
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

นำยวินัย  จะแรบรัมย์

นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ

ขัน้ตอนการยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม



Good  Agriculture Practice for Livestock 
(GAP for Livestock)

 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หมายความว่า วิธีปฏิบติัว่าดว้ยองค์ประกอบ
ของฟาร์มเล้ียงสัตว ์การจดัการอาหารสัตว ์การจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีใชเ้ล้ียงสัตว ์การ
จดัการฟาร์มเล้ียงสัตว ์การจดัการสุขภาพสัตว ์การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัการดา้น
สวสัดิภาพสัตว ์และระบบการบนัทึกขอ้มูล เพื่อให้ไดผ้ลผลิต ท่ีมีคุณภาพถูกสุขลกัษณะ 
และปลอดภัยต่อผูบ้ริโภคตามประเภทสัตว์ชนิดต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



มาตรฐานฟาร์ม19 ชนิดสัตว์

1. มาตรฐานฟาร์มสุกร
2. มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ
3. มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่
4. มาตรฐานฟาร์มไก่พนัธ์ุ
5. มาตรฐานฟาร์มเป็ดเน้ือ
6. มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่
7. มาตรฐานฟาร์มเป็ดพนัธ์ุ
8. มาตรฐานฟาร์มนกกระทา



มาตรฐานฟาร์ม 19 ชนิดสัตว์

9. มาตรฐานฟาร์มแพะเน้ือ 
10. มาตรฐานฟาร์มแกะเน้ือ
11. มาตรฐานฟาร์มนกเขาชวาเสียง
12. มาตรฐานฟาร์มแพะนม
13. มาตรฐานฟาร์มโคนม
14. มาตรฐานฟาร์มโคเน้ือ
15. มาตรฐานฟาร์มผึ้ง

16. มาตรฐานสถานท่ีฟักไข่สตัวปี์ก
17. มาตรฐานฟาร์มห่าน
18. มาตรฐานฟาร์มจ้ิงหรีด
19. มาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อย



ฟำร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผำ่นกำรตรวจรับรองมำตรฐำน (GAP) จังหวัดขอนแก่น

ชนิดสัตว์
โคเนื้อ   

จ านวนฟาร์ม(สะสม)
6

โคนม 313

สุกร 241

ไก่เนื้อ 103

ไก่ไข่ 100

เป็ดเนื้อ 6

รวม 769



กิจกรรมด้ำนมำตรฐำนฟำร์มเลี้ยงสตัว์  จ ำนวน 769 ฟำร์ม  

โคนม  110 ราย
สุกร     79 ราย 
ไก่เน้ือ  17 ราย
ไกไข่   15 ราย
โคเน้ือ  2 ราย

โคนม  112 ราย
สุกร     25 ราย 
ไก่เน้ือ  7 ราย
ไกไข่   9 ราย

ไกไข่   2 ราย
โคเน้ือ  2 ราย

สุกร     4 ราย 
ไกไข่   1 ราย

ไก่เน้ือ    12 ราย
เป็ดเน้ือ    5 ราย
ไก่ไข่  1 ราย

โคนม  32 ราย
สุกร     25 ราย 
ไก่เน้ือ  2 ราย
ไก่ไข่  3 ราย

ไกไข่   36 ราย
สุกร  24 ราย
ไก่เน้ือ  8 ราย
โคเน้ือ  1  ราย  

สุกร  31 ราย 

โคนม  37 ราย
สุกร  2 ราย
ไก่ไข่  1 ราย

สุกร   2 ราย 

สุกร     4 ราย 
ไก่เน้ือ  4 ราย

สุกร    17 ราย 
ไก่เน้ือ  15 ราย
ไกไข่   19 ราย  

ไก่เน้ือ  1 ราย
สุกร 2 ราย
ไก่ไข่  1 ราย 

โคนม  20 ราย

ไก่เน้ือ   3 ราย
เป็ดเน้ือ  1 ราย
สุกร 1 ราย
ไก่ไข่ 2 ราย

สุกร    4 ราย 
ไกไข่   12 ราย

โคนม   2 ราย
สุกร     3 ราย 
ไก่เน้ือ  4 ราย

สุกร     3 ราย 
ไก่เน้ือ  30 ราย
ไกไข่    1 ราย

สุกร  4 ราย 

สุกร  4 ราย 
ไก่ไข่  1 ราย 



คุณสมบัตผู้ิประกอบการ

 เป็นผู้ทีผ่่านการฝึกอบรมหลกัสูตรมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ส าหรับผู้ประกอบการ 
และได้รับใบประกาศนียบตัร

