
 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เนื้อ 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร  เร่ือง  การปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เนื้อ  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร  ในการประชุม
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงได้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มไก่เนื้อ  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๒ 

๒. กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มไก่เนื้อ  
มาตรฐานเลขที่  มกษ.  6901 - 2560  ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป  ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 มกษ. 6901-2560 

 

มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่สาํหรบัฟารม์ไก่เนื้ อ 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อกาํหนดการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มไก่เน้ือตั้งแต่

องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร นํา้ การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ไก่เน้ือที่มีสุขภาพดีและเหมาะสม 

ในการนาํไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยสาํหรับบริโภค 

1.2 มาตรฐานสนิค้าเกษตรฉบับน้ีจะไม่ครอบคลุมการปฏบิัติที่ดีสาํหรับไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อย 

2. นยิาม  

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 ไก่เน้ือ (broiler) หมายถึง สัตว์ปีกที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus ซ่ึงเล้ียงตามระยะเวลาของสายพันธุ ์

เพ่ือการผลิตเน้ือไก่ สาํหรับการบริโภค 

2.2 ฟาร์มไก่เน้ือ (broiler farm) หมายถึง สถานประกอบการที่เล้ียงไก่เน้ือเพ่ือการค้าซ่ึงครอบคลุมถึง 

พ้ืนที่เล้ียงไก่ สถานที่เกบ็และเตรียมอาหารสัตว์ บริเวณสาํหรับทาํลายซาก จุดรวบรวมขยะ อาคารต่างๆ 

สาํนักงานและบ้านพักอาศัย 

2.3 โรงเรือน หมายถึง บริเวณที่ใช้เล้ียงไก่เน้ือ ซ่ึงมีทั้งชนิดที่ควบคุมและไม่ควบคุมสภาพแวดล้อมตัวไก่
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3. ขอ้กําหนด 

ข้อกาํหนดการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มไก่เน้ือ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางที ่1 รายการขอ้กําหนดการปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่สําหรบัฟารม์ไก่เนื้ อ 

รายการ ขอ้กําหนด 

1. องค์ประกอบฟาร์ม 

1.1 สถานที่ตั้ง 

 

1.1.1 ได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 ตั้ งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงจากการปนเป้ือนของอันตรายทาง

กายภาพ เคมีและชีวภาพ 

1.2 ผงัและลักษณะฟาร์ม 1.2.1 มีพ้ืนที่ขนาดเพียงพอและเหมาะสมกับการเล้ียงสัตว์ และไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่เอื้ อต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ และแยกพ้ืนที่

ปฏบิัติงานเป็นสดัส่วน เช่น พ้ืนที่สาํหรับบริเวณเล้ียงสตัว์ เกบ็อาหารสตัว์ ทาํลาย

ซากสตัว์ ที่พักอาศัย 

1.3 โรงเรือน  1.3.1 ต้องแขง็แรง ถูกสุขลักษณะ ง่ายต่อการบํารุงรักษาและทาํความสะอาด 

และมีการระบายอากาศที่ดี 

 1.3.2 มีพ้ืนที่เพียงพอในการเล้ียงไก่เน้ือโดยคาํนึงถงึหลักสวัสดิภาพสตัว์ 

2. การจัดการฟาร์ม  

2.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม 2.1.1 ให้ มี คู่ มือการจัดการฟาร์มที่ แสดงให้ เห็นรายละเอียดการปฏิบัติ งาน 

ที่ สําคัญภายในฟาร์ม ได้แก่  ระบบการเล้ียง อาหารและนํ้ าสําหรับไก่ เน้ื อ  

การจัดการด้านสขุภาพไก่เน้ือ และการจัดการด้านสวัสดิภาพสตัว์ปีก 

2.2 การจัดการอาหารและนํ้า 

ที่ใช้เล้ียงไก่ 

2.2.1 อาหารไก่เน้ือต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

คุณภาพอาหารสตัว์ 

2.2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารไก่เน้ือเอง ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ 

 2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่เน้ือทางกายภาพในเบื้องต้น และเกบ็ตัวอย่าง

เพ่ือไว้ใช้วิเคราะห์กรณมีีปัญหา 

 2.2.4 มีสถานที่เกบ็อาหารไก่เน้ือโดยแยกต่างหาก และเกบ็อาหารในสภาพ 

ที่ป้องกนัการปนเป้ือนและเสื่อมสภาพ 
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 2.2.5 ไก่เน้ือทุกตัวเข้ากนิอาหารและนํา้ได้ และได้รับอาหารและนํา้อย่างเพียงพอ 

