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ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

เพื่อให้การรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระเป็นไปตามหลักวิชาการและมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง 
ฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มไก่งวง 

แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“สัตว์ปีก”  (Poultry)  หมายความว่า  ไก่ไข่  เป็ดไข่  ไก่งวง  และห่านหรือสัตว์ชนิดอื่นที่อธิบดี

ประกาศกําหนด 
“ฟาร์มสัตว์ปีก”  (Poultry  farm)  หมายความว่า  สถานประกอบการที่ เลี้ยงสัตว์ปีก   

มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตไข่  เนื้อ  หรือผลผลิตอื่น ๆ  รวมถึงที่เลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผลิตสัตว์ปีก  
เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีก  สถานที่เก็บและรวบรวมผลผลิต  สถานท่ี 
เก็บอาหารและเตรียมอาหาร  บริเวณทําลายซาก  จุดรวบรวมขยะ  อาคารสํานักงานและบ้านพักอาศัย  
เป็นต้น   

“ไก่ไข่”  (Layer)  หมายความว่า  สัตว์ปีกที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Gallus  gallus  domesticus  
ซึ่งเลี้ยงตามระยะเวลาของสายพันธุ์ที่ให้ไข่สมํ่าเสมอ  เพื่อการบริโภค  ครอบคลุมทั้งไก่รุ่น  และไก่ระยะไข่  
เป็นสายพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม  สามารถเลี้ยงปล่อยแบบอิสระได้ 

“เป็ดไข่”  (layer  duck)  หมายความว่า  สัตว์ปีกที่จัดอยู่ในตระกูล  Anas  platyrhynchos  
ซึ่งเลี้ยงตามระยะเวลาของสายพันธุ์ที่ให้ไข่สมํ่าเสมอ  เพื่อการบริโภค  ครอบคลุมทั้งเป็ดรุ่น  และเป็ดระยะไข่  
เป็นสายพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม  สามารถเลี้ยงปล่อยแบบอิสระได้ 

“ไก่งวง”  (Turkey)  หมายความว่า  สัตว์ปีกที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Meleagris  gallopavo  
หรือ  Meleagris  ocellata  ซึ่งเลี้ยงตามระยะเวลาของสายพันธุ์  เพื่อการผลิตเนื้อและผลผลิตอื่น ๆ  
สําหรับการบริโภค  เป็นสายพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม  สามารถเลี้ยงปล่อยแบบอิสระได้ 
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“ห่าน”  (goose)  หมายความว่า  สัตว์ปีกในสกุล  Anser  ซึ่งอยู่ในวงศ์  Anatidae  ซึ่งเลี้ยง
ตามระยะเวลาของสายพันธุ์  เพื่อการผลิตเนื้อและผลผลิตอื่น ๆ  สําหรับการบริโภค  เป็นสายพันธุ์ 
ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม  สามารถเลี้ยงปล่อยแบบอิสระได้ 

“การเลี้ยงสัตว์ปีกแบบปล่อยอิสระ”  (Free-range  poultry  farming)  หมายความว่า   
การเลี้ยงสัตว์ปีกซึ่งมีช่วงเวลาในแต่ละวันที่ปล่อยให้สัตว์ปีกได้ออกมาภายนอกโรงเรือนได้อย่างอิสระ   
โดยมีพื้นที่ให้สัตว์ปีกได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ  เช่น  การคลุกฝุ่น  คุ้ยเขี่ย  การไซร้ขน  การจิกกินพืช  
ผัก  แมลง  ทําให้สัตว์ปีกอารมณ์ดีและมีความสุข  เป็นต้น 

“โรงเรือน”  (house)  หมายความว่า  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใช้เลี้ยงสัตว์ปีกสําหรับเป็น   
ที่พักอาศัย  มีหลังคากันแดดกันฝนและมีวัสดุล้อมรอบโรงเรือน  เช่น  โครงไม้ที่มีตาข่าย  และป้องกัน
ไม่ให้สัตว์อื่นเข้า  เช่น  นก   

“พื้นที่การเลี้ยงสัตว์ปีกแบบปล่อยอิสระ”  (Free-range  poultry  farming  area)  หมายความว่า  
พื้นที่บริเวณการเลี้ยงสัตว์ปีกที่เป็นพื้นดินนอกโรงเรือน  มีหญ้าหรือพืชที่เป็นอาหาร  และอยู่เชื่อมต่อกับ
โรงเรือน  เพื่อมีบริเวณให้สัตว์ปีกแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ   

“ผู้ตรวจประเมิน”  (Auditor)  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติหน้าที่  ในการ
ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ  โดยมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้   

“คณะผู้ตรวจประเมิน”  (Audit  Team)  หมายความว่า  คณะผู้ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีก  
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ  ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ดําเนินการ
ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ  ประกอบด้วย  หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน   
ผู้ตรวจประเมิน  โดยอาจมีผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมด้วย   