 เป็นผู้ทีส่มัครใจขอรับการรับรอง และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามกฎระเบียบ ข้อก าหนด 
ขั้นตอน วธีิการปฏิบตัิที่ใช้ในการปฏบิัตทิางการเกษตรทีด่ด้ีานปศุสัตว์

 ไม่เป็นผู้ถูกเพกิถอนการรับรอง เว้นแต่เคยถูกเพกิถอนการรับรองมาแล้ว      
มากกว่า ๓ ปี 

 ก่อนการตรวจประเมิน ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงฟาร์มเลีย้งสัตว์ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและมีการน าข้อก าหนดการปฏิบตัิทางการเกษตรทีด่ด้ีานปศุสัตว์ไป
ปฏิบตัิแล้ว 

 มีสัตวแพทย์ทีม่ีใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลีย้งสัตว์ จากกรมปศุสัตว์



สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลีย้งสัตว์

“สตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์มเล้ียงสตัว”์ (Farm Veterinarian) หมายความวา่ สตัว
แพทยท่ี์มีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการสตัวแพทยช์ั้นหน่ึงจากสตัวแพทยสภา ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพการสตัวแพทย ์และไดรั้บใบรับรองสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์มเล้ียง
สตัวจ์ากกรมปศุสตัว์

“การควบคุมฟาร์ม” (Livestock Farm Supervision) หมายความวา่ การ
ก าหนดวิธีปฏิบติั ดา้นการจดัการฟาร์ม มาตรฐาน และการตรวจสอบ ก ากบั ดูแลฟาร์มเล้ียง
สตัว ์ตามหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีดา้นปศุสตัว ์เพื่อใหไ้ดส้ตัวแ์ละผลิตภณัฑ์
จากสตัวท่ี์ถูกสุขลกัษณะและเหมาะสมแก่การบริโภค



การยื่นขอรับรองมฐฟ.

 ใหย้ืน่แบบฟอร์มและหลกัฐานต่อส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอหรือส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั       
ณ ทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบตั้งอยู่

 เจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาเอกสารทั้งหมดของผูป้ระกอบการ
- หากเอกสารถูกตอ้งครบถว้น จะส่งเอกสารใหค้ณะผูต้รวจประเมินด าเนินการต่อไป
- หากเอกสารไม่ครบถว้น เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ผูป้ระกอบการใหด้ าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง และ

ยืน่ใหม่อีกคร้ัง
 แบบฟอร์มค าขอรับรอง

36 FM-GAP-FAM-01ขอรับรอง.doc


หลักฐานประกอบการขอรับรอง

1. ส าเนาบตัรประชาชนของผูย้ืน่ขอ 1 ฉบบั
2. ส าเนาทะเบียนบา้น ผูย้ืน่ขอ 1 ฉบบั
3. แผนท่ีตั้งฟาร์มเล้ียงสัตว์
4. แผนผงัแสดงท่ีตั้งของโรงเรือนและส่ิงก่อสร้าง
5. รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มเล้ียงสัตว ์รวมทั้งส่ิงก่อสร้าง เช่น ประตู-ร้ัว ระบบการฆ่าเช้ือ

บุคคล-ยานพาหนะ-วสัดุอุปกรณ์ สภาพทัว่ไปของโรงเรือนเล้ียงสัตว ์สถานท่ีเกบ็อุปกรณ์-
อาหารสัตว-์สารเคมี-ยา-วคัซีน สถานท่ีท าลายซาก-ขยะมูลฝอย เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย เป็นตน้

6. ไดรั้บความยนิยอมจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
7. กรณีต่ออายกุารรับรองใหแ้นบใบรับรองฉบบัเดิม

* ผูเ้ล้ียงตอ้งมีสุขภาพท่ีดี



หลักฐานประกอบการขอรับรอง(ต่อ)
4. แผนท่ีตั้งฟาร์ม



หลักฐานประกอบการขอรับรอง(ต่อ)

