
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
Good Farming Management

การตรวจประเมินและการออกใบรับรอง
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หลักการ

ผลผลิต

ตรวจสอบ

ยอ้นกลบั

ระบบการป้องกนัโรค (Biosecurity)

การจัดการสขุภาพสตัว์

• การเฝ้าระวังโรค

• การสร้างภมูิคุ้มกนัโรค

• การถ่ายพยาธิ

• ฯลฯ

ทะเบียนฟาร์ม

ข้อมูลสตัว์และสขุภาพสตัว์

บุคคลและยานพาหนะ

เข้า-ออกสถานที่

สวัสดิภาพสตัว์

อาหารสตัว์

สขุอนามัยการจัดการผลผลิต

ปริมาณและคุณภาพผลผลิต

GOOD FARMING MANAGEMENT : GFM



ผลที่ได้

ลดปัญหาโรคระบาด
ลดปัญหาเชื้อดื้อยา

ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยทางอาหาร

GOOD FARMING MANAGEMENT : GFM

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีอาชีพที่มีความมั่นคง ยั่งยืน
ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย

ผลผลิต

ตรวจสอบ

ยอ้นกลบั

ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น



ประโยชน์และแรงจูงใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
 เกษตรกรมีรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ 

 ลดรายจ่าย จากการรักษาสัตว์ป่วย กรณีเกิดโรคระบาด

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม ในขั้นตอนต่อไป 

โคนม

ฟาร์ม
ปลอดโรค นมโรงเรียน GMP ศูนย์

รับนม

โคเนื้อ

ปศุสัตว์ 
OK

แพะ/แกะ

ปศุสัตว์ 
OK

สุกร

ปศุสัตว์ 
OK

ไก่

ปศุสัตว์ 
OK

การ
เคลื่อนย้าย

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคผ่านกลุ่มเกษตรกรภายใต้ตราสินค้าท้องถิ่น

ได้รับการพิจารณารับซื้อเข้าโครงการของกรมปศุสัตว์เป็นล าดับต้น



ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม พ.ศ.2560

8 หมวด 35 ข้อ
หมวด 1 ที่ปรึกษาของเกษตรกรและผู้ขอรับการรับรอง
หมวด 2 การขอรับการรับรอง การตรวจประเมิน การออก
ใบรับรองและเงื่อนไขส าหรับเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง

ส่วนที่ 1 การยื่นขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ทีเ่หมาะสม

ส่วนที่ 2 คณะผู้ตรวจประเมินและการตรวจประเมิน
ส่วนที่ 3 การออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกัน

โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
ส่วนที่ 4 การติดตามระบบการรับรอง
ส่วนที่ 5 เงื่อนไขส าหรับผู้ที่ได้รับการรับรอง

หมวดที่ 3 อายุใบรับรองและการต่ออายุใบรับรอง
ส่วนที่ 1 อายใุบรับรอง
ส่วนที่ 2 การต่ออายุใบรับรอง

หมวดที่ 4 การยกเลิกการรับรอง

หมวด 5 การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง
ส่วนที่ 1 การพักใช้การรับรอง
ส่วนที่ 2 การเพิกถอนการรับรอง

หมวด 6 การอุทธรณ์
หมวด 7 การจัดท าและเก็บข้อมูล
หมวด 8 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง การตรวจประเมิน
และอ่ืนๆ

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560



คณะผู้ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๖๙๕/๒๕๖๐ 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย
1. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หรือหัวหน้ากลุ่มพัฒนา

คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หรือหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี หรือ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด

2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอย่างน้อย 2 คน โดย
ให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ

อ านาจหน้าที่
1. ด าเนินการตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยใช้เอกสารที่
แนบท้ายระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
นับตั้งแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน
2. สอบสวนข้อเท็จจริง
3. อบรมที่ปรึกษาของเกษตรกร
4. ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ 6 กันยายน 2560



คณะผู้ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๖๙๕/๒๕๖๐ 

กรมปศุสัตว์แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 

กรมปศุสัตว์อบรมหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์อบรมผู้ตรวจประเมิน 

จบการศึกษาขั้นต่ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาสัตวแพทย์ หรือสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์ 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินฟาร์มที่มี
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
จากกรมปศุสัตว์  หรือได้รับค าแนะน าจากหัวหน้า
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์



ที่ปรึกษาของเกษตรกร ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 720/2560

