการตรวจประเมิน 

3. คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินการรับรอง จะดําเนินการพิจารณาเอกสารท่ีได้รับจากสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด และรายงานผลให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการตามผลการพิจารณา  

4. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ดําเนินการตามผลการพิจารณา ของคณะกรรมการหรือผู้ตัดสิน
การรับรอง ในกรณีทีผ่ลการพิจารณาให้การรับรอง หรือต่ออายุการรับรอง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะ
ดําเนินการจัดทําใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการ จัดทําทะเบียนรายชื่อ
ผู้ได้รับการรับรอง รายงานผลให้สํานักงานปศุสัตว์เขต และสาํนักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมรายงานส่งให้สํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบ 

จากขั้นตอนการดําเนินการถ่ายโอนภารกิจ มีการดําเนินการหลายขัน้ตอน ซึ่งในแต่ละข้ันตอน  
มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน จึงมีความสําคัญที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการดําเนินงานตามวิธีการปฏิบัติงาน ขัน้ตอนการตรวจประเมิน 
การพิจารณาให้การรับรอง และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการถ่ายโอนภารกิจ สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จึงไดพิ้จารณาจัดทําคู่มือการตรวจประเมนิและการออกใบรบัรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สําหรับหนว่ยตรวจ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
แก่ผู้ประกอบการ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

 



วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิง ในการปฏิบัติงานการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์สําหรับผู้ตรวจประเมินจากหน่วยตรวจ การพิจารณาเอกสารและหลักฐานในการตรวจประเมิน 
การพิจารณาให้การรับรองฟาร์ม การคงไว้ การต่ออายุ การยกเลิก การพักใช้ การเพิกถอน การออกใบรับรอง 
และการรายงานผล สําหรับเจ้าหน้าทีก่รมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานกังาน
ปศุสัตว์เขต สาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ที่รับผิดชอบตามอํานาจหน้าท่ี ตามท่ี    
กรมปศุสัตว์ได้มอบให้ ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้มี    
การถ่ายโอนภารกิจงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน : งานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ       
ทางการเกษตรที่ดี 

3. เพ่ือเป็นเอกสารเผยแพร่งานทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับกระบวนการตรวจประเมิน
จากหน่วยตรวจ และกระบวนการใหก้ารรบัรองระบบงานตามมาตรฐานสากลใหแ้ก่ผูท้ี่สนใจ ซึ่งสามารถนําไปใช้
เป็นเอกสารอ้างอิงทางด้านวิชาการได้ 

 

คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส� หรับหน่วยตรวจา
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เอกสารและแบบฟอร์ม 
ท่ีใช้ในการตรวจประเมิน 

 



3คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

หน่วยงาน ข้อกําหนดท่ัวไป 
ในการขอรับถ่ายโอนภารกิจ 

การตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 
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วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 
 

1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้มีข้อกําหนดทั่วไป ในการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ สาํหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน หน่วยตรวจที่มีความประสงค์
จะขอรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมปศุสัตว์ และผู้ประกอบการที่รับการตรวจประเมินจากหน่วยตรวจ 
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักสากล 

2. ขอบข่าย 

2.1  เอกสารฉบับนี้ ระบุข้อกําหนดเกี่ยวกับข้อกําหนดท่ัวไปในการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจ
ประเมนิการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ได้แก ่นยิาม คณุสมบัติของหน่วยตรวจท่ีรับการถ่ายโอนภารกิจ 
คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน คุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ ข้อกําหนดท่ัวไป เง่ือนไข
สําหรับผู้ได้รับการรับรอง การร้องเรียน การรักษาความลบั และเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการถ่ายโอนภารกิจ 

2.2  เอกสารฉบับน้ี ใช้เป็นข้อกําหนดทั่วไปในการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สําหรับฟาร์มไก่เน้ือ และฟาร์มสุกร  

3. นิยาม 

 3.1 การถ่ายโอนภารกิจ (Outsource) หมายถึง การถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
 3.2 หน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) หมายถึง หน่วยตรวจสอบที่ใหบ้ริการด้านการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และส่งผลการตรวจให้กับหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาตัดสินออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ 
 3.3  ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลของหน่วยตรวจท่ีดําเนินการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
 3.4 ผู้เช่ียวชาญ (Technical Expert) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ 
 3.5 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของ หรือผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือผู้ได้รับ
ใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ 
 3.6 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ขอรับการรับรองที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ 
 3.7 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพ่ือประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด 
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 3.8 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือ
ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ จากกรมปศุสัตว์  

4. คุณสมบัติของหน่วยตรวจที่รับการถ่ายโอนภารกิจ 

 หน่วยตรวจที่รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมปศุสัตว์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
4.1 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจจากสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

 4.2 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแหง่ชาติ 

5. คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน 

 ผู้ตรวจประเมินที่ทําหน้าที่ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ ต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้กําหนดไว้ 

6. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เช่ียวชาญต้องมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติได้กําหนดไว้ 

7. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 

 7.1  ต้องเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการฟาร์ม 
 7.2 เป็นผู้ที่สมัครใจขอรับการรับรองและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกําหนด ขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติ คู่มือและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 7.3  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สําหรับผู้ประกอบการ ในชนิดสัตว์ที่เก่ียวข้องจากกรมปศุสัตว์ 
 7.4  ก่อนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ผู้ประกอบการต้องมีการนําข้อกําหนดการปฏิบัติ       
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปปฏิบัติแล้ว 
 7.5  ต้องมีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มซึ่งมีคุณสมบัติและความรู้ความชํานาญ และมีใบอนุญาตเป็น   
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มในชนิดปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยกรมปศุสตัว์ 
 7.6 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐาน     
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในชนิดปศุสัตว์นั้นๆ เว้นแต่พ้นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว 
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8. ข้อกําหนดท่ัวไป 

 หน่วยตรวจที่มีความประสงค์จะขอรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมปศุสัตว์ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 8.1 อ้างถึงเฉพาะในขอบข่ายที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจเท่าน้ัน 
 8.2 ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้กําหนด ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ คู่มือและเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ตามที่กรมปศสุัตว์ได้กําหนดไว้ 
 8.3 ให้ความร่วมมอืกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 
  8.3.1 จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจประเมิน ส่งมอบรายงาน เอกสาร หลักฐาน บันทึก 
ข้อมูลต่างๆ และอ่ืนๆ ตามทีก่รมปศุสัตว์กําหนดอย่างเป็นประจํา  
  8.3.2 เข้าร่วมการประชุมหรือช้ีแจง เมื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ขอให้เข้าร่วม 
  8.3.3 ยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมการตรวจประเมิน เมื่อได้รับการร้องขอจาก
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในทุกกรณี 
 8.4 ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นเนื่องจากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดในการตรวจ
ประเมินและการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 8.5 ต้องไม่นําผลการตรวจประเมินไปใช้อ้างอิงในทางที่ทําให้เกิดความเสียหาย หรืออาจทําให้เกิด       
ความเข้าใจผิดต่อกรมปศุสัตว์ 

9. เงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับการรับรอง 

 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
 9.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
 9.2 อ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เทา่น้ัน 
 9.3 ต้องไม่นําใบรับรอง และ/หรือ เคร่ืองหมายรบัรอง และ/หรอื เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน ไปใช้
ในทางที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิด 
 9.4 ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาท่ีมีการอ้างถึงการได้รับการรับรองน้ันทั้งหมด เมื่อมีการพักใช้    
เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
 9.5 ผู้ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือแกผู่้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ในการ
ตรวจประเมินทุกครั้ง โดยผู้ได้รับการรับรองจะต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ 
เข้าตรวจสอบในพื้นที่ฟาร์มทัง้หมดที่ถือครอง ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง พ้ืนที่เช่า และพื้นทีใ่ห้เช่า ตลอดจนสถานที่
เก็บเครื่องมือ สถานท่ีเก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง เช่น อาหารสัตว์ น้ํา เป็นต้น        
ไปทดสอบแล้วแต่กรณ ี
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 9.6 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องจัดทําบันทึกตามที่กําหนดไว้ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐาน  
 9.7 ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบัน
ให้แกผู่้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 
 9.8 หากผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบ
ใบรับรองคืนใหส้ํานักงานปศุสตัว์จังหวัดภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ผู้ได้รับการรบัรองเลกิประกอบกิจการ
หรือภายใน 15 วันทําการนับจากวันทีแ่จ้งความประสงค์จะยกเลกิการรับรอง และหากใบรับรองฉบับเดิมสญูหาย
ต้องส่งสําเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง มายังสํานักงาน       
ปศุสัตว์จังหวัดที่ออกใบรับรองให้ 
 9.9 หากผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นขอต่ออายุการรับรองต่อสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนวันที่ใบรับรองหมดอายุ 
 9.10 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ เช่น เพ่ิมหรือลดจํานวนโรงเรือน 
เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่เลี้ยง ปรับปรุงฟาร์ม เปลี่ยนสัตวแพทย์ผูค้วบคุมฟาร์ม เปลี่ยนผู้จัดการฟาร์ม เป็นต้น ใหแ้จ้ง
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอาจพิจารณา
รับรองต่อเน่ือง หรืออาจกําหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม  
 9.11 การโอนกิจการให้สมาชิกในครอบครัวดําเนินการแทน ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งสํานักงาน     
ปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามที่ได้รับการรับรองไว้ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอาจพิจารณารับรองต่อเนื่อง 
หรืออาจกําหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม 
 9.12 การโอนกิจการให้บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่สมาชิกในครอบครัวดําเนินการแทน ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้ง
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  
 9.13 การย้ายสถานที่ต้ังฟาร์ม ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  
 9.14 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือฟาร์ม แต่ยังคงสถานที่ต้ังฟาร์มเดิม ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้ง
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
จะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม่โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งน้ีผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ออก
ใบรับรองให้ 
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หน่วยงาน ข้อกําหนดท่ัวไป 
ในการขอรับถ่ายโอนภารกิจ 

การตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 
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 9.15 กรณีที่ขอยกเลิกการรับรอง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง ซึ่งกําหนดให้ผู้ได้รับการรับรอง
ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมได้เน่ืองจากสูญหาย ให้ส่ง
สําเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องมายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ที่ออกใบรับรองให้ 
 9.16 กรณีใบรับรองสูญหาย ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมย่ืนคําขอใบแทน
ใบรับรอง และแนบสําเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องมายัง
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิม    
ที่เหลืออยู่ 

10. การร้องเรียน 

 10.1 การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ ให้ผู้ร้องเรียนยื่นข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อกรมปศุสัตว์ มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อร้องเรียนและให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบ 
สามารถพิจารณาดําเนินการต่อไปได้ 
 10.2 กรมปศุสัตว์จะดําเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

11. การรักษาความลบั 

 11.1 กรมปศุสัตว์จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากหน่วยตรวจไว้เป็นความลับ แต่จะ
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กับหน่วยตรวจ อันเน่ืองมาจากการเปิดเผยความลับโดยบุคคลอ่ืน 
เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของกรมปศุสัตว์  
 11.2 การเปิดเผยข้อมูลจะสามารถดําเนินการได้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเป็นข้อมูล 
ที่สามารถเปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

12. เรื่องอ่ืนๆ  

 12.1 ในกรณีที่กรมปศุสัตว์ ได้ทบทวนและแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับถ่ายโอนภารกิจ   
การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์จะแจ้งให้หน่วยตรวจทราบ 
 12.2 หน่วยตรวจต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 12.1 ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 12.3 กรมปศุสัตว์ไมร่ับผิดชอบในการกระทําใดๆ ของหน่วยตรวจที่ได้กระทําไปโดยไม่สุจริต หรือไม่
ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อกําหนด ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ คู่มือและเอกสารต่างๆ ที่กรมปศุสตัว์กําหนด 
 12.4 การเผยแพร่ข้อมูล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยงาน สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมิน  

และการออกใบรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์  

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือสรุปวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ที่เก่ียวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินและ
การออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สําหรับหน่วยตรวจและเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์     
ให้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมปีระสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

2.1 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้าน
ปศุสัตว์ ต้ังแต่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล การรับข้อมลู การตรวจประเมิน การเกบ็ตัวอย่างอาหารสัตว์และ
ตัวอย่างน้ํา การรวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาเอกสาร จนถึงการออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ 

2.2 เอกสารฉบับน้ีใช้สําหรับฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกรที่รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมปศุสัตว์ 

3. นิยาม 

 3.1 การถ่ายโอนภารกิจ (Outsource) หมายถึง การถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
 3.2 หน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) หมายถึง หน่วยตรวจสอบท่ีให้บริการด้านการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และส่งผลการตรวจให้กับหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาตัดสินออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ 
 3.3  ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลของหน่วยตรวจท่ีดําเนินการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
 3.4 ผู้เช่ียวชาญ (Technical Expert) หมายถึง บุคคลที่มคีวามรู้ ความชํานาญเฉพาะด้าน เป็นพิเศษ 
 3.5 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของ หรือผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือผู้ได้รับ
ใบรับรอง จากกรมปศุสัตว์ 
 3.6 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายถึง คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ     
ทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 729/2556 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ใหท้ําหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง
ครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุใบรับรอง 
 3.7 ผู้ตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายถึง ผู้ตัดสนิการรบัรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์หรอืมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ ตามคําสั่งกรมปศุสตัว์ที่ 730/2556 เร่ือง แต่งต้ังผูตั้ดสินการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ให้ทําหน้าที่พิจารณาการคงไว้ซึ่งการรับรอง และการยกเลิกการรับรอง 
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หน่วยงาน สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมิน  
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การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์  

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 
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 3.8 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพ่ือประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด 
 3.9 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือ
ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์จากกรมปศุสัตว์ 

4. รูปแบบการตรวจประเมินสาํหรับคณะผู้ตรวจประเมิน 

 รูปแบบการตรวจประเมิน มี 5 แบบ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 การตรวจรับรอง (Initial Audit) เป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึง่เป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองคร้ังแรก โดยการตรวจประเมิน
จะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนดของมาตรฐาน  
 4.2 การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) เป็นการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับใบรับรอง
จากกรมปศุสัตว์เป็นระยะตามรอบที่กําหนดไว้ เพ่ือติดตามผลการรักษาระบบท่ีได้รับการรับรอง การตรวจ
ประเภทนี้ อาจเลือกตรวจในบางข้อกําหนดของมาตรฐาน เพ่ือบ่งช้ีถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
 4.3 การตรวจต่ออายุใบรับรอง (Recertification Audit) เป็นการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุ      
การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยตรวจประเมิน       
อย่างละเอียดในทุกข้อกําหนดของมาตรฐาน ซึ่งจะดําเนินการตรวจประเมินก่อนใบรบัรองสิ้นอายุ 
 4.4 การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) เป็นการตรวจประเมินเพ่ือติดตามผล    
การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินครั้งก่อน 
 4.5 การตรวจเพ่ิมเติม (Certification Committee Request Audit) เป็นการตรวจประเมินฟาร์ม 
ตามที่คณะกรรมการมีมติ หรือผู้ตัดสินการรับรองมีผลการพิจารณาให้ตรวจประเมินเพ่ิมเติม 

5. สรุปขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 5.1  หน่วยตรวจ ต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดทั่วไปในการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมิน     
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 
 5.2  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประสานงานกับสํานักงานปศุสัตว์เขตและ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การถ่ายโอนภารกิจสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด รหัส P-OUT-PRO-01 เพ่ือรวบรวมข้อมูลฟาร์มไกเ่น้ือและฟาร์มสุกรที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้  
  5.2.1 ผู้ประกอบการฟาร์ม ที่มีความประสงค์ขอรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
ด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดทั่วไปในการขอรับ   
ถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 ข้อ 7 
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คุณสมบัติของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ    
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สําหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจัดโดยสาํนักงาน     
ปศุสัตว์เขต กรมปศุสัตว์ ตามข้ันตอนการฝึกอบรมผู้ประกอบการ รหัส P-OUT-FAM-01 
  5.2.2 ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองแล้วและครบกําหนดตรวจติดตามผล ต้องได้รับการตรวจติดตามผล
เพ่ือติดตามการรักษาระบบที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในรอบการรับรองอายุคราวละ 3 ปี 
จะต้องมีการตรวจติดตามผลอย่างน้อย 2 คร้ัง โดยจะดําเนินการทุก 11 – 12 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมนิ ณ 
ฟาร์มคร้ังล่าสุด โดยการตรวจติดตามผลจะต้องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ฟาร์มคร้ังล่าสุด  
  5.2.3 ฟาร์มที่ต้องดําเนินการตรวจต่ออายุ ผู้ตรวจประเมินสามารถดําเนินการตรวจประเมิน
ภายใน 3 เดือน ก่อนใบรับรองหมดอายุ 
 5.3 หน่วยตรวจดําเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน 
การจัดทํารายงานและการพิจารณาผลการตรวจประเมิน สําหรับผู้ตรวจประเมิน รหัส P-OUT-AUD-01 ปฏิบัติดังน้ี 
  5.3.1 ประสานงานกับสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือขอรับข้อมูล
ในเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับการตรวจประเมินฟาร์มไก่เน้ือ และฟาร์มสุกร  
  5.3.2 ประสานงานกับสํานักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือทําความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
  5.3.3 ประสานงานกับสํานักงานปศสุัตว์จังหวัดเพ่ือขอรับรายละเอียด เช่น แบบฟอร์มการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ม.ฐ.ฟ.1) ทีผู่้ประกอบการได้ยื่นความประสงค์ขอรบัรองหรือ
ขอต่ออายุการรับรอง เป็นต้น 
  5.3.4 มอบหมายให้ผูต้รวจประเมินนดัหมายผู้ประกอบการ เพ่ือตรวจประเมินฟารม์ภายใน 45 วัน 
นับจากวันที่ได้รับรายละเอียดจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยใช้แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับ
หน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-01 จัดส่งแบบฟอร์ม
ให้ผู้ประกอบการ และสําเนาแบบฟอร์มใหเ้จ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย  
7 วัน ก่อนการตรวจประเมิน  
 5.4 ในการตรวจประเมิน ณ ฟาร์ม จะต้องมีผู้ตรวจประเมินอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ     
ตามหลักของความปลอดภัยทางชีวภาพ รหัส P-OUT-BIO-01 
  5.4.1 กรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง และตรวจต่ออายุการรับรอง ให้จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ เพ่ือดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และตัวอย่างนํ้า พร้อมทั้งส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบ
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ตามรายการทดสอบท่ีกรมปศุสัตว์ได้กําหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงาน การเก็บ
ตัวอย่างอาหารสัตว์ในฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร รหัส WI-OUT-AUD-01 และวิธีการปฏิบัติงาน การเก็บ
ตัวอย่างน้ําในฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร รหัส WI-OUT-AUD-02  
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  5.4.2 ผู้ตรวจประเมินติดตามผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และน้ํา 
  5.4.3 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่กลุ่มรับรองหอ้งปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2967-9702 และ 0-2967-9700 ต่อ 2101-2103 
 5.5 จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ แบบฟอร์มและเอกสาร เพ่ือใช้ในการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และ
ตัวอย่างน้ํา และการตรวจประเมิน เช่น 
  5.5.1 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติ    
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-01 
  5.5.2 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD -02 
  5.5.3 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action 
Request) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 
  5.5.4 หลักเกณฑ์การให้คะแนน การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
ตามชนิดสัตว์ 
   1) หลักเกณฑ์การให้คะแนน การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับ
ฟาร์มไก่เน้ือ รหัส F-BR-AUD-01 
   2) หลักเกณฑ์การให้คะแนน การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับ
ฟาร์มสุกร รหสั F-PIG-AUD-01 
  5.5.5 แบบฟอร์ม วัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะ และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการเก็บและส่งตรวจตัวอย่างอาหารสัตว์
และตัวอย่างน้ํา ทั้งน้ี ให้หน่วยตรวจประสานงานกับห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีจะส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 
เพ่ือขอทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 5.6 ผู้ตรวจประเมินรวบรวมเอกสารทั้งหมด ดังนี้  
  5.6.1 แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบม.ฐ.ฟ.1)  
  5.6.2 แบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมิน ตามข้อ 5.5.1 – 5.5.4 
  5.6.3 แนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการในกรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง (ถ้ามี ในกรณีเขยีน
แยกจากในแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action Request) 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03) 
  5.6.4 ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ (ในกรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง หรือตรวจต่ออายุ
การรับรอง)  
  5.6.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา (ในกรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง หรือตรวจต่ออายุ
การรับรอง) 
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  5.6.6 แผนผังโครงสรา้งองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม 
  5.6.7 แผนผังฟาร์ม แผนผังโรงเรือน ขนาดของแต่ละโรงเรือน (ความกว้าง x ความยาว x 
ความสูง) จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อโรงเรือน 
  5.6.8 ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการหรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
   1) จํานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และตําแหน่งที่จัดวาง (ระบุระยะทาง) 
   2) ระบบการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง 
   3) ระบบการกําจัดของเสียและน้ําเสีย 
   4) ระบบการควบคุมและกําจัดสตัว์พาหะ ตําแหน่งการวางกับดัก 
   5) ระบบการแจ้งเตือน (Alarm) 
   6) ระบบการบันทึกข้อมูลของฟาร์มที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์น้ันๆ 
  5.6.9 ภาพถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มในจุดที่สําคัญ เช่น  
   1) ภาพมุมกว้างของฟาร์ม ที่ประกอบด้วยช่ือฟาร์ม ช่ือเจ้าของฟาร์ม เน้ือที่ฟาร์ม  
   2) รั้วรอบฟาร์ม รั้วกั้นแยกระหว่างพ้ืนที่พักอาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
   3) สภาพทั่วไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
   4) สถานที่เก็บอุปกรณ์ อาหารสตัว์ สารเคมี ยา วัคซีน  
   5) ระบบการฆ่าเช้ือโรคของบุคคล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์  
   6) ระบบการควบคุมสัตว์พาหะ 
   7) สถานที่ทําลายซาก ขยะมูลฝอย 
   8) เครื่องสํารองไฟฟ้า 
   9) ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง 
   10) ระบบระบายนํ้าเสียจากโรงเรือน บ้านพักอาศัย สถานที่พ่นยาฆ่าเช้ือยานพาหนะ 
ห้องอาบนํ้าฆ่าเช้ือบุคคล สถานที่ล้างอุปกรณ์ 
   11) สถานที่บําบัดนํ้าเสีย (ถ้ามี) 
  5.6.10 เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ขอเพ่ิมเติม 
 5.7  ผู้ตรวจประเมินนําเอกสาร ตามข้อ 5.6 เสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่ตรวจประเมินแล้วเสร็จโดยไม่พบข้อบกพร่อง หรือวันที่ยอมรับแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องไม่รุนแรงจาก
ผู้ประกอบการ หรือวันที่ได้ดําเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ต้องมีผล
การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และคุณภาพนํ้าที่ครบถ้วน  
 5.8 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน การถ่ายโอนภารกิจ สําหรับ
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส P-OUT-PRO-01 และตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
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เอกสารท้ังหมด ที่ได้รับจากหน่วยตรวจภายใน 3 วัน ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารการตรวจประเมินที่ได้รับจากหน่วยตรวจ สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04  
  5.8.1 กรณีที่ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าไม่สามารถส่งให้คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินพิจารณาได้ เช่น 
มีข้อสงสัยผลการตรวจประเมิน เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ภาพถ่ายไม่ชัดเจน เป็นต้น 
   1) ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ดําเนินการแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ตรวจประเมิน  
ได้รับทราบ พร้อมมอบสําเนาแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน 
ที่ได้รับจากหน่วยตรวจ สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04 และส่งคืนเอกสารท้ังหมด     
ที่ได้รับกลับคืนไปที่ผู้ตรวจประเมิน  
   2) ผู้ตรวจประเมินดําเนินการปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ หรือตรวจประเมินอีกครั้ง 
ทั้งน้ี สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอาจเข้าร่วมสังเกตการณ์กับผู้ตรวจประเมิน  
   3) ผู้ตรวจประเมินนําเอกสารทั้งหมดที่ปรับปรุงแล้ว เสนอกลับมาที่สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดอีกครั้ง  
  5.8.2 กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะดําเนินการรวบรวมเอกสารท้ังหมด
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 พร้อมแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน
ที่ได้รับจากหน่วยตรวจ สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04 เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
มีมติให้การรับรอง ต่ออาย ุพักใช้ เพิกถอนการรับรอง แล้วแต่กรณ ีหรือเสนอใหผู้้ตัดสินการรับรองพิจารณาคงไว้
ซึ่งการรับรอง ยกเลิกการรับรอง แล้วแต่กรณี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เห็นชอบเอกสารตามท่ีผู้ตรวจประเมินเสนอ 
 5.9 คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินการรับรองพิจารณาเอกสารที่ได้รับจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  5.9.1 คณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน องค์ประกอบ หน้าที่ และการดําเนินงาน 
สําหรับคณะกรรมการ รหสั P-OUT-CC-01 และลงนามในแบบฟอรม์รายช่ือผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ รหสั 
F-OUT-CC-01 
  5.9.2 ผู้ตัดสินการรับรองใหป้ฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน บทบาท หน้าที ่และการดําเนินงาน 
สําหรับผู้ตัดสินการรับรอง รหัส P-OUT-DP-01 

 5.9.3 คณะกรรมการหรือผู้ตัดสนิการรับรอง จะดําเนินการพจิารณาเอกสารท่ีได้รับจากสํานักงาน
ปศุสัตว์จงัหวัด และมมีติหรือผลการพิจารณากรณีต่างๆ เพ่ือให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการดังน้ี 

  1) มีมติหรือผลการพิจารณาให้การรับรอง ต่ออายุ คงไว้ซึ่งการรับรอง พักใช้ เพิกถอน
การรับรอง ยกเลิกการรับรอง แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินจัดทําสรุปผลการพิจารณาให้
สํานักงานปศุสตัว์จังหวัดดําเนินการตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการหรือผลการพิจารณาของผู้ตัดสิน ในแบบฟอร์ม
สรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง รหัส F-OUT-CC/DP-01 



14 คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

หน่วยงาน สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมิน  

และการออกใบรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์  

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

P-OUT-GAP-02 1 1 7 / 8

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2557 
 

  2) มีมติหรือผลการพิจารณาขอข้อมูลเพ่ิมเติม หรือมีข้อสงสัยในผลการตรวจประเมิน 
ผู้ตรวจประเมินจะต้องดําเนินการจัดส่งข้อมูล ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผู้ตรวจประเมินทราบ และ
ผู้ตรวจประเมินต้องดําเนินการจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม หรือเข้าร่วมช้ีแจงต่อคณะกรรมการหรือผู้ตัดสินการรับรอง 

  3) มีมติหรือผลการพิจารณาให้ผู้ตรวจประเมินตรวจเพ่ิมเติม ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
แจ้งผู้ตรวจประเมินทราบ และผู้ตรวจประเมินต้องดําเนินการตรวจเพ่ิมเติม (Certification Committee 
Request Audit) นัดหมายผู้ประกอบการ และดําเนินการตามข้อ 5.5-5.7 
 5.10 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการตามมติที่ประชุมหรือผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  5.10.1 ดําเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน การถ่ายโอนภารกิจสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด รหัส P-OUT-PRO-01 
  5.10.2 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผลการพิจารณาของผู้ตัดสินให้ผู้ตรวจประเมินทราบ 
  5.10.3 การให้การรับรอง หรือการต่ออายุการรับรอง ให้จัดทําใบรับรอง และดําเนินการตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-C-01 
  5.10.4 การยกเลิกการรับรอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิกการรับรอง รหัส 
P-OUT-CNC-01 
  5.10.5 การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพักใช้และ
เพิกถอนการรับรอง รหัส P-OUT-SC/WC-01 
  5.10.6 รายงานผลให้สาํนักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือที่สํานักงานปศุสัตว์เขตได้ทําการรวบรวมแล้วส่งให้
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบทุกเดือน 
 5.11 เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต และ/หรือ เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ดําเนินการสุ่ม
ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ เพ่ือเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจประเมิน และในกรณีพบข้อบกพร่องของผู้ตรวจประเมินในการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 
แจ้งให้ผู้ตรวจประเมินและกรมปศุสัตว์ทราบ เพ่ือดําเนินการตามข้อกําหนดทั่วไปในการขอรับถ่ายโอนภารกิจ
การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 ข้อ 10 การร้องเรียน 

6. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 6.1 ข้อกําหนดท่ัวไปในการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี   
ด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 
 6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การจัดทํารายงานและ
การพิจารณาผลการตรวจประเมิน สําหรับผู้ตรวจประเมิน รหัส P-OUT-AUD-01 
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 6.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การถ่ายโอนภารกิจสําหรับเจ้าหน้าท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส      
P-OUT-PRO-01 
 6.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน องค์ประกอบ หน้าที ่และการดําเนินงาน สําหรับคณะกรรมการ รหัส P-OUT-CC-01 
 6.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บทบาท หน้าที่ และการดําเนินงาน สําหรับผู้ตัดสินการรับรอง รหัส     
P-OUT-DP-01 
 6.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทําใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส       
P-OUT-C-01 
 6.7 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิกการรับรอง รหัส P-OUT-CNC-01 
 6.8 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง รหัส P-OUT-SC/WC-01 
 6.9 ขั้นตอนการฝึกอบรมผู้ประกอบการ รหัส P-OUT-FAM-01 
 6.10 หลักของความปลอดภัยทางชีวภาพ รหัส P-OUT-BIO-01 
 6.11 วิธีการปฏิบัติงาน การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร รหัส WI-OUT-AUD-01 
 6.12 วิธีการปฏิบัติงาน การเก็บตัวอย่างน้ําในฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร รหสั WI-OUT-AUD-02 
 6.13 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ รหัส 
F-BR-AUD-01 
 6.14 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มสุกร รหัส 
F-PIG-AUD-01  
 6.15 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-01 
 6.16 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-02 
 6.17 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action Request) 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 
 6.18 แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมินที่ได้รับจาก
หน่วยตรวจ สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04 
 6.19 แบบฟอร์มรายช่ือผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ รหัส F-OUT-CC-01 
 6.20 แบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง รหัส F-OUT-CC/DP-01 
 6.21 แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ม.ฐ.ฟ.1) 
 6.22 แบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บและส่งตรวจตัวอย่างอาหารสัตว์และตัวอย่างนํ้า (ให้หน่วยตรวจ
ประสานงานกับห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์) 
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ข้ันตอนการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
 

สํานักพัฒนาระบบ 
และรับรองมาตรฐาน 

สินค้าปศสุัตว ์
สํานักงานปศสุัตว์เขต สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร 

    

    

    

    

    