“คณะกรรมการรับรอง”  (Certification  Committee)  หมายความว่า  คณะกรรมการ
รับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ  ให้ทําหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง   
ต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  และยกเลิกการรับรอง   

“ผู้เชี่ยวชาญ”  (Technical  Expert)  หมายความว่า  บุคคลผู้ให้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแก่คณะผู้ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีก 

“ผู้สังเกตการณ์”  (Observer)  หมายความว่า  บุคคลผู้ติดตามมากับคณะผู้ตรวจประเมิน
ฟาร์มสัตว์ปีก  แต่ไม่ได้ดําเนินการตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีก   

“การตรวจประเมิน”  (Audit)  หมายความว่า  การตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยง  
ปล่อยอิสระ  เพื่อประเมินและตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด 

“การรับรอง”  (Certification)  หมายความว่า  การรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ   
“ให้การรับรอง”  (Granting  Certification)  หมายความว่า  การให้การรับรองฟาร์มสัตว์ปีก

แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ  แก่ผู้ประกอบการที่ย่ืนขอการรับรอง 
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“คงไว้ซึ่งการรับรอง”  (Maintaining  Certification)  หมายความว่า  การคงไว้ซึ่งการรับรอง
ฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ  แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง  และยังอยู่ระหว่างอายุการรับรอง 

“ต่ออายุการรับรอง”  (Recertification)  หมายความว่า  การต่ออายุการรับรองฟาร์มสัตว์ปีก
แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ  แก่ผู้ประกอบการที่ย่ืนขอต่ออายุการรับรอง 

“พักใช้การรับรอง”  (Suspending  Certification)  หมายความว่า  การพักใช้การรับรอง  
ฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ   

“เพิกถอนการรับรอง”  (Withdrawing  Certification)  หมายความว่า  การเพิกถอน 
การรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ   

“ยกเลิกการรับรอง”  (Cancelling  Certification)  หมายความว่า  การยกเลิกการรับรอง  
ฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 

“ผู้ประกอบการ”  (Entrepreneur)  หมายความว่า  เจ้าของสถานประกอบการ  หรือผู้จัดการ
สถานประกอบการหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากเจ้าของสถานประกอบการ  ที่ ย่ืนขอการรับรอง   
ฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 

“แบบฟอร์ม”  (Form)  หมายความว่า  แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการขอรับรอง  การตรวจประเมิน  
และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการตรวจประเมินและการรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 

“ข้อกําหนด”  (Criteria)  หมายความว่า  ข้อความท่ีระบุในแบบฟอร์มการตรวจประเมิน 
ฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ   

“ใบรับรอง”  (Certificate)  หมายความว่า  ใบรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ   
ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต  กรมปศุสัตว์  ออกให้แก่ผู้ประกอบการ 

“ใบแทน”  (Replacement  of  Certification)  หมายความว่า  ใบแทนใบรับรอง  ซึ่งออกโดย
สํานักงานปศุสัตว์เขต  กรมปศุสัตว์  ในกรณีผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก  มีความประสงค์ขอใบใหม่  
เนื่องจากใบรับรองฉบับเดิมชํารุดหรือสูญหาย 

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  
คําสั่ง  คู่มือและกําหนดแนวทางปฏิบัติ  รวมทั้งอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการและสถานประกอบการท่ีขอรับการรับรอง 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกที่มีความประสงค์ขอรับการรับรอง  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้ประกอบการมีการปรับปรุงฟาร์มสัตว์ปีกให้เป็นไปตามข้อกําหนดการเลี้ยงสัตว์ปีก   
แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 

(๒) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง  เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนการรับรองมาแล้วมากกว่าสามปี 
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(๓) มีการควบคุมดูแลการใช้ยา  เวชภัณฑ์  วัคซีน  ภายในฟาร์มสัตว์ปีก  โดยสัตวแพทย์   
ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา   

หมวด  ๒ 
การขอรับการรับรอง  การตรวจประเมิน  การออกใบรับรอง 

และเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 
 
 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนขอรับการรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  ให้ย่ืนแบบฟอร์มและหลักฐาน  
ต่อสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ณ  ท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่   

ข้อ ๘ เม่ือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ได้ รับแบบฟอร์ม   
และหลักฐานแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบฟอร์มและหลักฐานเบ้ืองต้น  และให้สํานักงาน  
ปศุสัตว์จังหวัด  รวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานจากสํานักงานปศุสัตว์อําเภอส่งให้คณะผู้ตรวจประเมิน  
ดําเนินการตรวจประเมิน  และปฏิบัติตามข้อ  ๙  ถึงข้อ  ๑๓   