5. แผนผงัแสดงท่ีตั้งของโรงเรือนและส่ิงก่อสร้าง



6. ได้รับความยินยอมจากองค์กรส่วนท้องถิ่น



หลักฐานประกอบการขอรับรอง(ต่อ)

7. รูปถ่ายภายในฟาร์ม
- ภาพมุมกวา้งของฟาร์ม
- ร้ัวรอบฟาร์ม
- สภาพทัว่ไปของโรงเรือนเล้ียงสัตว์
- โรงพน่น ้ายาฆาเช้ือ บ่อน ้ายาฆ่าเช้ือ
- สถานท่ีเกบ็อาหารสัตว ์อุปกรณ์ ยา สารเคมี
- สถานท่ีท าลายซาก 
- เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
- ระบบแจง้เตือนไฟฟ้าขดัขอ้ง



รูปแบบองค์ประกอบหลกัมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสุกร

1.ร้ัวควรอยู่ห่างจากโรงเรือนอย่างน้อย 20 เมตร ความสูงร้ัว 1.5 เมตร
สามารถป้องกนัสัตว์อ่ืนเข้า-ออกได้ เสริมตาข่าย

2. ประตูทางเข้าฟาร์มให้แยกส าหรับบุคคลเข้า-ออก และ ยานพาหนะ
 ประตูทางเข้าฟาร์มส าหรับบุคคล 
ห้องอาบน า้เปลีย่นชุด/รองเท้าบู๊ท และสเปรย์ฆ่าเช้ือโรค
 ประตูทางเข้าฟาร์มส าหรับยานพาหนะ

เคร่ืองพ่นน า้ยาฆ่าเช้ือโรค(ชนิดแรงดนัสูง/เคร่ืองป๊ัม)
หรือบ่อน า้ยาฆ่าเช้ือ หรือโรงพ่นน า้ยาฆ่าเช้ือโรค



3.โรงเกบ็อาหาร/อุปกรณ์
แขง็แรง มิดชิด ถาวร สะอาด สามารถป้องกนั นก หนู หรือแมลงได้
ให้มีช้ันวางอาหารสูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 10 เซนตเิมตร
ตู้ยาอยู่ในห้องเกบ็อุปกรณ์และสามารถลอ็คได้



4. ลกัษณะโรงเรือน
คงทนถาวร
มีอ่างจุ่มเท้า(น า้ยาฆ่าเช้ือ)หน้าประตูก่อนเข้าโรงเรือน

5. บ้านพกัอยู่นอกพืน้ทีเ่ลีย้งสัตว์

6. พืน้ทีท่ าลายซากให้อยู่ท้ายฟาร์ม 



7. การบันทกึข้อมูล
บันทกึบุคคล-ยานพาหนะ เข้าออกฟาร์ม
บันทึกผลผลติ
บันทกึการตรวจสอบการท างานของวสัดุอุปกรณ์
บันทกึการใช้ยา วคัซีน การรักษา
บันทึกการเตรียมโรงเรือน



8. เอกสารฟาร์ม
 ใบตรวจสุขภาพประจ าปี(ใบรับรองแพทย์)
 ใบส่ังยา
 ใบมอบอ านาจการใช้ยา



9.การจดัการด้านสุขภาพสัตว์

 ระบบการป้องกนัโรค
 การสร้างภูมคุ้ิมกนัโรค
 การควบคุมโรค กรณพีบสัตว์ป่วย  ตาย
 การบ าบัดโรค(สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม)



10.การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

 ความสะอาดรอบฟาร์ม
 การก าจัดสัตว์ทีต่าย
 การจัดการน า้เสียจากฟาร์ม
 การก าจัดสัตว์พาหะ หนู แมลง



ขัน้ตอนการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม

• ฝึกอบรม
1

• การยืน่
ขอรับรอง2

• การตรวจ
ประเมิน3

• การตดัสิน
การรับรอง4 • การใหก้าร

รับรอง
5



การฝึกอบรม

ผู้ประกอบการ

ส านักงานปศุสัตว์จงัหวดั

ส านักงานปศุสัตว์เขต

สมคัรเขา้รับการอบรม

รวบรวมรายช่ือ

ด าเนินการฝึกอบรม “มาตราฐานฟาร์มเล้ียงสัตวส์ าหรับผูป้ระกอบการ”