ไม่ผ่าน

มีมติรับรอง/ต่ออายุ/คงไว้/
ยกเลิก/พักใช้/เพิกถอน 

หน่วยตรวจติดต่อ
รับข้อมูลเบื้องต้น 

ประสานงานเพ่ือ
การดําเนินงาน 

ติดต่อขอรับรายละเอียด
ฟาร์มท่ีจะตรวจประเมิน 

นัดหมายเพ่ือ 
ตรวจประเมินฟาร์ม 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ตรวจประเมิน
ฟาร์ม

ผ่าน 

ไม่ผ่าน

ตรวจแก้ไข
ครั้งท่ี 1

ตรวจแก้ไข
ครั้งท่ี 2

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

แจ้งให้ดําเนินการพักใช้/
ย่ืนขอรับรองใหม่ 

คณะกรรมการ/
ผู้ตัดสิน พิจารณา

สํานักงานปศสุัตว์
แจ้งผู้ตรวจประเมิน
ให้จัดส่งข้อมูล/   
ตรวจเพิ่มเติม

สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด
แจ้งผู้ประกอบการ/จัดทํา
ใบรับรอง/คงไว้ซ่ึงการ
รับรอง/ยกเลิก/พักใช้/

เพิกถอน

รายงานผลการออก
ใบรับรองมาตรฐาน

ข้อมูลผลการตรวจ
ประเมินและออก

ใบรับรองท่ัวประเทศ 

ผ่าน

ผ่าน 

ผ่าน 

ใบรับรองการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดี 
(ฟาร์มไก่เน้ือหรือ

ฟาร์มสุกร) 

มีมติขอข้อมูล
เพ่ิมเติม/สงสัย
ผลการตรวจ/
ตรวจเพิ่มเติม 

ผู้ตรวจประเมิน
ดําเนินการแก้ไข 
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1 P-OUT-AUD-01 
2 P-OUT-PRO-01 
3 แบบ ม.ฐ.ฟ.1  
4 ข้อมูลฟาร์มไก่เนื้อและสุกร 

การขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัตทิางการเกษตรท่ีดีด้านปศสุัตว์ : เอกสารและระยะเวลาดําเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  กรมปศุสัตว์จะดําเนินการถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์  
 เฉพาะงานตรวจประเมินฟาร์มที่ขอรับรองและตรวจต่ออายุ ในฟาร์มเลี้ยงไก่เน้ือและฟาร์มสุกร ทั่วประเทศ  

มีมติขอข้อมูลเพ่ิมเติม/
สงสัยผลการตรวจ/

ตรวจเพิ่มเตมิ

มีมติรับรอง/ต่ออายุ/คงไว้/
ยกเลิก/พักใช้/เพิกถอน 

ส่งเอกสารต่างๆ ให้ 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

ตรวจสอบ

คณะกรรมการหรือผู้ตัดสิน
พิจารณาตามที่สํานักงาน   

ปศุสัตว์จังหวัดเสนอ 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเสนอคณะกรรมการ
หรือผู้ตัดสินการรับรองพิจารณา 

สํานักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมรายงานมาที่ 
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

หน่วยตรวจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก 
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ประสานงานกับสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

เพ่ือขอรับข้อมูลฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร 

หน่วยตรวจมอบหมายผู้ตรวจประเมินนัดผู้ประกอบการและ
แจ้งกําหนดการตรวจประเมินต่อสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

ผู้ตรวจประเมินจัดทําและรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่ยอมรับ 

ปรับปรุงแก้ไข

15 วัน 

ตรวจประเมินฟาร์ม

ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการแจ้งผู้ประกอบการ/ 
จัดทําใบรับรอง/คงไว้ซึ่งการรับรอง/ยกเลิก/พักใช้/เพิกถอน

และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการออกใบรับรอง 
มาที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 

ยอมรับ 

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

45 วัน 

7 วัน 

1 เดือน

7 วัน 

1 P-OUT-AUD-01 
2 P-OUT-PRO-01 
3 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจ  
4F-OUT-AUD-01) 
1 P-OUT-AUD-01 
2 เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ (WI-OUT-AUD-01) 
3 เก็บตัวอย่างน้ํา (WI-OUT-AUD-02) 
4 แบบฟอร์มรายงานผล (F-OUT-AUD-02) /
บันทึกข้อบกพร่อง(F-OUT-AUD-03) 
5 หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มไก่เนื้อ 
(F-BR-AUD-01)/ฟาร์มสุกร (F-PIG-AUD-01) 
1 P-OUT-AUD-01 
1 P-OUT-AUD-01 
2 P-OUT-PRO-01 
3 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมิน  
(F-OUT-AUD-01) 
4 แบบฟอร์มรายงานผล (F-OUT-AUD-02) 
/บันทึกข้อบกพร่อง (F-OUT-AUD-03) 
5 แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร (F-OUT-AUD-03) 
6 หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มไก่เนื้อ 
(F-BR-AUD-01)/ฟาร์มสุกร (F-PIG-AUD-01) 
1 P-OUT-PRO-01 
1 คําสั่งกรมปศุสัตว์ท่ี 524/2554
/คําสั่งกรมปศุสัตว์ท่ี 525/2554 
2 P-OUT-CC-01/P-OUT-DP-01 
3 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการ (F-OUT-CC-01) 
4 แบบสรุปผลการตัดสิน (F-OUT-
CC/DP-01) 
1 P-OUT-PRO-01 
2 P-OUT-C-01/P-OUT-CNC-01/ 
P-OUT-SC/WC-01 
3 ใบรับรองฟาร์ม 

1 P-OUT-PRO-01 

สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดแจ้งผู้ตรวจ
ประเมินให้แก้ไข 

ตามผลการพิจารณา

15 วัน 

1 P-OUT-PRO-01 
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หน่วยงาน 

หลักของความปลอดภัยทางชีวภาพ 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

P-OUT-BIO-01 1 0 1 / 1

วันที่มีผลบังคับใช้ 2 ธันวาคม 2556 
 
1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ีเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินตามหลักของความปลอดภัยทางชีวภาพ 

3. นิยาม 

 3.1 ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลของหน่วยตรวจที่ดําเนินการ     
ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

4. หลักของความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 4.1  ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เข้าไปในสถานที่รวมสัตว์ เช่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตลาดค้าสัตว์ สนามชนไก่ 
ด่านกักกันสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว์ เป็นต้น ก่อนเข้าตรวจประเมินฟาร์มอย่างน้อย 72 ช่ัวโมง 
 4.2 ภายหลังจากทีผู่้ตรวจประเมินได้ตรวจประเมินฟาร์มเรียบรอ้ยแล้ว ต้องพักโรคอย่างน้อย 72 ช่ัวโมง 
ถึงจะสามารถตรวจประเมินฟาร์มถัดไปได้ ทั้งนี้ ในระหว่างพักโรค ต้องไม่เข้าไปในสถานท่ีรวมสัตว์ ห้ามสัมผัส
กับสัตว์ปีกและสุกร หรือพบปะกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกและสุกร 
 4.3 ถ้ามีอาการเจ็บป่วย เช่น มีการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหาร   
ห้ามเข้าฟาร์มโดยเด็ดขาด 
 4.4 ไม่นํายานพาหนะเข้าไปในเขตพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ 
 4.5 ก่อนเข้าเขตพื้นที่การเล้ียงสัตว์ ต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีทางฟาร์ม      
ได้กําหนดไว้ เช่น เปลี่ยนเสื้อผ้าที่สวมมาจากภายนอก พ่นน้ํายาฆ่าเช้ือ อาบน้ํา สระผม สวมเสื้อผ้า ผา้ปิดปาก 
– จมูก หมวกคลุมผม และรองเท้าที่ทางฟาร์มได้จัดเตรียมไว้ให้ เป็นต้น 
 4.6 เมื่อเข้าเขตพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์ ให้เริ่มการตรวจประเมินจากพื้นที่สะอาดมากสุด (เช่น โรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ปีก) ไปยังพื้นที่สะอาดน้อยสุด (เช่น เตาเผาซากสตัว์ปีก) 
 4.7 ถ้าต้องเข้าโรงเรือนเลีย้งสัตว์มากกว่า 1 โรงเรือน ภายในฟาร์มเดียวกัน ต้องมีมาตรการเพือ่ป้องกัน
การปนเปื้อนข้าม เช่น เปลี่ยนรองเท้าบู๊ตที่ใช้เฉพาะภายในโรงเรือน ทําความสะอาดมือ ทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรือน 
เป็นต้น 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

2.1 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การจัดทํา
รายงานการพิจารณาผลการตรวจประเมิน และเอกสารทีร่วบรวมเสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

2.2 เอกสารฉบับน้ีใช้สําหรับฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกรที่รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมปศุสัตว์ 

3. นิยาม 

 3.1 หน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) หมายถึง หน่วยตรวจสอบท่ีให้บริการด้านการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และส่งผลการตรวจให้กับหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาตัดสินออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ  
 3.2 ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลของหน่วยตรวจที่ดําเนินการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
 3.3 ผู้เช่ียวชาญ (Technical Expert) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ 
 3.4 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของ หรือผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือผู้ได้รับ   
การรับรองจากกรมปศุสัตว์ 
 3.5 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายถึง คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ      
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 729/2556 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ใหท้ําหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง
ครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุใบรับรอง 
 3.6 ผู้ตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายถึง ผู้ตัดสินการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 730/2556 เร่ือง แต่งต้ังผู้ตัดสินการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ให้ทาํหน้าที่พิจารณาการคงไว้ซึ่งการรับรอง และการยกเลกิ
การรับรอง 
 3.7 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพ่ือประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด 
 3.8  ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือ
ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ 
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4. รูปแบบการตรวจประเมินสาํหรับผู้ตรวจประเมิน 

 รูปแบบการตรวจประเมิน มี 5 แบบ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 การตรวจรับรอง (Initial Audit) เป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรก โดยการตรวจประเมิน
จะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนดของมาตรฐาน  
 4.2 การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) เป็นการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับใบรับรอง
จากกรมปศุสัตว์ เป็นระยะตามรอบท่ีกําหนดไว้ เพ่ือติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง การตรวจ
ประเภทนี้ อาจเลือกตรวจในบางข้อกําหนดของมาตรฐานเพื่อบ่งช้ีถึงภาพรวมของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน 
 4.3 การตรวจต่ออายุใบรับรอง (Recertification Audit) เป็นการตรวจประเมนิเพ่ือต่ออายุการรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดใน  
ทุกข้อกําหนดของมาตรฐาน ซึ่งจะดําเนินการตรวจประเมินก่อนใบรับรองสิ้นอายุ 
 4.4 การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) เป็นการตรวจประเมินเพ่ือติดตามผล    
การแก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมินครั้งก่อน 
 4.5 การตรวจเพ่ิมเติม (Certification Committee Request Audit) เป็นการตรวจประเมินฟาร์ม 
ตามที่คณะกรรมการมีมติ หรือผู้ตัดสินการรับรองมีผลการพิจารณาให้ตรวจประเมินเพ่ิมเติม 

5. ขั้นตอนการเตรียมการตรวจประเมิน 

 5.1 หน่วยตรวจประสานงานกับสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ เพ่ือขอรับข้อมูล
ในเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับการตรวจประเมินฟาร์มไก่เน้ือ และฟาร์มสุกร 
 5.2  หน่วยตรวจประสานงานกับสาํนักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือทาํความรูจ้ักและสร้างสมัพันธ์กบัเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์ทีป่ฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 5.3 หน่วยตรวจประสานงานกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  5.3.1 เพ่ือขอรับรายละเอียด เช่น แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ม.ฐ.ฟ.1) ที่ผู้ประกอบการได้ยื่นความประสงค์ขอรับรองหรือขอต่ออายุการรับรอง เป็นต้น  
  5.3.2  หน่วยตรวจดําเนินการมอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินนัดหมายผู้ประกอบการ เพ่ือตรวจ
ประเมินฟาร์มภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับรายละเอียดจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยใช้แบบฟอร์ม
กําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส    
F-OUT-AUD-01 จัดส่งแบบฟอร์มให้ผู้ประกอบการ และสําเนาแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการตรวจประเมนิ 
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 5.4 ในการตรวจประเมิน ณ ฟาร์ม จะต้องมีผู้ตรวจประเมินอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ     
ตามหลักของความปลอดภัยทางชีวภาพ รหัส P-OUT-BIO-01 
 5.5 กรณีการตรวจรับรอง และตรวจต่ออายุใบรับรอง ต้องดําเนินการสุ่มเกบ็ตัวอย่างอาหารสัตว์และ
ตัวอย่างนํ้า ตามวิธีการปฏิบัติงาน การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร รหัส WI-OUT-AUD-01 
และวิธีการปฏิบัติงาน การเก็บตัวอย่างน้ําในฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร รหัส WI-OUT-AUD-02 
 5.6 จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ แบบฟอร์มและเอกสาร เพ่ือใช้ในการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และ
ตัวอย่างน้ํา และการตรวจประเมิน เช่น 
  5.6.1 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติ    
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-01 
  5.6.2 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD -02 
  5.6.3 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action 
Request) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 
  5.6.4 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
ตามชนิดสัตว์ 
   1) หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี สําหรับ
ฟาร์มไก่เน้ือ รหัส F-BR-AUD-01 
   2) หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี สําหรับ
ฟาร์มสุกร รหสั F-PIG-AUD-01 
  5.6.5 แบบฟอร์ม วัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะ และอื่นๆ ที่ใช้ในการเก็บและส่งตรวจตัวอย่างอาหารสัตว์
และตัวอย่างน้าํ ให้หน่วยตรวจประสานงานกับห้องปฏิบัติการทดสอบทีจ่ะส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพ่ือขอทราบ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

6. ขั้นตอนการตรวจประเมนิ 

 ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 6.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening Meeting) 
  หัวหน้าผู้ตรวจประเมินประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับผู้ประกอบการ หรือผู้แทน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ 
  6.1.1 เป็นการแนะนําผู้ตรวจประเมินต่อผู้ประกอบการ หรือผู้แทน และผู้ที่เก่ียวข้อง  
  6.1.2 เพ่ือเป็นการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 
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  6.1.3 เพ่ือช้ีแจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน 
  6.1.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบการ 
  6.1.5 เพ่ือเป็นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่จําเป็น
สําหรับผู้ตรวจประเมิน และความเป็นปัจจุบันของเอกสารท่ีได้รับ 
  6.1.6 เพ่ือยืนยันวันและเวลาในการประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting) 
  6.1.7 เพ่ือทําความเข้าใจและถาม-ตอบข้อสงสัย ในประเด็นท่ียังไม่ชัดเจนในเร่ืองกําหนดการ
ตรวจประเมิน และอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 
 6.2  การตรวจประเมิน 
  6.2.1 การตรวจประเมินประกอบด้วย 
   1) การสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
เช่น โดยการสังเกต การวัด และการบันทึก เป็นต้น 
   2) การตรวจเอกสารและบันทึก 
   3) การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพ้ืนที่ที่ตรวจ  
  6.2.2  ในระหว่างการตรวจประเมิน ให้คณะผู้ตรวจประเมินประสานงานกับผู้ประกอบการ เพ่ือ
ขอข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
   1) แผนผังโครงสรา้งองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม 
   2) แผนผังฟาร์ม แผนผังโรงเรือน ขนาดของแต่ละโรงเรือน (ความกว้าง x ความยาว x 
ความสูง) จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อโรงเรือน 
   3) ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
    - จํานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และตําแหน่งที่จัดวาง (ระบุระยะทาง) 
    - ระบบการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง 
    - ระบบการกําจัดของเสียและนํ้าเสีย 
    - ระบบการควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ ตําแหน่งการวางกับดัก 
    - ระบบการแจ้งเตือน (Alarm) 
    - ระบบการบันทึกข้อมูลของฟาร์มที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้นๆ 
   4) ภาพถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มในจุดที่สําคัญ เช่น  
    - ภาพมุมกว้างของฟาร์ม ที่ประกอบด้วยช่ือฟาร์ม ช่ือเจ้าของฟาร์ม เน้ือที่ฟาร์ม  
    - รั้วรอบฟาร์ม รั้วกั้นแยกระหว่างพ้ืนที่พักอาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
    - สภาพทั่วไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
    - สถานที่เก็บอุปกรณ์ อาหารสัตว์ สารเคมี ยา วัคซีน  
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    - ระบบการฆ่าเช้ือโรคของบุคคล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
    - ระบบการควบคุมสัตว์พาหะ  
    - สถานที่ทําลายซาก ขยะมลูฝอย 
    - เครื่องสํารองไฟฟ้า 
    - ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง 
    - ระบบระบายนํ้าเสียจากโรงเรือน บ้านพักอาศัย สถานที่พ่นยาฆ่าเช้ือยานพาหนะ 
ห้องอาบนํ้าฆ่าเช้ือบุคคล สถานที่ล้างอุปกรณ์ 
    - สถานที่บําบัดนํ้าเสีย (ถ้ามี) 
   5) อ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจประเมิน 
  6.2.3 บันทึกสิ่งที่อาจเป็นเหตุนําไปสู่ความไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ของการตรวจประเมิน ทั้งน้ี 
อาจตรวจประเมินรายละเอียดที่ไม่ได้กําหนดไว้ ในหลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติ   
ทางการเกษตรที่ดี ก็ได้  
  6.2.4 กรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองและตรวจต่ออายุการรับรอง  
   1) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และตัวอย่างนํ้า 
พร้อมทั้งส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบ เพ่ือตรวจวิเคราะห์ตามรายการทดสอบที่กรมปศุสัตว์ได้กําหนด 
ทั้งน้ีให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงาน การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ในฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร รหัส WI-OUT-
AUD-01 และวิธีการปฏิบัติงาน การเก็บตัวอย่างน้ําในฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร รหสั WI-OUT-AUD-02 
   2) ผู้ตรวจประเมินติดตามผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และน้ํา 
   3) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่กลุม่รับรองห้องปฏิบัติการ สํานกัตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศพัท์ 0-2967-9702 และ 0-2967-9700 ต่อ 2101-2103 ในวันและ
เวลาราชการ 
  6.2.5 ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงกําหนดการตรวจ
ประเมินได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู้ประกอบการ เพ่ือให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 
 6.3  การบันทึกสิ่งทีพ่บจากการตรวจประเมิน 
  สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินท้ังหมดต้องบันทึกไว้ และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน 
คณะผู้ตรวจประเมินต้องประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปว่าสิ่งท่ีตรวจพบรายการใดถือเป็นข้อบกพร่อง การเขียนรายงาน
ข้อบกพร่องต้องกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และให้อ้างถึงข้อกําหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน   
โดยเขียนรายงานข้อบกพร่อง ในแบบฟอรม์บันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective 
Action Request) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 
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 6.4  การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting) 
  6.4.1 หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินดําเนินการประชุมปิด     
การตรวจประเมิน เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมนิและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือข้อบกพร่องที่พบ
จากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ และทาํความเข้าใจในผลการตรวจประเมิน
ให้ถูกต้องตรงกัน  
  6.4.2 ผู้ประกอบการหรือผู้แทนลงชื่อรับทราบผลการตรวจประเมิน และสิ่งที่ตรวจพบหรือ
ข้อบกพร่อง (ถ้ามี) จากนั้นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินมอบสําเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสําหรับ
หน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-02 และสําเนา
แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action Request) การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 (ถ้ามี) ให้แกผู่้ประกอบการ 
  6.4.3 กรณีที่พบข้อบกพร่อง ให้ผู้ตรวจประเมินแจ้งผู้ประกอบการให้จัดส่งแนวทางการแก้ไข
และป้องกันการเกิดซ้ําของข้อบกพร่องให้ผู้ตรวจประเมินพิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน    

7. การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 

 7.1 กรณีไม่พบข้อบกพร่อง และ/หรือมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ให้ผู้ตรวจประเมินดําเนินการดังนี้ 
  7.1.1 แจ้งผลการตรวจประเมิน และมอบสําเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน
สําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-02 
ให้ผู้ประกอบการทราบ  
  7.1.2 รวบรวมเอกสารทั้งหมด ตามข้อ 9 เอกสารที่รวบรวมเสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมินแล้วเสร็จโดยไม่พบข้อบกพร่อง และมีผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์
และคุณภาพนํ้าครบถ้วน 
 7.2 กรณีพบข้อบกพร่อง ให้ผู้ตรวจประเมินดําเนินการดังนี้ 
  7.2.1 กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity)  
   1) แจ้งผลการตรวจประเมิน มอบสําเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสําหรับ
หน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-02 และสําเนา
แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action Request) การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 ให้ผูป้ระกอบการทราบ 
   2) แจ้งผู้ประกอบการ ให้จัดส่งแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ําของข้อบกพร่อง
ให้ผู้ตรวจประเมินพิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมินแลว้เสร็จ 
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    - หากผู้ประกอบการ ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ําของ
ข้อบกพร่องในระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ตรวจประเมินทําการแจ้งเตือน และกําหนดให้จัดส่งอีกครั้ง (ครั้งท่ี2) 
ภายใน 15 วัน รวมเป็น 30 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน  
    - เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดคร้ังที่ 2 แต่ผู้ประกอบการยังไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข
ให้ผู้ตรวจประเมินแจ้งให้สํานกังานปศุสัตว์จังหวัดทราบและรวบรวมเอกสารท้ังหมด ตามข้อ 9 เอกสารท่ีรวบรวม
เสนอใหส้ํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายใน 7 วัน และมผีลการตรวจวิเคราะหอ์าหารสัตว์และคุณภาพนํ้าครบถ้วน 
   3) หลังจากที่ผู้ประกอบการ จัดส่งแนวทางการแก้ไขและปอ้งกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
มาแล้ว ใหผู้้ตรวจประเมินพิจารณาแนวทางตามท่ีผู้ประกอบการเสนอ หากเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ให้ผู้ตรวจ
ประเมินรวบรวมเอกสารท้ังหมด ตามข้อ 9 เอกสารท่ีรวบรวมเสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่ยอมรับแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการ และมีผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และคุณภาพนํ้าครบถ้วน 
  7.2.2 กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity)  
   1) ดําเนินการเหมือนข้อ 8.2.1 กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องไม่รุนแรง ข้อ 1) – 2) 
   2) หลังจากที่ผู้ประกอบการ จัดส่งแนวทางการแก้ไขและปอ้งกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
มาแล้ว ใหผู้้ตรวจประเมินพิจารณาแนวทางตามที่ผู้ประกอบการเสนอ หากเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ ให้
ผู้ตรวจประเมินนัดหมายผู้ประกอบการ และดําเนินการตามข้อ 5.3.2 เพ่ือตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up 
Audit) ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการแก้ไขข้อบกพรอ่งได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่
ตรวจประเมินครั้งแรก หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้หน่วยตรวจแจ้งสํานกังานปศุสัตว์จังหวัดทราบ และรวบรวม
เอกสารท้ังหมด ตามข้อ 9 เอกสารท่ีรวบรวมเสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายใน 7 วัน และมีผลการตรวจ
วิเคราะห์อาหารสัตว์และคุณภาพนํ้าครบถ้วน  
   3) เมื่อผู้ตรวจประเมินได้ทําการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) ข้อบกพร่อง
ทั้งหมดแล้วพบว่า ผู้ประกอบการได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดเรียบร้อยครบถ้วน ให้ผู้ตรวจ
ประเมินรวบรวมเอกสารทั้งหมด ตามข้อ 9 เอกสารท่ีรวบรวมเสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายใน 7 วัน 
นับจากวันที่ได้ดําเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ และมผีลการตรวจวิเคราะห์
อาหารสัตว์และคุณภาพนํ้าครบถ้วน 
  7.2.3  กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และข้อบกพร่องไม่รุนแรง 
(Minor Nonconformity) ให้ดําเนินการเหมือนข้อ 7.2.2 กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง  
 7.3 ในระหว่างการตรวจประเมิน ถ้าผู้ตรวจประเมินพบหรือรับทราบว่าผู้ประกอบการเป็นไปตาม
กรณีใดกรณีหน่ึงที่นําไปสู่การพิจารณายกเลิกการรับรอง หรือพักใช้การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรอง ให้
ผู้ตรวจประเมินรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลกัฐานที่เพียงพอ และเอกสารทั้งหมด ตามข้อ 9 เอกสารท่ีรวบรวม
เสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจประเมิน  
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  สาเหตุที่นําไปสู่การพิจารณายกเลิกการรับรอง หรือพักใช้การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรอง มี
ดังต่อไปนี้ 
  7.3.1 การยกเลิกการรับรอง  
   1) ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการท่ีได้รับการรับรอง 
   2)  ผู้ได้รับการรับรอง เป็นบุคคลล้มละลาย  
   3) ผู้ได้รับการรับรองเสียชีวิต  
   4) ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว 
   5)  ผู้ได้รับการรับรอง แจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
   6) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดใหม่ได้ 
  7.3.2 การพักใช้การรับรอง  
   1) ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทั่วไป ในการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมิน    
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 ข้อ 9 เง่ือนไขสําหรับผู้ได้รับการรับรอง 
ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการปลอมแปลงวันหมดอายุในใบรบัรอง เป็นต้น 
   2) ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข และผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนให้จัดส่งแนวทางการ
แก้ไข 2 ครั้ง รวมเป็น 30 วัน ตามระยะเวลาที่กําหนด นับแต่วันที่ตรวจประเมินแล้ว 
   3) พ้นระยะเวลาท่ีให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขข้อบกพรอ่งได้ 2 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก 
   4) มีการพักเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการรับรองเป็นการช่ัวคราวต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ปี 
  7.3.3 การเพิกถอนการรับรอง  
   1) ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทั่วไปในการขอรับถ่ายโอนภารกิจ การตรวจประเมินการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 ข้อ 9 เง่ือนไขสําหรับผู้ได้รับการรบัรอง และส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อการรับรอง ตัวอย่างเช่น ปลอมแปลงใบรับรองให้ผู้อ่ืนนําไปใช้หรือนําผลผลติจากฟาร์มอ่ืนมาอ้างอิง
การรับรองในชื่อของฟาร์มที่ได้รับการรับรอง 
   2) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองในสาระสําคญั ตัวอย่างเช่น มหีลักฐานที่พิสูจน์
ได้ว่ามีการใช้สารต้องห้ามในฟาร์มหรือตรวจพบในผลผลิต 
   3) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรอง 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปี 
   4) มีข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ
การรับรอง ตังอย่างเช่น มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีการนําซากสัตว์ไปทิ้งในแหล่งน้ําสาธารณะ หรือมีการปล่อย
น้ําเสียที่มีค่าไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ และส่งผลกระทบรนุแรงต่อสภาพแวดล้อม 



27คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

หน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน 

การจัดทํารายงาน และการพิจารณาผล       
การตรวจประเมิน สําหรับผู้ตรวจประเมิน 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

P-OUT-AUD-01 1 1 9/ 11

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2557 
 
8. การจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน   

 8.1 หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ ผู้ตรวจประเมินต้องจัดทํารายงานตามแบบฟอร์มรายงานผล     
การตรวจประเมินสําหรับหนว่ยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-
AUD-02 เพ่ือแจ้งผลการตรวจประเมนิให้ผู้ประกอบการทราบหลังการตรวจประเมินในทนัท ีทั้งน้ี เป็นการแจ้งผล
การตรวจประเมินเท่าน้ัน ยังไม่มีการตัดสินว่าผู้ประกอบการได้รับการรับรองหรือไม่  
 8.2 เอกสารท่ีผู้ตรวจประเมินมอบให้ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 
  8.2.1 สําเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report)   
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD -02  
  8.2.2 สําเนาแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective 
Action Request) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 (ถ้ามี) 

9. เอกสารท่ีรวบรวมเสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  

 ผู้ตรวจประเมินต้องดําเนินการรวบรวมแบบฟอร์ม เอกสาร ข้อมูล ภาพถ่าย ผลการตรวจวิเคราะห์ 
และอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง เสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมินแล้วเสร็จโดย
ไม่พบข้อบกพร่อง หรือวันที่ยอมรับแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องไม่รุนแรงจากผู้ประกอบการ หรือวันที่ได้
ดําเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ เอกสารที่รวบรวมมีดังนี้  
 9.1 แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบม.ฐ.ฟ.1)  
 9.2 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-01 
 9.3 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-02 
 9.4 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action Request) 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 (ถ้ามี) 
 9.5 แนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการในกรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง (ถ้ามี ในกรณีเขียนแยกจาก
ในแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action Request) การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03) 
 9.6 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมนิการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ตามชนิดสัตว์ 
  9.6.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟาร์มไก่เน้ือ 
รหัส F-BR-AUD-01 
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  9.6.2 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมนิการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับฟาร์มสกุร 
รหัส F-PIG-AUD-01 
 9.7 ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ (ในกรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง หรือตรวจต่ออายุ
การรับรอง)  
 9.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า (ในกรณีการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง หรือตรวจต่ออายุ
การรับรอง) 
 9.9 แผนผังโครงสรา้งองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม 
 9.10 แผนผังฟาร์ม แผนผังโรงเรือน ขนาดของแต่ละโรงเรือน (ความกว้าง x ความยาว x ความสูง) 
จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อโรงเรือน 
 9.11 ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
  9.11.1 จํานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และตําแหน่งที่จัดวาง (ระบุระยะทาง) 
  9.11.2 ระบบการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง 
  9.11.3 ระบบการกําจัดของเสียและน้ําเสีย 
  9.11.4 ระบบการควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ ตําแหน่งการวางกับดัก 
  9.11.5 ระบบการแจ้งเตือน (alarm) 
  9.11.6 ระบบการบันทึกข้อมูลของฟาร์มทีส่ามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์น้ันๆ 
 9.12 ภาพถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มในจดุที่สําคัญ เช่น  
  9.12.1 ภาพมุมกว้างของฟาร์ม ที่ประกอบด้วยช่ือฟาร์ม ช่ือเจ้าของฟาร์ม เน้ือท่ีฟาร์ม  
  9.12.2 รั้วรอบฟาร์ม รั้วกั้นแยกระหว่างพ้ืนที่พักอาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
  9.12.3 สภาพทั่วไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
  9.12.4 สถานที่เก็บอุปกรณ์ อาหารสัตว์ สารเคมี ยา วัคซนี  
  9.12.5 ระบบการฆ่าเช้ือโรคของบุคคล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์  
  9.12.6 ระบบการควบคุมสัตว์พาหะ 
  9.12.7 สถานที่ทําลายซาก ขยะมูลฝอย 
  9.12.8 เครื่องสํารองไฟฟ้า 
  9.12.9 ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง 
  9.12.10 ระบบระบายนํ้าเสียจากโรงเรอืน บ้านพักอาศัย สถานทีพ่่นยาฆ่าเช้ือยานพาหนะห้อง
อาบน้ําฆ่าเช้ือบุคคล สถานทีล่้างอุปกรณ์ 
  9.12.11  สถานที่บําบัดนํ้าเสีย (ถ้ามี) 
 9.13 เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสตัว์ขอเพ่ิมเติม 
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10. เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

