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ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี ้ ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับ 

ฟาร์มโคเน้ือ ตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหารส าหรับโคเน้ือ น า้ การจัดการ 

ฟาร์ม สุขภาพสัตว์ สวัสดภิาพสัตว์ การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และการบันทกึ 

ข้อมูล เพ่ือผลติโคทีมี่สุขภาพดี และได้เน้ือโคและผลติผลอ่ืนๆ ทีมี่คุณภาพ 

เหมาะสมในการน าไปใช้ผลติเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค 



นิยาม 

1. โคเน้ือ (beef cattle) หมายถึง สัตว์ในสกลุ Bos indicus และ Bos taurus ซ่ึงอยู่ในวงศ์  
Bovidae ทีม่นุษย์เลีย้งไว้ เพ่ือน าเน้ือและผลติผลอ่ืนๆ มาใช้บริโภคเป็นอาหาร 

2. ฟาร์มโคเน้ือ (beef cattle farm) หมายถึง สถานทีเ่ลีย้งโคเน้ือเพ่ือการค้า ซ่ึงอาจมกีาร 

เลีย้งในลกัษณะเฉพาะ เช่น ฟาร์มโคพนัธ์ุเน้ือ ฟาร์มปรับสภาพโค ฟาร์มโคขุน 

3. ฟาร์มโคพนัธ์ุเน้ือ  (cattle breeder farm) หมายถึง ฟาร์มทีเ่ลีย้งโคพ่อพนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ 

เพ่ือผลติลูกโคเน้ือพนัธ์ุแท้  โคเน้ือลูกผสม ส าหรับจ าหน่าย 

4. ฟาร์มปรับสภาพโค (backgrounding farm) หมายถึง ฟาร์มที่เลีย้งโคทีย่งัไม่พร้อมเป็น 

โคขุน เพ่ือปรับสภาพก่อนจะน าไปเลีย้งเป็นโคขุนต่อไป 



นิยาม (ต่อ) 

5. ฟาร์มโคขุน (fattening and finishing farm)  หมายถึง ฟาร์มที่มกีารเลีย้ง 

 โคให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการให้อาหารที่มีคุณภาพดี ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
เพ่ือให้ได้เน้ือทีม่คุีณภาพด ี

6. อาหารสัตว์ (feed) หมายถึง อาหารที่ได้จากวัตถุดิบชนิดเดียวหรือหลายชนิด ในสภาพดิบ 
(raw) หรือที่ผ่านกระบวนการบางส่วน (semi-processed) หรือกระบวนการอย่าง
สมบูรณ์ (processed) โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือใช้เลีย้งสัตว์เพ่ือการบริโภค 

7. โรงเรือน (barn) หรือคอก (pen) หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างที่มีหลงัคา มีโครงสร้างแข็งแรง มี
ทีใ่ห้น า้และให้อาหาร โดยภายในอาจแบ่งกั้นเป็นคอก เพ่ือใช้งานตามวัตถุประสงค์ 



หลักเกณฑ์การตรวจประเมิณ 

• ส่ิงทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบตัิทางการ
เกษตรทีด่หีรือมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์และส่งผล
ร้ายแรงต่อระบบการผลติ 

 

 

MAJOR 

 

• ส่ิงทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบตัิทางการ
เกษตรทีด่หีรือมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ในบางส่วน 
และไม่ม ีผลร้ายแรงต่อระบบการผลติ 

 

 

MINOR 

• ส่ิงทีไ่ม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิง้ไว้หรือ
ละเลย อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้ 

 

RECOMMEDATION/OB

SERVATION 



หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจ
ประเมินมาตรฐานฟาร์มโคเนือ้ 

มกษ. 6400-2555 



1. องคป์ระกอบของฟาร์ม 

 1.1 ท าเลท่ีตั้งของฟาร์ม 

 1.2 ลกัษณะฟาร์ม 

 1.3 ลกัษณะโรงเรือน 

2. อาหารส าหรับโคเน้ือ 

3. น ้ า 
4. การจดัการฟาร์ม 

 4.1 คู่มือการจดัการฟาร์ม 

 4.2 บุคลากร 

 4.3 การท าความสะอาดและ
บ ารุงรักษา 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการ
ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม

โคเนือ้ 

มกษ. 6400-2555 



5. สุขภาพสัตว ์

 5.1 การป้องกนัและควบคุมโรค 

 5.2 การบ าบดัโรคสัตว ์

6. สวสัดิภาพสวสัตว ์

7. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

8. การบนัทึกขอ้มูล 



1. องคป์ระกอบของฟาร์ม 

1.1 ท าเลท่ีตั้งของฟาร์ม 

 1.1.1 อยู่ในสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากอนัตรายทางเคมี และชีวภาพ มี
แหล่งน า้ที่สะอาดเหมาะแก่การเลีย้งโค และมปีริมาณเพยีงพอตลอดปี (ข้อก าหนดหลกั) 