การยื่นขอรับรอง

ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม

ส านักงานปศุสัตว์จังหวดั

ผ่าน ไม่ผ่าน

ยืน่ค  าขอรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม

ตรวจแบบ มฐฟ.  พร้อมหลกัฐาน

แกไ้ขเอกสาร

นดัหมายวนัตรวจรับรอง



การตรวจตดิตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง

 ข้อบกพร่องไม่รุนแรง หมายความว่า ส่ิงทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก าหนดการ ปฏิบติัทาง
การเกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตวใ์นบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบ
การผลิต เช่น การซ่อมแซมร้ัว

 ข้อบกพร่องรุนแรง หมายความว่า ส่ิงทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบัตทิางการ
เกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตวแ์ละส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต เช่น การ
ท าลายเช้ือโรคก่อนเขา้-ออกเขตฟาร์ม, ไม่มีบ่อจุ่มเทา้

แก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงได้ 2 คร้ัง ภายใน 3 เดือน หากพ้น
ระยะเวลาด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทุกข้อก าหนด



การตรวจประเมิน

ส านักงานปศุสัตว์จังหวดั
คณะผู้ตรวจประเมนิ

ผ่าน ไม่ผ่าน

ด าเนินการตรวจรับรอง 

ผูป้ระกอบการส านักงานปศุสัตว์เขต
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

แกไ้ขขอ้บกพร่องรุนแรง
ได ้2 คร้ัง ภายใน 3 เดือน

แจง้เม่ือแกไ้ขแลว้เสร็จ





การให้การรับรอง
ส านักงานปศุสัตว์เขต
คณะกรรมการรับรองออก

ใบรับรอง

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
มีอาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออก

ผู้ประกอบการ





เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง

1. รักษาไวซ่ึ้งการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีดา้นปศุสตัว ์ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการ
รับรอง 

2. อา้งถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายท่ีไดรั้บการรับรองจากกรมปศุสตัวเ์ท่านั้น
3. ตอ้งไม่น าใบรับรองไปใชใ้นทางท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสีย
4. ยติุการการอา้งถึงการไดรั้บการรับรองนั้นทั้งหมด เม่ือมีการพกัใช ้การรับรอง เพิกถอน

การรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด
5. ใหค้วามร่วมมือแก่ผูต้รวจประเมิน และเจา้หนา้ท่ีของกรมปศุสตัว ์ในการตรวจประเมิน

ทุกคร้ัง
6. จดัท าบนัทึกตามคู่มือการปฏิบติังาน และขอ้ก าหนดอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหผู้ต้รวจ

ประเมิน สามารถตรวจสอบความเป็นไปตามขอ้ก าหนด



เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง

7. ส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรองท่ีเป็นปัจจุบนัใหแ้ก่ผูต้รวจ
ประเมิน และเจา้หนา้ท่ีของกรมปศุสตัวเ์ม่ือไดรั้บการร้องขอ

8. หากประสงคจ์ะต่ออายกุารรับรอง ใหย้ืน่แบบฟอร์มค าขอรับรองและหลกัฐาน
ประกอบต่อสนง.ปศอ. หรือสนง.ปศจ. ล่วงหนา้ ก่อนใบรับรองหมดอาย ุ๕ เดือน      
แต่ไม่เกิน ๖ เดือน

9. หากประสงคจ์ะขอยกเลิกการรับรอง ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมแนบใบรับรอง         
คืนให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีแจ้งความประสงค ์          
ขอยกเลิกการรับรอง



เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง

10. หากมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบการผลิต 
เช่น เพ่ิมหรือลดจ านวนโรงเรือน  เพ่ิมหรือลดพ้ืนท่ีเล้ียง  ปรับปรุงสถานประกอบการ  
เปล่ียนสตัวแพทยผ์ูค้วบคมฟาร์มเล้ียงสตัว ์เปล่ียนผูจ้ดัการ สถานประกอบการ เป็นตน้ 
ใหแ้จง้ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัทราบโดยทนัที ส านกังานปศุสตัวเ์ขตอาจพิจารณา
คงไวซ่ึ้งการรับรอง หรืออาจก าหนดใหมี้การตรวจประเมินเพ่ิมเติม