 10.1 หลักของความปลอดภัยทางชีวภาพ รหัส P-OUT-BIO-01 
 10.2 วิธีการปฏิบัติงาน การเกบ็ตัวอย่างอาหารสัตว์ในฟาร์มไก่เนื้อและฟารม์สกุร รหัส WI-OUT-AUD-01 
 10.3 วิธีการปฏิบัติงาน การเก็บตัวอย่างน้ําในฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร รหสั WI-OUT-AUD-02 
 10.4 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ 
รหัส F-BR-AUD-01 
 10.5 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มสุกร 
รหัส F-PIG-AUD-01  
 10.6 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-01 
 10.7 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสาํหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติ    
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-02 
 10.8 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action 
Request) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 
 10.9 แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ม.ฐ.ฟ.1) 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้สามารถดําเนินการเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

2.1 เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด การรวบรวมและ
จัดส่งข้อมลูใหห้น่วยตรวจเพือ่การตรวจประเมิน การตรวจสอบเอกสารท่ีได้รับจากผูต้รวจประเมิน การดําเนินการ
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการและผลการพิจารณาของผู้ตัดสินการรับรอง แนวทางการดําเนินการในกรณี
ที่พ้นระยะเวลาที่กําหนด และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 เอกสารฉบับน้ีใช้สําหรับฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกรที่รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมปศุสัตว์ 

3. นิยาม 

 3.1 การถ่ายโอนภารกิจ (Outsource) หมายถึง การถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
 3.2 หน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) หมายถึง หน่วยตรวจสอบที่ให้บริการด้านการตรวจประเมิน
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ตามมาตรฐานที่กําหนด และส่งผลการตรวจให้กับหน่วยงานของ  
กรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาตัดสินออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ 
 3.3  ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลของหน่วยตรวจที่ดําเนินการตรวจ
ประเมนิการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
 3.4 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของ หรือผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือผู้ได้รับ
ใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ 
 3.5 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายถึง คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ       
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที ่ 729/2556 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลงวันที ่26 สิงหาคม 2556 ใหท้ําหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง
ครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุใบรับรอง 
 3.6 ผู้ตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายถึง ผู้ตัดสินการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 730/2556 เร่ือง แต่งต้ังผู้ตัดสินการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ให้ทาํหน้าที่พิจารณาการคงไว้ซึ่งการรับรอง และการยกเลกิ
การรับรอง 
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 3.7 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพ่ือประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด 
 3.8 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง ใบรบัรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ 

4. การรวบรวมและจัดส่งขอ้มูลให้หน่วยตรวจเพ่ือการตรวจประเมิน 

 4.1 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมข้อมูลฟารม์ไก่เน้ือและฟาร์มสุกรที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี  
  4.1.1 ผู้ประกอบการฟาร์ม ที่มีความประสงค์ขอรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดทั่วไปในการขอรับถ่ายโอน
ภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 ข้อ 7 คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สําหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจัดโดยสํานักงานปศุสัตว์เขต กรมปศุสัตว์ 
ตามข้ันตอนการฝึกอบรมผู้ประกอบการ รหัส P-OUT-FAM-01 
  4.1.2 ฟาร์มที่ได้รับใบรับรอง และครบกําหนดตรวจติดตามผล ต้องได้รับการตรวจติดตามผล
เพ่ือติดตามการรักษาระบบที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในรอบการรับรองอายุคราวละ 3 ปี 
จะต้องมีการตรวจติดตามผลอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยจะดําเนินการทุก 11 – 12 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน 
ณ ฟาร์ม ครัง้ล่าสุด โดยการตรวจติดตามผลจะต้องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทีต่รวจประเมิน ณ ฟาร์ม     
ครั้งล่าสุด  
  4.1.3 ฟาร์มที่ต้องดําเนินการตรวจต่ออายุ ผู้ตรวจประเมินสามารถดําเนินการตรวจประเมินภายใน 
3 เดือน ก่อนใบรับรองหมดอายุ 
 4.2 กรณีฟารม์ที่ต้องดําเนินการตรวจต่ออาย ุ ให้สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดแจ้งผู้ประกอบการหรือติดต่อ
โดยวิธีการใดวิธีหนึ่งอย่างน้อย 4 เดือนก่อนใบรับรองหมดอายุ เพ่ือให้ผู้ประกอบการดําเนินการย่ืนคําขอต่ออายุ
การรับรอง ทีส่ํานักงานปศุสตัว์จังหวัด ทั้งน้ีผู้ประกอบการต้องยื่นคําขอต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุ
อย่างน้อย 4 เดือน 
 4.3 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 ให้สํานักงานปศุสัตว์เขต 
และสํานักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมข้อมูล จัดส่งให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ 
 4.4 หน่วยตรวจประสานงานกับสาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ เพ่ือขอรับข้อมูล
ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินฟาร์มไก่เน้ือ และฟาร์มสุกร 
 4.5  หน่วยตรวจประสานงานกับสาํนักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือทําความรูจ้ักและสร้างสมัพันธ์กบัเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์ทีป่ฏิบัติงานในพ้ืนที่ 



32 คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

หน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การถ่ายโอนภารกิจ 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

P-OUT-PRO-01 1 1 3 / 8

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2557 
 
 4.6 หน่วยตรวจประสานงานกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  4.6.1 เพ่ือขอรับรายละเอียด เช่น แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ (แบบ ม.ฐ.ฟ.1) ที่ผู้ประกอบการได้ยื่นความประสงค์ขอรับรองหรือขอต่ออายุการรับรอง     
เป็นต้น  
  4.6.2  หน่วยตรวจดําเนินการมอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินนัดหมายผู้ประกอบการ เพ่ือตรวจ
ประเมินฟาร์มภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับรายละเอียดจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยใช้แบบฟอร์ม
กําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส    
F-OUT-AUD-01 จัดส่งแบบฟอร์มให้ผู้ประกอบการ และสําเนาแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ได้พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการตรวจประเมิน  

5. การตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากผู้ตรวจประเมิน 

 5.1 หลังจากท่ีผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจประเมิน จัดทํารายงานและพิจารณาผลการตรวจ
ประเมินตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การจัดทํารายงาน และ
การพิจารณาผลการตรวจประเมิน สําหรับผู้ตรวจประเมิน รหัส P-OUT-AUD-01 เรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจ
ประเมินจะดําเนินการรวบรวมเอกสาร เสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน
แล้วเสร็จโดยไม่พบข้อบกพร่อง หรือวันที่ยอมรับแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องไม่รุนแรงจากผู้ประกอบการ หรือ
วันที่ได้ดําเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ และมีผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์
และคุณภาพนํ้าที่ครบถ้วน 
 5.2 เอกสารท่ีผู้ตรวจประเมินรวบรวมเสนอใหส้ํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อาทิเช่น  
  5.2.1 แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบม.ฐ.ฟ.1)  
  5.2.2 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติ     
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-01 
  5.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-02 
  5.2.4 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action 
Request) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 (ถ้ามี) 
  5.2.5 แนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการในกรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง (ถ้ามี ในกรณีเขยีน
แยกจากในแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action Request) 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03) 
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  5.2.6 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
ตามชนิดสัตว์ 
   1)  หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับ
ฟาร์มไก่เน้ือ รหัส F-BR-AUD-01 
   2)  หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับ
ฟาร์มสุกร รหสั F-PIG-AUD-01 
  5.2.7 ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ (ในกรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง หรือตรวจต่ออายุ
การรับรอง)  
  5.2.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า (ในกรณีการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง หรือตรวจต่ออายุ
การรับรอง) 
  5.2.9 แผนผังโครงสรา้งองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม 
  5.2.10 แผนผังฟาร์ม แผนผังโรงเรือน ขนาดของแต่ละโรงเรือน (ความกว้าง x ความยาว x 
ความสูง) จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อโรงเรือน 
  5.2.11 ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
   1) จํานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และตําแหน่งที่จัดวาง (ระบุระยะทาง) 
   2) ระบบการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง 
   3) ระบบการกําจัดของเสียและน้ําเสีย 
   4) ระบบการควบคุมและกําจัดสตัว์พาหะ ตําแหน่งการวางกับดัก 
   5) ระบบการแจ้งเตือน (Alarm) 
   6) ระบบการบันทึกข้อมูลของฟาร์มที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์น้ันๆ 
  5.2.12 ภาพถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มในจุดที่สําคัญ เช่น  
   1) ภาพมุมกว้างของฟาร์ม ที่ประกอบด้วยช่ือฟาร์ม ช่ือเจ้าของฟาร์ม เน้ือที่ฟาร์ม  
   2) รั้วรอบฟาร์ม รั้วกั้นแยกระหว่างพ้ืนที่พักอาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
   3) สภาพทั่วไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
   4) สถานที่เก็บอุปกรณ์ อาหารสตัว์ สารเคมี ยา วัคซีน  
   5) ระบบการฆ่าเช้ือโรคของบุคคล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์  
   6) ระบบการควบคุมสัตว์พาหะ 
   7) สถานที่ทําลายซาก ขยะมลูฝอย 
   8) เครื่องสํารองไฟฟ้า 
   9) ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง 
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   10) ระบบระบายน้ําเสียจากโรงเรือน บ้านพักอาศัย สถานที่พ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะ 
ห้องอาบนํ้าฆ่าเช้ือบุคคล สถานที่ล้างอุปกรณ์ 
   11) สถานที่บําบัดนํ้าเสีย (ถ้ามี) 
  5.2.13 เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ขอเพ่ิมเติม 
 5.3 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารทั้งหมด ที่ได้รับจากหน่วยตรวจ
ภายใน 3 วัน ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน ที่ได้รับจาก
หน่วยตรวจ สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04 
  5.3.1 กรณีที่ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าไม่สามารถส่งให้คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินพิจารณาได้ เช่น 
มีข้อสงสัยผลการตรวจประเมิน เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ภาพถ่ายไม่ชัดเจน เป็นต้น 
   1) ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ดําเนินการแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ตรวจประเมิน  
ได้รับทราบ พร้อมมอบสําเนาแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน 
ที่ได้รับจากหน่วยตรวจ สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04 และส่งคืนเอกสารทั้งหมด     
ที่ได้รับกลับคืนไปที่ผู้ตรวจประเมิน  
   2) ผู้ตรวจประเมินดําเนินการปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ หรือตรวจประเมินอีกครั้ง 
ทั้งนี้ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอาจเข้าร่วมสังเกตการณ์กับผู้ตรวจประเมิน  
   3) ผู้ตรวจประเมินนําเอกสารทั้งหมดที่ปรับปรุงแล้ว เสนอกลับมาที่สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดอีกครั้ง 
  5.3.2 กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะดําเนินการรวบรวมเอกสาร 
ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจ
ประเมินที่ได้รับจากหน่วยตรวจ สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04 เสนอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณามีมติให้การรับรอง ต่ออายุ พักใช้ เพิกถอนการรับรอง แล้วแต่กรณี หรือเสนอให้ผู้ตัดสินการรับรอง
พิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง ยกเลิกการรับรอง แล้วแต่กรณี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เห็นชอบเอกสารตามท่ี
ผู้ตรวจประเมินเสนอ 

6. การดําเนนิการตามมติทีป่ระชุมของคณะกรรมการและผลการพิจารณาของผู้ตัดสินการรับรอง 

 6.1 กรณีที่มีมติหรือมีผลการพิจารณาขอข้อมูลเพ่ิมเติม หรือมีข้อสงสัยในผลการตรวจประเมิน ให้
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผู้ตรวจประเมินทราบ เพ่ือดําเนินการจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม หรือเข้าร่วมช้ีแจงต่อ
คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินการรับรอง 
 6.2 กรณีที่มีมติหรอืผลการพิจารณาให้ผู้ตรวจประเมินตรวจเพ่ิมเติม ใหส้ํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง
ผู้ตรวจประเมินทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจเพ่ิมเติม (Certification Committee Request Audit) นัดหมาย
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ผู้ประกอบการ และดําเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน    
การจัดทํารายงานและการพิจารณาผลการตรวจประเมิน สาํหรับผู้ตรวจประเมิน รหัส P-OUT-AUD-01  
 6.3 กรณีที่มีมติใหก้ารรับรองหรือต่ออายุการรับรอง ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการตามมติ   
ที่ประชุม ดังต่อไปนี้ 
  6.3.1 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบการทราบ 
  6.3.2 จัดทําใบรับรอง ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดทําใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-C-01 
  6.3.3 รายงานผลตามแบบฟอร์ม ให้สํานักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือรวบรวมส่งให้สาํนักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบทุกเดือน 
 6.4 การคงไว้ซึ่งการรับรอง ให้สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ตรวจประเมินและ
ผู้ประกอบการทราบ 
 6.5 การยกเลิกการรับรอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิกการรับรอง รหัส          
P-OUT-CNC-01 
 6.6 การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพักใช้และเพิกถอน
การรับรอง รหัส P-OUT-SC/WC-01 

7. แนวทางการดําเนินการในกรณีทีพ่้นระยะเวลาท่ีกําหนด 

 7.1  ผู้ตรวจประเมินแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 
  7.1.1 ผู้ประกอบการไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข และผู้ตรวจประเมนิได้แจ้งเตือนให้จัดส่งแนวทาง 
การแก้ไข 2 ครั้ง รวมเป็น 30 วัน ตามระยะเวลาที่กําหนด นับแต่วันที่ตรวจประเมินแล้ว ตามที่ระบุไว้ใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การจัดทํารายงานและการพิจารณาผล
การตรวจประเมิน สําหรับผู้ตรวจประเมิน รหัส P-OUT-AUD-01 ข้อ 7.2 กรณีพบข้อบกพร่อง 
  7.1.2  พ้นระยะเวลาท่ีให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 
3 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก ตามท่ีระบุไว้ในข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมิน การจัดทํารายงานและการพิจารณาผลการตรวจประเมนิ สําหรับผู้ตรวจประเมิน รหสั P-OUT-
AUD-01 ข้อ 8.2 กรณีพบข้อบกพร่อง 
 7.2 ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ดําเนินการดังน้ี 
  7.2.1 กรณีที่เป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit) ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
แจ้งผู้ประกอบการว่า เม่ือมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมิน ให้ยื่นขอรับการรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ใหม่ ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
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  7.2.2 กรณีที่เป็นการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) หรือการตรวจต่ออายุ
ใบรับรอง (Recertification Audit)  
   1) ประสานงานกับผู้ตรวจประเมินเพ่ือขอเอกสารทั้งหมดตามข้อ 5.2 และหลักฐาน   
ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจประเมินมีการแจ้งผูป้ระกอบการให้ดําเนินการและพ้นระยะเวลาท่ีกําหนดแล้ว 
   2) ดําเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง รหัส      
P-OUT-SC/WC-01 ข้อ 4.1 การพักใช้การรับรอง 

8. อ่ืนๆ  

 เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต และ/หรือ เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ดําเนินการสุ่มตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพ่ือเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมิน 
และในกรณีพบข้อบกพร่องของผู้ตรวจประเมินในการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต แจ้งให้
ผู้ตรวจประเมินและกรมปศุสัตว์ทราบ เพ่ือดําเนินการตามข้อกําหนดท่ัวไปในการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 ข้อ 10 การร้องเรียน 

9. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 9.1 ข้อกําหนดทั่วไปในการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
ด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 
 9.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การจัดทํารายงานและ
การพิจารณาผลการตรวจประเมิน สําหรับผู้ตรวจประเมิน รหัส P-OUT-AUD-01 
 9.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทําใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส       
P-OUT-C-01 
 9.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิกการรับรอง รหัส P-OUT-CNC-01 
 9.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง รหัส P-OUT-SC/WC-01 
 9.6 ขั้นตอนการฝึกอบรมผู้ประกอบการ รหัส P-OUT-FAM-01 
 9.7 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ รหัส 
F-BR-AUD-01 
 9.8 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มสุกร รหัส 
F-PIG-AUD-01  
 9.9 แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ม.ฐ.ฟ.1) 
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 9.10 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-01 
 9.11 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติ      
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-02 
 9.12 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action 
Request) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 
 9.13 แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน ที่ได้รับจาก
หน่วยตรวจ สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน สําหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้สามารถดําเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมปีระสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมองค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณ์ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

3. นิยาม 
 3.1 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายถึง คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ      
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 729/2556 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลงวันที ่26 สิงหาคม 2556 ใหท้ําหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง
ครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุใบรับรอง 
 3.2 ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคลของหน่วยตรวจที่ดําเนินการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
 3.3 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพ่ือประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด 
 3.4 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือ
ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ 

4. คณะกรรมการ 
 4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 729/2556 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ประกอบด้วย 
  4.1.1 ปศุสัตว์เขต        ประธานกรรมการ 
  4.1.2 ผู้อํานวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  รองประธานและกรรมการ 
        สํานักงานปศุสัตว์เขต    
   4.1.3 นายสัตวแพทย์ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    กรรมการ 
       สํานักงานปศุสัตว์เขต จํานวน 2 คน 
  ให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 
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 4.2 เกณฑ์คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
  4.2.1 ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการในสาขาที่ต้องการ หรือ
มีตําแหน่งทางวิชาชีพที่เหมาะสม 
  4.2.2 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน ผ่านการฝึกอบรม และต้องมีความรู้    
ความเข้าใจในงานด้านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ 
 4.3 หน้าที่ของคณะกรรมการ 
  4.3.1 พิจารณาให้คําตัดสินการรับรองครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุ
ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
  4.3.2 ทบทวนความถูกต้องของผลการตรวจประเมิน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
ของคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์ หรือผู้ตรวจประเมินจากหน่วยตรวจ  
  4.3.3 ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ 
  4.3.4 เชิญผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์ หรือผู้ตรวจประเมินจากหน่วยตรวจ 
มาช้ีแจงเรื่องการตรวจประเมิน ในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  4.3.5 สรุปผลการพิจารณาตัดสินการรับรองคร้ังแรก การพักใช้ การเพิกถอน การต่ออายุ
ใบรับรอง หรือให้ผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจเพิ่มเติม และให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการตามผล
การพิจารณา 
  4.3.6 รายงานผลการพิจารณาตัดสินให้การรับรองคร้ังแรก การพักใช้ การเพิกถอน และ    
การต่ออายุใบรับรอง หรือใหผู้้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจเพ่ิมเติม ให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
  4.3.7 สุ่มตรวจติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม ของคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์ 
  4.3.8 ดําเนินการตรวจสอบ และสอบสวนสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตควบคุมฟาร์มเลี้ยงสตัว์ 
ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์ 
พร้อมเสนอความเห็นการตักเตือน พักใช้หรือเพิกถอนใบอนญุาตเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคมุฟารม์ให้กรมปศุสัตว์พิจารณา 
  4.3.9 ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจและผู้ตรวจประเมิน ตามคู่มอืการปฏิบัติงาน    
ที่กรมปศุสัตว์ได้ระบุไว้ 
  4.3.10 ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย 
 4.4 การรักษาความลับและการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  คณะกรรมการ ต้องรักษาความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์   
ที่พิจารณาตัดสิน 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

 5.1 ภายหลังจากที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารต่างๆ 
ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน ที่ได้รับจากหน่วยตรวจ 
สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04 ที่ได้รับจากผู้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดจะดําเนินการรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้การรับรอง ต่ออายุ พักใช้ 
เพิกถอนการรับรอง แล้วแต่กรณีภายใน 7 วัน นับจากวันที่เห็นชอบเอกสารตามที่ผู้ตรวจประเมินเสนอตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การถ่ายโอนภารกิจสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส P-OUT-PRO-01  
 5.2  เอกสารที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมจากผู้ตรวจประเมิน เสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณา 
เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ ในข้ันตอนการปฏิบัติงานการถ่ายโอนภารกิจสาํหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด 
รหัส P-OUT-PRO-01 ข้อ 5.3.2 ดังนี้ 
  5.2.1 แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของเอกสารการตรวจประเมินที่ได้รับ
จากหน่วยตรวจ สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04 
  5.2.2 แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบม.ฐ.ฟ.1)  
  5.2.3 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-01 
  5.2.4 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD -02 
  5.2.5 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action 
Request) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 (ถ้ามี) 
  5.2.6 แนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการในกรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง (ถ้ามี ในกรณีเขยีน
แยกจากในแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action Request) 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03) 
  5.2.7 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
ตามชนิดสัตว์ 
   1)  หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับ
ฟาร์มไก่เน้ือ รหัส F-BR-AUD-01 
   2)  หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับ
ฟาร์มสุกร รหสั F-PIG-AUD-01 
  5.2.8 ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์  
  5.2.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า  
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  5.2.10 แผนผังโครงสรา้งองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม 
  5.2.11 แผนผังฟาร์ม แผนผังโรงเรือน ขนาดของแต่ละโรงเรือน (ความกว้าง x ความยาว x 
ความสูง) จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อโรงเรือน 
  5.2.12 ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
   1) จํานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และตําแหน่งที่จัดวาง (ระบุระยะทาง) 
   2) ระบบการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง 
   3) ระบบการกําจัดของเสียและน้ําเสีย 
   4) ระบบการควบคุมและกําจัดสตัว์พาหะ ตําแหน่งการวางกับดัก 
   5) ระบบการแจ้งเตือน (alarm) 
   6) ระบบการบันทึกข้อมูลของฟาร์มที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์น้ันๆ 
  5.2.13 ภาพถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มในจุดที่สําคัญ เช่น  
   1) ภาพมุมกว้างของฟาร์ม ที่ประกอบด้วยช่ือฟาร์ม ช่ือเจ้าของฟาร์ม เน้ือที่ฟาร์ม  
   2) รั้วรอบฟาร์ม รั้วกั้นแยกระหว่างพ้ืนที่พักอาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
   3) สภาพทั่วไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
   4) สถานที่เก็บอุปกรณ์ อาหารสตัว์ สารเคมี ยา วัคซีน  
   5) ระบบการฆ่าเช้ือโรคของบุคคล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์  
   6) ระบบการควบคุมสัตว์พาหะ 
   7) สถานที่ทําลายซาก ขยะมลูฝอย 
   8) เครื่องสํารองไฟฟ้า 
   9) ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง 
   10) ระบบระบายน้ําเสียจากโรงเรือน บ้านพักอาศัย สถานท่ีพ่นยาฆ่าเช้ือยานพาหนะ 
ห้องอาบนํ้าฆ่าเช้ือบุคคล สถานที่ล้างอุปกรณ์ 
   11) สถานที่บําบัดนํ้าเสีย (ถ้ามี) 
  5.2.14 เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ขอเพ่ิมเติม 
 5.3 การวางแผนและการดําเนินการก่อนการประชุม 
  เลขานุการคณะกรรมการ ดําเนินการ ดังนี้ 
  5.3.1 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยดําเนินการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
หรือตามความเหมาะสม และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 
  5.3.2 ทําหนังสือเชิญประชุม กําหนดวัน เวลา สถานที่การประชุม และวาระการประชุม พร้อม
เอกสารท่ีได้รับจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  5.3.3 ส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการ และเชิญผู้ตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องมาร่วมช้ีแจง (ในกรณี
ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเชิญมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม) ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ (กรณีมีเหตุเร่งด่วน เลขานุการคณะกรรมการ อาจให้มีการนัดประชุม
โดยวิธีอ่ืนได้) และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการลว่งหน้า 
 5.4 การประชุมคณะกรรมการ 
  5.4.1 องค์ประชุมของคณะกรรมการต้องไม่น้อยกว่าสองในสาม 
   กรณีที่คณะกรรมการเข้าประชุมไม่ถึงสองในสามขององค์ประชุมคณะกรรมการ ให้
เลขานุการคณะกรรมการ ทาํการนัดประชุมใหม่หรือพิจารณาเรื่องที่ต้องพิจารณาโดยวิธีอ่ืน เช่น เวียนหนังสือ 
หรือประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  5.4.2 คณะกรรมการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ และลงนาม
ในแบบฟอร์มรายช่ือผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ รหัส F-OUT-CC-01 
  5.4.3 การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก คณะกรรมการหน่ึงคนให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน    
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการ ออกเสียงช้ีขาด และหากเร่ืองใดไม่มีผู้คัดค้านถือว่าที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ  
  5.4.4 กรณีทีม่ีการพิจารณาให้การรับรองครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน การต่ออายุการรบัรอง
แก่ผู้ประกอบการ คณะกรรมการท่ีมีส่วนได้สว่นเสียกับผู้ประกอบการต้องงดออกเสียงและไมแ่สดงความคิดเห็นใดๆ 
  5.4.5 เลขานุการคณะกรรมการ บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ตามมติคณะกรรมการ 
  5.4.6 เลขานุการคณะกรรมการ จัดทําสรุปผลการพิจารณาการรับรองคร้ังแรก การพักใช้    
การเพิกถอน หรือการต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณี ลงในแบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/    
ผู้ตัดสินการรับรอง รหัส F-OUT-CC/DP-01 ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการตามมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการ 
  5.4.7 เลขานุการคณะกรรมการ จัดทําสรุปผลการพิจารณาการรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ให้กรมปศุสัตว์ทราบทุกเดือน 
 5.5 มติคณะกรรมการ 
  5.5.1 ให้การรับรองคร้ังแรก วันทีม่ีผลบังคับใช้ในใบรับรองนับต้ังแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 
  5.5.2 ให้ต่ออายุใบรับรอง 
   1) กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการรับรองแล้วเสร็จ ก่อนใบรับรองฉบับเดิม
หมดอายุให้ทําการออกใบรับรองฉบับใหม่ และวันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม 
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   2) กรณีดําเนินการไม่แล้วเสร็จและใบรับรองหมดอายุก่อนตรวจประเมินแลว้เสร็จ ให้
พิจารณา ดังนี้ 
    2.1) หากปัญหาการตรวจประเมินเกิดจากผู้ประกอบการ วันที่ต่ออายุการรับรอง
จะมีผลไม่ต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม โดยวันที่ให้การต่ออายุการรับรองเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
    2.2) หากปัญหาการตรวจประเมินเกิดจากผู้ตรวจประเมิน วันที่ต่ออายุการรับรอง
จะมีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการประสานงานกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พิจารณา
หาสาเหตุที่เกิดขึ้น และรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ เพ่ือพิจารณาตามข้อกําหนดทั่วไปในการขอรับถ่ายโอน
ภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 ข้อ 10 การร้องเรียน 
  5.5.3 กรณีคณะกรรมการมีมติขอข้อมูลเพ่ิมเติม หรือมีข้อสงสัยในผลการตรวจประเมิน ให้
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผู้ตรวจประเมินทราบ เพ่ือจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม หรือเข้าร่วมช้ีแจงต่อคณะกรรมการ 
  5.5.4 กรณีมีมติให้ผูต้รวจประเมินตรวจเพ่ิมเติม ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผู้ตรวจประเมิน
ทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจเพ่ิมเติม (Certification Committee Request Audit) นัดหมายผูป้ระกอบการ 
และดําเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การจัดทํารายงาน
และการพิจารณาผลการตรวจประเมิน สําหรับผู้ตรวจประเมิน รหัส P-OUT-AUD-01 
  5.5.5 การพักใช้การรับรอง ให้แต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน 
และกําหนดวันที่พักใช้การรับรองให้มีผลหลงัจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน 
  5.5.6 การเพิกถอนการรับรอง ให้มผีลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน และฟาร์มที่อยู่
ในทะเบียนประวัติเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง จะไม่ได้รับการพิจารณารับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นเวลา 3 ปี 

6. อ่ืนๆ   

 กรณีที่มีการคดัค้าน หรือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา หรือมีความเห็นคัดค้านกับผลการตัดสินของ
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงมติโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เป็นกลาง
ในการให้การรบัรอง การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุการรับรอง ให้คณะกรรมการแจ้งกรมปศุสัตว์ 
เพ่ือแสดงความโปร่งใส และเป็นกลางในการรับรอง 

7. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 7.1 คําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 729/2556 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์     
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 
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 7.2 ข้อกําหนดท่ัวไปในการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี   
ด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 
 7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การจัดทาํรายงาน    
และการพิจารณาผลการตรวจประเมิน สําหรับผู้ตรวจประเมิน รหัส P-OUT-AUD-01 
 7.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การถ่ายโอนภารกิจสําหรับเจ้าหน้าท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส      
P-OUT-PRO-01 
 7.5 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ รหัส 
F-BR-AUD-01 
 7.6 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มสุกร รหัส 
F-PIG-AUD-01  
 7.7 แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ม.ฐ.ฟ.1) 
 7.8 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-01 
 7.9 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสาํหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติ       
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-02 
 7.10 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action Request) 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 
 7.11 แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน ที่ได้รับจาก
หน่วยตรวจ สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04 
 7.12 แบบฟอร์มรายช่ือผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ รหัส F-OUT-CC-01 
 7.13 แบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง รหัส F-OUT-CC/DP-01 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับผู้ตัดสนิการรับรอง ให้สามารถดําเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และมีประสทิธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณ์ จนถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ตัดสินการรับรอง 

3. นิยาม 

 3.1 ผู้ตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายถึง ผู้ตัดสินการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 730/2556 เร่ือง แต่งต้ังผู้ตัดสินการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ให้ทําหน้าที่พิจารณาการคงไว้ซึ่งการรับรอง และการ
ยกเลิกการรับรอง 
 3.2 ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคล และ/หรือ คณะบุคคลของหน่วยตรวจที่ทําการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
 3.3 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพ่ือประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาํหนด 

4. ผู้ตัดสนิการรับรอง 

 4.1 ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 730/2556 เร่ือง แต่งต้ังผู้ตัดสินการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์   
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 แต่งต้ังให้ ผู้อํานวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 
เป็นผู้ตัดสินการรับรอง 
 4.2  ในกรณีทีผู่้อํานวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้นายสัตวแพทย์ ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน
การรับรองแทน 
 4.3 เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ตัดสินการรับรอง 
  4.3.1 ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการในสาขาที่ต้องการ หรือ
มีตําแหน่งทางวิชาชีพที่เหมาะสม 
  4.3.2 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน ผ่านการฝึกอบรม และต้องมีความรู้   
ความเข้าใจในงานด้านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ 



48 คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

หน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บทบาท หน้าท่ี และการดําเนินงาน         

สําหรับผู้ตัดสินการรับรอง 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

P-OUT-DP-01 1 0 2 / 5

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 
 
 4.4  หน้าที่ของผู้ตัดสินการรับรอง 
  4.4.1 พิจารณาตัดสินการคงไว้ซึ่งการรับรอง และการยกเลิกการรับรอง 
  4.4.2 สรุปผลการพิจารณาตามข้อ 4.4.1 เพ่ือให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการตามผล
การพิจารณานั้น 
  4.4.3 รายงานผลการพิจารณาให้กรมปศุสัตว์ทราบ  
  4.4.4 ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจและผู้ตรวจประเมิน ตามคู่มอืการปฏิบัติงาน
ที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
  4.4.5 ดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการตัดสินให้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย 
 4.5  การรักษาความลับและการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้ตัดสินการรับรอง ต้องรักษาความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่พิจารณาตัดสิน 

5. รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานผู้ตดัสินการรับรอง 

 5.1 ภายหลังจากที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารต่างๆ 
ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน ที่ได้รับจากหน่วยตรวจ 
สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04 ที่ได้รับจากผู้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว สาํนักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด จะดําเนินการรวบรวมเอกสารเสนอผู้ตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณาการคงไว้ซึ่งการรับรอง 
และยกเลิกการรับรอง แล้วแต่กรณีภายใน 7 วัน นับจากวันที่เห็นชอบเอกสารตามท่ีผูต้รวจประเมินเสนอ ตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การถ่ายโอนภารกิจสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส P-OUT-PRO-01 
 5.2  เอกสารที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมจากผู้ตรวจประเมิน เสนอให้ผู้ตัดสินการรับรองได้
พิจารณา เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การถ่ายโอนภารกิจสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด รหัส P-OUT-PRO-01 ข้อ 5.3.2 ดังนี้ 
  5.2.1 แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน ที่ได้รับ
จากหน่วยตรวจ สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04  
  5.2.2 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติ    
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-01 
  5.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD -02 
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  5.2.4 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action 
Request) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 (ถ้ามี) 
  5.2.5 แนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการในกรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง (ถ้ามี ในกรณีเขยีน
แยกจากในแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action Request) 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03) 
  5.2.6 หลักเกณฑ์การให้คะแนน การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
ตามชนิดสัตว์ 
   1)  หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับ
ฟาร์มไก่เน้ือ รหัส F-BR-AUD-01 
   2)  หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับ
ฟาร์มสุกร รหสั F-PIG-AUD-01 
  5.2.7 แผนผังโครงสรา้งองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม 
  5.2.8 แผนผังฟาร์ม แผนผังโรงเรือน ขนาดของแต่ละโรงเรือน (ความกว้าง x ความยาว x 
ความสูง) จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อโรงเรือน 
  5.2.9 ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
   1) จํานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และตําแหน่งที่จัดวาง (ระบุระยะทาง) 
   2) ระบบการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง 
   3) ระบบการกําจัดของเสียและน้ําเสีย 
   4) ระบบการควบคุมและกําจัดสตัว์พาหะ ตําแหน่งการวางกับดัก 
   5) ระบบการแจ้งเตือน (Alarm) 
   6) ระบบการบันทึกข้อมูลของฟาร์มที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์น้ันๆ 
  5.2.10 ภาพถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มในจุดที่สําคัญ เช่น  
   1) ภาพมุมกว้างของฟาร์ม ที่ประกอบด้วยช่ือฟาร์ม ช่ือเจ้าของฟาร์ม เน้ือที่ฟาร์ม  
   2) รั้วรอบฟาร์ม รั้วกั้นแยกระหว่างพ้ืนที่พักอาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
   3) สภาพทั่วไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
   4) สถานที่เก็บอุปกรณ์ อาหารสตัว์ สารเคมี ยา วัคซีน  
   5) ระบบการฆ่าเช้ือโรคของบุคคล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์  
   6)  ระบบการควบคุมสัตว์พาหะ 
   7) สถานที่ทําลายซาก ขยะมลูฝอย 
   8) เครื่องสํารองไฟฟ้า 
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   9) ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง 
   10) ระบบระบายนํ้าเสียจากโรงเรือน บ้านพักอาศัย สถานที่พ่นยาฆ่าเช้ือยานพาหนะ 
ห้องอาบนํ้าฆ่าเช้ือบุคคล สถานที่ล้างอุปกรณ์ 
   11) สถานที่บําบัดนํ้าเสีย (ถ้ามี) 
  5.2.11 เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ขอเพ่ิมเติม 
 5.3  ผู้ตัดสินการรับรองพิจารณาตัดสินคงไว้ซึ่งการรับรอง หรือยกเลิกการรับรอง 
  5.3.1 ในกรณียกเลิกการรับรอง ให้ผู้ตัดสินการรับรองดําเนินการพิจารณาตรวจสอบหลักฐาน 
และพิจารณายกเลิกการรับรอง 
  5.3.2 ในกรณีที่ผู้ประกอบการ ได้มีความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองและกรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์มคําขอยกเลิกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบคําขอยกเลิก ม.ฐ.ฟ.) ใหผู้้ตัดสินการรับรอง
พิจารณายกเลิกการรับรอง 
  5.3.2 จัดทําสรุปผลการพิจารณาตามแบบฟอร์มสรุปผลการตัดสนิของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสิน
การรับรอง รหัส F-OUT-CC/DP-01 ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการตามผลการพิจารณา 
  5.33 รายงานผลการพิจารณาให้กรมปศุสัตว์ทราบทุกเดือน   

6. อ่ืนๆ 

 กรณีที่มีการคดัค้าน หรือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา หรือมีความเห็นคัดค้านกับผลการตัดสินของ 
ผู้ตัดสินการรับรอง หรือผู้ตัดสินการรับรองเปลี่ยนแปลงมติโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่
เป็นกลางในการคงไว้ซึ่งการรับรอง ให้ผู้ตัดสินการรับรองแจ้งกรมปศุสัตว์เพ่ือแสดงความโปร่งใส และเป็นกลาง
ในการรับรอง 

7. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 7.1 คําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 730/2556 เร่ือง แต่งต้ังผู้ตัดสินการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 
26 สิงหาคม 2556 
 7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การถ่ายโอนภารกิจสําหรับเจ้าหน้าท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส      
P-OUT-PRO-01 
 7.3 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ รหัส 
F-BR-AUD-01 
 7.4 หลักเกณฑ์การให้คะแนน การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มสุกร รหัส 
F-PIG-AUD-01  
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 7.5 แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน ที่ได้รับจาก
หน่วยตรวจ สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รหัส F-OUT-AUD-04 
 7.6 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-01 
 7.7 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-02 
 7.8 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action Request) 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 
 7.9 แบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง รหัส F-OUT-CC/DP-01 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือกําหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดทําใบรับรอง ให้แก่ผูไ้ด้รับการรับรอง และกําหนดผู้รับผิดชอบใน
แต่ละส่วนของการดําเนินการ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการจัดทําใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สําหรับฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร 

3. นิยาม 

 3.1  ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลของหน่วยตรวจที่ดําเนินการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
 3.2 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของ หรือผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือผู้ได้รับ
ใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ 
 3.3 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ขอรับการรับรองที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ 
 3.4 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายถึง คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ     
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 729/2556 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ใหท้ําหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง
ครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุใบรับรอง 
 3.5 ผู้ตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายถึง ผู้ตัดสนิการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 730/2556 เร่ือง แต่งต้ังผู้ตัดสินการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ให้ทําหน้าที่พิจารณาการคงไว้ซึ่งการรับรอง และการ
ยกเลิกการรับรอง 
 3.6 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพ่ือประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด 
 3.7 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือ
ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ 

4. รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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 4.1 เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบมติให้การรับรองในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการหรือแบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง รหัส F-OUT-
CC/DP-01 รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง ตามมติของคณะกรรมการ 
 4.2 การจัดทําใบรับรองให้ดําเนินการตามแบบที่กําหนดดังน้ี 
  4.2.1  จัดพิมพ์รายละเอียดดังน้ี (ดังตัวอย่าง) 
   บรรทัดที่ 1:    กรมปศุสัตว์ 
   บรรทัดที่ 2:    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   บรรทัดที่ 3:  ให้ใบรับรองฉบับน้ีเพ่ือแสดงว่า 
   บรรทัดที่ 4:   ช่ือฟาร์มที่ได้รับการรับรอง 
   บรรทัดที่ 5:   ที่อยู่ฟาร์ม 
   บรรทัดที่ 6:   ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์ม.... 
   บรรทัดที่ 7:   หมายเลขรับรอง จํานวน 20 หลัก  
   บรรทัดที่ 8:   ออกให้ ณ วันท่ี/เดือน/พ.ศ. (มีผลต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการมีมติให้การ
รับรอง) กรณีต่ออายุให้เดิมคําว่า ต่ออายุ 
   บรรทัดที่ 9:    ถึง วันที่/เดือน/พ.ศ. (เป็นวันที่ครบกําหนด 3 ปี หลังจากวันที่ออกใบรับรอง) 
   บรรทัดที่ 10:  ลงนามโดยปศุสัตว์จังหวัด 
   บรรทัดที่ 11:  ช่ือ-นามสกุล ปศุสัตว์จังหวัด 
   บรรทัดที่ 12:  ตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัด.... 
  4.2.2  หมายเลขรับรอง 20 หลัก คอื กษ XX   XX   XXXXX   XXXXXXXX   XXX 
 

กษ XX XX XXXXX XXXXXXXX XXX 
รหัสที ่ 1 2 3 4 5 

 

 รหัสที่ 1 XX   (2 หลัก)   หน่วยงานรับรอง คือ กรมปศุสัตว์ = 02 
 รหัสที่ 2 XX   (2 หลัก)   ประเภทการรับรอง มาตรฐานฟาร์มใช้ระบบ GAP ในการรับรอง 
     ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร = 22 
 รหัสที่ 3 XXXXX (5หลัก)  มาตรฐานฟาร์มท่ีให้การรับรอง (ตามบัญชีรหัสมาตรฐานของ 

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) เป็นดังนี้  
    ฟาร์มสุกร  (swine farm)   =  06403 
    ฟาร์มไก่เน้ือ  (broiler farm)  =  06901 
 รหัสที่ 4 XXXXXXXX (8 หลัก) บริษัท/ผู้ประกอบการ/ฟาร์ม 
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    4 หลกัแรก เป็นรหัสพ้ืนที่ของกรมการปกครอง 4 ตัวแรก ซึ่งเป็นรหสัของจังหวัด 
และอําเภอ ปกติรหัสพ้ืนที่ของกรมการปกครองมี 6 หลัก บ่งช้ีถึงจังหวัด อําเภอ และตําบล แต่เน่ืองจากรหัสที่ 4 
ของสํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ บังคับให้มีแค ่8 หลัก   
    4 หลักหลัง กรมปศุสัตว์ต้องใช้บ่งช้ีลําดับที่ของฟาร์มที่ได้รับการรับรองของแต่ละ
ชนิดสัตว์ของจังหวัด เหลือเพียง 4 หลักแรกเท่าน้ันที่จะใช้บ่งช้ีถึงพ้ืนที่ที่ฟาร์มต้ังอยู่ จึงบ่งช้ีได้แค่จังหวัดและ
อําเภอ ไม่สามารถบ่งช้ีถึงตําบลได้ รหัสพ้ืนที่ของกรมการปกครองสามารถดูได้จาก http://www.dld.go.th/ict          
  รหัสที่ 5 ช่ือ/ชนิด/ประเภทสินค้า ใบรบัรองไม่จําเป็นต้องใช้ เน่ืองจากได้กําหนดมาตรฐานแต่ละ
ชนิดสัตว์ ในรหัสที่ 3 แล้ว จงึใช้ 000 ในรหัสที่ 5   

ตัวอย่าง การออกหมายเลขรับรองในใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เน้ือ ซึ่งต้ังอยู่ที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับภาษาไทย <—   กษ   02      22   06901    19050217    000 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับภาษาอังกฤษ  <—   AC                                                                                  
กรมปศุสัตว์ 
ระบบ  GAP 
มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ 
รหัสพ้ืนที่ของกรมการปกครอง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 
ฟาร์มไก่เน้ือลําดับที่ 217 ที่ได้รับการรับรองของจังหวัดสระบุรี 
รหัสที่  5 

 4.2.3 จากตัวอย่างใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือมาตรฐานฟาร์มมีตัวแปรที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงเม่ือมีการออกใบรับรอง ได้แก่ 

   รหัสที่ 3  = รหัสชนิดสัตว์ จากตัวอย่าง คือ 06901 (ฟาร์มไก่เน้ือ) 
   รหัสที่ 4  = 4 หลักแรก เป็นรหัสพ้ืนที่ของกรมการปกครอง  
       จากตัวอย่างคือ 1905 (อ. หนองแซง จ. สระบุรี) 
       = 4 หลักหลัง ลําดับที่ของฟาร์ม จากตัวอย่างคือ 0217 
   ช่ือฟาร์ม     = จากตัวอย่างคือ ทองอ่อนฟาร์ม 
   ที่ต้ังฟาร์ม   = จากตัวอย่าง คือ เลขที่ 33 ม.3 ต.หนองกบ อ.หนองแซง 
         จ. สระบุรี  
   ชนิดฟาร์มที่ออกใบรับรอง = จากตัวอย่างคือ ฟาร์มไก่เน้ือ  
   วันที่ออกใบรับรอง   = จากตัวอย่างคือ วันที่ 12 กันยายน 2549 
   วันหมดอายุใบรับรอง  = จากตัวอย่างคือ วันที่ 11 กันยายน 2552 
   ปศุสัตว์จังหวัด   = จากตัวอย่างคอื ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  
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  4.2.4 ฟาร์มเก่าที่ได้รบัการรับรองไปแล้ว เมื่อต่ออายุใหม่ให้ออกใบรับรองโดยเตมิคําว่า (ต่ออายุ) 
ฉบับภาษาไทย และ (Recertification) สําหรับฉบับภาษาอังกฤษ ท้ายวันที่ออกใบรับรอง 
 4.3 การกําหนดวันที่มีผลให้การรบัรอง มีดังนี้  
  4.3.1 วันที่มีผลให้การรับรองคร้ังแรก นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 
  4.3.2 การต่ออายุการรับรอง 
   1) กรณีที ่1 ผู้ประกอบการแจ้งต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่า 
4 เดือน และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการรับรองแล้วเสร็จก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ให้ทําการออก
ใบรับรองฉบับใหม่ และวันทีต่่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม  
   2) กรณีที่ 2 ผู้ประกอบการแจ้งต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่า 
4 เดือน และการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองดําเนินการหลังจากใบรับรองหมดอายุ โดยมีสาเหตุจาก 
    2.1)  ผู้ตรวจประเมิน ไม่ได้ตรวจประเมินภายในวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม 
ให้กําหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม โดยถือว่าเป็นการต่ออายุการรับรอง  
    2.2) หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการขอรับการรับรองใหม่ 
และให้กําหนดวันที่มีผลให้การรับรองเป็นไปตามมติคณะกรรมการ 
   3) กรณีที่ 3  ผู้ประกอบการไม่ได้แจ้งต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอายไุม่น้อย
กว่า 4 เดือน และมีการตรวจประเมินหลังใบรับรองหมดอายุ หรือกรณีที่ผูป้ระกอบการไม่ได้แจ้งต่ออายุการรับรอง 
ให้ถือเป็นการขอรับการรับรองใหม่ (ไม่ได้รับการต่ออายุการรับรอง) ให้กําหนดวันที่มีผลให้การรับรองเป็นไป
ตามมติคณะกรรมการ 
   4) กรณีที่ 4 การโอนกิจการให้สมาชิกในครอบครัวดําเนินการแทน ให้ผู้ประกอบการ
แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติ           
ทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามท่ีได้รับการรับรอง และใหส้ํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิกใบรบัรองฉบับเดิม โดยไม่ต้องมีการตรวจ
ประเมนิ และใบรับรองฉบับใหม่มีอายุเท่ากบัใบรบัรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งน้ีผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรอง
ฉบับเดิมให้แกส่ํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
   5) กรณีที่ 5 การโอนกิจการให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่สมาชิกภายในครอบครัว ให้ผู้ประกอบการ
แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือดําเนินการตรวจประเมินและเสนอคณะกรรมการ 
พิจารณาให้การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ใบรบัรองฉบับใหมม่ีอายุเท่ากับใบรับรอง
ฉบับเดิมที่เหลอือยู่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
   6) กรณีที่ 6 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบที่ให้การรับรอง เช่น การเปลี่ยน
ระบบการผลิต การเปลี่ยนนโยบายการบริหาร เป็นต้น ใหผู้้ได้รับการรับรองแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ
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เป็นลายลักษณอั์กษร หากพิจารณาแล้วมีผลกระทบต่อระบบที่ให้การรับรอง ให้ดําเนินการตรวจประเมินเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ใบรับรองฉบับใหม่มีอายุ
เท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลอือยู่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แกส่ํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
   7) กรณีที่ 7 กรณีการเปลี่ยนช่ือสถานประกอบการ หากพิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบ
ต่อระบบที่ให้การรับรอง ให้แจ้งผู้ประกอบการส่งหลักฐานการเปล่ียนแปลงให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม โดยไม่ต้องมีการตรวจประเมิน 
โดยใบรับรองฉบับใหม่มีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งน้ีผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม
ให้แกส่ํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  4.3.3 การยกเลิกใบรับรองให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิกการรับรอง รหัส    
P-OUT-CNC-01 
 4.4  ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบรับรอง 
 4.5  เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทําสําเนาจากต้นฉบับใบรับรอง และ
ส่งต้นฉบับใบรับรองให้ผู้ประกอบการ 
 4.6  เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดเก็บสําเนาใบรับรอง เข้าแฟ้มประวัติ
ผู้ยื่นคําขอ จากนั้นจัดทําทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับการรับรอง โดยปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับ
การรับรองให้เป็นปัจจุบัน และจัดส่งทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้สํานักงานปศุสัตว์เขต 
เพ่ือรวบรวมส่งให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบอย่างเป็นประจําทุกเดือน 

5. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยกเลิกการรับรอง รหัส P-OUT-CNC-01 
 5.2 แบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง รหัส F-OUT-CC/DP-01 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการยกเลิกการรับรอง ใหเ้ป็นไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมการปฏิบัติงานการยกเลิกการรับรอง ต้ังแต่สาเหตุการยกเลิกการรับรอง      
การดําเนินการพิจารณายกเลิกการรับรอง จนถึงแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ 

3. นิยาม 

 3.1 ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคลของหน่วยตรวจท่ีดําเนินการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
 3.2 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของ หรอืผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือผู้ได้รับ   
ใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ 
 3.3 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ขอรับการรับรองที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ 
 3.4 ผู้ตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายถึง ผู้ตัดสินการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 730/2556 เร่ือง แต่งต้ังผู้ตัดสินการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ให้ทาํหน้าที่พิจารณาการคงไว้ซึ่งการรับรอง และการยกเลกิ
การรับรอง 
 3.5 การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายถึง การอนุมัติยกเลิกการรับรอง    
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยผู้ตัดสินการรับรองแก่ผู้ประกอบการ
ที่เลิกประกอบกิจการ เสียชีวิต โอนกิจการให้บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่สมาชิกในครอบครัว ขอยกเลิกการรับรองหรือ    
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดที่มีการเปลีย่นแปลงภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ 
 3.6 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือ
ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ 

4. การยกเลิกการรับรอง 

 4.1 การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการท่ีได้รับการรับรอง 
  4.1.2 ผู้ได้รับการรับรอง เป็นบุคคลล้มละลาย  
  4.1.3 ผู้ได้รับการรับรองเสียชีวิต  
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  4.1.4 ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว 
  4.1.5 ผู้ได้รับการรับรอง แจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
  4.1.6 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดใหม่ได้ 
 4.2 การดําเนินการสําหรับกรณีที่ 4.1.1 – 4.1.4  
  เมื่อผู้ตรวจประเมินหรอืเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้รับทราบจากหน่วยงานราชการ หรือข้อมลูข่าวสาร 
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ ว่าผู้ได้รับการรับรองได้เลิกกิจการแล้ว หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
หรือเสียชีวิต หรือโอนกิจการให้บุคคลอืน่ที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว ให้สืบหาข้อเท็จจริงและจดัหาหลักฐาน
ประกอบอย่างเป็นทางการ เป็นลายลักษณ์อักษร เมือ่ได้หลกัฐานชัดเจนว่าผู้ได้รับการรับรอง เลกิประกอบกิจการ 
หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเสียชีวิต หรือโอนกิจการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว ใหเ้จ้าหน้าที่
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทําบันทึกสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงและสรุปรายงานเสนอผู้ตัดสินการรับรอง
พิจารณาตามข้อ 4.5 
 4.3 การดําเนินการสําหรับกรณีที่ 4.1.5  
  เมื่อผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ได้รับคําขอยกเลิกการรับรองจากผู้ได้รับการรับรอง
ตามแบบคําขอยกเลิกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ (แบบคําขอยกเลิก ม.ฐ.ฟ.) ที่แจ้ง   
ความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดทําบันทึกสรุปรายละเอียด
ข้อเท็จจริงและสรุปรายงานเสนอผู้ตัดสินการรับรองพิจารณาตามข้อ 4.5 
 4.4  การดําเนินการสําหรับกรณีที่ 4.1.6  
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง กรมปศุสัตว์แจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทุกราย
ทราบล่วงหน้า เพ่ือปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับข้อกําหนดใหม่ ตามระยะเวลาที่กําหนด และเมื่อครบ
กําหนดเวลาผู้ตรวจประเมินจะดําเนินการตรวจประเมินตามข้อกําหนดใหม่ ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานการเตรียม 
การตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การจัดทํารายงานและการพิจารณาผลการตรวจประเมิน สําหรับผู้ตรวจ
ประเมิน รหัส P-OUT-AUD-01 แต่หากพบว่าผู้ได้รับการรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไขใดๆ ให้ผู้ตรวจประเมิน
สรุปผลการตรวจประเมินเสนอเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และส่งให้ผูตั้ดสินการรับรองพิจารณายกเลิก
การรับรองตามข้อ 4.5 
 4.5  ผู้ตัดสินการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรองและจัดทํารายงานการตัดสินของผู้ตัดสินการรับรอง 
ตามแบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง รหัส F-OUT-CC/DP-01จากน้ันจัดส่ง
ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการ 
 4.6  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ดําเนินการตามคําตัดสินของผู้ตัดสินการรับรอง หากผู้ตัดสินการรับรอง
มีมติให้ยกเลิกการรับรอง ใหจ้ัดทําหนังสือลงทะเบียนแจ้งผู้ได้รับการรับรองทราบ เพ่ือขอใบรับรองฉบับเดิมคืน
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ภายใน 30 วนันับจากวันที่ออกหนังสือ แล้วปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน
และจัดส่งให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
 4.7 กรณีทีผู่้ได้รับการรับรองทําใบรับรองฉบับเดิมสญูหาย ใหจ้ัดส่งสําเนาใบแจ้งความมายังสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือเป็นหลักฐาน 

5. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การจัดทํารายงานและ
การพิจารณาผลการตรวจประเมิน สําหรับผู้ตรวจประเมิน รหัส P-OUT-AUD-01 
 5.2 แบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง รหัส F-OUT-CC/DP-01 
 5.3 แบบคําขอยกเลิกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ (แบบคําขอยกเลิก ม.ฐ.ฟ.) 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการพักใช้ และการเพิกถอนใบรับรอง ใหเ้ป็นไปในรูปแบบเดียวกันและ
มีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

ขั้นตอนฉบับน้ีครอบคลุมการปฏิบัติงาน  การพักใช้  การเพิกถอนใบรับรอง ต้ังแต่การตรวจพบสาเหตุ
และหลักฐานซึง่จะนําไปสู่การพักใช้ หรือเพิกถอนใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง การพิจารณา
ตัดสินการพักใช้และเพิกถอนใบรับรองของคณะกรรมการ จนถึงแจ้งใหผู้ป้ระกอบการทราบ 

3. นิยาม 

 3.1  ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลของหน่วยตรวจท่ีดําเนินการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
 3.2 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ขอรับการรับรองที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ 
 3.3 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายถึง คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ      
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที ่ 729/2556 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลงวันที ่26 สิงหาคม 2556 ใหท้ําหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง
ครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุใบรบัรอง 
 3.4 การพักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายความว่า การอนุมัติพักใช้การรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยคณะกรรมการจากผู้ประกอบการ   
ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรอง และ/หรือระบบที่ได้รับ
การรับรอง และ/หรือไม่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กําหนด และ/หรือมีการพักการเลี้ยงสัตว์
ที่ได้รับการรับรองช่ัวคราวต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ปี 
 3.5 การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายความว่า การอนุมัติเพิกถอน    
การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยคณะกรรมการจาก
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง และ/หรือไม่
ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองในสาระสําคัญ และ/หรือไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองภายหลัง  
การถูกพักใช้การรับรอง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี และ/หรือมีข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการพิจารณา    
เห็นว่าอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง 



64 คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

หน่วยงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

P-OUT-SC/WC-01 1 0 2 / 4

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 
 
 3.6 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือ
ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ 

4. รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 4.1 การพักใช้การรับรอง 
  4.1.1 ผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือรับทราบว่าผู้ได้รับการรับรอง
เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ 
   1) ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทั่วไป ในการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมิน    
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 ข้อ 9 เง่ือนไขสําหรับผู้ได้รับการรับรอง 
ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการปลอมแปลงวันหมดอายุในใบรบัรอง เป็นต้น 
   2) ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข และผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนให้จัดส่งแนวทางการแก้ไข 
2 ครั้ง รวมเป็น 30 วัน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด นับแต่วันที่ตรวจประเมินแล้ว 
   3) พ้นระยะเวลาที่ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 คร้ัง ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก 
   4) มีการพักเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการรับรองเป็นการช่ัวคราวต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ปี 
  4.1.2 ผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมหลักฐานและเอกสาร   
ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามข้อ 4.1.1 เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาพักใช้ใบรับรอง 
  4.1.3 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผลการดําเนินการปฏิบัติ ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบ หน้าที่ และการดําเนินงาน สําหรับคณะกรรมการ รหัส P-OUT-CC-01  
  4.1.4 กรณีคณะกรรมการมีมติให้พักใช้ใบรับรอง ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณา
ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการ ตามแบบฟอร์มสรปุผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง 
รหัส F-OUT-CC/DP-01 ทั้งนี้การพักใช้การรับรองแต่ละครั้ง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันแต่ไม่เกนิ 180 วัน 
และกําหนดวันที่พักใช้การรับรองให้มีผลหลงัจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน 
  4.1.5 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบว่าถูกพักใช้การรับรอง 
และให้หยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ในวันที่ถูกพักใช้ 
  4.1.6 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการพักใช้ให้กรมปศสุตัว์ทราบ 
  4.1.7 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจติดตามผลการปฏิบัติ ตามระบบที่ได้รับการรับรองอีกครั้ง 
ก่อนครบระยะเวลาพักใช้การรบัรองอย่างน้อย 15 วัน 
   1) กรณีผู้ได้รับการรับรองสามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิผล ให้คงไว้ซึ่ง 
การรับรองต่อไป (กรณีที่ยังอยู่ในช่วงอายุใบรับรอง) แต่ถ้าใบรับรองหมดอายุ ให้ยื่นขอต่ออายุใบรับรองใหม่ 
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   2) กรณีผู้ได้รับการรับรอง ยังไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงระบบที่ได้รับการรับรองได้อีก     
ให้ดําเนินตามข้อ 4.1.2-4.1.5 อีกครั้งหน่ึง และหากผลการดําเนินการในรอบท่ี 2 นีพ้บว่าคณะกรรมการมีมติ
ให้พักใช้การรบัรองอีก ถือว่ามีการพักใช้ใบรับรอง 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 ปี ให้ดําเนินการในกรณีเพิกถอน
ใบรับรองต่อไป (ดําเนินการตามข้อ 4.2) 
  4.1.8  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองว่าถูกพักใช้ 
และแจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
 4.2 การเพิกถอนการรับรอง 
  4.2.1 ผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือรับทราบว่าผู้ได้รับการรับรอง
เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ 
   1) ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทั่วไปในการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 ข้อ 9 เง่ือนไขสําหรับผู้ได้รับการรับรอง และส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อการรับรอง ตัวอย่างเช่น ปลอมแปลงใบรับรองให้ผู้อ่ืนนําไปใช้หรือนําผลผลติจากฟาร์มอ่ืนมาอ้างอิง
การรับรองในชื่อของฟาร์มที่ได้รับการรับรอง 
   2) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองในสาระสําคญั ตัวอย่างเช่น มหีลักฐานที่พิสูจน์
ได้ว่ามีการใช้สารต้องห้ามในฟาร์มหรือตรวจพบในผลผลิต 
   3) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรอง 2 ครั้ง ใน
ระยะเวลา 3 ปี 
   4) มีข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ
การรับรอง ตังอย่างเช่น มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีการนําซากสัตว์ไปทิ้งในแหล่งน้ําสาธารณะ หรือมีการปล่อย
น้ําเสียที่มีค่าไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ และส่งผลกระทบรนุแรงต่อสภาพแวดล้อม 
  4.2.2 ผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมหลักฐานและเอกสาร    
ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามข้อ 4.2.1 เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาเพ่ือเพิกถอนใบรับรอง 
  4.2.3 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผล ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน องค์ประกอบ หน้าท่ี 
และการดําเนินงาน สําหรับคณะกรรมการ รหัส P-OUT-CC-01  
  4.2.4 กรณีคณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนใบรับรอง ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณา   
ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการ ตามแบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง 
รหัส F-OUT-CC/DP-01 ทั้งนี้วันเพิกถอนการรับรองให้มีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน 
  4.2.5 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดทําหนังสือแจ้งผู้ได้รับการรับรองทราบว่าถูกเพิกถอน และขอ
ใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือ 



66 คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

หน่วยงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

P-OUT-SC/WC-01 1 0 4 / 4

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 
 
  4.2.6 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับการรับรอง ให้เป็นปัจจุบัน
และแจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
   1) กรณีถกูเพิกถอนใบรบัรอง ใหผู้้ถูกเพิกถอนใบรับรอง หยุดการใช้หรืออ้างถึงใบรับรอง  
   2) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในทะเบียนประวัติเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือถูก
เพิกถอนใบรับรอง จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์เป็นเวลา 3 ป ี

5. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 5.1 ข้อกําหนดทั่วไปในการขอรับถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ด้าน
ปศุสัตว์ รหัส P-OUT-GAP-01 
 5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน องค์ประกอบ หน้าที่ และการดําเนินงาน สําหรับคณะกรรมการ รหัส    
P-OUT-CC-01 
 5.3 แบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง รหัส F-OUT-CC/DP-01 
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หน่วยงาน 

ขั้นตอนการฝึกอบรมผู้ประกอบการ 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

P-OUT-FAM-01 1 0 1 / 1

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 
 
1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของสํานกังานปศุสัตว์จังหวัด และสํานกังานปศุสัตว์เขต ในการดําเนินการ
อบรมหลักสูตร “มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์สําหรับผู้ประกอบการ” ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมต้ังแต่การรับสมัครผู้ประกอบการ การจัดการฝึกอบรมจนถึงการออก        
ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผูป้ระกอบการ 