สว่นที่  ๒ 
การตรวจประเมิน 

 
 

ข้อ ๙ ให้มีคณะผู้ตรวจประเมินคณะหน่ึง  ประกอบด้วยผู้ตรวจประเมิน  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่  
กรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์  หรือผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  จากกรมปศุสัตว์  โดยให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เป็นหัวหน้าคณะ
ผู้ตรวจประเมิน  ในการตรวจประเมินจะต้องมีบุคคลที่ทําหน้าที่ตรวจประเมินอย่างน้อยสองคน   
และจะต้องมีผู้ตรวจประเมิน  ฟาร์มสัตว์ปีกที่เป็นนายสัตวแพทย์  อย่างน้อยหนึ่งคน  และในการตรวจประเมิน
จะเชิญผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้สังเกตการณ์  เข้าร่วมคณะผู้ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ
ด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๐ คณะผู้ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ดําเนินการปฏิบัติงานตามข้อกําหนดท้ายระเบียบฉบับนี้ 
(๒) ดําเนินการตรวจประเมิน  ตรวจสอบและสอบสวน 
(๓) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการตรวจประเมิน  ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ   



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๑ รูปแบบการตรวจประเมิน  มี  ๕  รูปแบบ  ดังต่อไปนี้   
(๑) การตรวจรับรองใหม่  (Initial  Audit)  เป็นการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองคร้ังแรก  

โดยการตรวจประเมินจะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด   
(๒) การตรวจติดตามผลการแก้ไข  (Follow-up  Audit)  เป็นการตรวจประเมินเพื่อติดตาม  

ผลการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินคร้ังก่อน 
(๓) การตรวจติดตาม  (Surveillance  Audit)  เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการ 

ที่ได้รับการรับรอง  เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง  การตรวจประเภทน้ีสามารถเลือกตรวจ   
ในบางข้อกําหนด  เพื่อบ่งชี้ภาพรวมของการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้การตรวจติดตามทุกคร้ังรวมกันในรอบ   
การรับรองสามปี  จะต้องตรวจประเมินให้ครบทุกข้อกําหนด 

(๔) การตรวจต่ออายุ  (Recertification  Audit)  เป็นการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง  
โดยการตรวจประเมินจะตรวจทุกข้อกําหนด  ซึ่งจะดําเนินการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ 

(๕) การตรวจกรณีพิเศษ  (Special  Audit)  เป็นการตรวจสถานประกอบการที่ ได้ รับ   
การรับรองซึ่งมีปัญหา  มีการร้องเรียน  มีการโอนกิจการหรืออื่น ๆ  การตรวจรูปแบบนี้อาจไม่แจ้งให้
ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า   

เหตุที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษได้  มีดังต่อไปนี้   
(ก) มีเหตุอันควรสงสัยว่าสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมีประสิทธิภาพลดลง  เช่น   

พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กําหนด  กรณีที่มีการสุ่มตรวจ   
(ข) เม่ือมีข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วพบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสําหรับ

ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระที่ได้รับการรับรองตามข้อ  ๑๘ 
(ค) ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองให้ตรวจประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้   
(ง) มีการโอนกิจการ 
(จ) กรณีอื่น ๆ  ตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ดําเนินการ   
ข้อ ๑๒ หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ  ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการตรวจ

ประเมินเบ้ืองต้น  จัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน  แจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ประกอบการทราบ   
ข้อ ๑๓ ให้คณะผู้ตรวจประเมิน   เสนอรายงานผลการตรวจประเมินตามข้อ   ๑๒   

พร้อมเอกสาร  ให้คณะกรรมการรับรองพิจารณา   

ส่วนที่  ๓ 
การออกใบรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการรับรองคณะหนึ่ง  ซึ่งประกอบด้วยปศุสัตว์เขตเป็นประธาน  
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานปศุสัตว์เขต  เป็นกรรมการ  และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
ที่ปฏิบัติงานในส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยกรรมการ  และกรรมการ
และเลขานุการดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์  
จากกรมปศุสัตว์  ทั้งนี้  ในคณะกรรมการรับรองจะต้องมีกรรมการที่เป็นนายสัตวแพทย์  อย่างน้อยสองคน 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการรับรอง  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาให้การรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง  ต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง 

เพิกถอนการรับรอง  และยกเลิกการรับรอง   
(๒) ดําเนินการปฏิบัติงานตามข้อกําหนดท้ายระเบียบฉบับนี้ 
(๓) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับรอง  ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ 
ข้อ ๑๖ เม่ือคณะกรรมการรับรองได้รับรายงานผลการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว  

ให้คณะกรรมการรับรองดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง  ต่ออายุการรับรอง  
พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  และยกเลิกการรับรอง  แล้วแต่กรณี  โดยในการประชุม 
ต้องมีกรรมการรับรองเข้าร่วมประชุมจํานวนอย่างน้อยสามคน  กรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสีย   
ในเรื่องที่พิจารณา  ต้องงดออกเสียงและไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ  ในเรื่องที่พิจารณานั้น   

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองพิจารณาแล้ว  ให้การรับรอง  หรือต่ออายุการรับรอง  
ให้กรรมการรับรองแจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป   

ส่วนที่  ๔ 
เง่ือนไขสาํหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 

 
 

ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง  ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาไว้ซึ่งระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ  ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
(๒) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
(๓) ต้องไม่นําใบรับรองไปใช้ในทางที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมปศุสัตว์  ซึ่งอาจพิจารณา

ได้ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิด 
(๔) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์  สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด  เม่ือมีการพักใช้  

การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
(๕) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน  และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  ในการตรวจประเมินทุกคร้ัง  

ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  เข้าตรวจสอบในพื้นที่สถานประกอบการ
ทั้งหมดที่ถือครอง  ทั้งพื้นที่ของตนเอง  พื้นที่เช่า  และพื้นที่ให้เช่า  ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ  
สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต  และยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง  เช่น  อาหารสัตว์  น้ํา  ไข่ฟัก  สิ่งปูรอง  
เป็นต้น  ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 

(๖) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมิน
และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เม่ือได้รับการร้องขอ 

(๗) หากประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง  ให้ ย่ืนแบบฟอร์มคําขอรับรองและหลักฐาน
ประกอบการยื่นคําขอต่อสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดล่วงหน้า  ก่อนใบรับรอง
หมดอายุอย่างน้อยห้าเดือน  แต่ไม่เกินหกเดือน   



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๘) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง  ให้ผู้ประกอบการหรือผู้แทนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
พร้อมแนบใบรับรองคืนให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ภายในสิบห้าวัน  นับจากวันที่แจ้งความประสงค์ 
ขอยกเลิกการรับรอง 

(๙) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ  เช่น  เพิ่มหรือลดจํานวน
โรงเรือน  เพิ่มหรือลดพื้นที่เลี้ยง  ปรับปรุงสถานประกอบการ  เป็นต้น  ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ  
โดยทันที  ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้  สํานักงานปศุสัตว์เขตอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง   
หรืออาจพิจารณาให้มีการตรวจเพิ่มเติม   

(๑๐) หากมีการโอนกิจการ  ให้ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร  คณะผู้ตรวจประเมินจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ   
ที่รับโอนกิจการ  และนัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ  ณ  สถานประกอบการ  เพื่อเป็นการยืนยันว่า
ยังคงรักษาไว้ซึ่งระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการรับรองไว้  และแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตทราบ   
ในกรณีที่พบข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการดําเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อกําหนด 

(๑๑) การย้ายสถานที่ตั้ งสถานประกอบการ   ให้แจ้ งสํ านักงานปศุสัตว์จั งหวัดทราบ   
เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อยกเลิกการรับรองพร้อมแนบใบรับรองคืนให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด   

(๑๒) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อสถานประกอบการ  แต่ยังคงสถานท่ีตั้งเดิม  ให้แจ้งสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปล่ียนแปลง  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
จะเสนอสํานักงานปศุสัตว์เขตเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่  โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่  ทั้งนี้  
ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม  ภายในเจ็ดวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่  มายังสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด 

(๑๓) กรณีใบรับรองชํารุดหรือสูญหาย  ให้นําใบรับรองที่ชํารุดหรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความ
เอกสารสูญหาย  แล้วแต่กรณี  มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาออกใบแทน  โดยใบแทนจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่   

หมวด  ๓ 
อายุใบรับรองและการต่ออายุการรับรอง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
อายุใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๑๙ ใบรับรองให้มีอายุสามปี   



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ส่วนที่  ๒ 
การต่ออายุการรับรอง 

 
 

ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบการที่ มีความประสงค์จะขอต่ออายุการรับรองให้ ย่ืนแบบฟอร์ม   
และหลักฐาน  ต่อสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ณ  ท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุอย่างน้อยห้าเดือน  แต่ไม่เกินหกเดือน   

ข้อ ๒๑ เม่ือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ได้ รับแบบฟอร์ม   
และหลักฐานแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบฟอร์มและหลักฐานเบื้องต้น   
และส่งเอกสารทั้งหมดให้คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจประเมิน  และปฏิบัติตามข้อ  ๙  ถึงข้อ  ๑๓ 

ข้อ ๒๒ กรณีคณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้วเสร็จก่อนใบรับรองหมดอายุ  
วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 

ข้อ ๒๓ กรณีคณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้วเสร็จ  หลังใบรับรอง
หมดอายุ  วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลนับแต่วันที่มีผลการพิจารณาต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการรับรอง 

