เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๔ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
กำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
สำหรับกำรปฏิบตั ิทำงกำรเกษตรทีด่ ีสำหรับฟำร์มไก่ไข่เป็นมำตรฐำนบังคับ
พ.ศ. 2563
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง และมำตรำ 15 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดห้ำปีนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป เว้นแต่ฟำร์มไก่ไข่ที่เลี้ยงไก่ไข่ จำนวนตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด
หนึ่งปีนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มำตรฐำนสินค้ำเกษตร เลขที่ มกษ. 6909 - 2562 ตำมประกำศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีสำหรับ
ฟำร์มไก่ ไ ข่ ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 กุมภำพัน ธ์
พ.ศ. 2562 เป็นมำตรฐำนบังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
ประภัตร โพธสุธน
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติรำชกำรแทน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๔ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงไก่ไข่
ในประเทศไทยประสบปัญหำเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังและกำรควบคุมโรคระบำด กำรควบคุมควำมปลอดภัย
และคุ ณ ภำพไข่ ไ ก่ กำรจั ด กำรตลำดภำยในประเทศ และกำรเปิ ด ตลำดกำรค้ ำ ไข่ ไ ก่ ใ นต่ ำ งประเทศ
จึงจำเป็นต้องมีกำรควบคุมกระบวนกำรจัดกำรฟำร์มไก่ไข่ที่เลี้ยงไก่ไข่เพื่อกำรค้ำ จำนวนตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป
เพื่อยกระดับ กำรปฏิบั ติ ทำงกำรเกษตรส ำหรับ ฟำร์ มไก่ ไข่ ให้ ไ ด้ไ ข่ไ ก่ที่ ปลอดภัย มีคุณ ภำพและเหมำะสม
ในกำรนำไปบริโภคเป็นอำหำร รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันด้ำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตร
ที่ดีสำหรับฟำร์มไก่ไข่ของประเทศ ในกำรนี้ ได้มีประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมำตรฐำน
สินค้ำเกษตร : กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีสำหรับฟำร์มไก่ไข่ ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 และได้มีกำรดำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของตัวแทน
ของกลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้เสีย หรื อผู้มีป ระโยชน์ เกี่ยวข้องครบถ้วนตำมควำมในมำตรำ 18 แห่ งพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนสิ น ค้ ำ เกษตร พ.ศ. 2551 แล้ ว สมควรก ำหนดมำตรฐำนสิ น ค้ ำ เกษตรส ำหรั บ กำรปฏิ บั ติ
ทำงกำรเกษตรที่ดีสำหรับฟำร์มไก่ไข่เป็นมำตรฐำนบังคับ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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มาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ีสําหรับฟาร์มไก่ไข่
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรนี้ กํา หนดการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ส ํา หรั บ ฟาร์ ม ไก่ ไ ข่ ท่ี เลี้ ยงไก่ ไ ข่
เพื่อการค้ า จํานวนตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป ครอบคลุมองค์ประกอบฟาร์ม การจัดการฟาร์ม อาหาร นํ้า
การจัดการบุคลากร การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการด้ านสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการไก่รุ่น ไก่ระยะไข่
และไข่ไก่ การจัดการสิ่งแวดล้ อม การบันทึกข้ อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ไข่ไก่ท่ปี ลอดภัย มีคุณภาพ
เหมาะสมในการนําไปบริโภคเป็ นอาหาร
1.2 มาตรฐานฉบั บนี้ไม่ ครอบคลุมฟาร์มไก่ไข่ท่ีได้ รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงระบบอื่น ที่รับรอง
โดยกรมปศุสตั ว์ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 2: ปศุสัตว์อนิ ทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 2) ฟาร์มไก่ไข่
แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ

2. นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 ไก่ไข่ (layer) หมายถึง ไก่ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus ซึ่งเป็ นไก่สายพั นธุ์ท่ีให้ ไข่สมํ่าเสมอ
เพื่อการบริโภค ครอบคลุมทั้งไก่ร่นุ และไก่ระยะไข่
2.2 ไก่ร่นุ (pullet) หมายถึง ไก่ไข่ในช่วงอายุก่อนให้ ไข่
2.3 ไก่ระยะไข่ (laying hen) หมายถึง ไก่ไข่ ท่ีอยู่ ในช่วงอายุ ท่ีเหมาะสมในการผลิตไข่จนถึงระยะปลดระวาง
ทั้งนี้ข้ นึ กับสายพันธุ์
2.4 ฟาร์มไก่ไข่ (layer farm) หมายถึง สถานประกอบการที่เลี้ยงไก่ไข่เพื่อการค้ า จํานวนตั้งแต่ 1,000 ตัว
ขึ้นไป
2.5 โรงเรือน หมายถึง สิ่งก่อสร้ างที่ใช้ เลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งมีท้งั ชนิดที่ควบคุม และไม่ควบคุมสภาพแวดล้ อม
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3. ข้อกําหนด
ข้ อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสี าํ หรับฟาร์มไก่ไข่ ให้ เป็ นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 รายการข้อกําหนดการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับฟาร์มไก่ไข่
รายการ