1.1.2  ตั้งอยู่ในพืน้ทีเ่หมาะส าหรับการเลีย้งโคเน้ือห่างไกลแหล่งชุมชน และไม่มนี า้ท่วมขงั (ข้อแนะน า) 

 1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดี และจัดพืน้ที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนตามความ
เหมาะสมหรือวัตถุประสงค์ของการเลีย้ง เช่น พืน้ที่เลีย้งโค พืน้ที่เกบ็อาหาร
สัตว์ หรือเกบ็อุปกรณ์ (ข้อก าหนดหลัก) 



 1.2.2 มพืีน้ทีเ่พยีงพอให้โคทุกตัวได้พกัผ่อน และมร่ีมเงากนัความร้อน (ข้อก าหนดหลกั)  



  1.2.3 มีร้ัวรอบบริเวณพืน้ที่การเลีย้งอย่างเหมาะสม  (ข้อก าหนดรอง) 



  1.2.4 พืน้ที่การเลีย้งแยกเป็นสัดส่วนจากที่พักอาศัย  (ข้อแนะน า) 



 1.3.1 สร้างด้วยวสัดุทีค่งทนถาวร ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา มกีาร 

ระบายอากาศที่ดี และไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อคนและสัตว์  (ข้อก าหนดหลกั) 

 

1. องค์ประกอบของฟาร์ม 

1.3 ลกัษณะโรงเรือน 
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  1.3.2 พืน้โรงเรือนเป็นพืน้เรียบ ไม่ล่ืน สามารถท าความสะอาดและจัดการได้โดยสะดวก  
มรีะบบระบายน า้ทีด่ ีไม่เป็นทีส่ะสมของส่ิงปฏิกลูทีเ่กดิขึน้ ภายในโรงเรือน มหีลงัคา
หรือที่ให้ร่มเงา  (ข้อก าหนดหลกั) 

 

1. องค์ประกอบของฟาร์ม 

1.3 ลกัษณะโรงเรือน 



  1.3.3 รางอาหารส าหรับฟาร์มโคเน้ือ ท าด้วยวสัดุทีท่ าความสะอาดง่าย ไม่ก่อให้เกดิ
อนัตรายต่อสัตว์  มีปริมาณเพยีงพอกบัขนาดและจ านวนโคเน้ือ (ข้อก าหนดรอง) 

 



1.3.4 รางให้น า้หรืออ่างน า้ ต้องท าด้วยวสัดุทีท่ าความสะอาดง่าย  วางอยู่ในต าแหน่งที ่
เหมาะสมเพ่ือให้โคเน้ือกนิน า้ให้สะดวก (ข้อก าหนดหลกั) 



Company Logo 

1.3.5  มีช่องทางส าหรับต้อนสัตว์ และมีทางขึน้ลงในเคล่ือนย้าย 

 (ข้อก าหนดรอง) 



1.3.6 มีซองบังคบัสัตว์   เพ่ือสะดวกในการฉีดวคัซีน ถ่ายพยาธิ และผสมเทยีม ฯลฯ 

(ข้อก าหนดหลกั) 
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1.3.7 โรงเรือนส าหรับฟาร์มโคพนัธ์ุเน้ือ 

1.3.7.1 แม่โค 

 -พืน้ทีโ่รงเรือน  เป็นคอกรวมหรือคอกเดีย่วทีม่ีพืน้ทีพ่อสมควร ส าหรับโค
ทีก่ าลงัตั้งท้อง  (ข้อก าหนดหลกั) 

 -กั้นคอกเป็นสัดส่วนส าหรับแม่โคทีก่ าลงัเลีย้งโค 

1.3.7.2 พ่อโค : เป็นคอกเดีย่ว มีพืน้ทีเ่หมาะสม  (ข้อก าหนดหลกั) 



1.3.8 โรงเรือนส าหรับฟาร์มปรับสภาพโค เป็นคอกรวมหรือคอกเดี่ยวทีม่ี
พืน้ทีพ่อสมควร  (ข้อก าหนดหลกั) 



1.3.9 โรงเรือนส าหรับฟาร์มโคขุน : เป็นคอกเดีย่วหรือคอกรวม กั้นเป็นสัดส่วนมี 
พืน้ที่เหมาะกบัขนาดและจ านวนโค   (ข้อก าหนดหลกั) 



1.3.10 พืน้คอกบริเวณทีโ่คขุนกนิอาหารเป็นพืน้คอนกรีตหรือพืน้เรียบ ไม่ล่ืน (อาจ
เป็นดนิอดัแน่นหรือลูกรังได้)  มีพืน้ทีพ่อสมควร สะอาด พืน้แห้งไม่ช้ืนแฉะ 

(ข้อก าหนดหลกั) 