ข้อ ๒๔ กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
และใบรับรองได้หมดอายุลง  ให้ผู้ประกอบการหยุดการใช้หรืออ้างอิงใบรับรองและให้สิ้นสุดกระบวนการ  
ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง  และให้เปลี่ยนเป็นการตรวจรับรองใหม่ 

หมวด  ๔ 
การตรวจติดตาม  การยกเลิกการรับรอง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การตรวจติดตาม 

 
 

ข้อ ๒๕ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองทุก   
สิบถึงสิบสองเดือน  นับแต่วันที่ออกใบรับรอง  และปฏิบัติตามข้อ  ๙  ถึงข้อ  ๑๓ 

ส่วนที่  ๒ 
การยกเลิกการรับรอง 

 
 

ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายลักษณะดังต่อไปนี้  คณะผู้ตรวจประเมินสามารถเสนอ
คณะกรรมการรับรองเพื่อทําการยกเลิกการรับรอง 

(๑) ผู้ประกอบการเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
(๒) ผู้ประกอบการตายและไม่มีผู้รับโอนกิจการที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการ

ฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้ขอรับการรับรอง 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) ผู้ประกอบการแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร   
(๔) มีการเปล่ียนแปลงข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรอง  และผู้ประกอบการฟาร์มไม่สามารถ

ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๕) ใบรับรองสิ้นสภาพกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ดําเนินการย่ืนต่ออายุการรับรอง 
ข้อ ๒๗ เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ  ๒๖  (๓)  ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอยกเลิก 

การรับรอง  หรือผู้แทนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบรับรองคืนให้กรมปศุสัตว์   
ข้อ ๒๘ เ ม่ือปรากฏเหตุตามข้อ  ๒๖  (๔ )  ให้คณะผู้ตรวจประเมินสรุปข้อเท็จจริง 

และหลักฐานประกอบ  เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรอง  และเม่ือคณะกรรมการ
รับรองพิจารณายกเลิกการรับรอง  ให้จัดทําหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการทราบการยกเลิกการรับรอง   

ข้อ ๒๙ ให้ใบรับรองมีผลสิ้นสดุลง  ในแต่ละกรณี  ดังนี้ 
(๑) ตามข้อ  ๒๖  (๑)  ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทราบว่าผู้ประกอบการ  

เลิกประกอบกิจการ 
(๒) ตามข้อ  ๒๖  (๒)  ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันตาย 
(๓) ตามข้อ  ๒๖  (๓)  ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่ผู้ประกอบการย่ืนขอยกเลิกการรับรอง   

เป็นลายลักษณ์อักษร 
(๔) ตามข้อ  ๒๖  (๔)  ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่คณะกรรมการรับรอง  มีมติพิจารณายกเลิก  

การรับรอง 
(๕) ตามข้อ  ๒๖  (๕)  ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่ใบรับรองหมดอายุ 
ทั้งนี้  ในกรณีข้อ  ๒๙  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ตรวจประเมินสรุปข้อมูล  

และรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ 
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรอง  ให้กรมปศุสัตว์   

แจ้งผู้ประกอบการทุกรายทราบล่วงหน้า  เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
โดยให้คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่   
หากพบว่าผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้คงไว้ซึ่งการรับรองหรือได้รับ
การต่ออายุการรับรอง 

หมวด  ๕ 
การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การพักใช้การรับรอง 

 
 

ข้อ ๓๑ เม่ือคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือรับทราบเหตุที่อาจพักใช้
การรับรองอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้   



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๑) ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข  และคณะผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนให้จัดส่งแนวทาง   
การแก้ไขตามระยะเวลาที่กําหนด  ในกรณีที่เป็นการตรวจต่ออายุการรับรองหรือการตรวจกรณีพิเศษ 

(๒) พ้นระยะเวลาที่ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในกรณีที่เป็นการตรวจ   
ต่ออายุการรับรองหรือการตรวจกรณีพิเศษ 

(๓) พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กําหนดในกรณีที่มีการสุ่มตรวจ  ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการ 
ข้อ ๓๒ ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  รวบรวมหลักฐานและเอกสาร 

ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามข้อ  ๓๑  เสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาพักใช้การรับรอง   
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้พักใช้การรับรองให้คณะกรรมการ  

รับรองนําผลการพิจารณานั้น  แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตให้ดําเนินการตามผลการพิจารณา  จากคณะกรรมการรับรอง  
และแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรับทราบ 

ข้อ ๓๔ สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบว่าถูกพักใช้การรับรอง  
และให้ผู้ประกอบการหยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์นับแต่วันที่ทราบคําสั่งพักใช้  
การรับรอง  ทั้งนี้  การพักใช้การรับรองมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   