3. นิยาม 

 3.1 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของ หรอืผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือผู้ได้รับ
ใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 4.1  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  
  4.1.1 ดําเนินการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการท่ีมีความประสงค์จะอบรมหลักสูตร “มาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สําหรับผู้ประกอบการ” หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
  4.1.2 รวบรวมรายช่ือผู้ประกอบการส่งไปยังสํานักงานปศุสัตว์เขต 
 4.2 สํานักงานปศุสัตว์เขต ดําเนินการจัดฝึกอบรม 
  4.2.1 ให้คณะกรรมการฝึกอบรมผู้ประกอบการแจ้ง วัน เวลา สถานที่ที่ฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการ
ที่เข้ารับการฝกึอบรมทราบ 
  4.2.2 ในการฝึกอบรม ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร       
ที่กรมปศุสัตว์กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงผ่านการฝึกอบรม 
  4.2.3 คณะกรรมการฝึกอบรมผู้ประกอบการ จัดทําใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ      
ที่ผ่านการฝึกอบรมเสนอปศุสตัว์เขตลงนาม และมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ประกอบการ 
  4.2.4 ส่งรายช่ือผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 



68 คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

หน่วยงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
ในฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ในฟาร์มไก่เนื้อ
และฟาร์มสุกร สําหรับส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมี
ประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย  

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมข้อควรปฏิบัติก่อนการเก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บตัวอย่าง และรายการวิเคราะห์
ตัวอย่างอาหารสัตว์ภายในฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร 

3. นิยาม 

 3.1  ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลของหน่วยตรวจท่ีดําเนินการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

4. ข้อควรปฏบิัติก่อนการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว ์

 4.1 ผู้ตรวจประเมินต้องสอบถามและศึกษารายละเอียด วิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ ปริมาณที่เก็บ 
วิธีการรักษาคุณภาพตัวอย่าง การจัดส่งตัวอย่าง เป็นต้น จากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ส่งตรวจวิเคราะห์ 
 4.2 ผู้ตรวจประเมินต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะ และอื่นๆ ที่ใช้ในการเก็บและส่งตรวจ
ตัวอย่างอาหารสัตว์ ตามที่หอ้งปฏิบัติการได้กําหนดไว้ 

5.  ห้องปฏิบตัิการทดสอบ  

 ผู้ตรวจประเมิน ติดต่อขอรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างอาหารสัตว์ จากห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่มีรายการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ที่ต้องการ ดังนี้ 
 5.1 ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สํานักตรวจสอบคุณภาพสนิค้าปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์ 
เลขที่ 91 หมูท่ี่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หมายเลขโทรศัพท์     
0-2967-9759 โทรสาร 0-2967-9753  หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในสังกัดกรมปศุสัตว์  
 5.2 ห้องปฏิบัติการทดสอบภาคเอกชน ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ (Accreditation Body, AB) ในรายการทดสอบคุณภาพ
อาหารสัตว์ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด และต้องผ่านการตรวจประเมินความสามารถด้านวิชาการจากกรมปศุสัตว์ 
ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2967-9702 และ 0-2967-9700 ต่อ 2101-2103 ในวันและเวลาราชการ  
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หน่วยงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
ในฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

WI-OUT-AUD-01 1 1 2 / 2
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6. การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 

 6.1 ให้ผู้ตรวจประเมินเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ระยะให้ผลผลิตจากฟาร์มไก่เน้ือ หรือฟาร์มสกุร ทีข่อ
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือต่ออายุการรับรอง โดยในฟาร์มสุกรให้เก็บตัวอย่าง   
อาหารสัตว์ในระยะสุดท้ายก่อนจําหน่าย  
 6.2 ผู้ตรวจประเมินสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่มีลักษณะแห้งไม่เปียกน้ํา จากรางอาหารหรือจากถุง
อาหารสัตว์ที่จะเทให้สัตว์กินถุงเดียวกัน แล้วแยกออกเป็น 3 ส่วนๆ ละ 500 กรัมโดยประมาณ บรรจุใน
ถุงพลาสติกและใส่ในซองกระดาษสีนํ้าตาลอีกช้ันหน่ึง พร้อมกรอกรายละเอียดบนซองและลงนามให้ครบถ้วน 
   6.2.1 ในกรณีส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ไปที่ห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อ 5.1 ให้ส่งตัวอย่าง
อาหารสัตว์ถุงที่ 1 และถุงที่ 2 ให้กับสํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
พร้อมแบบส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ และติดตามผลการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
   6.2.2 ในกรณีส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ไปที่ห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อ 5.2  
    1) ให้ผู้ตรวจประเมินส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ถุงที่ 1 ส่งห้องปฏิบัติการทดสอบ และ
ติดตามผลการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
    2) ถุงที่ 2 มอบใหส้ํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  
 6.3  ผู้ตรวจประเมินบันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ฉบับจริง และมอบสําเนาบันทึกการเก็บตัวอย่าง
อาหารสัตว์พร้อมอาหารสัตว์ถุงที่ 3 ใหผู้้ประกอบการเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 6 เดือน ในที่สะอาด แห้ง ไม่มี
แสงแดด ไม่มมีดหรือแมลง และห้ามเปิดถงุ 
 6.4  ในกรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์เป็นบวก (+ ve) หรือรายงานว่าพบ ให้ผู้ตรวจประเมิน
แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ทันท ี

7. รายการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ 

 อาหารสัตว์จากฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร มีรายการวิเคราะห์ดังนี้ 
 7.1. Nitrofuran group 
 7.2 Oxytetracycline 
 7.3 Chlortetracycline 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือใหผู้้ตรวจประเมินใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การเก็บตัวอย่างน้ําในฟารม์ไก่เน้ือและฟารม์สกุร 
สําหรับส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีประสทิธิภาพ 

2. ขอบข่าย  

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมข้อควรปฏิบัติก่อนการเก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บตัวอย่าง และรายการวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ําภายในฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร 

3. นิยาม 

 3.1  ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลของหน่วยตรวจท่ีดําเนินการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

4. ข้อควรปฏบิัติก่อนการเก็บตัวอย่างน้าํ 

 4.1 ผู้ตรวจประเมินต้องสอบถามและศึกษารายละเอียด วิธีการเก็บตัวอย่างน้ํา ปริมาณที่เก็บ วิธีการ
รักษาคุณภาพตัวอย่าง การจัดส่งตัวอย่าง เป็นต้น จากห้องปฏิบัติการที่ส่งตรวจวิเคราะห์ 
 4.2 ผู้ตรวจประเมินต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะ และอื่นๆ ที่ใช้ในการเก็บและส่งตรวจ
ตัวอย่างน้ํา ตามท่ีห้องปฏิบัติการได้กําหนดไว้ 

5. การเก็บตัวอย่างน้าํ 

 5.1 ให้ผู้ตรวจประเมินเก็บตัวอย่างน้ําที่ให้ไก่เน้ือและสุกรกิน จากฟาร์มไก่เน้ือหรือฟาร์มสุกรที่ขอรับ
การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือต่ออายุการรับรอง เก็บตัวอย่างน้ําให้ถูกวิธี ได้ปริมาณ 
และจํานวนที่เพียงพอตามท่ีห้องปฏิบัติการกําหนดไว้ 
 5.2 ผู้ตรวจประเมินเก็บตัวอย่างน้ําที่ให้ไก่เนื้อหรือสุกรกิน พร้อมบันทึกรายละเอียดที่จําเป็นให้ครบถ้วน
และสามารถสอบย้อนกลับได้ เช่น ช่ือฟาร์ม ช่ือผู้ประกอบการ สถานที่เกบ็ตัวอย่างน้ํา ประเภทของตัวอย่างน้ํา 
วันที่เก็บตัวอย่างน้ํา เป็นต้น 
 5.3 หลังจากที่ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งตัวอย่างน้ําไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อตรวจ
วิเคราะห์ตามรายการทดสอบคุณภาพน้ําที่กรมปศุสัตว์ได้กําหนด และติดตามผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด้วย 
ทั้งน้ี ให้ผู้ตรวจประเมนิสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมที่กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2967-9702 และ 0-2967-9700 ต่อ 2101-2103 ในวันและเวลาราชการ 
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 5.4  ในกรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์น้ําสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ให้ผู้ตรวจประเมินแจ้ง
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ทันท ี

6. รายการวเิคราะห์ตัวอย่างน้ํา 

 6.1 น้ําบริโภค มีรายการวิเคราะห์ ดังน้ี คุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะทางฟิสิกส์ คุณลักษณะทางเคมี 
คุณลักษณะสารที่เป็นพิษ และคุณลักษณะทางจุลชีววิทยา ผลการวิเคราะห์ต้องเป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้ใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนํ้าบริโภคตามข้อ 7  
 6.2 น้ําบาดาล มีรายการวิเคราะห์ ดังนี้ คุณลกัษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะ
สารที่เป็นพิษ และคุณลักษณะทางจุลชีววิทยา ผลการวิเคราะห์ต้องเป็นไปตามที่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าบาดาลท่ีจะใช้บริโภคได้ตามข้อ 8 

7. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนํ้าบริโภค 

 อ้างอิงจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เร่ือง ยกเลกิมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ําบริโภค เลม่ 1 
ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรมน้าํบริโภค (มอก.257-2549) ตีพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 64 ง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 มรีายละเอียดดังน้ี 
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 7.1  คุณลักษณะทั่วไป 

ต้องปราศจากสิ่งแปลกปลอมและกลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นที่น่ารังเกียจ 

7.2  คุณลักษณะทางฟิสิกส์ 
1. สี ต้องไม่เกิน 5 หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์ (platinum-cobalt scale) 
2. ความขุ่น ต้องไม่เกิน 5 หน่วยเอ็นทียู (nephelometric tirbidity unit, NTU) 
3. ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 

7.3  คุณลักษณะทางเคมี 

รายการ 
เกณฑ์ที่กําหนดสูงสุด (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร) 
น้ําบริโภค ประเภทที่ 1 

บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนทิ 
น้ําบริโภค  ประเภทที่ 2 
ไม่บรรจุในภาชนะบรรจุ 

ปริมาณสารทีล่ะลายทั้งหมด  
(total dissolved solids) 

500 600 

เหล็ก  0.3 ไม่ได้กําหนด 
แมงกานีส 0.05 0.1 
ทองแดง  1 ไม่ได้กําหนด 
สังกะสี  3 ไม่ได้กําหนด 
ความกระด้างทั้งหมด  
(คํานวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) 

100 300 

ซัลเฟต 200 250 
คลอไรด์  250 ไม่ได้กําหนด 
ฟลูออไรด์ 0.7 1 
ไนเทรต (คํานวณเป็นไนโตรเจน) 4 10 
ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซลัโฟเนต  0.2 ไม่ได้กําหนด 
ฟีนอลิกซับสแตนซ์  0.001 0.005 
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7.4 คุณลักษณะสารที่เป็นพิษ 

รายการ เกณฑ์ที่กําหนดสูงสุด (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร) 
ปรอท 0.001 
ตะก่ัว 0.01 
สารหน ู 0.01 
ซิลีเนียม 0.01 
โครเมียม 0.05 
ไซยาไนด์ 0.07 
แคดเมียม 0.003 
แบเรียม 0.7 

7.5 จุลินทรีย์ที่มีในน้ําบริโภค 

รายการ ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนด 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ต้องน้อยกว่า 1.1 ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
เอสเชอริเชีย โคไล  
(Escherichia coli)  

ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 ลกูบาศก์เซนติเมตร 

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส  
(Staphylococcus aureus) 

ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 ลกูบาศก์เซนติเมตร 

ซาลโมเนลลา  
(Salmonella) 

ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์  
(Clostridium perfringens) 

ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

* ในกรณทีี่มีโรคระบาดทางน้ําในท้องถิ่นน้ัน ให้ตรวจจุลินทรยี์ที่เป็นสาเหตุของโรคระบาดในขณะน้ันด้วย เช่น 
อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ บิด 
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กรมปศุสัตว์ 

WI-OUT-AUD-02 1 1 5 / 6

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2557 
 
8. มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใช้บริโภคได้ 

 อ้างอิงจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 มรีายละเอียดดังน้ี 

8.1 คุณลักษณะทางกายภาพ 

รายการ เกณฑ์กําหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
สี (Color) หน่วย แพลทินัม-โคบอลต์ 5 15 
ความขุ่น (Turbidity) หน่วยความขุ่น 5 20 
ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 7.0 – 8.5 6.5 – 9.2 

8.2 คุณลักษณะทางเคมี (หน่วย มิลลิกรัมต่อลติร) 
รายการ เกณฑ์กําหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

เหล็ก (Fe) ไม่เกินกว่า 0.5 1.0 
แมงกานีส (Mn) ไม่เกินกว่า 0.3 0.5 
ทองแดง (cu) ไม่เกินกว่า 1.0 1.5 
สังกะสี (Zn) ไม่เกินกว่า 5.0 15 
ซัลเฟต (SO4) ไม่เกินกว่า 200 250 
คลอไรด์ (Cl) ไม่เกินกว่า 250 600 
ฟลูออไรด์ (F) ไม่เกินกว่า 0.7 1.0 
ไนเตรท (NO3) ไม่เกินกว่า 45 45 
ความกระด้างทั้งหมด 
(Total hardness as CaCo3)     

ไม่เกินกว่า 300 500 

ความกระด้างถาวร 
(Non-carbonate hardness as CaCo3) 

ไม่เกินกว่า 200 250 

ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ 
(Total dissolved solids) 

ไม่เกินกว่า 600 1,200 
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หน่วยงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
การเก็บตัวอย่างน้ํา 

ในฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มสุกร 

หมายเลขเอกสาร ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

WI-OUT-AUD-02 1 1 6 / 6

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2557 
 

8.3 คุณลักษณะทีเ่ป็นพิษ (หน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร) 
รายการ เกณฑ์กําหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

สารหนู (As) ต้องไม่มีเลย 0.05 
ไซยาไนด์ (CN) ต้องไม่มีเลย 0.1 
ตะก่ัว (Pb) ต้องไม่มีเลย 0.05 
ปรอท (Hg) ต้องไม่มีเลย 0.001 
แคดเมียม (Cd) ต้องไม่มีเลย 0.01 
ซิลิเนียม (Se) ต้องไม่มีเลย 0.01 

8.4 คุณลักษณะทางบัคเตร/ีแบคทเีรีย 
รายการ เกณฑ์กําหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

Standard plate count    
ไม่เกินกว่า 500  

โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
- 

Most probable numble of Coliform 
organism (MPN) 

น้อยกว่า 2.2  
ต่อร้อยลูกบาศก์เซนติเมตร 

- 

E.coli ต้องไม่มีเลย - 
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ช่ือฟาร์ม..........................................................................                                                 
ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม    ตรวจเพิ่มเติม                                               

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  ครั้งท่ี 1....................................... ครั้งท่ี 2........................................
เกณฑ์ในการ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก  โรงฆ่าสัตว์ปีก REC
           อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
           หรือมีมาตรการอ่ืนๆที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้
    1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมขัง REC
    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR
           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเสี่ยง ต้องมี
           มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน

    1.2.1 เนื้อที่ของฟาร์มต้องเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม  REC
    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี  มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน  แยกจากบ้านพักอาศัย MAJOR
           และสํานักงาน
    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์  หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MAJOR
    1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน MINOR
    1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์  เป็นสัดส่วน MAJOR
    1.2.6 มีร้ัวรอบบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์  ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MAJOR
    1.2.7 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม MINOR
           สะดวกในการขนส่ง

    1.3.1 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่มีส่วนที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวไก่เนื้อ MAJOR
    1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงไก่เนื้อให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ MAJOR
           โรงเรือนระบบเปิด น้ําหนักไก่เนื้อรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร
           โรงเรือนระบบปิด น้ําหนักไก่เนื้อรวมไม่เกิน 33 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร
    1.3.3 มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างและมีความเข้มของแสงสว่างค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 ลักซ์ MINOR
           ที่ระดับตาไก่เนื้อ ส่องสว่างอย่างน้อยใน 80% ของพื้นที่การเลี้ยง รวมทั้งมีระยะมืด
           ที่เหมาะสมโดย อายุไก่เนื้อตั้งแต่ 7 วันหลังลงไก่จนถึง 3 วัน ก่อนจับส่งโรงฆ่า
           ต้องมีช่วงมืดอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงต่อวัน โดยควรมี 4 ช่ัวโมงที่ต่อเนื่องกัน
    1.3.4 การหมุนเวียนอากาศต้องเหมาะสมตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR
    1.3.5 ฝุ่นละออง  ต้องไม่เกินตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR
    1.3.6 อุณหภูมิ   ต้องเหมาะสม  ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR
    1.3.7 ความช้ืนสัมพัทธ์ต้องเหมาะสม  ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR
    1.3.8 ปริมาณแก๊ส ตรวจวัดที่ระดับหัวไก่  แอมโมเนีย ไม่เกิน 20 พีพีเอ็ม   MINOR
           คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 3000 พีพีเอ็ม

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ)

   1.1 สถานที่ต้ัง

   1.2  ผังและลักษณะฟาร์ม

   1.3  โรงเรือน

วันท่ี  ตรวจประเมิน ........................ วันท่ี ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งท่ี 1..........................  ครั้งท่ี 2..........................

ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบของฟาร์ม

หัวข้อ

รหัส  F-BR-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า  1/5
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เกณฑ์ในการ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    2.1 อาหารสัตว์มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR
    2.2 กรณีซื้ออาหารสัตว์ต้องซื้อจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ MAJOR
         ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง 
         ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
    2.3 การใช้อาหารสัตว์ผสมยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล MAJOR
         รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์
         ทั่วไปและมีป้ายบ่งช้ี
    2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น MAJOR
         อย่างสม่ําเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
         สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 
    2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม MAJOR
          -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 
          -สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์
          -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
    2.6 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR
    2.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ  และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือ MINOR
         การจัดการประจําฟาร์ม
    2.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR
         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    3.1 แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้ MAJOR
    3.2 น้ําที่ให้ไก่เนื้อกินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ MINOR
         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้น้ําบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
         น้ําบาดาลที่บริโภคได้  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    3.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ให้ไก่เนื้อกินด้าน กายภาพ เคมี MINOR
         ความเป็นพิษและจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม  และมีการส่งตรวจวิเคราะห์
         คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอ่ืนที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    3.4 มีปริมาณน้ําเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR
    3.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR
         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ)
ผลการตรวจหัวข้อ

2.  อาหารสําหรับไก่เน้ือ

3. นํ้า

รหัส  F-BR-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า  2/5
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เกณฑ์ในการ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    4.1.1 การเตรียมโรงเรือน MINOR
    4.1.2 การกกลูกไก่ MINOR
    4.1.3 การจัดการด้านอาหารและน้ํา MINOR
    4.1.4 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MINOR
    4.1.5 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์                     MINOR
    4.1.6 การจัดการเรื่องสุขาภิบาล  และสิ่งแวดล้อม MINOR
    4.1.7 การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยงและการขนส่ง MINOR

    4.2.1 จํานวนบุคลากรต้องเหมาะสม ดังนี้ MINOR
             - ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ 1 คน ระบบเปิด  ดูแลไก่เนื้อไม่เกิน 10,000 ตัว 
                                     ระบบปิด   ดูแลไก่เนื้อไม่เกิน 100,000 ตัว 
             - ผู้ควบคุมดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ หรือสัตวบาล 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน1,000,000 ตัว 
             - สัตวแพทย์ 1 คน ดูแลไก่เนื้อไม่เกิน 5,000,000 ตัว 
    4.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม REC
    4.2.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแลด้าน MAJOR
           สุขภาพไก่เนื้อ
    4.2.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี REC
    4.2.5 บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี MAJOR

    4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบียบสามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึง MINOR
           และสะดวกในการปฏิบัติงาน
    4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ และมีอ่างน้ํายาฆ่าเช้ือโรค MAJOR
           สําหรับจุ่มเท้าบุคคลก่อนเข้า - ออกโรงเรือน
    4.3.3 มีการจัดการโรงเรือน  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนําไก่เนื้อเข้าเลี้ยง MAJOR
    4.3.4 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร MINOR
    4.3.5 วัสดุรองพื้นที่ใช้ในโรงเรือน ต้องแห้ง สะอาด และอยู่ในสภาพเหมาะสม MINOR
    4.3.6 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนให้ปลอดภัยต่อไก่เนื้อ  และผู้ปฏิบัติงาน MINOR
    4.3.7 มีการตรวจสภาพการทํางานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆทุกวัน MINOR
    4.3.8 มีระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแก้ไข กรณีระบบการผลิตขัดข้อง MAJOR
    4.3.9 มีอุปกรณ์สํารองเมื่อเกิดชํารุดเสียหาย MINOR
    4.3.10 มีการทําความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค โรงเรือน อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบ MAJOR
            รวมทั้งปิดพักโรงเรือนไม่น้อยกว่า 14 วัน  เว้นแต่กรมปศุสัตว์ประกาศเป็นอย่างอ่ืน

   4.3  การทําความสะอาดและบํารุงรักษา

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ)

   4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม

หัวข้อ ผลการตรวจ

4. การจัดการฟาร์ม

   4.2  บุคลากร

รหัส  F-BR-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า  3/5



79คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

เกณฑ์ในการ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    5.1.1 ไก่เนื้อที่นําเข้าเลี้ยงต้องสามารถระบุแหล่งที่มาได้ MAJOR
    5.1.2 การทําลายเช้ือโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม
             - การทําลายเช้ือโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR
             - การทําลายเช้ือโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR
             - การทําลายเช้ือโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR
             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR
    5.1.3 การป้องกันการสะสมของเช้ือโรคในฟาร์ม
             - เคร่ืองพ่นน้ํายาฆ่าเช้ือโรคเคลื่อนที่ MAJOR
    5.1.4 กรณีที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภายในฟาร์ม
             - มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่เหมาะสม MINOR
             - ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง MAJOR
             - มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรค  REC
    5.1.5 การควบคุมโรค
             - มีการตรวจสอบสุขภาพไก่เนื้อ และการจัดการไก่เนื้อป่วย MAJOR
             - การจัดการไก่เนื้อตาย MAJOR
             - การทําลายซากไก่เนื้อ MAJOR
             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MAJOR
             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR
               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR
    5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR
           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
             - มีบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก
    5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR
           เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
             - มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง 
             - มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบสั่งยา
             - มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
             - มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ 
             - มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ
             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม

ผลการตรวจหัวข้อ

5. สุขภาพสัตว์
   5.1  การป้องกันและควบคุมโรค

   5.2  การบําบัดโรค

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ)

รหัส  F-BR-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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80 คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

เกณฑ์ในการ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

   6.1 จํานวนไก่เนื้อต่อโรงเรือนไม่หนาแน่นเกินไป  อยู่สบาย และไม่ทําให้เครียด MAJOR
        สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้
   6.2 ไก่เนื้อได้รับอาหารและน้ําอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตามลักษณะสายพันธุ์ MAJOR
   6.3 มีการจัดการดูแลไก่เนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ  ป่วย  หรือพิการ ตามความเหมาะสม MAJOR
   6.4 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ MAJOR
        สัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
   6.5 การลงไก่เนื้อ การจับไก่เนื้อ การขนย้ายไก่เนื้อ ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย MAJOR
        การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2554และคู่มือปฏิบัติงาน

   7.1 การเก็บซากไก่เนื้อ และการทําลายซากไก่เนื้อที่เหมาะสม MAJOR
   7.2 การกําจัดขยะและของเสียที่เหมาะสม เช่น มูลไก่เนื้อ MAJOR
   7.3 การจัดการวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม  สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายได้ MAJOR
   7.4 น้ําที่ใช้ภายในฟาร์มไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ  กรณีปล่อยน้ํา MAJOR
        จากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะต้องมีการบําบัดก่อน

   8.1 มีระบบการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยให้ครอบคลุม ตามบันทึกการเลี้ยงไก่เนื้อ MAJOR
        (แบบ 1) และการตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงเรือน
        ไก่เนื้อ (แบบ 2) ของกรมปศุสัตว์
   8.2 มีการบันทึกข้อมูลการบริหารฟาร์มและการจัดการด้านการผลิตที่ถูกต้อง REC
   8.3 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย  3 ปี MINOR

                     และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

6. สวัสดิภาพสัตว์

ผลการตรวจหัวข้อ

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน

7. การจัดการส่ิงแวดล้อม

8. ระบบการบันทึกข้อมูล

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ)

รหัส  F-BR-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี  2
วันท่ีใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า  5/5



81คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

ชื่อฟาร์ม..........................................................................                                                 
ชนิดการตรวจประเมิน   รับรองใหม่    ต่ออายุ     ตรวจติดตาม    ตรวจเพิ่มเติม                                               

ผู้บันทึกข้อมูล  การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแก้ไข  ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2........................................

เกณฑ์ในการ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร  REC
           เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกัน
           การแพร่ระบาดของโรคได้
    1.1.2 ต้ังบนทําเลที่ไม่มีนํ้าท่วมขัง REC
    1.1.3 อยู่ห่างจากแหล่งปนเป้ือนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ MINOR
           เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยู่ในสภาพเส่ียง ต้องมี
           มาตรการในการป้องกันการปนเป้ือน

    1.2.1 มีเน้ือที่เหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม    REC
    1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี  มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน  แยกจากบ้านพักอาศัย MAJOR
           และสํานักงาน
    1.2.3 มีโรงเก็บอาหารสัตว์  โรงผสมอาหาร หรือพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน MAJOR
    1.2.4 มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์สํารองและสารเคมีเป็นสัดส่วน MINOR
    1.2.5 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว์  เป็นสัดส่วน MAJOR
    1.2.6 มีร้ัวรอบบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์  ป้องกันบุคคลและสัตว์พาหะเข้า - ออกได้ MAJOR
    1.2.7 หากมีถนนภายในฟาร์มต้องจัดการตามคําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี MINOR
           สําหรับฟาร์มสุกร
    1.2.8 มีพื้นที่บําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลเป็นสัดส่วน   MAJOR

    1.3.1 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงสุกรให้ถูกสุขลักษณะ ดังน้ี MAJOR
             สุกรพ่อพันธุ์   ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า  4.40 ตารางเมตรต่อตัว
             สุกรแม่พันธุ์   ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1.32 ตารางเมตรต่อตัว
             คอกคลอด     ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า  3.60 ตารางเมตรต่อตัว
             ซองคลอด     ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1.32 ตารางเมตรต่อตัว
             กล่องกก        ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า  0.04 ตารางเมตรต่อตัว
             สุกรอนุบาล    ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า  0.30 ตารางเมตรต่อตัว
             สุกรรุ่น-ขุน     ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1.00 ตารางเมตรต่อตัว
    1.3.2 โรงเรือนมีโครงสร้างที่แข็งแรง ง่ายต่อการบํารุงรักษาทําความสะอาด MAJOR

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มสุกร (มาตรฐานฟาร์มสุกร)

วันที่  ตรวจประเมิน ........................วันที่ ตรวจติดตามผลการแก้ไข   ครั้งที่ 1..........................  ครั้งที่ 2..........................

