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เกณฑ์ในการ ขอ้คิดเหน็/

พิจารณา ประเมนิ แก้ไข1 แก้ไข2 ขอ้เสนอแนะ

1.1.1 ต้ังอยูใ่นพืน้ที่ที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีแหล่งน้้าสะอาด
เพยีงพอต่อการเล้ียงสัตว์
1.1.2 ต้ังอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปือ้นจากอนัตรายทางกายภาพ
เคมีและชีวภาพ หากอยูใ่นสภาพเส่ียงต้องมีมาตรการในการปอ้งกนัการปนเปือ้น
1.1.3 อยูห่า่งจากแหล่งรวบรวมสัตวป์กี เช่น ตลาดนัดค้าสัตวป์กี โรงฆา่สัตวป์กี
อยา่งน้อย 5 กโิลเมตร เพือ่ปอ้งกนัการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

1.2.1 พืน้ที่ฟาร์มมีขนาดเพยีงพอเหมาะสมในการเล้ียงสัตวไ์ม่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบ 
ต่อสุขภาพสัตวแ์ละส่ิงแวดล้อม
1.2.2 มีร้ัวรอบพืน้ที่การเล้ียงสัตวอ์ยา่งชัดเจน MAJOR
1.2.3 มีการวางผังฟาร์มที่ดี และจดัพืน้ที่เปน็สัดส่วนอยา่งชัดเจนเหมาะสมตาม 
วตัถปุระสงค์ เช่น บริเวณเล้ียงสัตว ์เกบ็อาหารสัตว ์เกบ็อปุกรณ์ ท้าลายซากสัตว์
รวบรวมขยะและส่ิงปฏกิลู คอกพกัสัตวป์ว่ย และที่พกัอาศัยแยกจากพืน้ที่เล้ียงสัตวช์ัดเจน

1.3.1 สร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงคงทน ง่ายต่อการท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษา 
ไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อคนและไกง่วง และมกีารระบายอากาศที่ดี
1.3.2 ต้องมีอปุกรณ์การเล้ียงที่เหมาะสมเพยีงพอ และจดัวางในต้าแหน่งที่เหมาะสม
ได้แก ่อปุกรณ์ใหอ้าหาร อปุกรณ์ใหน้้้า คอนนอน และรังไข่
1.3.3 ไม่เล้ียงไกง่วงรวมกบัสัตวช์นิดอืน่ MAJOR
1.3.4 ในกรณีที่ใช้วสัดุรองพืน้ภายในโรงเรือน วสัดุที่ใช้ต้องใหม่ สะอาด 
และมีการฆา่เชื้อกอ่นน้ามาใช้
1.3.5 มีพืน้ที่เพยีงพอในการเล้ียงไกง่วงใหถ้กูสุขลักษณะ และสามารถแสดงพฤติกรรม
ตามธรรมชาติได้ โดยภายในโรงเรือนต้องมีความหนาแน่นของไกง่วง ไม่มากกวา่
25 กโิลกรัม/ตารางเมตร หรือเปน็ไปตามชนิดของสายพนัธุสั์ตว์

1.4.1 มีพืน้ที่ปล่อยเล้ียงอสิระภายนอกโรงเรือน ใหสั้ตวม์ีความเปน็อยูต่ามธรรมชาติ
เปน็พืน้ที่ที่มีหญา้หรือพชืที่เปน็อาหารปกคลุม มีพืน้ที่ใหร่้มเงา และได้แสดงพฤติกรรม
ตามหลักจดัการสวสัดิภาพสัตวท์ี่ดี โดยภายนอกโรงเรือนต้องมีความหนาแน่นของไกง่วง
ไม่น้อยกวา่ 5 ตารางเมตร/ตัว หรือเปน็ไปตามชนิดของสายพนัธุสั์ตว์

หลักเกณฑ์การตรวจประเมนิฟาร์มไก่งวงแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ

ชื่อผู้ประกอบการ........................................................................................................................................