ข้อกําหนด

1. องค์ประกอบฟาร์ม
1.1 สถานที่ต้ัง

1.1.1 ตั้ ง อยู่ ใ นสภาพแวดล้ อมที่ ไ ม่ เสี่ ย งจากการปนเปื้ อนของอั น ตราย
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ หรือมีมาตรการป้ องกันที่เหมาะสม

1.2 ผังและลักษณะ
ฟาร์ม

1.2.1 ฟาร์มมีขนาดพื้นที่เหมาะสมไม่หนาแน่นจนก่อให้ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้ อม
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่เอื้อต่อการปฏิบัตอิ ย่างถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยสัตว์
และแยกพื้นที่ปฏิบัตงิ านเป็ นสัดส่วน
1.2.3 มีบริเวณหรือสถานที่เก็บรวบรวมไข่ไก่ก่อนเคลื่อนย้ ายออกนอกฟาร์ม

1.3 โรงเรือน

1.3.1 มีการวางผังที่แสดงตําแหน่งอุปกรณ์ซ่ึงเอื้อต่อการเลี้ยงไก่ไข่
1.3.2 มีพ้ ืนที่เพียงพอในการเลี้ยงไก่ไข่โดยคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์
1.3.3 มีความแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ระบายอากาศได้ ดี ง่ายต่อการบํารุงรักษา
ทําความสะอาดและฆ่ าเชื้อ รวมทั้งมีลั กษณะที่เหมาะสมต่ อการวางไข่ และ
การเก็บไข่

2. การจัดการฟาร์ม
2.1 คู่มอื การจัดการ
ฟาร์ม

2.1.1 มี คู่ มื อ การจั ด การฟาร์ ม ที่แ สดงให้ เห็ น รายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ง าน
ที่สาํ คัญภายในฟาร์ม ได้ แก่ ระบบการเลี้ยง การจัดการอาหารและนํา้ การจัดการ
ด้ านสุขภาพ และการจัดการด้ านสวัสดิภาพสัตว์ปีก

2.2 การจัดการอาหาร 2.2.1 อาหารไก่ไข่สาํ เร็จรูปและหั วอาหารสัตว์ต้องมีคุณ ภาพและมาตรฐาน
และนํา้ ที่ใช้ เลี้ยงไก่
ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.2.2 ในกรณี ท่ีผ สมอาหารไก่ ไข่ เอง หรื อ นําอาหารจากข้ อ 2.2.1 มาผสม
ห้ ามใช้ สารต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่ไข่ทางกายภาพในเบื้องต้ น และเก็บตัวอย่างไว้
เพื่อใช้ วิเคราะห์กรณีมปี ั ญหา
2.2.4 มีสถานที่เก็บ อาหารไก่ ไข่ โดยแยกต่ างหาก และเก็บ อาหารในสภาพ
ที่ป้องกันการเสื่อมสภาพและปนเปื้ อน
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2.2.5 มีการจัดการให้ ไก่ไข่ทุกตัวได้ รับอาหารและนํา้ อย่างเพียงพอ
2.2.6 นํา้ ที่ใช้ เลี้ยงไก่ไข่ต้องสะอาดและมีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
2.3 การจัดการ
โรงเรือนและอุปกรณ์

2.3.1 โรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบโรงเรือนต้ องสะอาด และบํารุงรักษา
ให้ อยู่ในสภาพดีและถูกสุขลักษณะ
2.3.2 ให้ ท าํ ความสะอาด ฆ่ าเชื้ อโรงเรื อ น และอุป กรณ์ หลั งจากย้ ายไก่ ไข่
รุ่นเก่าออก และปิ ดพักโรงเรือนในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการตัดวงจรเชื้อโรค
ไม่ให้ สะสมในโรงเรือน เว้ นแต่กรมปศุสตั ว์กาํ หนดเป็ นอย่างอื่นในแต่ละพื้นที่
2.3.3 ภาชนะเก็บไข่ เช่น ถาดไข่ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
2.3.4 ให้ ทาํ ความสะอาดและฆ่าเชื้อภาชนะเก็บไข่ ก่อนนําเข้ าในบริเวณพื้นที่
เลี้ยงไก่ไข่และก่อนการนําไปใช้ งานทุกครั้ง