หัวข้อ ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบของฟาร์ม
   1.1 ทําเลท่ีตั้งของฟาร์ม  

   1.2 ผังและลักษณะของฟาร์ม 

   1.3 โรงเรือน

รหัส  F-PIG-AUD-01
แก้ไขคร้ังที่  2
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2554
หน้า  1/6



82 คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

เกณฑ์ในการ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    1.3.3 โรงเรือนอยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุกรและผู้ปฏิบัติงาน MINOR
           เช่น พื้นโรงเรือนหรือคอก ไม่หยาบหรือล่ืนเกินไป
    1.3.4 โรงเรือนระบบเปิด ระยะห่างของโรงเรือน ห่างกันไม่น้อยกว่า 25 เมตร  REC
    1.3.5 โรงเรือนระบบปิด ผนังปิดรอบโรงเรือนมิดชิด และมีมาตรการหรือ MAJOR
           ระบบเตือนภัยกรณีไฟฟ้าดับ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติในโรงเรือนไม่ทํางาน

    2.1 อาหารสัตว์มีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR
    2.2 กรณีซ้ืออาหารสัตว์ต้องซ้ือจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ MAJOR
         ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    ในกรณีที่ผสมอาหารสัตว์เอง 
         ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
    2.3 การใช้อาหารผสมยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแล MAJOR
         รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์ทั่วไป
         และมีป้ายบ่งชี้
    2.4 มีการตรวจรับอาหารสัตว์ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบ้ืองต้น MAJOR
         อย่างสมํ่าเสมอ และมีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตว์และ
         สารตกค้างทางห้องปฏิบัติการ 
    2.5 มีสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสม MAJOR
          -สะอาด แห้ง ปลอดจากสัตว์พาหะ 
          -สามารถป้องกันการปนเป้ือนและการเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์
          -มีการระบายอากาศได้ จัดวางอาหารสัตว์เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
    2.6 มีภาชนะบรรจุ  และการขนส่งอาหารสัตว์เหมาะสม MINOR
    2.7 มีปริมาณอาหารเพียงพอเหมาะสมกับอายุ  และพันธุ์ตามกําหนดในคู่มือ MINOR
         การจัดการประจําฟาร์ม
    2.8 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR
         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    3.1 แหล่งนํ้าที่ใช้เล้ียงสุกรต้องสะอาด และป้องกันการปนเป้ือนได้ MAJOR
    3.2 นํ้าที่ให้สุกรกินต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานนํ้าบริโภคของ MINOR
         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากใช้นํ้าบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
         นํ้าบาดาลที่บริโภคได้  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ ผลการตรวจ

2.  อาหารสําหรับสุกร

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มสุกร (มาตรฐานฟาร์มสุกร)

3. น้ํา

รหัส  F-PIG-AUD-01
แก้ไขคร้ังที่  2
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 
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83คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

เกณฑ์ในการ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    3.3 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าที่ให้สุกรกินด้าน กายภาพ  เคมี  ความเป็นพิษ MINOR
         และจุลินทรีย์อ้างอิงภายในฟาร์ม  และมีการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทาง
         จุลินทรีย์และความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจมีในฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
    3.4 มีปริมาณนํ้าเพียงพอตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม MINOR
    3.5 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้นํ้า ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ MINOR
         ตามกําหนดในคู่มือการจัดการประจําฟาร์ม

    4.1.1 การเตรียมโรงเรือน   MINOR
    4.1.2 การให้อาหารและนํ้า   MINOR
    4.1.3 วิธีการเลี้ยง การผสม การเข้าคลอด การกกลูกสุกร  และการหย่านม MINOR
    4.1.4 วิธีการทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ MINOR
    4.1.5 การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MINOR
    4.1.6 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์    MINOR
    4.1.7 การจัดการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม MINOR

    4.2.1 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสุกร กํากับดูแลด้านสุขภาพสุกร MAJOR
    4.2.2 จํานวนบุคลากรต้องเหมาะสม (ผู้เล้ียงสุกร สัตวบาล สัตวแพทย์) MINOR
    4.2.3 บุคลากรในฟาร์มได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี    MAJOR
    4.2.4 มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และมีบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม MINOR

    4.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบียบสามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึง MINOR
           และสะดวกในการปฏิบัติงาน
    4.3.2 ต้องมีการดูแลโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ และมีอ่างนํ้ายาฆ่า MAJOR
           เชื้อโรค สําหรับจุ่มเท้าบุคคลก่อนเข้า - ออกโรงเรือน
    4.3.3 ส่วนการผลิตแยกกันอย่างชัดเจน เช่น สุกรอนุบาล แยกจาก MAJOR
           พ่อ-แม่พันธุ์  ภายในโรงเรือนต้องแบ่งส่วนพื้นที่การเลี้ยงกัน
    4.3.4 ทําความสะอาดของพื้นคอกอย่างสมํ่าเสมอ  ไม่มีมูลสัตว์ค้างคอก MINOR
    4.3.5 มีการทําความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคโรงเรือน และพักโรงเรือนไม่น้อยกว่า MAJOR
           5 วัน (หรือตามประกาศของทางราชการกรณีเกิดโรคระบาด)    
    4.3.6 รักษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร MINOR
    4.3.7 มีการดูแลและซ่อมบํารุงโรงเรือนให้ปลอดภัยต่อสุกร  และผู้ปฏิบัติงาน MINOR

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มสุกร (มาตรฐานฟาร์มสุกร)

   4.2  บุคลากร

   4.3  การจัดการภายในโรงเรือน  การทําความสะอาด และบํารุงรักษา

หัวข้อ

4. การจัดการฟาร์ม
   4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม

ผลการตรวจ

รหัส  F-PIG-AUD-01
แก้ไขคร้ังที่  2
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 
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84 คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

เกณฑ์ในการ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    5.1.1 การทําลายเชื้อโรคจากภายนอกก่อนเข้า-ออกเขตฟาร์ม
             - การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR
             - การทําลายเชื้อโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR
             - การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม MAJOR
             - การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์มทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ MAJOR
    5.1.2 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม
             - เคร่ืองพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคเคลื่อนที่ MAJOR
    5.1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค  
             - มีโปรแกรมวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือยและอหิวาห์สุกรหรือวัคซีนอื่นๆ MAJOR
               รวมทั้ง มีโปรแกรมการกําจัดพยาธิภายในและภายนอก ตามการกําหนด
               ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร
             - ถ้ามีการเก็บรักษาวัคซีนที่ฟาร์ม ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง MAJOR
    5.1.4 การควบคุมโรค     
             - มีการแยกสุกรป่วยออกจากสุกรปกติ และอยู่ในพื้นที่เหมาะสม MAJOR
             - มีการตรวจวินิจฉัยโรคสุกรป่วยและสุกรตาย    MAJOR
             - มีการทําลายซากสุกรที่เหมาะสม   MAJOR
             - การควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ MAJOR
             - กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย MAJOR
               ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคําแนะนําของกรมปศุสัตว์

    5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ MAJOR
    5.2.2 การรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR
           หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
             - มีบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย หรือบันทึกการตรวจวินิจฉัยผ่าซาก

หัวข้อ

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มสุกร (มาตรฐานฟาร์มสุกร)

   5.2  การบําบัดโรค

ผลการตรวจ

   5.1  การป้องกันและควบคุมโรค
5. สุขภาพสัตว์

รหัส  F-PIG-AUD-01
แก้ไขคร้ังที่  2
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 
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เกณฑ์ในการ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    5.2.3 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร MAJOR
           เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
             - มีใบส่ังยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถูกต้อง 
             - มีรายการยาสัตว์ที่สัตวแพทย์จําแนกว่ายาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบส่ังยา
             - มีใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
             - มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ 
             - มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ
             - มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
    5.2.4  มีการกําหนดวิธีปฏิบัติงานในการควบคุมเข็มฉีดยาที่อาจคงค้างอยู่ในตัวสุกร MAJOR

   6.1 ดูแลสุขภาพสุกรให้แข็งแรง ให้ได้รับอาหารอย่างทั่วถึง มีการเจริญเติบโต MAJOR
        ตามลักษณะของสายพันธุ์และมีพฤติกรรมตามธรรมชาติ
   6.2 จัดการพื้นที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับจํานวนสุกรที่เลี้ยง เพื่อไม่ให้สุกรเกิด MAJOR
        ความเครียดเน่ืองจากการเล้ียงหนาแน่นเกินไป
   6.3 สุกรที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ ควรได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน กรณีที่ MAJOR
        พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรรักษา ให้รีบทําลายทันทีเพื่อไม่ให้ทรมาน
   6.5 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพ MAJOR
        สุกร ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2544 และคู่มือปฏิบัติงาน
   6.6 การจับสุกร  การขนย้ายสุกรปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครอง MAJOR
        และดูแลสวัสดิภาพสุกรระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2544 และคู่มือปฏิบัติงาน

    7.1.1 มีการรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม    MINOR
    7.1.2 มีการรวบรวมและทําลายซากสุกรที่เหมาะสม    MAJOR
    7.1.3 มีการเก็บกวาดและจัดการมูลสุกรที่เหมาะสม    MAJOR

          -  นํ้าทิ้งภายในฟาร์มต้องผ่านการบําบัด โดยวิธีที่เหมาะสม ไม่ก่อ    MAJOR
              ให้เกิดกล่ิน หรือก่อความรําคาญต่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ข้างเคียง
          -   มาตรฐานนํ้าทิ้งจากฟาร์มสุกรต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง MAJOR
              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม
              การระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2548

หัวข้อ ผลการตรวจ

6. สวัสดิภาพสัตว์

             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มสุกร (มาตรฐานฟาร์มสุกร)

   7.1 การกําจัดของเสีย 

   7.2 การบําบัดน้ําเสียและน้ําท้ิงต้องผ่านมาตรฐานท่ีกําหนด 

7. การจัดการส่ิงแวดล้อม

รหัส  F-PIG-AUD-01
แก้ไขคร้ังที่  2
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 
2554
หน้า  5/6



86 คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

เกณฑ์ในการ หมายเลข
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2 CAR

    8.1 ข้อมูลทะเบียนประวัติสุกร REC
    8.2 กรณีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ให้มีบันทึกข้อมูลการสืบพันธุ์ MAJOR
    8.3 ข้อมูลการนําสุกรเข้าและออกจากฟาร์ม MAJOR
    8.4 ข้อมูลการเข้าและออกของยานพาหนะ และการเข้าเย่ียมชม MAJOR
    8.5 ข้อมูลการตรวจสุขภาพสัตว์  การรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพสัตว์ MINOR
    8.6 ข้อมูลการจัดการด้านอาหารสัตว์   MAJOR
    8.7 ข้อมูลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในฟาร์ม MINOR
    8.8 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี MINOR

ต่อระบบการผลิต

และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

ข้อบกพร่องได้

MINOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน

RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนําไปสู่

หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรง

หัวข้อ ผลการตรวจ
             หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มสุกร (มาตรฐานฟาร์มสุกร)

8. ระบบการบันทึกข้อมูล 

รหัส  F-PIG-AUD-01
แก้ไขคร้ังที่  2
วันที่ใช้ 1 กุมภาพันธ์ 
2554
หน้า  6/6



87คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

หน่วยงาน แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมิน 
สําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan)  

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

F-OUT-AUD-01 1 0 1 / 1

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 
 
 

ช่ือฟาร์ม............................................................................................................................ชนิดฟาร์ม  ไก่เน้ือ  สกุร 
ช่ือผู้ประกอบการ................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ของฟาร์มเลขที่...................หมู่ที่...............ตําบล...............................................อําเภอ................................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท์.....................................................โทรสาร.............................................. 
เลขทะเบียนฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม (ถ้ามี)............................................................................................................................ 

 

รายชื่อคณะผูต้รวจประเมิน (Audit Team) 
ช่ือหน่วยตรวจ…………………………………………………………………………………………………….....................................................
1......................................................................................................................................................หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  
2..................................................................................................................................................................ผู้ตรวจประเมิน
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

 

ข้อมูลการตรวจประเมิน 
จุดประสงค์ของการตรวจ    
                                               
    
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   

 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial audit) 
 การตรวจติดตามผล (Surveillance audit) 
 การตรวจต่ออายุใบรับรอง (Recertification audit) 
 การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up audit) ครั้งที่……................... 
 การตรวจเพ่ิมเติม ตามมติของคณะกรรมการรับรอง  
(Certification Committee Request audit) 
 อ่ืนๆ..............................................................................................……........ 
 สําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (F-BR-AUD-01) 
 สําหรับฟาร์มสุกร (F-PIG-AUD-01) 

กําหนดวันที่ตรวจประเมิน................................................................................เวลา........................................................... 
เวลา ข้อกําหนด ผู้ตรวจประเมิน 

   
   
   
   

 

หมายเหตุ :   
1. กําหนดการน้ีเป็นกําหนดการที่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวการณ์ที่พบระหว่างการตรวจประเมิน  
2. กรณีทีผู่้ประกอบการมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกําหนดการตรวจประเมิน หรือมี
ข้อขัดข้องเก่ียวกับรายช่ือคณะผู้ตรวจประเมิน โปรดติดต่อหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
ช่ือ…………………………………………………………………….…….. หมายเลขติดต่อ………………………………….………   

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

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



88 คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

หน่วยงาน แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน 
สําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report)  

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

F-OUT-AUD-02 1 0 1 / 2

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 
 
 

ช่ือฟาร์ม............................................................................................................................ชนิดฟาร์ม  ไก่เน้ือ  สกุร 
ช่ือผู้ประกอบการ................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ของฟาร์มเลขที่.................หมู่ที่...............ตําบล..............................................อําเภอ...................................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท์.....................................................โทรสาร.............................................. 
เลขทะเบียนฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม (ถ้ามี)............................................................................................................................ 

 

รายชื่อคณะผูต้รวจประเมิน (Audit Team)  
ช่ือหน่วยตรวจ..................................................................................................................................................................... 
1......................................................................................................................................................หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  
2..................................................................................................................................................................ผู้ตรวจประเมิน
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 
1....................................................................................................ตําแหน่ง........................................................................  
2....................................................................................................ตําแหน่ง........................................................................ 
3....................................................................................................ตําแหน่ง........................................................................ 
4....................................................................................................ตําแหน่ง........................................................................ 
5....................................................................................................ตําแหน่ง........................................................................  

 

ข้อมูลการตรวจประเมินและการเก็บตัวอยา่ง 

จุดประสงค์ของการตรวจ    
                                               
    
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   

 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial audit) 
 การตรวจติดตามผล (Surveillance audit) 
 การตรวจต่ออายุใบรับรอง (Recertification audit) 
 การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up audit) ครั้งที่……........ 
 การตรวจเพ่ิมเติม ตามมติของคณะกรรมการรับรอง  
(Certification Committee Request audit) 
 อ่ืนๆ..............................................................................................……........ 
 สําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (F-BR-AUD-01) 
สําหรับฟาร์มสุกร (F-PIG-AUD-01) 

กําหนดวันที่ตรวจประเมิน................................................................................เวลา........................................................... 
การเก็บตัวอย่าง   อาหารสัตว์      จํานวน....................ตัวอย่าง     น้ําด่ืมในฟาร์ม  จํานวน....................ตัวอย่าง   
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หน่วยงาน แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน 
สําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report)  

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

F-OUT-AUD-02 1 0 2 / 2

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 
 

สรุปผลการตรวจ 
สรุปภาพรวม (Overview) 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
ผลการตรวจประเมิน 
 ไม่พบข้อบกพร่อง 
 พบข้อบกพร่อง  ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่อง  จํานวน ..............................ฉบับ   จําแนกเป็น  
                         ข้อบกพร่องรุนแรง (Major)          จาํนวน ..............................ฉบับ    และ 
                         ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor)       จาํนวน ..............................ฉบับ 
 พบข้อสังเกต/ข้อแนะนํา (Recommendation)      จํานวน .........................ข้อ  และได้ให้คําแนะนํา ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
มีคําแนะนําเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงฟาร์ม (Opportunity for improvement : OFI) ดังน้ี 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
ความเห็นของคณะผู้ตรวจประเมิน 
เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินพิจารณา ดังน้ี 
คณะกรรมการ  ให้การรับรองหรือต่ออายุการรับรอง เมื่อได้รับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน

ข้อบกพร่อง (ถ้ามี) จากผู้ประกอบการ 
 พักใช้การรับรอง     เพิกถอนการรับรอง    อ่ืนๆ ............................................................. 

ผู้ตัดสิน  คงไว้ซึ่งการรับรอง   ยกเลิกการรับรอง 

 
ลงช่ือ.............................................................ผู้ประกอบการ 
(...........................................................................................)
วันที่.................................................................................... 

ลงช่ือ.............................................หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  
(.........................................................................................) 
วันที่.................................................................................... 

  



90 คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

หน่วยงาน แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่อง 
การตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ 

(Corrective Action Request)  
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

F-OUT-AUD-03 1 0 1 / 1

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 
 

 

ช่ือฟาร์ม..............................................................................................ชนิดฟาร์ม  ไก่เน้ือ  สุกร   CAR No……………………
ช่ือผู้ประกอบการ........................................................................................วันที่ตรวจประเมิน......................................................
จุดประสงค์ของการตรวจ    
                                                       
    
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมิน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี                     

 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial audit) 
 การตรวจติดตามผล (Surveillance audit) 
 การตรวจต่ออายุใบรับรอง (Recertification audit) 
 การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up audit) ครั้งที่……........ 
 การตรวจเพ่ิมเติม ตามมติของคณะกรรมการรับรอง  
     (Certification Committee Request audit) 
 อ่ืนๆ..............................................................................................……........ 
 สําหรับฟาร์มไก่เน้ือ (F-BR-AUD-01) 
 สําหรับฟาร์มสุกร (F-PIG-AUD-01) 

อธิบายลักษณะหรือรายละเอียดข้อบกพรอ่งที่ตรวจพบ 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

ไม่สอดคล้องหลักเกณฑ์ข้อ (Major,Minor) 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

ความเห็นผู้ประกอบการ           เห็นด้วยกับข้อบกพร่อง   ระยะเวลาแก้ไข............................................................... 
สาเหตุ............................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................................................,……........................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ลงช่ือ..........................................................ผู้ประกอบการ 
(...................................................................) 
วันที่.............................................................     

ลงช่ือ............................................................หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
(.....................................................................) 
วันที่............................................................... 

ผลการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 
 ยอมรับ       ไม่ยอมรับ โดยได้ออกบันทึกข้อบกพร่อง เลขที่ CAR No…………………. 
ผลการตรวจติดตามการแก้ไข...................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
                                                                 ลงช่ือ..........................................................หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
                                                                      (..........................................................) 
                                                                 วันที่........................................................... 
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หน่วยงาน แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน  

ที่ได้รับจากหน่วยตรวจ  
สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

F-OUT-AUD-04 1 1 1 / 2

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2557 
 

ช่ือฟาร์ม.......................................................................................... 
ช่ือผู้ประกอบการ............................................................................  

 ฟาร์มไก่เนื้อ
 ฟาร์มสุกร 

 วันที่ตรวจประเมิน................................... 
 วันที่ได้รับเอกสาร....................................

ช่ือหน่วยตรวจ............................................................................................................................................รายช่ือผู้ตรวจประเมิน มีดังนี้
1……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
2……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….............ผู้ตรวจประเมิน
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

เอกสารการตรวจประเมินทีไ่ด้รับจากหน่วยตรวจ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 แบบฟอร์มคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบม.ฐ.ฟ.1)    
2 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Plan) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส 
F-OUT-AUD-01   

3 แบบฟอร์มรายงานผลสําหรับหน่วยตรวจ (Audit Report) การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
รหัส F-OUT-AUD -02   

4 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องสําหรับหน่วยตรวจ (Corrective Action Request) การตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส F-OUT-AUD-03 (ถ้ามี)   

5 แนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการในกรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง (ถ้ามี ในกรณีเขยีนแยกจากแบบฟอร์มบันทึก
ข้อบกพร่องสําหรับหน่วยตรวจ รหัส F-OUT-AUD-03)   

6 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ สําหรับฟาร์มไก่เน้ือ/ฟาร์มสุกร   
7 ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ (ในกรณตีรวจรับรองหรือตรวจต่ออายุ)   
8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า (ในกรณตีรวจรับรองหรือตรวจต่ออายุ)   
9 แผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าท่ีรับผดิชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม   
10 แผนผังฟารม์ แผนผังโรงเรอืน ขนาดของแต่ละโรงเรือน (ความกว้างxความยาวxความสงู) จาํนวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อโรงเรอืน   
11 ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจัดการหรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
 11.1 จํานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และตําแหน่งที่จัดวาง (ระบุระยะทาง)   
 11.2 ระบบการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง   
 11.3 ระบบการกําจัดของเสียและน้ําเสีย   
 11.4 ระบบการควบคุมและกาํจัดสัตว์พาหะ ตําแหน่งการวางกับดัก   
 11.5 ระบบการแจ้งเตือน (alarm)   
 11.6 ระบบการบันทึกข้อมูลของฟาร์มที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์น้ันๆ   
12 ภาพถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มในจุดที่สําคัญ เช่น  
 12.1 ภาพมุมกว้างของฟาร์ม ที่ประกอบด้วยช่ือฟาร์ม ช่ือเจ้าของฟาร์ม เน้ือที่ฟาร์ม   
 12.2 รั้วรอบฟาร์ม รั้วกั้นแยกระหว่างพ้ืนที่พักอาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์   
 12.3 สภาพทั่วไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์   
 12.4 สถานที่เก็บอุปกรณ์ อาหารสัตว์ สารเคมี ยา วัคซีน   
 12.5 ระบบการฆ่าเช้ือโรคของบุคคล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์   
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หน่วยงาน แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสารการตรวจประเมิน  

ที่ได้รับจากหน่วยตรวจ  
สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

F-OUT-AUD-04 1 1 2 / 2

วันท่ีมีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2557 
 

เอกสารการตรวจประเมินทีไ่ด้รับจากหน่วยตรวจ ผ่าน ไม่ผ่าน
 12.6 ระบบการควบคุมสัตว์พาหะ   
 12.7 สถานที่ทาํลายซาก ขยะมูลฝอย   
 12.8 เครื่องสํารองไฟฟ้า   
 12.9 ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง   
 12.10 ระบบระบายนํ้าเสียจากโรงเรือน บ้านพักอาศัย สถานที่พ่นยาฆ่าเช้ือยานพาหนะ ห้องอาบนํ้าฆ่าเช้ือบุคคล 

สถานที่ล้างอุปกรณ์   

 12.11 สถานทีบํ่าบัดนํ้าเสีย (ถ้ามี)   

13 เอกสารอ่ืนๆ ที่ได้รับ.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

     

ผลการตรวจสอบครั้งที่.................สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด....................................................................................ตรวจสอบแล้ว พบว่า
 เห็นชอบตามท่ีคณะผู้ตรวจประเมินเสนอ เอกสารมีความถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินพิจารณา
คณะกรรมการ  ใหก้ารรับรอง         ต่ออายุการรับรอง    พักใช้การรับรอง    เพิกถอนการรบัรอง 
ผู้ตัดสิน  คงไว้ซึ่งการรับรอง   ยกเลิกการรับรอง     อื่นๆ ...................................................................................................
 ไม่สามารถส่งให้คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินพิจารณาได้ เน่ืองจาก 
  มีข้อสงสัยในผลการตรวจประเมิน (ระบุ)............................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 
 เอกสารไมค่รบถ้วน (ระบหุัวข้อ)........................................................................................................................................................... 
 เอกสารไมถู่กตอ้ง (ระบุหวัข้อ).............................................................................................................................................................. 
 ภาพถ่ายไมช่ัดเจน (ระบุหัวข้อ)............................................................................................................................................................. 
 ผู้ประกอบการไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกดิซ้ําของข้อบกพร่อง และผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนแล้ว 2 ครัง้ รวม 30 วัน 
 พ้นระยะเวลาที่ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขข้อบกพรอ่งได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งแรก 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................................... 

ให้คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการปรับปรุงตามผลการตรวจสอบข้างต้น และรวบรวมส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอีกครั้งภายใน
วันที่.....................................และให้ผู้ตรวจประเมินนําแบบฟอร์มฉบับน้ีแนบมาพร้อมกับเอกสารที่ได้ปรับปรุงแล้วในวันที่นํามาส่งด้วย 

 

สําหรับกรณีผลการตรวจสอบไม่สามารถสง่ให้คณะกรรมการหรือ
ผู้ตัดสินพิจารณาได้ ให้ลงช่ือผู้มารับแบบฟอร์ม 
ลงช่ือ............................................................................................. 
(....................................................................................................)
ตําแหน่ง........................................................................................ 
วันที่รับแบบฟอร์ม.........................................................................

สําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดผู้ตรวจสอบเอกสาร 
ลงช่ือ............................................................................................. 
(....................................................................................................) 
ตําแหน่ง.........................................................................................
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด................................................................
วันที่ตรวจสอบเอกสาร...................................................................
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รายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ …………………………………….. 

วันที่ …………………………………………….. 
เวลา …………………………… ณ ………………… 

 
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด ลายมือชื่อ 

     

     

     

     

     

     

     
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด ลายมือชื่อ 

     

     

     

     

     

     

     
 

รหัส                 F-OUT-CC-01 
แก้ไขครั้งที่         0 
ประกาศใช้วันที่   1 ตุลาคม 2551 

หน้า                 1/1
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หน่วยงาน 
แบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของ

คณะกรรมการ / ผู้ตัดสินการรับรอง 

รหัส ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่ หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ 

F-OUT-CC/DP-01 1 1 1 / 1

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2557 
 
 

ช่ือฟาร์ม............................................................................................................................ชนิดฟาร์ม  ไก่เน้ือ  สกุร 
ช่ือผู้ประกอบการ....................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ของฟาร์มเลขที่...................หมู่ที่...............ตําบล...............................................อําเภอ.......................................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท์.....................................................โทรสาร..................................................... 
เลขทะเบียนมาตรฐานฟาร์ม (ถ้ามี) กษ 02 22 ...................................................................วันที่หมดอายุ................................ 
 

ช่ือหน่วยตรวจ……………………………………………………………………………..…วันที่ตรวจประเมิน ณ ฟาร์ม.....................................
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไขคร้ังที่ 1 .....................................................ครั้งที่ 2 .................................................................. 
วันที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเห็นชอบเอกสารตามท่ีคณะผู้ตรวจประเมินเสนอ....................................................................... 

รายช่ือคณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) 
1.............................................................................................................................................................หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  
2........................................................................................................................................................................ผู้ตรวจประเมิน 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…. 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….………. 
 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการ / ผู้ตัดสินการรับรอง สํานักงานปศุสัตว์เขต......... ณ วันที่.......................................... มีดังนี้ 
คณะกรรมการ 
 ให้การรับรอง                              ต่ออายุการรับรอง    
 พักใช้การรับรอง                          เพิกถอนการรับรอง 
 ใหผู้้ตรวจประเมินตรวจเพ่ิมเติม เน่ืองจาก............................................................
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 อ่ืนๆ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

ผู้ตัดสิน 
 คงไว้ซึ่งการรับรอง  
 ยกเลิกการรับรอง 
 อ่ืนๆ ...........................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
.......................................................... 

รายช่ือผู้เข้าประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 729/2556 

ผู้ตัดสินการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ ตามคําสั่งกรมปศุสตัว์ที่ 
730/2556 

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

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

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

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

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

 

หมายเหตุ :   
1. ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตส่งแบบฟอร์มน้ีให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการตามผลการตัดสิน 
2. เจ้าหน้าที่สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดสําเนาแบบฟอร์มและลงนามรับรองสําเนาถูกต้องให้แก่หน่วยตรวจ 
3. หน่วยตรวจต้องเก็บสําเนาแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องไว้เป็นหลักฐาน 



95คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ
                        

  ขอรับรอง
  ขอต่ออายุ 

 

 
              

แบบฟอร์มคาํขอรับรองการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์(มาตรฐานฟาร์ม) 
                          
 1.ช่ือผู้ยื่นคําขอ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………….………………………. 
    เลขที่…………….….หมู่……..…....ตําบล…………..……..........อําเภอ………….………….........จังหวัด…………………….……………... 
    โทรศัพท์…………………………………….โทรศัพท์มือถือ.............................................โทรสาร………………….………………........ 
    ผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรมจากกรมปศุสัตว์ประเภทฟาร์ม................................. เมื่อวันที่....................................... 
    สถานทีฝ่ึกอบรม............................................................................................................................................................... 
 2.ช่ือฟาร์ม……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………….. 
    เลขที่………………..หมู่………......ตําบล…………………......…อําเภอ……………………..........จังหวัด…………………….….…...........         

โทรศัพท์………………………….…………โทรศัพท์มือถือ.............................................โทรสาร…………………………….………….. 
3. ประเภทของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 (   ) ไก่เน้ือ (   ) ไก่พันธ์ุ (   ) ไก่ไข่     (   ) เป็ดเน้ือ   (   ) เป็ดพันธ์ุ (   ) เป็ดไข่ (   ) นกกระทา  
 (   ) สุกร  
          (   ) โคนม  (   ) โคเนื้อ  (   ) แกะเน้ือ (   ) แพะเนื้อ  (   ) แพะนม   
 (   ) อ่ืนๆ ระบุ......................................... 
    ชนิดการเลี้ยง   ปู่ – ย่าพันธ์ุ...............   พ่อ – แม่พันธ์ุ...............  รุ่นทดแทน  สุกรอนุบาล  สุกรขุน 
    รูปแบบฟาร์ม   ฟาร์มบริษัท       ฟาร์มประกัน    ฟาร์มอิสระ ระบุ............................................................... 
4. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์แห่งนี้    (   )  ไม่เคยขอรับรอง  (   ) เคยได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม เลขที่................................................  
5. แหล่งท่ีมาของสัตว์ 

 (   ) ผลิตเอง                              (   )  ซื้อจากบริษัท…………………………………………….…จังหวัด.…………….… 
 (   ) ซื้อจากตลาดนัด                    (   )  อ่ืนๆ…………………………………..……………………………………..…………….  

6. จํานวนสัตว์ทั้งหมด ……………………. ตัว แบ่งเป็น พ่อพันธ์ุ.............ตัว แม่พันธ์ุ...........ตัว อ่ืนๆ ระบุ................................ 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   กําลังการผลติสัตว์...................................... หน่วย ตัว/รุ่น   ตัว/ปี 
                              ส่งโรงฆ่า…………………………………………………………………………. จังหวัด........................................ 
   กําลังการผลติผลผลิต  ไข่..................................... ฟอง/เดือน    

                    นํ้านม.................................หน่วย ลิตร/ปี   กิโลกรัม/ปี  
7. ชนิดพันธ์ุสัตว์………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. ที่ต้ังของฟาร์ม  อยู่ห่างจากสิ่งต่อไปนี้    

8.1  ถนนสายหลัก……………....…………….ก.ม.  8.4  แหล่งชุมชน………………………….…………ก.ม.  
 8.2  ตลาดนัดค้าสัตว์….…………......……….ก.ม.  8.5  แหล่งนํ้าสาธารณะ……….......................ก.ม. 
           8.3  โรงฆ่าสัตว์….……………….......…….…..ก.ม. 8.6  อ่ืนๆ……………………………............................ 
9. พ้ืนที่ของฟาร์ม…………………….. ......ไร่…………………………...งาน………..……………………ตารางวา 

       แบบ ม.ฐ.ฟ. 1  
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10. รั้ว  
       (   )  ไมม่ี       (   )  มี ระบุลักษณะรัว้........................................................................................................................  
11. จํานวนอาคารสํานักงาน……………………...........หลัง  บ้านพัก……………………......หลัง 
12. จํานวนโรงเรือน………………………..……… .......หลัง 
      ขนาดของโรงเรือนแต่ละหลัง (กว้าง x ยาว x สูง) ………………………………………..……….........................................เมตร 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. ลักษณะของโรงเรือน     

13.1 ระบบโรงเรือน      เปิด       ปิด          
13.2 หลังคา……………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
13.3 โรงเรือน   บนพ้ืนดิน   ยกพ้ืนคอก  ลักษณะพ้ืนโรงเรือน..........……………………………..…….................. 

14.  คอกกักสัตว์ก่อนนําเข้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
       (   )  ไมม่ี       (   )  ม ี ขนาด ( กว้าง / ยาว / สูง )……………………………… เมตร จํานวน………………..…….........หลัง 
15. คอกหรือบริเวณสําหรับกักสัตว์ที่ป่วยในระหว่างการกักหรือการเลี้ยง 
       (   )  ไมม่ี       (   )  มี  ขนาด ( กว้าง / ยาว / สูง )……………………………....เมตร จํานวน………….……………….....หลัง 
16. ทีข่ึ้นลงสัตว์      (   )  ไมม่ี       (   )  มี   (ระบุวัสดุที่ใช้)…………………………………………………...……………………………… 
17. ซองบังคับสัตว์   (   ) ไมม่ี        (   )  มี    จํานวน……………………………………. ซอง 
18. แหล่งนํ้าสาํหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าอ้างอิงในฟาร์ม) 
      (   ) น้ําประปา                    (   ) น้ําบาดาล                     (   ) น้ําบ่อ    
      (   ) น้ําคลอง/แม่นํ้า             (   ) อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………..…………………… 
19. อาหารสตัว์      (   ) สําเร็จรูปของบริษัท…………............................................................................................................       

    (   ) ผสมเอง       
              (   ) อ่ืน ๆ(ระบุ)….............................................................................................................................….. 