ข้อ ๓๕ ให้คณะผู้ตรวจประเมินตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกคร้ัง  ก่อนครบระยะเวลาพักใช้
การรับรอง  ถ้าผู้ประกอบการสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล  ให้เสนอคณะกรรมการรับรอง 
เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป  (กรณีที่ยังอยู่ในช่วงอายุการรับรอง)  แต่ถ้าใบรับรองหมดอายุ 
ให้ย่ืนขอการรับรองใหม่ 

ข้อ ๓๖ ในกรณีผู้ประกอบการยังไม่สามารถแก้ไขได้  ให้คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการ  
ส่งผลการตรวจประเมิน  ให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาการพักใช้การรับรองต่อเนื่องจากการพักใช้  
การรับรองคร้ังที่แล้วอีกคร้ัง  และหากผลการดําเนินการในรอบที่สอง  พบว่าผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการรับรองให้พักใช้การรับรองอีก  ถือว่ามีการพักใช้การรับรองสองครั้ง  ภายในระยะเวลาสามปี  
ให้ดําเนินการเพิกถอนการรับรองต่อไป   

ส่วนที่  ๒ 
การเพิกถอนการรับรอง 

 
 

ข้อ ๓๗ เม่ือคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือรับทราบเหตุ   
ที่อาจเพิกถอนการรับรองอย่างใดอย่างหน่ึงดัง  ต่อไปนี้   

(๑) ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง  หรือมีผลกระทบร้ายแรง  
ต่อการรับรอง  ตัวอย่างเช่น  ปลอมแปลงเอกสาร  การปลอมใบรับรอง  การแก้ไขใบรับรอง  การนําผลผลิต 
ที่ไม่ได้รับการรับรองมากล่าวอ้าง  เป็นต้น 

(๒) มีการใช้สารต้องห้ามในสถานประกอบการหรือกรณีที่ มีการสุ่มตรวจแล้วตรวจพบ   
ในผลผลิต 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรองสองคร้ัง  ภายใน
ระยะเวลาสามปี 

ข้อ ๓๘ ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  รวบรวมหลักฐานและเอกสาร   
ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามข้อ  ๓๖  เสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรอง   

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองให้ เพิกถอนการรับรอง   
ให้คณะกรรมการรับรองนําผลการพิจารณาน้ัน  แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตให้ดําเนินการตามผลการพิจารณา  
จากคณะกรรมการรับรอง  และแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรับทราบ 

ข้อ ๔๐ สํานักงานปศุสัตว์ เขตจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบว่าถูกเพิกถอน   
การรับรอง  และให้หยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์นับแต่วันที่ทราบคําสั่งเพิกถอน  
การรับรองและขอใบรับรองคืนภายในสิบห้าวัน  นับจากวันที่ทราบคําสั่งนั้น 

ข้อ ๔๑ ผู้ที่ถูกเพิกถอนการรับรอง  จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ  
เป็นเวลาสามปี 

หมวด  ๖ 
การกล่าวอ้างและการแสดงเคร่ืองหมาย 

 
 

ข้อ ๔๒ ผลผลิตต้องผ่านการรับรองจากฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระเท่านั้น 
ข้อ ๔๓ การกล่าวอ้างหรือแสดงเคร่ืองหมายเ ก่ียวข้องกับการรับรองฟาร์มสัตว์ ปีก 

แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ  ควรอ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น   
ข้อ ๔๔ ต้องไม่นําใบรับรองไปใช้ในทางที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมปศุสัตว์   
ข้อ ๔๕ ยุตกิารใช้สิ่งพิมพ์  สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับรองนั้นทั้งหมด  เม่ือมีการพักใช้

การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  หรือยกเลิกการรับรอง  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 

หมวด  ๗ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๔๖ ผู้ประกอบการที่ถูกพักใช้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรอง  มีสิทธิอุทธรณ์   
โดยทําเป็นหนังสือย่ืนต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ทราบการพักใช้การรับรอง 
หรือเพิกถอนการรับรอง  และให้คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นที่สุด 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

หมวด  ๘ 
การจัดทําและเก็บข้อมูล 

 
 

ข้อ ๔๗ ให้สํานักงานปศุสัตว์เขต  แจ้งข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง  คงไว้ซึ่ง   
การรับรอง  ต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  ยกเลิกการรับรอง  หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ  ให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เก็บข้อมูล  ตามรูปแบบ
ที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภัย  สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



ข้อก ำหนดฟำร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 

รำยกำร ข้อก ำหนดฟำร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 
๑. องค์ประกอบฟาร์ม 
๑.๑ สถานที่ตั้ง 
  
  

๑.๑.๑ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีแหล่งน้้าสะอาด
เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ 