3. บุคลากร

3.1 มีการจัดแบ่งหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน
3.2 มีบุคลากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ สัตวบาล หรือบุคลากรที่ได้ รับการอบรมหลักสูตร
ด้ านสัตวบาลเป็ นผู้ควบคุมดู แลการเลี้ยงไก่ไข่ และสัตวแพทย์ท่ีมีใบรับรอง
เป็ นสัตวแพทย์ผ้ ูควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกจํานวนพอเหมาะกับจํานวนไก่ไข่ท่เี ลี้ยง
3.3 บุคลากรที่ทาํ หน้ าที่เลี้ยงไก่ไข่ต้องมีความรู้ โดยได้ รับการฝึ กอบรมหรือ
การฝึ กอบรมในขณะปฏิบัตงิ านในการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้ จัดการฟาร์มได้
3.4 มีการดู แลสุขลั กษณะส่วนบุ คคลที่ดีเพื่ อป้ องกันไม่ ให้ เกิดการปนเปื้ อน
และแพร่เชื้อ

4. สุขภาพสัตว์
4.1 การป้ องกันและ
ควบคุมโรค

4.1.1 มีหลักฐานหรือเอกสารระบุแหล่งที่มาของไก่ไข่
4.1.2 มีมาตรการป้ องกัน ควบคุ ม และกําจัดเชื้อโรคเข้ าสู่ฟ าร์มจากบุ คคล
ยานพาหนะ วัสดุและอุปกรณ์ รวมทั้งสัตว์พาหะนําเชื้อ
4.1.3 มีแผนเฝ้ าระวังและป้ องกันโรคโดยสัตวแพทย์ผ้ ูควบคุมฟาร์ม
4.1.4 ตรวจติดตามสุขภาพไก่ไข่ประจําวัน และมีการจัดการซากสัตว์ท่เี หมาะสม
4.1.5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้ วยโรคระบาดสัตว์

4.2 การบําบัดรักษาโรค 4.2.1 การบําบัดรักษาโรคสัตว์ ต้ องอยู่ภายใต้ ความดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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รายการ
5. สวัสดิภาพสัตว์

4
ข้อกําหนด
5.1 ดูแลไก่ไข่ให้ มคี วามเป็ นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

6. การจัดการไก่ร่นุ
ไก่ระยะไข่และไข่ไก่
6.1 ไก่รุ่นและไก่ระยะไข่ 6.1.1 สุ่มตรวจสุขภาพ ขนาดและนํา้ หนักไก่
6.1.2 คั ด แยกไก่ ไ ข่ ท่ี มี ลั ก ษณะผิ ด ปกติ ไม่ ส มบู ร ณ์ มี ข นาดและนํ้ าหนั ก
ไม่ใกล้ เคียงกับรุ่น หรือไม่เหมาะสมต่อการให้ ผลผลิตออก
6.2 ไข่ไก่

6.2.1 เก็บไข่และคัดแยกไข่ท่ผี ิดปกติ มีรอยร้ าวหรือแตกออก และคัดแยกไข่
ที่สกปรกมีมูลไก่ตดิ เพื่อแยกทําความสะอาด
6.2.2 เก็บรักษาไข่ไก่ไว้ ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้ สะดวกหรือที่มีการควบคุม
อุณหภูมิ
6.2.3 การขนส่งไข่ ใช้ พาหนะที่สะอาด ระบายอากาศได้ ดีหรือควบคุมอุณหภูมไิ ด้

7. สิ่งแวดล้ อม

7.1 กําจัดขยะ นํ้าเสีย ของเสีย โดยวิธีท่ีเหมาะสม เพื่ อไม่ ให้ เป็ นแหล่ งของ
กลิ่นและเชื้อโรค
7.2 ป้ องกันการฟุ้ งกระจายของวัสดุรองพื้นหลังการย้ ายไก่ไข่ออกจากฟาร์ม

8. การบันทึกข้ อมูล

8.1 ให้ บัน ทึกข้ อมู ลผลการปฏิบั ติงานในขั้นตอนที่สาํ คัญ ที่มีผลต่ อสุขภาพ
การควบคุมโรคและผลิตผล
8.2 ให้ เก็บรักษาบันทึกข้ อมูลเป็ นเวลาอย่างน้ อย 3 ปี