20. คนงานภายในฟาร์ม  มีจาํนวน………………คน 
      (   )  มีบ้านพักอาศัยภายในฟาร์ม                 (   )   เช้าไป-เย็นกลับ 
21. ช่ือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     เลขท่ี…………….….หมู่……..…....ตําบล…………..……..........อําเภอ………….………….........จังหวัด…………………….………….....           
     โทรศัพท์…………………………………….โทรศัพท์มือถือ.............................................โทรสาร………………….………………........ 
      (   )  ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มประเภท...................... เลขที่……………........…… วันหมดอายุ....................... 
22. ช่ือสัตวบาลประจําฟาร์ม…. ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 
     เลขท่ี…………….….หมู่……..…....ตําบล…………..……..........อําเภอ………….………….........จังหวัด…………………….………….....            
     โทรศัพท์........................................ โทรศัพท์มือถือ............................................ โทรสาร................................................ 
23. ระบบการฆ่าเช้ือโรคและควบคุมการเข้า – ออก  บุคคล                  ยานพาหนะ            วัสดุอุปกรณ์ 
      23.1 เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเช้ือโรคแรงดันสูง             มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี
      23.2 บ่อนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคทางเข้าฟาร์ม                มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี     ระบุการจัดการ..... 
      23.3 โรงพ่นน้ํายาฆ่าเช้ือ   มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี     ............................. 
      23.4 การบันทึกช่ือบุคคล ยานพาหนะ เข้า- ออก    มี     ไม่ม ี       มี     ไม่ม ี     ……………………….. 
24.  การทําวัคซีน ( ระบุช่ือวัคซีนป้องกันโรค ) .................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................................... 
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25. สภาวะของโรคระบาดสัตว์ในรัศมี  10  กิโลเมตร รอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  25.1 ระยะ 6 เดือนที่แล้ว    พบโรค…………………………………………………………………………..    
      25.2 ระยะ 1 ปีที่แล้ว       พบโรค………………………………………………………………………….. 
     25.3 ระยะ 3 ปีที่แล้ว      พบโรค………………………………………………………………………….. 
      25.4 ระยะ 5 ปีที่แล้ว      พบโรค………………………………………………………………………….. 
26. ระบบการกําจัดของเสีย 
      (    )  26.1  มีบ่อพักนํ้าเสีย 
      (    )  26.2  มีบ่อบําบัดนํ้าเสียจํานวน……..บ่อ  ขนาดกว้าง………เมตร ยาว……...เมตร  ลึก……....เมตร 
      (    )  26.3  มีระบบระบายของเสีย   และสิง่ปฏิกูลจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
      (    )  26.4  การกําจัดซาก          เตาเผาซาก       ที่ฝังซาก    อ่ืนๆ ..............................    
           (    )  26.5  มีการจัดการของเสีย มูลสัตว์ หรือสิ่งปูรอง 
      (    )  26.6  มีการทําความสะอาดโรงเรือนสม่ําเสมอทุก………........วัน 
27. ระบบการทําทะเบียนประวัติสัตว์       (   )  มี                     (   )  ไม่มี 
28. การทําเคร่ืองหมายที่ตัวสัตว์             (   )  มี                     (   )  ไม่มี 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้คณะผู้ตรวจรับรองเข้ามาดําเนินการ
ตรวจรับรองฟาร์มตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่กําหนดทุกประการ รวมทั้งสนับสนนุ
ข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่คณะผู้ตรวจรับรองร้องขอ  
                                                       

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

             ผู้ยื่นคําขอ 
                                                                                              ………….../………………./……….… 
                  
                                                                                         ลงช่ือ……………………………….…...........                      
                                                                                              (……..…………….……………..……..) 
                      ผู้รบัคําขอ   
                      ………….../………………./…………             
 
 
  หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
1. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคําขอ 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ 1 ฉบับ 
3. แผนที่ที่ต้ังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 1 ฉบับ 
4. แผนผังแสดงท่ีต้ังของโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู-รั้ว การฆ่าเช้ือบุคคลและยานพาหนะ โรงเรือน 

ที่เก็บอาหาร ที่เก็บอุปกรณ์ ที่ทําลายซาก ระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น 
6. ได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
7. ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มฉบับจริงที่หมดอายุ                                                                  
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แบบคําขอยกเลิกใบรบัรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว ์
      

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

 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล..................................................................... 

ที่อยู่  บ้านเลขท่ี...........................ช่ือหมู่บ้าน .............................................หมู่ที่...............................................  
ถนน..........................................................................ตรอก/ซอย....................................................................... 
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ......................................... จังหวัด..................................... 
รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์...................................... โทรศัพท์มือถือ..................................... 

2. นิติบุคคล หรือกลุ่มระบุช่ือ................................................................................................................................. 
ที่อยู่ของนิติบุคคล บ้านเลขท่ี...........................ช่ือหมู่บ้าน .............................................หมู่ที่........................... 
ถนน.........................................................................ตรอก/ซอย......................................................................... 
แขวง/ตําบล.....................................................................เขต/อําเภอ............................................................... 
จังหวัด....................................................................รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์มือถือ................................โทรสาร................................................. 

3. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ/ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล…………………………..……….. 
4. กรณีผู้ขอยกเลิกเป็นผู้แทนของผู้ประกอบการ/นิติบุคคลให้ระบุช่ือ-นามสกุล ……………….……………………และ

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน…………………………………………………………………..……………….……….. 
5. มีความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์…………………………………………..……………………. 
6. เหตุผลในการยกเลิกการรับรองโปรดระบุ…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
 

ทั้งน้ีได้แนบใบรับรองฉบับเดิมหรือสําเนาใบแจ้งความกรณีใบรับรองฉบับเดิมสูญหายมาพร้อมคําร้อง 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้ประกอบการ/นิติบุคคล/หรือผู้รับมอบอํานาจ 
     (..................................................) 

    วันที่…………../………..…./………..… 
 
 
 
หมายเหตุ กรณีย่ืนคําร้องขอยกเลิกใบรับรองโดยผู้แทนให้ยื่นหนังสือมอบอํานาจพร้อมคําร้องฉบับน้ี  

แบบคําขอยกเลิก 
ม.ฐ.ฟ. 
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ACFS-CSSA-R-SD-18 
      Rev. 00 Date: 25/09/13 

 

หลักเกณฑ/ เงื่อนไข 
การรับรองความสามารถของหนวยตรวจสินคาเกษตรและอาหาร 

 
 

1.  ขอบขาย 
เอกสารนี้กําหนดนิยาม  คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ  การรับรอง  เงื่อนไข  การพักใชและการเพิกถอน  
การอุทธรณ การรองเรียน การยกเลิก การรักษาความลับ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการรับรองความสามารถใน
ฐานะหนวยตรวจสินคาเกษตรและอาหาร (Inspection Body: IB) ในขอบขายมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP) เชน 

(1) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001)  
(2) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว (มกษ. 4401)  
(3) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย (มกษ. 4400)   
(4) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเล้ียงกุงทะเล (มกษ. 7401)  
(5) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกเนื้อ (มกษ. 6901)  
(6) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร (มกษ. 6403) 
(7) มาตรฐานสินคาเกษตรอื่นๆ ท่ีออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 หรือ

มาตรฐานอื่นๆ ท่ีสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติใหการยอมรับ  
ท้ังนี้ มกอช. จะใหการรับรองระบบงานของหนวยตรวจเฉพาะประเภท A 
 
               2.  เอกสารอางอิง 
2.1. หลักเกณฑการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Certification Scheme for Good 

Agricultural Practices) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ฉบับปรับปรุง): วนัที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

2.2. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การเลือกตัวอยางเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผูตรวจประเมินของหนวยรับรอง/
ผูตรวจของหนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ ณ สถานประกอบการ (ACFS-CSSA-R-SD-02)  

2.3. เอกสารหลักเกณฑ/เงื่อนไข การตรวจประเมินเพื่อการรับรองความสามารถของหนวยรับรองสินคาเกษตร
และอาหาร (ACFS-CSSA-R-SD-03) 

2.4. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การรักษาความลับและการแจงการมีสวนไดสวนเสีย  (ACFS-CSSA-R-SD-05) 
2.5. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การอุทธรณ  และ การรองเรียน (ACFS-CSSA-R-SD-06) 
2.6. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การกําหนดจํานวนสาขาที่ตองไดรับการตรวจประเมินในกรณีท่ีหนวยรับรอง/หนวย

ตรวจมีหลายสาขา (ACFS-CSSA-R-SD-12) 
2.7. หลักเกณฑ/เงื่อนไข การใชเครื่องหมายรับรองระบบงานของหนวยตรวจ  (ACFS-CSSA-R-SD-19) 
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2.8. ISO/IEC 17020 : 2012 Conformity assessment-Requirements for the operation of various types of bodies 
performing inspection 

 
 

3.  นยิาม 
ความหมายของคําท่ีใชในเอกสารนี้ มีดังตอไปนี้ 
3.1 มกอช. หมายความวา  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
3.2 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) หมายความวา การปฏิบัติเพื่อปองกัน

หรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดข้ึนระหวาง การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพปลอดภัย และเหมาะสม
สําหรับการบริโภค ในเอกสารฉบับนี้จะใชคํายอวา “มกษ. GAP” 

3.3 การตรวจ (Inspection) หมายความวา การตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ การบริการ 
กระบวนการ หรือโรงงาน และการพิจารณาความเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะ หรือขอกําหนดทั่วไป   
(บนพื้นฐานการตดัสินโดยผูมีประสบการณในวิชาชีพที่เกี่ยวของ) 
หมายเหตุ   1)  การตรวจสอบของกระบวนการตางๆ จะรวมถึงบุคลากร ส่ิงอํานวยความสะดวกเทคโนโลยี                    

และวิธีการ 
2)  ผลการตรวจอาจใชเพื่อสนับสนุนการรับรอง  

3.4 การตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) หมายความวา  การตรวจประเมินตามระยะเวลา แตไมรวม
การตรวจประเมินใหมเมื่อส้ินอายุการรับรอง เพื่อใหม่ันใจวาระบบของหนวยรับรอง/หนวยตรวจที่การ
รับรองยังไมส้ินอายุ ยังมีการดูแลรักษาระบบใหสอดคลองกับมาตรฐาน   

3.5 การตรวจประเมินใหม (Reassessment) หมายความวา การตรวจประเมินเต็มรูปแบบเมื่อครบรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด  เพื่อตัดสินวาองคกรยังคงไวซ่ึงความเปนไปตามขอกําหนดอยางตอเนื่อง 

3.6 การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) หมายความวา การที่ผูตรวจประเมินของ 
มกอช. ทําการตรวจประเมินความสามารถผูตรวจประเมินของหนวยรับรอง หรือผูตรวจของหนวยตรวจ 
หรือผูยื่นคําขอ ณ สถานประกอบการ ตามขอบขายที่ไดรับมอบหมาย รวมท้ังดําเนินการตรวจประเมิน
สอดคลองกับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานของหนวยรับรอง หรือหนวยตรวจ หรือผูยื่นคําขอ และขอกําหนด
ท่ีเกี่ยวของอยางมีประสิทธิผล 

3.7 การรับรองความสามารถ หรือ การรับรองระบบงาน (Accreditation)  หมายความวา กระบวนการซึ่ง  
มกอช. หรือผูท่ี  มกอช. มอบหมายไดทําการประเมิน และคณะทบทวนไดพิจารณานําเสนอความเห็นให
เลขาธิการ มกอช. ตัดสินใจวาหนวยงานที่ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารมี
ความสามารถในการดําเนินการตรวจกิจกรรมใดโดยเฉพาะ  
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3.8 การตรวจรับรองเต็มรูปแบบ (Full System Audit) ในขอบขายที่ขอรับการรับรอง หมายความวา การตรวจ
ประเมินเต็มรูปแบบครบทุกหัวขอ ณ สถานประกอบการ  

3.9 การรองเรียน (Complaints)  หมายความวา การแสดงความไมพึงพอใจเกี่ยวกับการทํางานของสํานัก
รับรองมาตรฐาน มกอช. หรือของหนวยรับรอง/หนวยตรวจ แตไมใชเปนการอุทธรณ ซ่ึงการรองเรียน
สามารถมาจากบุคคลหรือองคกรที่แสดงความไมพึงพอใจและตองการการตอบสนองในเรื่องที่รองเรียน
นั้น 

3.10 การอุทธรณ (Appeals) หมายความวา การรองขอจากหนวยรับรอง/หนวยตรวจ หรือ องคกรผูยื่นคําขอให 
มกอช. พิจารณาสิ่งที่หนวยรับรอง/หนวยตรวจ หรือองคกรผูยื่นคําขอ มีความเห็นที่ขัดแยงหรือไมเห็นดวย
กับการตัดสินใจของ มกอช. เชน การปฏิเสธการรับคําขอ การปฏิเสธท่ีจะดําเนินการตรวจประเมินตอ  
การรองขอใหมีการแกไข การเปลี่ยนแปลงขอบขายการใหการรับรอง การตัดสินใจไมใหการรับรอง พักใช 
หรือเพิกถอนการรับรองหรือ การดําเนินการ ใดๆที่เปนการขัดขวางกระบวนการใหการรับรองระบบงาน 

3.11 กรมหรือกรมเจาของเรื่อง (Competent Authorities: CA) หมายถึง กรมตางๆ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ท่ีรับผิดชอบในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองของผูผลิต เฉพาะขอบขายมาตรฐานสินคาเกษตร 
(มกษ.) ท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เชน กรมการขาว กรมประมง 
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว เปนตน 

3.12 ขอบขายการรับรองระบบงาน (Scope of Accreditation) หมายความวา ขอบขายที่หนวยรับรอง/หนวยตรวจ 
ไดรับการรับรองความสามารถจาก มกอช. เชน ความสามารถของหนวยรับรอง/หนวยตรวจท่ีสามารถให
การรับรอง/การตรวจตามมาตรฐาน GMP/GHP, HACCP หรือ ISO 22000 หรือ การปฏิบัติทางการเกษตร
ท่ีดี (GAP) หรือเกษตรอินทรีย (Organic Agriculture) หรือ มาตรฐานหรือขอกําหนดส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร
(Geographical Indication : GI) หรือมาตรฐานอื่นๆที่ มกอช. ใหการยอมรับ เปนตน 

3.13 ขอบขายยอยท่ีไดรับการรับรองระบบงาน (Sub-Scope of Accreditation) หรือ ขอบขายยอย หมายความวา 
การจําแนกยอยตามขอบขายที่ไดรับการรับรอง เชนสําหรับ GMP/GHP, HACCP ใหระบุขอบขายยอยตาม
หมายเลขมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
(มอก. 2000-2540) หรือ สําหรับขอบขาย ISO 22000 ใหระบุขอบขายยอยตามเกณฑท่ีกําหนดใน Annex A 
ของมาตรฐาน ISO/TS 22003  สําหรับขอบขาย GAP ใหใชแนวทางตามหลักเกณฑการรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Certification Scheme for Good Agricultural Practices) และสําหรับ
ขอบขาย GLOBALG.A.P. ใชแนวทางตาม GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance-Introduction 
version 4  หรือสําหรับขอบขาย Organic Agriculture ใหระบุขอบขายยอยโดยใชแนวทางตาม  IFOAM  
Norms for Organic Production and Processing   เปนตน  

3.14 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ (Appeal Committee) หมายความวา คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากเลขาธิการ มกอช.ใหมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณในชั้นที่ 1 
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3.15 คณะกรรมการรับรองระบบงาน (Accreditation Committee) หมายความวา คณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งจากเลขาธิการ มกอช. ใหมีอํานาจทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑเงื่อนไขในการใหการรับรอง
ระบบงาน และทําหนาที่พิจารณาขออุทธรณในชั้นที่ 2 

3.16 คณะทบทวนดานการรับรองระบบงาน (Accreditation Review Panel: ARP) หรือ คณะทบทวน 
หมายความวา คณะบุคคลที่ มกอช. แตงตั้งขึ้นเพื่อใหทําหนาที่ทบทวนผลการตรวจประเมินและเสนอผล
การพิจารณาใหเลขาธิการ มกอช. ตัดสินใจใหการรับรองความสามารถ การขยายขอบขาย การลดขอบขาย 
การพักใชหรือเพิกถอนการรับรอง หรืออ่ืนๆ  

3.17 คณะผูตรวจ หมายถึง กลุมบุคคลที่ทําหนาที่ตรวจซึ่งประกอบดวย หัวหนาคณะผูตรวจ ผูตรวจ  
ผูตรวจฝกหัด (ถามี) และผูเชี่ยวชาญ(ถามี)  หรือบุคคลเดียวท่ีทําหนาที่ตรวจ โดยบุคคลดังกลาวตองมี
ตําแหนงเปนหัวหนาคณะผูตรวจ  

3.18 ใบรับรอง (Accreditation Certificate) หมายความวา เอกสาร หรือ ชุดของเอกสารที่ มกอช. ออกใหแก
หนวยรับรอง/หนวยตรวจเพื่อระบุถึงการรับรองความสามารถในขอบขายที่ใหการรับรองระบบงาน 

3.19 ประเภทของหนวยตรวจ (Type of Inspection) หมายความวา ลักษณะกิจกรรมหรือองคกรของหนวย
ตรวจ ท่ีแบงตามภาคผนวก A (Annex A) ของมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012  

3.20 ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Expert) หรือ ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคเฉพาะทาง หมายความวา 
บุคลากรภายในหรือภายนอกสํานักรับรองมาตรฐานที่มีความสามารถตามขอบขายที่ตองการและมี
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักรับรองมาตรฐานกําหนดไวซ่ึงในเอกสารฉบับนี้จะใชคําวา 
“ผูเชี่ยวชาญ” 

3.21 ผูตรวจ  (Inspector) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรมเจาของเร่ืองกําหนด และทําหนาท่ีตรวจ 
3.22 ผูผลิต (Producer) หมายความวา ผูท่ีทําการผลิตผลิตผลทางการเกษตรเบื้องตน ผูผลิตสามารถขอการรับรอง

มาตรฐาน GAP หรือ มกษ. GAP จากกรมเจาของเรื่อง 

3.22.1 ผูผลิตแบบเดี่ยว หมายความวา บุคคล หรือนิติบุคคลที่เปนตัวแทนผูรับผิดชอบในทางกฎหมาย
ในการผลิตผลผลิตนั้นภายใตขอบขายของประเภทสนิคาเกษตร  

3.22.2 ผูผลิตแบบกลุม หมายความวา กลุมผูผลิตท่ีผลิตสินคาประเภทเดียวกันหรือตางประเภท โดยมี
สถานะเปนนิติบุคคล และมีการควบคุมภายในระบบการผลิตสินคานั้น เชน การใชระเบียบวิธี
ปฏิบัติควบคุมภายใน เปนตน ในการขอรับรองฟารมตามขอบขายมาตรฐาน มกษ. GAP  
กลุมผูผลิตอาจจะมีสมาชิกที่ไมอยูภายใตมาตรฐาน มกษ. GAP ก็ได แตก็ตองมีระบบในการแยก
ผลผลิตที่ชัดเจน 

3.23 ผูยื่นคําขอ (Applicant) หมายความวา นิติบุคคลที่ประสงคจะขอการรับรองความสามารถในฐานะหนวย
รับรอง หรือหนวยตรวจ 
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3.24 มาตรฐานที่ใชอางอิงรวม (Normative Document) หมายความวา มาตรฐานที่ มกอช. ใชประกอบเปน
เกณฑในการตรวจประเมิน  เชน IAF Guidance, IAF/ILAC Guidance ตางๆ เอกสารหลักเกณฑ/เงื่อนไข
ของ มกอช. ท่ีใชเปนเกณฑการตรวจ  เปนตน 

3.25 มาตรฐานที่ใหการยอมรับความสามารถ (Accreditation Standard) หมายความวา ขอกําหนดที่ มกอช. 
ใชใหการรับรองความสามารถแกหนวยรับรอง หรือ หนวยตรวจ เชน มาตรฐาน ISO/IEC 17021 หรือ 
ISO/TS 22003 หรือ  ISO/IEC Guide 65 / ISO/IEC 17065 หรือ ISO/IEC 17020 เปนตน  

3.26 หนวยตรวจ (Inspection Body: IB) หมายความวา ผูยื่นคําขอท่ีผานการตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ 
ผานการประเมิน และไดรับการรับรองความสามารถเปนหนวยตรวจจาก มกอช. แลว  

3.27 หัวหนาคณะผูตรวจ  (Lead  Inspector) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรมเจาของเรื่องกําหนด และ
ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีเปนผูนําการตรวจ  

 
 

4.  คุณสมบัตขิองผูยื่นคาํขอ 
4.1  ผูยื่นคําขอตองมีคุณสมบัติ ดงันี้ 

(1) ตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ท้ังนี้ไมรวมถึงสาขาที่มีในตางประเทศ   
(2) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการรับรองระบบงาน (Accredited) โดยหนวยงาน หรือองคกรสากลใดๆ เวนแต

พนระยะ 6 เดือนมาแลว  
(3) เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17020 และขอกําหนดของ องคกรระหวาง

ประเทศวาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ (The International Laboratory Accreditation Cooperation: 
ILAC) และ หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยอมรับความสามารถที่เกี่ยวของ รวมท้ังท่ีอาจมีการแกไข 
หรือกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง กรณีไดรับการรับรองระบบงานในขอบขายที่ยื่นขอจากหนวยรับรอง
ระบบงานใดๆ ท่ีเปนสมาชิกและไดรับการยอมรับจากองคกรระหวางประเทศวาดวยการรับรอง
หองปฏิบัติการ (ILAC) ใหสงมอบสําเนาใบรับรองพรอมขอบขายที่ไดรับการรับรองระบบงานเพื่อ
ใชประกอบการพิจารณาดวย และสําหรับกรณีท่ีไมไดรับการรับรองระบบงานตามที่กลาวมาขางตน 
ผูยื่นคําขอจะตองสงหลักฐานที่เกี่ยวของ และเอกสารการดําเนินงานที่แสดงวามีความสามารถ 
เทาเทียมกันตามเงื่อนไขที่ มกอช.กําหนด 

(4) ตองมีรายงานผลการตรวจในขอบขายที่ขอรับการรับรองระบบงานมาแลวอยางนอย 1 ราย และ
จะตองมีลูกคาที่สามารถให มกอช. เขาตรวจประเมินความสามารถของผูตรวจของหนวยตรวจ 
/ผูยื่นคําขอ (Witness Assessment) ไดอยางนอย 1 แหง ภายใน 180 วัน นับจากวันตรวจประเมิน 
ณ สํานักงาน (Office Assessment) ซ่ึง มกอช. จะเปนผูเลือกสถานประกอบการที่จะทําการตรวจ
ประเมินความสามารถของผูตรวจของหนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ (Witness Assessment) เอง ท้ังนี้ มกอช. 
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อาจสลับลําดับการตรวจประเมิน ณ สํานักงาน และการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการก็ไดตาม
ความเหมาะสม 

(5) ตองไมเปนผูถูกดําเนินคดี หรือเปนผูท่ีมีตัวแทนที่อยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานปลอม
แปลงเอกสาร ท่ีจะนํามาใชประกอบการยื่นขอการรับรองความสามารถในฐานะหนวยตรวจ เวนแต
คดีจะยุติวาผูยื่นคําขอ หรือตัวแทนไมมีความผิดตามขอกลาวหานั้น และในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดวามีความผิด ผูยื่นคําขอหรือตัวแทนสามารถยื่นคําขอได  เมื่อพนกําหนด 2 ป  นบัแตวันที่ศาล
มี คําพิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกลาว 

(6) ตองไมเปนผูอยูระหวางการถูกตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกตองแทจริงของเอกสารฉบับใด        
ฉบับหนึ่ง อันเนื่องมาจากมีพฤติการณ หรือมีมูลเหตุอันควรเชื่อไดวาผูยื่นคําขอ หรือตัวแทนกระทํา
การปลอมแปลงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวของกับการรับรอง หรือมีสวนเกี่ยวของหรือรูเห็นเปน
ใจในการกระทําผิดดังกลาว 

 
 

5.  การดําเนินการเพื่อใหการรับรองความสามารถ 
5.1 การยื่นคําขอ ใหยื่นคําขอตอ มกอช. โดยใชใบสมัครเพื่อขอรับใบรับรองความสามารถในการตรวจสอบ

รับรองสินคาเกษตรและอาหาร พรอมแนบหลักฐานและเอกสารตางๆ ตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ก   
ผูยื่นคําขอตองสงมอบขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบันใหกับ มกอช. 

5.2 ผูยื่นคําขอจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ คําสั่ง รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ มกอช. 
และกรมเจาของเรื่องกําหนด 

5.3 ผูยื่นคําขอตองยินยอม ใหมีการสอบถามขอมูล หลักฐาน ขององคกรผูยื่นคําขอ และการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง หรือเมื่อไดรับการรองขอ 

5.4 เมื่อไดรับคําขอตามขอ 5.1 แลว มกอช. จะตรวจสอบความถกูตองสมบูรณของคําขอและเอกสารประกอบ
คําขอ หากมีรายละเอียดไมครบถวน หรือจําเปนตองขอใหสงเพิ่มเติม มกอช.จะแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
เพื่อดําเนินการตามที่ไดรับแจงตอไปและเจาหนาที่จะพิจารณาคําขอตอเมื่อไดรับหลักฐานครบถวนตามที่
แจงเพิ่มเติมไวแลว 

5.5 มกอช.จะทําการคัดเลือกผูตรวจประเมิน ของ มกอช. หรือผูเชี่ยวชาญที่มีความสามารถเหมาะสม  และไมมี
สวนไดสวนเสียกับหนวยตรวจ/ ผูยื่นคําขอ เพื่อทําหนาที่ตรวจประเมินความสามารถของหนวยตรวจ 
/ผูยื่นคําขอ กรณีท่ีหนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ ไมยอมรับผูตรวจประเมินหรือผูเชี่ยวชาญที่ มกอช. แตงตั้ง
เนื่องจากมีหลักฐานหรือขอมูลชี้ชัดวาผูตรวจประเมินหรือผูเชี่ยวชาญที่แตงตั้งนั้นมีผลประโยชนทับซอน 
หรือเปนผูท่ีมีความสามารถไมเหมาะสม หนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อได 
โดยตองระบุเหตุผลและแจงตอ มกอช. โดย มกอช. จะเปนผูตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
ตามเหตุผลอันสมควรและการตัดสินใจของ มกอช. ถือเปนท่ีส้ินสุด 
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5.6 ผูยื่นคําขอยินยอมที่จะให มกอช. ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ และผูยื่นคําขอจะตองทําขอผูกพัน
หรือสัญญา (Enforcement) เพื่อใหลูกคายินยอม ให มกอช. ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 
(Witness Assessment) ไดเมื่อมีการรองขอ 

5.7 เมื่อ มกอช.ไดตรวจสอบความถูกตองของคําขอและหลักฐานครบถวนแลว มกอช.จะดําเนินการ ดังนี้  
(1) การตรวจประเมิน ณ สํานักงาน (Office Assessment) มกอช. จะตรวจประเมินสํานักงานใหญและ

สํานักงานสาขาที่มีกิจกรรมหลัก (Key Activity)ในขอบขายที่ยื่นคําขอรับรองระบบงาน และกําหนด
จํานวนสาขาที่ตองไดรับการตรวจโดยใชแนวทางระบุไวในเอกสาร หลักเกณฑ/เงื่อนไข เรื่อง การ
กําหนดจํานวนสาขาที่ตองไดรับการตรวจประเมินในกรณีท่ีหนวยรับรอง/หนวยตรวจ มีหลายสาขา 
(ACFS-CSSA-R-SD-12)  

(2) การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) มกอช. จะดําเนินการตรวจประเมิน
ความสามารถของผูตรวจของหนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ โดยการเลือกตัวอยางและกําหนดจํานวนการ
ตรวจประเมินความสามารถตามแนวทางที่ระบุไวในเอกสารหลักเกณฑ/เงื่อนไข การเลือกตัวอยาง
เพื่อตรวจประเมินความสามารถของผูตรวจประเมินของหนวยรับรอง/ผูตรวจของหนวยตรวจ 
/ผูยื่นคําขอ ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) (ACFS-CSSA-R-SD-02)  

(3) หลังจากดําเนนิการตรวจประเมิน ณ สํานกังานและตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการแลว มกอช.
จะนําเสนอผลการประเมินใหคณะทบทวนตอไป 

5.8 เมื่อคณะทบทวนไดรับผลการตรวจประเมินตามขอ 5.7 แลว จะพิจารณาผลการตรวจประเมินและ
เสนอผลการพิจารณาใหเลขาธิการ มกอช. ตัดสินใจใหการรับรองความสามารถ และใบรับรองที่ออก
ใหแกหนวยตรวจมีอายุคราวละ 3 ปนับตั้งแตวันที่ออกใบรับรอง มีรายละเอียดตามที่กําหนดใน
ภาคผนวก ข  

5.9 หลังจากไดใบรับรองแลว มกอช. จะดําเนินการตรวจติดตาม (Surveillance) โดยในปแรกหนวยตรวจ
จะไดรับการตรวจติดตามอยางนอย 2 ครั้ง ซ่ึงการตรวจติดตาม 1 ครั้ง ประกอบดวยการตรวจประเมิน 
ณ สํานักงาน 1 ครั้งและการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการอยางนอย 1 ครั้ง ตามที่กําหนดไวใน
เอกสารหลักเกณฑ/เงื่อนไข การเลือกตัวอยางเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผูตรวจประเมินของ
หนวยรับรอง/ผูตรวจของหนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) (ACFS-
CSSA-R-SD-02) และเอกสารหลักเกณฑ/เงื่อนไข เรื่อง การกําหนดจํานวนสาขาที่ตองไดรับการตรวจ
ประเมินในกรณีท่ีหนวยรับรอง/หนวยตรวจมีหลายสาขา (ACFS-CSSA-R-SD-12) ในปถัดไป มกอช. 
จะพิจารณาตรวจติดตาม โดยจํานวนครั้งของการตรวจอาจนําผลการตรวจประเมิน ณ สถาน
ประกอบการของการตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) ในรอบการรับรองที่ผานมาใช
ประกอบการพิจารณาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะทบทวนพิจารณาผลการดําเนินการดังกลาว 

5.10 กรณีท่ีหนวยตรวจไมมีลูกคาให มกอช. ประเมินความสามารถของผูตรวจ  มกอช. อาจพิจารณาเขาไป
ตรวจประเมิน ณ สํานักงานเพิ่มเติม เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของหนวยตรวจ โดยคํานึงถึงจํานวน
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ลูกคาที่ระบุในรายงานที่หนวยตรวจตองสงให มกอช. ทุก 3 เดือน (ตามรอบไตรมาสของปงบประมาณ
ของราชการ) 

ท้ังนี้ หากตอมาภายหลังหนวยตรวจมีลูกคาใหมเพิ่มขึ้น หนวยตรวจตองแจงจํานวนลูกคาพรอมทั้ง
ชวงเวลาการตรวจหรือแผนการตรวจให มกอช. ทราบโดยเร็ว เพื่อให มกอช. สุมตรวจประเมิน
ความสามารถของผูตรวจตามเกณฑที่กําหนดตาม เอกสารหลักเกณฑ / เงื่อนไขการเลือกตัวอยางเพื่อ
ตรวจประเมินความสามารถของผูตรวจประเมินของหนวยรับรอง/ผูตรวจของหนวยตรวจ/ผูยื่นคําขอ ณ 
สถานประกอบการ (Witness Assessment) (ACFS-CSSA-R-SD-02) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีหนวยตรวจไดรับ
การวาจางจากกรม ตองแจงให มกอช. ทราบ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับการวาจาง  
เพื่อพิจารณาความจําเปนในการตรวจประเมินความสามารถของผูตรวจตามเอกสารหลักเกณฑ/เงื่อนไข 
การเลือกตัวอยางเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผูตรวจประเมินของหนวยรับรอง/ผูยื่นคําขอ  
ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment) ACFS-CSSA-R-SD-02 

5.11 กรณีท่ีหนวยตรวจเจตนาไมแจงขอมูลลูกคาเพื่อให มกอช. เขาตรวจประเมินความสามารถตามเกณฑ
ดังกลาวขางตน มกอช. อาจพิจารณา ลดขอบขาย หรือพักใชใบรับรอง ตามที่ มกอช. เห็นสมควร 
หมายเหตุ การดําเนินการเพื่อใหการรับรองความสามารถใหอางอิงตามเอกสารหลักเกณฑ/เงื่อนไข  
การตรวจประเมินเพื่อการรับรองความสามารถของหนวยรับรอง/หนวยตรวจสินคาเกษตรและอาหาร 
(ACFS-CSSA-R-SD-03) 

 
6.   เงื่อนไข 

หนวยตรวจตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
6.1 ตองรักษาไวซ่ึงการรักษาระบบงาน  ตามมาตรฐานที่ใหการรับรองความสามารถ  (Accreditation 

Standard) ท่ีไดรับการรับรองระบบงานจาก มกอช. และหลักเกณฑท่ีกรมเจาของเรื่องกําหนดตลอด
ระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง 

6.2 ตองอางถึงการรับรองความสามารถเฉพาะขอบขายที่ไดรับการรับรองตามที่ระบุไวในใบรับรองเทานั้น  
6.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขในสาระสําคัญที่มีผลตอการ รับรองความสามารถ ใหแจงเปนลายลักษณ

อักษรตอ มกอช. โดยทันที ไดแก 
• มีการเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย  การคา 
• มีการเปลี่ยนแปลงสถานะองคกร ปรับโครงสรางองคกร (Reorganization) 
• มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารในองคกร เชน การเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เปนหลักใน

การบริหารจัดการ 
• มีผูตรวจเขามาใหมจํานวนมาก 
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• มีการเปล่ียนแปลงบุคลากร เครื่องมือ ส่ิงอํานวยความสะดวก  สภาพแวดลอมใน
การทํางาน   และทรัพยากรอื่นๆ ท่ีสําคัญที่อาจจะมีผลกระทบตอขอบขายที่ 
หนวยตรวจไดรับการรับรองแลว 

• หนวยตรวจขอขยายขอบขายการรับรอง 
6.4 หนวยตรวจตองจัดสงบัญชีรายชื่อลูกคาที่ไดรับการตรวจ รวมท้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน การลด/ขยาย

ขอบขาย  การพักใช การเพิกถอนการรับรอง  ใหแก มกอช . ทุก 3 เดือน (ตามรอบไตรมาสของ
ปงบประมาณของราชการ) นับจากที่ไดรับการรับรองระบบงาน 

6.5 ตองไมนําใบรับรองไปใช หรืออางถึงในทางที่ทําใหเกิดความเสียหาย หรืออาจทําใหเกิดความเขาใจผิด
ในการไดรับการรับรองความสามารถ ตามใบรับรองนั้น  

6.6 กรณีท่ีไมไดทําการตรวจใหกับกรมเจาของเรื่อง หนวยตรวจตองไมกลาวอางในลักษณะที่ทําใหเขาใจวา 
การตรวจหรือเอกสารรายงานที่ออกโดยหนวยตรวจเปนการกระทําที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
กรมเจาของเร่ือง หรือจะนําไปสูการไดรับใบรับรองจากกรมเจาของเรื่อง หรือสามารถใชเครื่องหมาย 
การรับรองจากกรมเจาของเรื่องได  

6.7 ใหความรวมมือแก มกอช. ในการดําเนินการตรวจประเมินที่อาจมีข้ึนในภายหลัง 
6.8 ตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ เชน บันทึกขอรองเรียนของลูกคา  บันทึกการอุทธรณใหแก มกอช.