11. หากมีการโอนกิจการ ใหผู้ป้ระกอบการท่ีรับโอนกิจการแจง้ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร คณะผูต้รวจประเมินจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของ
ผูป้ระกอบการท่ีรับโอนกิจการ และนดัหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถาน
ประกอบการ



เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง

12. การยา้ยสถานท่ีตั้ งสถานประกอบการ ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวดัทราบเป็น      
ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อยกเลิกการรับรอง 

13. กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือสถานประกอบการ แต่ยงัคงสถานท่ีตั้งเดิม
ให้แจ้งส านักงาน ปศุสัตว์จังหวดัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมหลักฐานการ
เปล่ียนแปลง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะเสนอ ส านักงานปศุสัตว์เขตเพื่ อออก
ใบรับรองฉบบัใหม่ โดยมีอายุเท่ากบัฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ี ตอ้งส่งคืน ใบรับรอง
ฉบบัเดิม ภายใน ๗ วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบรับรองฉบบัใหม่มายงั สนง.ปศจ.

14. กรณีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในใบรับรอง ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม มายงั
ส านกังาน ปศุสตัวจ์งัหวดั



15. กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบตัรช ารุดหรือสูญหาย 

ใหน้ าใบรับรอง หรือใบประกาศนียบตัร ท่ีช ารุด หรือเอกสารหลกัฐานการแจง้
ความเอกสารสูญหาย แลว้แต่กรณี มายงัส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั และส านกังานปศุ
สตัวจ์งัหวดัส่งใหส้ านกังานปศุสตัวเ์ขตพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายเุท่า 
ใบรับรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู ่และเทียบเท่าใบประกาศนียบตัรฉบบัเดิม

เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง



การตรวจตดิตาม

 การตรวจติดตาม เพื่อติดตามผลการรักษาระบบท่ีไดรั้บการรับรอง
 คณะผูต้รวจประเมินจะตรวจติดตามสถานประกอบการท่ีไดรั้บการ
รับรอง ทุก ๑๐ – ๑๒ เดือน 



การต่ออายุใบรับรอง

 ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอต่ออายุล่วงหนา้ก่อนใบรับรองฉบบั
เดิมหมดอาย ุ๕ เดือน แต่ไม่เกิน ๖ เดือน เม่ือเอกสารถูกตอ้ง
ครบถว้น ด าเนินการตรวจต่ออายุ



การยกเลิกการรับรอง

 ผูป้ระกอบการ เลิกประกอบกิจการ
 ผูป้ระกอบการ เสียชีวิต และไม่มีผูรั้บโอนกิจการท่ีมีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 ผูป้ระกอบการ แจง้ยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร
 มีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดหรือขั้นตอนการรับรอง และผูป้ระกอบการไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือขั้นตอนการรับรองท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

 ใบรับรองส้ินสภาพกรณีท่ีผูป้ระกอบการไม่ด าเนินการยืน่ต่ออายกุารรับรอง



การพักใช้ใบรับรอง

 ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขการรับรอง
พบสารตกคา้งเกินเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากผูป้ระกอบการ
 ไม่แกไ้ขขอ้บกพร่องในระยะเวลาท่ีก าหนด



การเพกิถอนใบรับรอง

 ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขส าหรับผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการรับรอง หรือมี
ผลกระทบร้ายแรง ต่อการรับรอง ตวัอยา่งเช่น ปลอมแปลงเอกสาร การ
ปลอมใบรับรอง การแกไ้ขใบรับรอง การน าผลผลิตท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง
มากล่าวอา้ง เป็นตน้ 

 มีการใชส้ารตอ้งหา้มในฟาร์มหรือตรวจพบในผลผลิต 
 ไม่ปฏิบติัตามระบบท่ีไดรั้บการรับรองหลงัจากถูกพกัใชก้ารรับรอง ๒ 
คร้ัง ภายใน ระยะเวลา ๓ ปี 

 มีหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการรับรองกระท าผดิ
ต่อกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง



ท ามาตรฐานฟาร์มแล้วดียังไง??