๑.๑.๒ ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ หากอยู่ในสภาพเสี่ยงต้องมีมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อน 

๑.๑.๓ อยู่ห่างจากแหล่งรวบรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดนัดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก  
อย่างน้อย ๕ กิโลเมตร เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

๑.๒ ผังฟาร์ม ๑.๒.๑ พ้ืนที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม  

๑.๒.๒ มีรั้วรอบพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน 

๑.๒.๓ มีการวางผังฟาร์มที่ดี และจัดพ้ืนที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เหมาะสม       
ตามวัตถุประสงค์ เช่น บริเวณเลี้ยงสัตว์ เก็บอาหารสัตว์ เก็บอุปกรณ์ ท้าลายซากสัตว์ 
รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูล คอกพักสัตว์ป่วยและที่พักอาศัยแยกจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์
ชัดเจน 

๑.๓ โรงเรือน และ
อุปกรณ์ 

๑.๓.๑ สร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรง คงทน ง่ายต่อการท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษา   
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์ และมีการระบายอากาศท่ีดี  

๑.๓.๒ สภาพแวดล้อมในโรงเรือนเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์ปีก และจัดวางใน
ต้าแหน่งที่เหมาะสม โดย 

ไก่ไข ่ต้องมี อุปกรณ์ให้อาหาร อุปกรณ์ให้น้้า คอนนอน และรังไข่  
เป็ดไข่ ต้องมี อุปกรณ์ให้อาหาร อุปกรณ์ให้น้้า รังไข่ และบริเวณเล่นน้้า 
ไก่งวง ต้องมี อุปกรณ์ให้อาหาร อุปกรณ์ให้น้้า และรังไข ่ 
ห่าน ต้องมี อุปกรณ์ให้อาหาร อุปกรณ์ให้น้้า และรังไข ่ 

๑.๓.๓ ไม่เลี้ยงสัตว์ปีกแต่ละชนิดรวมกัน  

๑.๓.๔ ในกรณีทีส่ัตว์ใช้วัสดุรองพ้ืนภายในโรงเรือน วัสดุที่ใช้ต้องใหม่ สะอาด และมี
การฆ่าเชื้อก่อนน้ามาใช้ 

๑.๓.๕ มีพ้ืนที่เพียงพอในการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ถูกสุขลักษณะ และสามารถแสดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติได้  

๑.๔ พ้ืนที่ปล่อยอิสระ ๑.๔.๑ มีพ้ืนที่ปล่อยเลี้ยงอิสระภายนอกโรงเรือน ให้สัตว์มีความเป็นอยู่ตาม
ธรรมชาติ เป็นพืน้ทีท่ีม่ีหญ้าหรือพืชที่เป็นอาหารปกคลุม มีพ้ืนที่ให้ร่มเงา และได้
แสดงพฤติกรรมตามหลักการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี 

 

 



ข้อก ำหนดฟำร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 

 

รำยกำร ข้อก ำหนดฟำร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 

๒. อาหาร ๒.๑ อาหารสัตว์มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ 
๒.๒ ในกรณีท่ีผสมอาหารสัตว์เอง ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

๒.๓ มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพในเบื้องต้น  

๒.๔ เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือใช้วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หากเกิดกรณ ี       
มีปัญหาหรือข้อสงสัย 

๒.๕ มีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน การเสื่อมสภาพของ
อาหารสัตว์ และป้องกันสัตว์พาหะได้ ในกรณีอาหารสัตว์ผสมยาต้องแยกเก็บจาก
อาหารสัตว์ทั่วไป และมีป้ายบ่งชี้อย่างชัดเจน 

๓. น้้า ๓.๑ น้้าที่ใช้ในฟาร์มต้องเป็นน้า้ที่สะอาด เพียงพอ และอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน จากสิ่งที่เป็นอันตราย  

๓.๒ เก็บตัวอย่างน้้าเพ่ือใช้วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หากเกิดกรณีมีปัญหา       
หรือข้อสงสัย 

๔. การจัดการฟาร์ม 
๔.๑ คู่มือการจัดการ
ฟาร์ม 

๔.๑.๑ มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส้าคัญภายในฟาร์ม 
ได้แก ่ระบบการเลีย้ง อาหารและน้้าส้าหรับสัตว์ปีก การจัดการฟาร์ม การจัดการด้าน
สุขภาพสัตว์ปีก การจัดการด้านสวสัดิภาพสตัว์ปีก การจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบ   
การบันทึกข้อมูล 

๔.๑.๒ มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส้าคัญในการจัดการฟาร์ม     
ที่มีผลต่อสุขภาพ ผลผลิต และการควบคุมโรค และเก็บรักษาบันทึกข้อมูลเป็นเวลา
อย่างน้อยสามปี 