เมื่อไดรับการรองขอ 
6.9 หากประสงคจะใหมีการยอมรับความสามารถอยางตอเนื่อง ใหแจงเปนลายลักษณอักษรให มกอช. 

ทราบลวงหนากอนส้ินอายุไมนอยกวา  120 วัน 
6.10 หากประสงคจะยกเลิกใบรับรองใหแจงเปนลายลักษณอักษรให มกอช. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 45 วัน 
6.11 หากประสงคจะเพิ่มเติม/ขยายขอบขายใบรับรอง หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดอันมีผลกระทบตอระบบ

การบริหารงานคุณภาพของหนวยตรวจ ใหแจงให  มกอช. ทราบ เปนลายลักษณอักษรดวยทุกครั้ง  
เพื่อขอความเห็นชอบในการรับรองตอไป 

6.12 หนวยงานที่ตองการเปนหนวยตรวจใหแกกรมเจาของเร่ืองตามขอบขายที่ไดรับการรับรองจะตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ขอกําหนด หรือ แนวทางการปฏิบัติงานใดๆ ท่ีกรมเจาของเรื่องกําหนด   

6.13 หนวยงานที่ทําหนาท่ีเปนหนวยตรวจใหแกกรมเจาของเร่ืองมีหนาที่รับผิดชอบ ในการจดัคณะผูตรวจที่มี
คุณสมบัติตามที่กรมเจาของเร่ืองกําหนดไวในภาคผนวก ดังนี้ 

- ภาคผนวก ค.  คุณสมบัติ ผูตรวจ หวัหนาคณะผูตรวจ และผูเชี่ยวชาญ ดานขาว 
- ภาคผนวก ง.  คุณสมบัติ ผูตรวจ หวัหนาคณะผูตรวจ และผูเชี่ยวชาญ ดานประมง 
- ภาคผนวก จ.  คุณสมบัติ ผูตรวจ หวัหนาคณะผูตรวจ และผูเชี่ยวชาญ ดานปศุสัตว 
- ภาคผนวก ฉ.  คุณสมบัติ ผูตรวจ หวัหนาคณะผูตรวจ และผูเชี่ยวชาญ ดานการเกษตร 

สงรายงานผลการตรวจ รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวกับการตรวจ เชน การแกไขขอบกพรองหรือขอรองเรียนตางๆ 
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กรมประกาศ ใหกรมเจาของเรื่องเพื่อพิจารณาออก คงไว ยกเลิก พักใชหรือ
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เพิกถอนใบรับรอง ของผูผลิต 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีหนวยตรวจดําเนินการตรวจใหลูกคาอ่ืนที่นอกเหนือจากกรมเจาของเร่ือง  หนวยตรวจ
ตองกําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อสามารถจําแนกการดําเนินงานใหชัดเจนระหวางการตรวจใหกับ
กรมเจาของเรื่องและลูกคารายอื่น เชน การรับคําขอ การทบทวนสัญญา และ การสงมอบเอกสารรายงาน
การตรวจใหกับลูกคา เปนตน 

  
 

7.  การขยายขอบขาย 
7.1 ในกรณีที่ประสงคขยายขอบขายการรับรองระบบงาน ใหหนวยตรวจยื่นคําขอตอ มกอช. โดยใชใบสมัคร

เพื่อขอรับใบรับรองความสามารถในการตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรและอาหาร และดําเนินการ
เชนเดียวกับการขอตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบงาน 

  
 

8.  การลดขอบขาย  การพักใช และ การเพิกถอนใบรับรอง 
 หากหนวยตรวจไมสามารถรักษาระบบตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 6 และ/หรือ ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนด มกอช. อาจดําเนินการดังตอไปนี้ 
8.1 การลดขอบขายการรับรองระบบงาน 

หากตรวจสอบพบวามีการเปล่ียนแปลงสําคัญใดๆ ภายในองคกรอันมีผลกระทบตอความสามารถในการ
ดําเนินการตรวจสอบรับรองของหนวยงานนั้น 

8.2 การพักใชใบรบัรอง 
(1) กรณีการตรวจติดตามที่หนวยตรวจไมสามารถแกไขขอบกพรองรายแรงที่ มกอช. แจงใหดําเนินการ 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  มกอช. จะสั่งพักใชใบรับรองเปนระยะเวลาไมนอยกวา 60 วัน แตไมเกิน 
120 วัน  

(2) กรณีการตรวจติดตามที่พบขอบกพรองเล็กนอยแตหนวยตรวจใชเวลาแกไขเกินกวาระยะเวลาที่กําหนด
โดยไมมีเหตุผลสมควร หรือแกไขแลวแตไมมีประสิทธิภาพ  มกอช. สามารถสั่งพักใชใบรับรองเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 60 วัน แตไมเกิน 120 วัน ตามมติคณะทบทวน 

(3) กรณีท่ีไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ/เงื่อนไขฉบับนี้ ขอ 5.11 
8.3 การเพิกถอนใบรับรอง จะใชในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) หนวยตรวจที่อยูในระหวางการพักใชใบรับรองไมสามารถแกไขขอบกพรอง และ/หรือ ไมสามารถ 
ทําตามเงื่อนไขที่ มกอช. กําหนด ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(2) การตรวจติดตามของ มกอช. ช้ีบงวาหนวยตรวจปฏิบัติไมสอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐาน 
การรับรองตาม ขอ 4.1 (3) ในสาระสําคัญ 



109คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส�าหรับหน่วยตรวจ

ACFS-CSSA-R-SD-18 
      Rev. 00 Date: 25/09/13 

 

(3) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดโดย มกอช. และกรมเจาของเรื่องในสาระสําคัญซ่ึง
กอใหเกิดความเสียหายตอกรมเจาของเรื่องในดานเศรษฐกิจ หรือชีวิตและความปลอดภัยของผูบริโภค  

(4) ผลการตรวจติดตามประจําป (Surveillance) หรือการตรวจประเมินเพื่อตออายุ (Reassessment)  
ท่ีดําเนินการโดย มกอช. แสดงวาหนวยตรวจไมมีความสามารถในขอบขายที่ไดรับการรับรอง 

(5) ในกรณีท่ีหนวยตรวจกระทําความผิดที่มีผลกระทบตอการตรวจประเมิน ดังนี้  
• รายงานสรุปผลตรวจสอบอันเปนเท็จใหกรม  
• มีสวนไดสวนเสียกับผูผลิต  
• การกระทําอ่ืนใดที่สอไปในทางทุจริต 

8.4 ในกรณีท่ีมีการเพิกถอน หรือยกเลิกใบรับรอง หนวยตรวจตองสงใบรับรองที่ถูกเพิกถอนหรือยกเลิกนั้น  
คืนใหแก มกอช. ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก มกอช. 

8.5 ผูถูกพักใช ถูกเพิกถอน หรือยกเลิกใบรับรอง ตองยุติการใชส่ิงพิมพ ส่ือโฆษณา ท่ีมีการอางอิงถึงการไดรับ
การรับรองความสามารถตามขอบขายที่เกี่ยวของดังกลาว 
 

 
9.  การอุทธรณ   

9.1 ผูยื่นคําขอรับการรับรอง หรือหนวยตรวจท่ีถูกพักใชหรือเพิกถอนตามขอ 8 อาจยื่นคําอุทธรณเปน 
ลายลักษณอักษรตอเลขาธิการ มกอช.ไดภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่ มกอช. มีหนังสือแจงผล 
การพิจารณาตัดสินหรือมาตรการนั้นใหทราบ 

9.2 เลขาธิการ มกอช. จะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อพิจารณาคําอุทธรณ และแจงผล 
การพิจารณาใหผูยื่นคําอุทธรณทราบภายใน 30 วันทําการ นับจากวันที่ มกอช. ไดรับคําอุทธรณ  
หากระยะเวลาดังกลาวไมเพียงพออาจขยายเวลาออกไปไดไมเกิน 2 คร้ัง คร้ังละไมเกิน 15 วนัทําการ 

9.3 ในกรณีท่ีผูยื่นคําอุทธรณไมยอมรับคําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูยื่นคําอุทธรณสามารถ 
ยื่นอุทธรณไดเปนครั้งที่ 2 กับคณะกรรมการรับรองระบบงานไดภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันที่  
มกอช. มีหนังสือแจงผลพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหทราบ  

9.4 ระหวางการพิจารณาคําอุทธรณยังไมส้ินสุด ใหถือวาผลการพิจารณาเดิมมีผลใชบังคับอยู 
9.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการรับรองระบบงานใหถือเปนที่ส้ินสุด 
 
 

10.  การรองเรียน 
10.1 การรองเรียนสามารถยื่นตอเลขาธิการ มกอช. หรือผูอํานวยการสํานักรับรองมาตรฐานเปนลายลักษณอักษร  
10.2 มกอช. จะดําเนินการพิจารณาขอรองเรียนดังกลาว แลวแจงผลใหผูท่ีรองเรียนทราบ 
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11.  การยกเลิกใบรับรอง 

ใบรับรอง  จะถูกยกเลิกในกรณีดังตอไปนี้ 
11.1 หนวยตรวจเลิกประกอบกจิการที่ไดรับการรับรอง 
11.2 หนวยตรวจที่เปนนิติบุคคลนั้นลมละลาย 
11.3 หนวยตรวจแจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษรตอ มกอช. ตามขอ 6.10 
11.4 มีการประกาศแกไข เปลี่ยนแปลงขอกําหนดกฎเกณฑสากลดานการตรวจสอบรับรอง หรือ ยกเลิก

มาตรฐานที่ไดรับใบรับรอง 
 
 

12.  การรักษาความลับ 
12.1 มกอช. และผูท่ีเกี่ยวของทั้งหมดจะเก็บรักษาขอมูลตางๆ ท่ีไดจากผูยื่นคําขอ/หนวยตรวจ ภายใตกิจกรรม

การตรวจรับรองระบบงานสําหรับสินคาเกษตรและอาหารนั้นๆไวเปนความลับไมนําไปเปดเผยกับบุคคล
อ่ืน เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูยื่นคําขอและ/หรือ ผูไดรับการรับรองระบบงานเปนลายลักษณอักษร 

12.2 มกอช. จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผูยื่นคําขอ/หนวยตรวจ อันเนื่องมาจากความลับนี้
ไดแพรงพรายสูบุคคลภายนอก เวนแตเกิดจากความบกพรองของ มกอช. 

 
 

13.  การใชเคร่ืองหมาย 
13.1 หนวยตรวจสามารถใชเครื่องหมายเพื่อแสดงถึงการรับรองความสามารถ เฉพาะที่ มกอช. กําหนดไวตาม

หลักเกณฑ/เงื่อนไข การใชเครื่องหมายรับรองระบบงานสําหรับหนวยตรวจ (ACFS-CSSA-R-SD-19)  
โดยตองไมนําไปใชในทางที่กอใหเกิดความเสียหาย หรือกอใหเกิดการเขาใจผิด หากฝาฝน มกอช.  
มีอํานาจพิจารณาดําเนินการลดขอบขาย พักใช เพิกถอนใบรบัรองกับหนวยตรวจ 

  
 

14.  คาธรรมเนียม 
มกอช. เปนหนวยงานภาครัฐที่ดําเนินการโดยไมหวังผลกําไร ดังนั้น มกอช. จะไมคิดคาใชจายในการ
ใหบริการรับรองระบบงาน  
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15. การสนับสนุนทางดานการเงนิ 
มกอช. เปนหนวยงานภาครัฐ ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินจากรัฐบาล ภายใตกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จึงมีความมั่นคงดานการเงิน 

 
 

16. อ่ืน ๆ 
16.1 ในกรณีท่ีมีการแกไขขอกําหนดหรือหลักเกณฑและเงื่อนไขใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรับรองความสามารถ

ของหนวยตรวจ มกอช. จะแจงใหหนวยตรวจทราบเปนลายลักษณอักษรเพื่อดําเนินการภายในเวลาที่ 
มกอช. กําหนด 

16.2 ในกรณีท่ีหนวยตรวจยายสถานที่ประกอบกิจการ หรือโอนกิจการที่ไดรับการรับรองระบบงานใหแกผูอ่ืน 
ใหถือวาใบรับรองนั้นส้ินสุดลง และตองสงใบรับรองคืนแก มกอช. ภายใน  30 วันทําการ นับจากวันยาย
สถานที่ หรือโอนกิจการ 

16.3 มกอช. ไมรับผิดชอบในการกระทําใดๆ ของหนวยตรวจที่ไดกระทําไปโดยไมสุจริตหรือไมปฏิบัติตาม 
หรือฝาฝนหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด 
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ภาคผนวก จ 
คุณสมบัติ ผูตรวจ หัวหนาคณะผูตรวจ และผูเชี่ยวชาญดานปศุสัตว 

1 ขอบขาย 
เพื่อกําหนดคุณสมบัติและประสบการณสําหรับ ผูตรวจหัวหนาคณะผูตรวจและผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติ
หนาที่คณะผูตรวจเพื่อให ม่ันใจวาการตรวจไดดําเนินการโดยคณะผูตรวจท่ีมีความสามารถ  
มีประสิทธิผล และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

2 หนาท่ีของคณะผูตรวจ 
คณะผูตรวจมีหนาที่ตรวจระบบการผลิตของเกษตรกรหรือผูประกอบการวาสอดคลองตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว (GAP) หรือ มาตรฐานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (มกษ.) และมีการนําระบบการจัดการคุณภาพไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 

3 เกณฑคุณสมบัติของผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจ 
ผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจ ตองมีคุณสมบัติและประสบการณ ดังนี้ 

3.1 การศึกษา 
3.1.1 ผูตรวจตองสําเร็จการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรี ดานสัตวแพทยศาสตร สัตวบาล  

สัตวศาสตร หรือเกษตรศาสตร ท้ังนี้การศึกษาดังกลาวตองทําใหมีความรู และทักษะ 
ตามที่ระบุในหัวขอความรูและทักษะ 

3.1.2 ในคณะผูตรวจจะตองมีผูตรวจที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง
จากสัตวแพทยสภา อยางนอย 1 คน 

3.2 การฝกอบรม 
3.2.1 ผานหลักสูตรการฝกอบรมผูนําการตรวจประเมินระบบการจัดการที่เกี่ยวของกับระบบ

คุณภาพภายใตหลักการของ ISO 19011 มีระยะเวลาเรียนไมต่ํากวา 37 ช่ัวโมง โดย
รายละเอียดในใบรับรองตองระบุ ช่ือหลักสูตร ระยะเวลา และระบุวาไดสําเร็จหลักสูตร
ดังกลาว 

3.2.2 หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการตรวจการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: 
GAP) ดานปศุสัตว สําหรับหนวยตรวจ หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ีมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจดานปศุสัตว  และหลักการเบื้องตนของการวิ เคราะห อันตรายและจุดวิกฤติ 
ที่ตองควบคุม การประเมินและการวิเคราะหอันตรายตามหลักการของ Codex Alimentarius
ซ่ึงอาจไมตองเปนหลักสูตรเฉพาะ แตอาจรวมกับหลักสูตร GAP หรือหลักสูตรอื่นๆก็ได 
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3.3 ประสบการณทํางาน 
ประสบการณทํางานไมนอยกวา 2 ป โดยประสบการณดังกลาว ตองเปนตําแหนงที่ทําใหเกิด 
การพัฒนาความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตว การจัดการฟารม การจัดการดานสุขภาพสัตว 
อุตสาหกรรมดานปศุสัตว การจัดการดานสวัสดิภาพสัตว การสงเสริมและการพัฒนาการเลี้ยงสัตว 
การกําหนดมาตรฐาน งานดานตรวจงานดานใบอนุญาต งานดานการขึ้นทะเบียน งานดานตรวจวิเคราะห 
หรืองานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับดานปศุสัตว รวมกัน ไมนอยกวา 1 ป 

3.4 ประสบการณการตรวจ 
สําหรับผูตรวจ ตองมีประสบการณการตรวจ ดังนี ้

ตองมีประสบการณในการตรวจตามมาตรฐาน  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว 
(GAP) อยางนอย 4 คร้ัง และรวมเวลาในการตรวจไมต่ํากวา 10 วนัทําการ 

สําหรับหัวหนาคณะผูตรวจ ตองมีประสบการณการตรวจเพิ่มเติม ดังนี ้

เหมือนผูตรวจ และตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาผูตรวจฝกหัด 
ในมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีดานปศุสัตว ไมนอยกวา 3 ครั้ง ภายใตการควบคุมและ
แนะนําของหัวหนาผูตรวจ ท่ีอยูในคณะผูตรวจ 

3.5 ความรูและทักษะ 

3.5.1 ผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจตองมีความรูและทักษะทั่วไปในเรื่องดังตอไปนี้ 

3.5.1.1 หลักการ ข้ันตอน และเทคนิคการตรวจ เพื่อชวยใหผูตรวจสามารถประยุกตใช
ในการตรวจตางๆ ไดอยางเหมาะสม และมั่นใจวาการตรวจเปนไปในแนวทาง
เดียวกันอยางสม่ําเสมอและเปนระบบ โดยผูตรวจตองสามารถ 
1) ประยุกตใชหลักการ ข้ันตอน และเทคนิคการตรวจ 
2) วางแผนและบริหารงานอยางมีประสิทธิผล 
3) ตรวจตามกําหนดเวลา 
4) จัดลําดับและมุงเนนประเด็นสําคัญ 
5) รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การฟง การสังเกตการณ และการทบทวน

เอกสาร บันทึก และขอมูลท่ีมีประสิทธิผล 
6) เขาใจความเหมาะสมและผลสืบเนื่องของการใชเทคนิคการสุมตัวอยาง

สําหรับการตรวจ 
7) ทวนสอบความถูกตองของขอมูลท่ีรวบรวมไว 
8) เสนอหลักฐานการตรวจเพื่อสนับสนุนส่ิงที่ตรวจพบและสรุปผลการตรวจ 
9) ตรวจปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของสิ่งท่ีตรวจพบและ
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สรุปผลการตรวจ 
10) ใชเอกสารการทํางานเพื่อบันทึกกิจกรรมการตรวจ 
11) จัดทํารายงานการตรวจ 
12) รักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล 
13) ส่ือสารอยางมีประสิทธิผล ท้ังโดยทักษะทางภาษาเฉพาะตัว หรือโดย

ผานลามแปลภาษา 

3.5.1.2 ขอกํ าหนดการปฏิ บัติทางการ เกษตรที่ ดี ด านปศุ สัตว  ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และเอกสารอางอิง
เพื่อชวยใหผูตรวจสามารถเขาใจขอบขายของการตรวจและประยุกตใชเกณฑ
การตรวจ 

3.5.1.3 สภาวการณของผูขอรับรองหรือผูไดรับการรับรอง เพื่อชวยใหผูตรวจสามารถ
เขาใจการดําเนินงานของผูขอรับรองหรือผูไดรับการรับรอง โดยความรูและ
ทักษะในเรื่องนี้ตองครอบคลุมถึง 
1) ขนาดของฟารม โครงสราง หนาท่ี และการบริหารจัดการในฟารม 
2) กระบวนการธุรกิจทั่วไป และคําศัพทตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับฟารม 
3) ขอมูลพื้นฐานของผูขอรับรองหรือผูไดรับการรับรอง 

3.5.1.4 กฎหมาย กฎระเบียบและขอกําหนดที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูตรวจสามารถปฏิบัติงาน 
และตระหนักถึงขอกําหนดที่ใชของผูประกอบการที่รับการตรวจโดยความรู
และทักษะในเรื่องนี้ตองครอบคลุมถึง 
1) หลักเกณฑ กฎหมายและกฎระเบียบระดับทองถ่ิน ระดับภาค และ

ระดับชาติ 
2) สัญญาและขอตกลงรวม 
3) อนุสัญญาและสนธิสัญญาสากลตางๆ 
4) ขอกําหนดอื่นๆ ท่ีผูประกอบการเกีย่วของ 

3.5.2 ผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจตองมีความรูและทักษะเฉพาะ ในการตรวจดังตอไปนี้ 

3.5.2.1 การเลี้ยงสัตว ระบบการผลิต องคประกอบของฟารม การจัดการฟารม การจัดการดาน
สุขภาพสัตวการจัดการดานสิ่งแวดลอม และการจัดการดานสวัสดิภาพสัตว 
เฉพาะสําหรับสัตวแตละประเภท และสามารถประเมินความพอเพียงของการควบคุม
กระบวนการและบันทึกตางๆ 

3.5.2.2 พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย กฎตางๆ มาตรฐาน ขอแนะนํา และ
แนวทางที่เกี่ยวของ กับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว 
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3.5.2.3 การบริหารจัดการฟารมปศุสัตว 

3.5.2.4 การตรวจการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว 

3.5.2.5 หลักสวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare) 

3.5.2.6 การเก็บและการจัดสงตัวอยางเพือ่ตรวจวิเคราะหตัวอยางที่ไดกําหนดไว 

3.6 ลักษณะสวนบุคคล 
3.6.1 ผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจตองมีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ มีจรรยาบรรณ ยอมรับ

ขอคิดเห็นของผู อ่ืน  มีความสามารถ  ไหวพริบในการติดตอส่ือสาร  ชางสังเกต  
มีความสามารถในการรับรู เขาใจสถานการณ ปรับตัวไดและมีความสามารถในการแกปญหา
ตามประเด็นสําคัญได สามารถสรุปผลโดยการวิเคราะหและใชเหตุผลไดรวดเร็ว เชื่อม่ัน
ในตนเอง รวมทั้งมีวิสัยทัศนกวางไกล เพื่อสามารถเขาใจและรับรูบทบาทภารกิจของ
ผูประกอบการได 

3.6.2 ผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจตองไมมีความเกี่ยวของท้ังทางตรงและทางออม 
ในระยะเวลา 2 ปกอนหนานั้นกับผูรับการตรวจรวมถึงตองไมเคยใหคําปรึกษา หรือ 
ทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษาใหแกผูยื่นคําขอรับการรับรองภายในระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา 

3.7 การดํารงรักษาและพัฒนาความรูความสามารถของผูตรวจ และหัวหนาคณะผูตรวจ 
3.7.1 การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

ผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจตองมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยตองดํารงรักษา
และพัฒนาความรู  ทักษะ  และลักษณะสวนบุคคล  โดยสามารถดํา เนินการดวย 
วิธีการตางๆ เชน การมีประสบการณทํางานเพิ่มขึ้น การฝกอบรม การศึกษาดวยตนเอง
(Private study) การใชผูสอนพิเศษสวนบุคคล (Coaching) การเขารวมการประชุม 
การสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องนี้
ตองพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงความตองการในการฝกปฏิบัติการตรวจมาตรฐานหรือ
ขอกําหนดอื่นๆของผูตรวจหัวหนาคณะผูตรวจ  

3.7.2 การดํารงรักษาความสามารถในการตรวจ 

ผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจตองรักษาและแสดงความสามารถในการตรวจ โดยการรวม
ตรวจมาตรฐานที่เกี่ยวของหรือเทียบเทาอยางสม่ําเสมอ (สําหรับผูตรวจตองเขารวมการตรวจ
อยางนอย 10 ครั้งในระยะเวลา 3 ปสําหรับหัวหนาคณะผูตรวจตองเขารวมการตรวจใน
ฐานะหัวหนาคณะผูตรวจอยางนอย 5 คร้ังในระยะเวลา 2 ป) 

3.7.3 การประเมินสมรรถนะผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจ 
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การประเ มินสมรรถนะผู ตรวจและหัวหน าคณะผู ตรวจจะตองมีการวางแผน 
การดําเนินการและการบันทึกผลเพื่อใหสอดคลองตามคูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ีเกี่ยวของกับการตรวจ และใหผลตามวัตถุประสงคมีความสอดคลองถูกตองและเชื่อถือได 
โดยกระบวนการประเมินสมรรถนะนี้ตองบงชี้ความตองการในการฝกอบรมและการเพิ่ม
ทักษะตางๆดวย 

3.7.3.1 การประเมินสมรรถนะของผูตรวจในกระบวนการคัดเลือกคณะผูตรวจ 

การพิจารณาขนาดและองคประกอบของคณะผูตรวจตองพิจารณาถึง 
1) วัตถุประสงคการตรวจ  ขอบขาย  เกณฑ  และระยะเวลาการตรวจ

โดยประมาณ 
2) ความรูความสามารถโดยรวมของคณะผูตรวจที่จําเปน เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคของการตรวจ 
3) พระราชบัญญัติ ขอบังคับ สัญญา หรือขอกําหนดในการรับรอง (ถามี) 
4) ความเปนกลางของคณะผูตรวจจากกิจกรรมที่ตรวจ เพื่อหลีกเลี่ยงการมี

สวนไดสวนเสีย 
5) ความสามารถของสมาชิกในคณะผูตรวจในการประสานกับผูรับการตรวจ 

และทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิผล 
6) ภาษาที่ใชในการตรวจและความเขาใจขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมของผูรับการตรวจ ซ่ึงอาจใชทักษะสวนบุคคลของผูตรวจเอง
หรือโดยใชผูเชี่ยวชาญ 

3.7.3.1 การประเมินสมรรถนะตอเนื่องสําหรับผูตรวจและหัวหนาคณะผูตรวจ 

การประเมินสมรรถนะจะดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาลักษณะ
สวนบุคคล  ความรูและทักษะท่ัวไป  ความรูและทักษะเฉพาะสําหรับ  
ดานปศุสัตวตามขอบขายท่ีข้ึนทะเบียน ตามหัวขอการประเมินในแบบการประเมิน
ทบทวนสมรรถนะผูตรวจ โดยหัวหนาคณะผูตรวจ ท้ังนี้ เพื่อใหม่ันวาผูตรวจ
และหัวหนาคณะผูตรวจยังคงดํารงรักษาความสามารถตามขอกําหนดนี้  
โดยประเมินครอบคลุมหัวขอตามแบบประเมินสมรรถนะและปรับระดับ 

4 เกณฑคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ 
4.1 ส่ิงที่กําหนดไว 

4.1.1. ผู เชี่ ยวชาญเฉพาะดานตองได รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา  
การฝกอบรม และประสบการณทํางาน ดังตอไปนี้ 
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4.1.1.1 การศึกษา : ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ตองสําเร็จการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรี 
ดานสัตวแพทยศาสตร และมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ช้ันหนึ่งจากสัตวแพทยสภา 

4.1.1.2 การฝกอบรม : ผานการฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการฟารม 
หรือการตรวจฟารม หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับกรมปศุสัตว 

4.1.1.3 ประสบการณทํางาน : มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับการจัดการฟารม  
การตรวจฟารม ในสาขาที่เกี่ยวของ รวมกันไมนอยกวา 5 ป 

4.1.2. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ตองไมมีความเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมในระยะเวลา 2 ป
กอนหนานั้นกับผูขอรับรองหรือผูไดรับการรับรอง รวมถึงตองไมเคยใหคําปรึกษา หรือ 
ทําหนาท่ีเปนผูใหคําแนะนําหรือที่ปรึกษาใหแกผูขอรับรองภายในระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา 

4.2 การประเมิน 

ภายหลังรวมการตรวจ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตองไดรับการประเมินความสามารถในการเขารวม
การตรวจโดยหัวหนาคณะผูตรวจ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทําหนาที่ของผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน 
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กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้จัดทําในนามของส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ข้อแนะนํา ช่วยตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ในการ
จัดทําคู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ สําหรับหน่วยตรวจ 
ให้บรรลไุปได้ด้วยดี และขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้ 

นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ สัตวแพทย์หญิงทาริกา 
ประมูลสินทรัพย์ นายสัตวแพทย์สุทิน กาญจนรัช นายสัตวแพทย์วิทยา ทิมสาด นายสัตวแพทย์ไกรแก้ว คําดี 
นายสัตวแพทย์กัฐพร ภู่เพ็ชร์ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ สัตวแพทย์หญิงทัศนีย์ มุงเมือง ผู้อํานวยการ
ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9 นายสัตวแพทย์พิเชษฐ์ กุมภาว์ สํานักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูล สํานักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ 
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