 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์ม เร่ือง มาตรฐานการรับซ้ือน ้านมโค ณ
ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอ้ ๕ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม
เกษตรกรท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานฟาร์มตาม มกษ.๖๔๐๒ การปฏิบติัทาง

การเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม ตามพรบ.มาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการ
เพ่ิมข้ึนของราคาไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ สตางคต่์อกิโลกรัม



มาตรฐานฟาร์มโคนม



ประตฟูาร์ม



บ่อจุ่มเท้าหน้าฟาร์ม



บ่อจุ่มเท้าฆ่าเชือ้ก่อนเข้า-ออกฟาร์ม



ถังน า้ยาฆ่าเชือ้พ่นยานพาหนะก่อนเข้า-ออกฟาร์ม



รัว้รอบฟาร์ม



รัว้รอบฟาร์ม



คอกโค



คอกโค



คอกพักโค และอ่างกินน า้



โรงรีดนม



การท าความสะอาดถังนม



ที่กินน า้โค



สถานที่เก็บฟาง



ตู้เกบ็เอกสารและเวชภณัฑ์



ตู้เกบ็เอกสารและเวชภณัฑ์



สถานที่เก็บอาหาร/ผสมอาหาร





ถังขยะ



มาตรฐานฟาร์มสุกร



ตวัอย่างแผนผงัมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสุกร

โรงเรือน

บา้นพกั

ท าลายซาก



รัว้กัน้แยกระหว่างฟาร์มและบ้านที่พัก



ประตูหน้าฟาร์ม



ระบบฆ่าเชือ้หน้าฟาร์ม



ระบบฆ่าเชือ้บุคคล



1.ร้ัวควรอยู่ห่างจากโรงเรือนอย่างน้อย 20 เมตร ความสูงร้ัว 1.5 เมตร
สามารถป้องกนัสัตว์อ่ืนเข้า-ออกได้ เสริมตาข่าย



รัว้รอบฟาร์ม



- เคร่ืองพ่นน า้ยาฆ่าเชือ้โรคเคล่ือนที่

บ่อจุมเท้าและรองเท้าบู๊ท



โรงเกบ็อาหาร/ห้องเกบ็อาหาร

โรงเกบ็อาหาร/อุปกรณ์
แขง็แรง มิดชิด ถาวร สะอาด สามารถ
ป้องกนั นก หนู หรือแมลงได้



น า้ดื่มสุกร ต้องผ่านการตรวจคุณภาพน า้บาดาลเพื่อการบริโภค



ถังขยะ



ภายในพรอ้มกปัดกัหนู ใหเ้ห็นมุมกวา้ง

ห้องเกบ็เวชภัณฑ์



สถานที่ก าจัดซาก/บ่อทิง้ซาก



บ่อบ าบัดน า้เสีย ไม่ปล่อยน า้เสียออกไปข้างนอก





1.มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ

2.มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่

3.มาตรฐานฟาร์มเป็ดเน้ือ



สภาพฟาร์มทั่วไปของฟาร์มและสิ่งที่ต้องมี

ภาพฟาร์มไก่เน้ือ

ประตูทางเขา้ฟาร์ม เคร่ืองพน่ยาฆ่าเช้ือ

บ่อจุ่มเทา้และหอ้งสเปร์ฆ่าเช้ือก่อนเขา้ฟาร์ม



รองเทา้บู๊ทและบ่อจุ่มเทา้ก่อนเขา้โรงเรือน

หอ้งเกบ็อาหารสัตว์



ท่ีวางกบัดกัสัตวพ์าหะ เคร่ืองส ารองไฟ

สัญญาณเตือนภยั สถานท่ีท าลายซาก



สภาพทัว่ไปของฟาร์ม



ร่ัวรอบฟาร์ม



ภาพฟาร์มไก่ไข่

ประตูทางเขา้ฟาร์ม เคร่ืองพน่ยาฆ่าเช้ือ

เปล่ียนชุดก่อนเขา้ฟาร์ม หอ้งสเปร์ฆ่าเช้ือก่อนเขา้ฟาร์ม



รองเทา้บู๊ทและบ่อจุ่มเทา้ก่อนเขา้โรงเรือน อ่างจุ่มแผงไข่

ท่ีวางแผงไข่



หอ้งเกบ็ไข่ หอ้งเกบ็อาหารสัตว์

สัญญาณเตือนภยั



เคร่ืองส ารองไฟ สถานท่ีท าลายซาก



สภาพทัว่ไปของฟาร์มไก่ไข่