 2.2.6 นํา้ที่ใช้เล้ียงไก่เน้ือต้องสะอาดและมีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา้ 

2.3 การจัดการนํา้ใช้ในฟาร์ม 2.3.1 แหล่งนํา้ใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนจาก 

สิ่งที่เป็นอนัตราย 

2.3.2 นํา้ที่ใช้ในฟาร์มต้องสะอาดและเหมาะสมในการใช้งาน 

2.4 การจัดการโรงเรือน และ

อปุกรณ ์

2.4.1 โรงเรือน อุปกรณ ์และบริเวณโดยรอบต้องสะอาด และบาํรงุรักษาให้อยู่ใน

สภาพดีและถูกสขุลักษณะ 

 2.4.2 ให้ทาํความสะอาด ฆ่าเช้ือโรงเรือนและอุปกรณ์ หลังจากย้ายไก่เน้ือรุ่นเก่า

ออก และปิดพักโรงเรือนในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการตัดวงจรเช้ือโรคไม่ให้

สะสมในโรงเรือน เว้นแต่กรมปศุสตัว์กาํหนดเป็นอย่างอื่นในแต่ละพ้ืนที่ 

3. บุคลากร  

3.1 จาํนวนและประเภทของ

บุคลากร 

3.1.1 มีบุคลากรพอเหมาะกับจํานวนไก่เน้ือที่เล้ียง มีการจัดแบ่งหน้าที่และ 

ความรับผดิชอบอย่างชัดเจน  

3.1.2 มีสัตวบาลหรือบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรด้านสัตวบาลเป็น 

ผู้ควบคุมดูแลการเล้ียงไก่เน้ือ   

3.1.3 มีสตัวแพทย์ที่มีใบรับรองเป็นสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสตัว์ปีก กาํกบัดูแล

ด้านสขุภาพไก่เน้ือ  

3.1.4 มีการจัดการแรงงานที่ดี ดังน้ี 

(1) มีหนังสอืสญัญาการจ้างงาน 

(2) จ้างลูกจ้างที่ มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน 

(3) กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและ 

มีใบอนุญาตทาํงาน 

(4) จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

(5) จัดหาอปุกรณเ์พ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏบิัติงาน 

(6) ปฏบิัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทยีมกนัในการจ้างงาน 
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3.2 การฝึกอบรม 3.2.1 บุคลากรที่ท ําหน้าที่ เล้ียงไก่เน้ือต้องมีความรู้  และได้รับการฝึกอบรม 

ในการเล้ียงไก่เน้ือเพ่ือให้จัดการฟาร์มได้  

3.3 สขุลักษณะส่วนบุคคล 3.3.1 บุคลากรต้องมีสขุลักษณะส่วนบุคคลที่ดีเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิการปนเป้ือน

และแพร่เช้ือ  

4. สขุภาพสตัว์  

4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค 4.1.1 ระบุแหล่งที่มาของไก่เน้ือ  

 4.1.2 ต้องมีมาตรการป้องกัน ควบคุม และกาํจัดเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์มจากบุคคล 

ยานพาหนะและอปุกรณ ์รวมทั้งสตัว์พาหะนาํเช้ือ 

 4.1.3 มีแผนเฝ้าระวังและป้องกนัโรคโดยสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

 4.1.4 ตรวจติดตามสขุภาพไก่เน้ือประจาํวัน และมีการจัดการซากไก่ที่เหมาะสม 

 4.1.5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรคระบาดสตัว์ 

4.2 การบาํบัดและรักษาโรค 

 

4.2.1 การบาํบัดโรคสตัว์ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสตัวแพทย์โดยปฏบิัติตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และ

ตามข้อกําหนดใน  มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ .9032 เร่ือง ข้อปฏิบัติ  

การควบคุมการใช้ยาสตัว์  

5. สวัสดิภาพสตัว์  5.1 ดูแลไก่เน้ือให้มีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสตัว์  

6. สิ่งแวดล้อม  6.1 กาํจัดขยะ ของเสีย เช่น มูลไก่ ซากไก่ โดยวิธีที่ เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เป็น

แหล่งของกล่ินและเช้ือโรค  

 6.2 ป้องกนัการฟุ้งกระจายของวัสดุรองพ้ืนหลังการย้ายไก่เน้ือออกจากฟาร์ม  

 6.3 ต้องมีการบาํบัดนํา้เสยีก่อนปล่อยออกจากฟาร์ม 

7. การบันทกึข้อมูล  7.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สาํคัญในการจัดการฟาร์มที่มี

ผลต่อสขุภาพและการควบคุมโรค 

 7.2 ให้เกบ็รักษาบันทกึข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี  

 