อ านาจหน้าที่
1.ประชาสัมพันธ์ อบรม และให้ค าแนะน าระบบการป้องกัน

โรค การจัดการเลี้ยงสัตว์ และการปฏิบัติในกระบวนการรับรอง
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสม 
ให้เกษตรกรในพื้นที่

2.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

3.ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ที่ปรึกษาของเกษตรกร ประกอบด้วย
1.เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ
2. เจ้าหน้าที่หน่วย HHU
3. เจ้าหน้าที่ผสมเทียมของกรมปศุสัตว์
4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์

สั่ง ณ วันที่ 18 กันยายน 2560

*** ให้ค าปรึกษาและประเมินสถานทีเ่ลีย้งสตัว์เบ้ืองต้นให้กับผู้ขอรับการรับรอง



ที่ปรึกษาของเกษตรกร ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 720/2560

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษา หรือหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตวอ์บรมที่ปรึกษาของเกษตรกร



ผู้ขอรับการรับรอง

ไม่อยู่ระหว่างการเพิกถอนการรับรอง 

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือ
หลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ
ได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาของเกษตรกร

ที่ปรึกษาของเกษตรกรอบรมหรือให้ค าแนะน าระบบการป้องกันโรค การจัดการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร 

เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จากกรมปศุสัตว์



ขั้นตอนการขอรับรอง

เจ้าหน้าที่ปศอ. 
ประชาสัมพันธ์ อบรม และให้

ค าแนะน าเกษตรกร ในการเตรียมการ
ด้านต่างๆ

1
ที่ปรึกษาของเกษตรกร ให้ค าปรึกษาและประเมินสถานที่
เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารคัดกรอง ขึ้นทะเบียน และส่งให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

คณะผู้ตรวจประเมินของส านักงานปศุสัตว์จั งหวัด
ตรวจประเมินสถานที่เลี้ยง

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด พิจารณาให้การรับรอง
ใบรับรองมีอายุ 2 ปี

2

3

4

ส านักงานปศุสัตว์เขตตรวจติดตามระบบการประเมนิสถานที่
เลี้ยง ทุกจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง5

เจ้าของสัตว์
ยื ่นแบบฟอร์มและหลักฐานที่

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ณ ท้องที่ที่
สถานที่เลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่ 



แบบ ฟป1.

แบบ ฟป2.



แบบ ฟป3.



 GFM 

ปี พ.ศ. เช่น 60 61

รหัสจังหวัด 30

ชนิดสัตว์
1=ปีกพื้นเมือง
2=เป็ด
3=โคนม
4=โคเนื้อ
5=กระบือ
6=แพะ
7=แกะ
8=สุกร

ล าดับรายเกษตรกร

ตัวอย่างใบรับรอง GFM



GFM

การขอรับการ
รับรอง การขอต่ออายุ การตรวจติดตาม การพักใช้/

อุทธรณ์ เพิกถอน



เง่ือนไขการตรวจรับรอง

พื้นท่ีเล้ียงและโครงสร้าง

การจัดการโรงเรือน

การจดัการยานพาหนะ การจดัการบุคคล

การจดัการดา้นสุขภาพ

การจดัการอาหาร น ้าและ
ยาสตัว์

การจดัการขอ้มูล

สุขศาสตร์การรีดนมและ
การจดัการเคร่ืองรีด

คุณภาพน ้านม

Checklist/GFMโคนม10082560.pdf


การท าใบรับรอง

รูปแบบกระดาษ ตามที่ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ก าหนด

**กระดาษลายน้ า ขนาด A4 หนา 120 แกรม พื้นสีชมพู ปั้มทองตราครุฑ



การท าใบรับรอง
ถ้าเป็นการต่ออายุ ให้วงเล็บ (ต่ออายุ)

ชื่อฟาร์ม หรือ
หรือ EX.// ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มโคนม เป็นต้น

ที่ตั้งฟาร์ม

ปศุสัตว์จังหวัด



การท าใบรับรอง
  GFM 

ปีพ.ศ. เช่น 60 61

รหัสจังหวัดตามมหาดไทย

รหัสชนิดสัตว์
1 = สัตว์ปีกพื้นเมือง
2= เป็ด
3 = โคนม
4 = โคเนื้อ
5 = กระบือ
6 = แพะ
7 = แกะ
8 = สุกร
9 = ไก่ไข่
10 = นกกระทา

ล าดับรายเกษตรกรที่จังหวัดได้รับรองโดยไม่
แยกรายชนิดสัตว์ = 0001