หวัขอ้
ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบฟาร์ม
1.1 สถานที่ต้ัง

REC

MINOR

REC

1.2 ผังฟาร์ม
MAJOR

MAJOR

1.3 โรงเรือน และอปุกรณ์
MAJOR

MAJOR

MAJOR

MINOR

1.4 พืน้ที่ปล่อยอสิระ
MAJOR
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เกณฑ์ในการ ขอ้คิดเหน็/
พิจารณา ประเมนิ แก้ไข1 แก้ไข2 ขอ้เสนอแนะ

2.1 อาหารสัตวม์ีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์
2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารสัตวเ์อง หา้มใช้สารต้องหา้มตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์
2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวท์างกายภาพในเบือ้งต้น MAJOR
2.4 เกบ็ตัวอยา่งอาหารสัตวเ์พือ่ใช้วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ หากเกดิกรณี MAJOR
มีปญัหาหรือหรือขอ้สงสัย
2.5 มีสถานที่เกบ็อาหารสัตวท์ี่สามารถปอ้งกนัการปนเปือ้น  การเส่ือมสภาพ
ของอาหารสัตว ์และปอ้งกนัสัตวพ์าหะได้ ในกรณีอาหารสัตวผ์สมยาต้องแยกเกบ็ 
จากอาหารสัตวท์ั่วไปและมีปา้ยบง่ชี้อยา่งชัดเจน

3.1 น้้าที่ใช้ในฟาร์มต้องเปน็น้้าที่สะอาด เพยีงพอ และอยูใ่นบริเวณที่ไม่เส่ียงต่อ
การปนเปือ้นจากส่ิงที่เปน็อนัตราย
3.2 เกบ็ตัวอยา่งน้้าเพือ่ใช้วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ หากเกดิกรณีมีปญัหา
หรือขอ้สงสัย

4.1.1 มีคู่มือการจดัการฟาร์มที่แสดงรายละเอยีดการปฏบิติังานที่ส้าคัญภายในฟาร์ม
ได้แก ่ระบบการเล้ียง อาหารและน้้าส้าหรับไกง่วง การจดัการฟาร์ม การจดัการด้าน
สุขภาพไกง่วง การจดัการด้านสวสัดิภาพสัตวป์กี การจดัการส่ิงแวดล้อม และระบบการ
บนัทึกขอ้มูล
4.1.2 มีการบนัทึกขอ้มูลผลการปฏบิติังานในขัน้ตอนที่ส้าคัญในการจดัการฟาร์ม ที่มีผล
ต่อสุขภาพ ผลผลิต และการควบคุมโรค และเกบ็รักษาบนัทึกขอ้มูลเปน็เวลา
อยา่งน้อย 3 ปี

4.2.1 บคุลากรที่ท้าหน้าที่เล้ียงไกง่วง ต้องมีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในการเล้ียง
อยา่งถกูต้อง
4.2.2 บคุลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจา้ปี MAJOR
4.2.3 มีสัตวแพทยค์วบคุมกา้กบัดูแลการใช้ยา เวชภณัฑ์ การผสมสารเคมี
หรือการผสมยา เพือ่การรักษาโรค

4.3.1 โรงเรือน อปุกรณ์ และพืน้ที่เล้ียงปล่อยต้องสะอาดถกูสุขลักษณะ
มีการบา้รุงรักษาโรงเรือน อปุกรณ์ และพืน้ที่เล้ียงปล่อย ใหอ้ยูใ่นสภาพดี มีความ
ปลอดภยัต่อไกง่วงและผู้ปฏบิติังาน
4.3.2 ท้าความสะอาด ฆา่เชื้อโรงเรือน อปุกรณ์ และพืน้ที่เล้ียงปล่อยอสิระ
หลังจากยา้ยไกง่วงรุ่นเกา่ออกและกอ่นน้าไกง่วงรุ่นใหม่เขา้เล้ียง
4.3.3 หลังจากยา้ยไกง่วงรุ่นเกา่ออก ใหป้ดิพกัโรงเรือน และพืน้ที่เล้ียงปล่อยอสิระ
กอ่นน้าไกง่วงรุ่นใหม่เขา้เล้ียง อยา่งน้อย 21 วนั หรือปฏบิติัตามที่กรมปศุสัตวก์า้หนด

5.1.1 มีโปรแกรมวคัซีน การใช้ยา และเวชภณัฑ์ อยูภ่ายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ MAJOR
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์

หลักเกณฑ์การตรวจประเมนิฟาร์มไก่งวงแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ

ผลการตรวจ

2. อาหารส าหรับไก่งวง
MAJOR

หวัขอ้

MAJOR

MAJOR

3. น้ า
MAJOR

MINOR

MAJOR

4. การจัดการฟาร์ม
4.1 คู่มือการจดัการฟาร์ม

MINOR

4.2 บคุลากร
REC

MAJOR

4.3 การท้าความสะอาดและการบา้รุงรักษา
MAJOR

MAJOR

MAJOR

5. สุขภาพสัตว์
5.1 การปอ้งกนัและควบคุมโรค
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เกณฑ์ในการ ขอ้คิดเหน็/
พิจารณา ประเมนิ แก้ไข1 แก้ไข2 ขอ้เสนอแนะ

5.1.2 ผู้ที่จะเขา้ในพืน้ที่เล้ียงไกง่วงจะต้องมีการฆา่เชื้อโรคที่มือ MAJOR
5.1.3 มีการแยกรองเท้าส้าหรับใช้ภายนอกและภายในพืน้ที่เล้ียงไกง่วงอยา่งชัดเจน
ต้องมีอา่งน้้ายาฆา่เชื้อส้าหรับจุม่รองเท้าบทูเวลาเขา้และออกจากพืน้ที่เล้ียงไกง่วง
เพือ่ปอ้งกนัการน้าเชื้อโรคเขา้สู่พืน้ที่เล้ียงไกง่วง
5.1.4 กรณีเกดิโรคระบาดหรือสงสัยวา่เกดิโรคระบาดใหป้ฏบิติัตามกฎหมายวา่ด้วย
โรคระบาดสัตวแ์ละค้าแนะน้าของกรมปศุสัตว์
5.1.5 มีการจดัการของเสียในบริเวณที่ใช้เล้ียงไกง่วงด้วยวธิทีี่เหมาะสม MAJOR
5.1.6 มีการแยกไกง่วงปว่ย ออกจากไกง่วงปกติ MAJOR

5.2.1 อยูภ่ายใต้การดูแลของสัตวแพทยโ์ดยปฏบิติัตามกฏหมายวา่ด้วยวชิาชีพ
สัตวแพทยแ์ละตามขอ้กา้หนดมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ . 9032 เร่ืองขอ้ปฏบิติั
การควบคุมการใช้ยาสัตว์
5.2.2 หา้มใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและสารต้องหา้ม ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ประกาศกา้หนด

6.1 ดูแลไกง่วงที่เล้ียงใหม้ีความเปน็อยูท่ี่สบาย หากไกง่วง ปว่ย บาดเจบ็ หรือคัดทิ้ง MAJOR
ควรได้รับการปฏบิติัที่เหมาะสม เพือ่มิใหเ้กดิความทุกขท์รมาน

7.1 ขยะมูลฝอย ของเสีย วสัดุปรูอง และมูลไกง่วงใหน้้าไปกา้จดัหรือจดัการด้วยวธิี
ที่เหมาะสมและถกูสุขลักษณะ
8.2 มีการปอ้งกนัการร่ัวไหลของน้้าเสีย กรณีปล่อยน้้าที่ใช้ในฟาร์มออกสู่แหล่งน้้า
สาธารณะ ใหบ้า้บดัน้้าเสียอยา่งถกูต้องจากฟาร์มกอ่น

MAJOR

หลักเกณฑ์การตรวจประเมนิฟาร์มไก่งวงแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ

MAJOR

5.2 การบา้บดัโรคสัตว์

6. สวัสดภิาพสัตว์

MAJOR

MAJOR

หมายเหตุ:

7. สิ่งแวดล้อม
MAJOR

ขอ้บกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถงึ ส่ิงที่ไม่เปน็ไปตามขอ้กา้หนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ฟาร์มไกง่วงแบบเล้ียงปล่อยอสิระ หากไม่ปฏบิติัตามจะส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ขอ้บกพร่องไมรุ่นแรง (Minor Nonconformity) หมายถงึ ส่ิงที่ไม่เปน็ไปตามขอ้กา้หนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ฟาร์มไกง่วงแบบเล้ียงปล่อยอสิระ หากไม่ปฏบิติัตามไม่ส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ขอ้สังเกต (Reccommenation) หมายถงึ ส่ิงที่ไม่ถอืเปน็ขอ้บกพร่อง แต่หากปล่อยไวห้รือละเลยอาจน้าไปสู่ขอ้บกพร่องได้

ผลการตรวจ
หวัขอ้

MAJOR
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