๔.๒ บุคลากร 
 
 

๔.๒.๑ บุคลากรที่ท้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ปีกชนิดนั้น ๆ ต้องมีความรู้ หรือมีประสบการณ์    
ในการเลี้ยงอย่างถูกต้อง 

๔.๒.๒ บุคลากรภายในฟาร์ม ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปี 

๔.๒.๓ มีสัตวแพทย์เป็นผู้ควบคุมก้ากับดูแลการใช้ยา เวชภัณฑ์ การผสมสารเคมี
หรือการผสมยา เพ่ือรักษาโรค 

๔.๓ การท้าความ
สะอาดและบ้ารุงรักษา 

๔.๓.๑ โรงเรือน อุปกรณ ์และพ้ืนที่เลี้ยงปล่อย ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการ
บ้ารุงรักษาโรงเรือน อุปกรณ ์และพ้ืนที่เลี้ยงปล่อยให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย
ต่อสัตว์ปีกและผู้ปฏิบัติงาน 

๔.๓.๒ ท้าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรงเรือน อุปกรณ์ และพ้ืนที่เลี้ยงปล่อยอิสระ 
หลังจากย้ายสัตว์ปีกรุ่นเก่าออกและก่อนน้าสัตว์ปีกรุ่นใหม่เข้าเลี้ยง 
 



ข้อก ำหนดฟำร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 

รำยกำร ข้อก ำหนดฟำร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 

 ๔.๓.๓ หลังจากย้ายสัตว์ปีกรุ่นเก่าออก ให้ปิดพักโรงเรือน และพ้ืนที่เลี้ยงปล่อยอิสระ
ก่อนน้าสัตว์ปีกรุ่นใหม่เข้าเลี้ยง อย่างน้อยยี่สิบเอ็ดวัน หรือปฏิบัติตามที่กรมปศุสัตว์
ก้าหนด 

๕. สุขภาพสัตว์       
๕.๑ การป้องกันและ
ควบคุมโรค 
  
  
  

๕.๑.๑ มีโปรแกรมวัคซีน การใช้ยา และเวชภัณฑ์ อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์    
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ 

๕.๑.๒ มีผู้ที่จะเขา้ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ปีกจะต้องมีการฆ่าเชื้อโรคที่มือ 

๕.๑.๓ มีการแยกรองเท้าส้าหรับใช้ภายนอกและภายในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ปีก         
อย่างชัดเจน ต้องมีอ่างน้้ายาฆ่าเชื้อส้าหรับจุ่มรองเท้าบูทเวลาเข้าและออกจาก   
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือป้องกันการน้าเชื้อโรคเข้าสู่พื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีก 
๕.๑.๔ กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
โรคระบาดสัตว์และค้าแนะน้าของกรมปศุสัตว์ 

๕.๑.๕ มีการจัดการของเสียในบริเวณท่ีใช้เลี้ยงสัตว์ปีกด้วยวิธีที่เหมาะสม 

๕.๑.๖ มีการแยกสัตว์ปีกป่วย ออกจากสัตว์ปีกปกติ 

๕.๒ การบ้าบัดโรคสัตว์ 
  

๕.๒.๑ อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยวิชาชีพ    
การสัตวแพทย์ และตามข้อก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๓๒          
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 

๕.๒.๒ ห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและสารต้องห้าม ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ประกาศก้าหนด 

๖. สวัสดภิาพสัตว์ 
๖.๑ ดูแลสัตว์ปีกที่เลี้ยงให้มีความเป็นอยู่ที่สบาย หากสัตว์ปีกป่วย บาดเจ็บ        
หรือคัดท้ิง ควรได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม เพ่ือมิให้เกิดความทุกข์ทรมาน 

๗. การจัดการผลผลิต 
 

๗.๑. คัดแยกไข่ที่ผิดปกติ มีรอยร้าว หรือแตกออก และคัดไข่ที่สกปรก มีมูลสัตว์ปีกติดมาก 
เพ่ือแยกท้าความสะอาด  

๗.๒ เก็บรักษาไข ่ไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือมีการควบคุมอุณหภูมิ 

๗.๓ หากมีการขนส่ง ให้ขนสง่ไปยังศูนย์รวบรวมไข่ และคัดไข่โดยเรว็ 

๘. สิ่งแวดล้อม 

๘.๑ ขยะมูลฝอย ของเสีย วัสดุปูรอง และมูลสัตว์ปีกให้น้าไปก้าจัดหรือจัดการ    
ด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

๘.๒ มีการป้องกันการรั่วไหลของน้้าเสีย กรณีปล่อยน้้าที่ใช้ในฟาร์มออกสู่แหล่งน้้า
สาธารณะ ให้บ้าบัดน้้าเสียอย่างถูกต้องจากฟาร์มก่อน 
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