1.3.11 ร้ัวกั้นคอกรอบนอก ควรกั้นอย่างน้อย 4 แนว แนวบนสุด สูงจากพืน้ดนิอย่าง
น้อย 150 cm ส่วนร้ัวทีแ่บ่งคอกย่อยภายในควรกั้นอย่างน้อย 3 แนว (ข้อแนะน า) 
 



  2.1 จัดให้มีอาหารหยาบและอาหารข้นที่มีคุณภาพดีเพียงพอกับความ ต้องการ
ของสัตว์ โดยเฉพาะอาหารข้นที่ซือ้มา ต้องมาจากแหล่งผลิต ที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  (ข้อก าหนดหลกั) 

2. อาหารส าหรับโคเน้ือ 



 

2.2 กรณีอาหารสัตว์ผสมเอง ให้ค านึงถึงคุณภาพอาหารสัตว์ตามช่วงวัย
ของสัตว์ และต้องไม่ใส่สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ (ข้อก าหนดหลกั) 

 

 



 2.3  ป้องกนัการเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์ระหว่างการขนส่งจากผู้ขาย ผู้ผลติเข้า
สู่ฟาร์ม (ข้อก าหนดรอง) 

 



2.4 มีสถานที่เกบ็อาหารโคเน้ือแยกเป็นสัดส่วนและเกบ็อาหารในสภาพ
ที่ป้องกนั การปนเป้ือนและการเส่ือมสภาพ  (ข้อก าหนดหลกั) 



2.5 ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบ้ืองต้นอย่างสม ่าเสมอ 

 (ข้อก าหนดรอง) 



2. อาหารส าหรับโคเน้ือ 

2.6  ตดิตามผลการตรวจวเิคราะห์จากการสุ่มตรวจของ
เจ้าหน้าที่ (ข้อแนะน า) 



3.1 แหล่งน า้ใช้ในฟาร์มอยู่ในบริเวณทีไ่ม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากส่ิงที่
เป็นอนัตราย (ข้อก าหนดหลกั) 



3.2 น า้ทีใ่ช้เลีย้งโคเน้ือ และใช้ในฟาร์ม เหมาะสมตามวตัถุประสงค์ในการใช้   
(ข้อก าหนดหลกั) 

3.3 โคเน้ือทุกตวัต้องได้รับน า้อย่างเพยีงพอ (ข้อก าหนดหลกั) 



4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม (ข้อก าหนดรอง) 
 4.1.1  ระบบการเลีย้งโคเน้ือ 

 4.1.2  อาหารและน า้ส าหรับโคเน้ือ 

 4.1.3 การจัดการฟาร์ม 

 4.1.4 การจัดการโคเน้ือตามวตัถุประสงค์ 

 4.1.5 การจัดการด้านสุขภาพโคเน้ือ 

 4.1.6 การจัดการด้านสวัสดภิาพโคเน้ือ 

 4.1.7 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

4. การจดัการฟาร์ม 



4.2 บุคลากร 

 4.2.1 มีจ านวนบุคลากรพอเหมาะกบัจ านวนโคเน้ือทีเ่ลีย้งมีการ
จัดแบ่งหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบอย่างชัดเจน  (ข้อก าหนดรอง) 



นาย ก. 

สมศักดิ์ นายสัตวแพทย์ 

นาย ข. นาย ค. นาย ง. นาย จ. 

เจ้าของฟาร์ม 

สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม สัตวบาล 

คนงาน 

แผนผงัโครงสร้างองค์กรและหน้าทีรั่บผดิชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม  



4.2 บุคลากร 

 4.2.2 ผู้ปฏิบัติหน้าทีเ่ลีย้งโคเน้ือต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมใน
การเลีย้งโคเน้ือเพ่ือให้จัดการฟาร์มได้ (ข้อก าหนดรอง) 

 4.2.3 มีสัตวแพทย์ทีมี่ใบอนุญาตเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโคเน้ือ 
ก ากบัดูแลด้านสุขภาพโคเน้ือ  (ข้อก าหนดหลกั) 

 4.2.4 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี 
อย่างน้อยปีละคร้ัง และได้รับใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น 
วณัโรค  (ข้อก าหนดหลกั) 

 



4.3  การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 
 4.3.1 โรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบในฟาร์ม สะอาด ถูกสุขลกัษณะมกีาร
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดมีีความปลอดภัยต่อโคเน้ือและ
ผู้ปฏิบัตงิาน (ข้อก าหนดหลกั) 



 4.3.2 เกบ็กวาด รวบรวมและก าจัดมูลสัตว์ โดยวธีิทีเ่หมาะสม ไม่ให้
หมักหมม ภายในและบริเวณรอบๆ โรงเรือน เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของ
แมลงและสัตว์พาหะน าโรค  (ข้อก าหนดหลกั) 



5. สุขภาพสัตว์ 

5.1 การป้องกนัและควบคุมโรค 

5.1.1 อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม (ข้อก าหนดหลกั) 



 5.1.2  ระบุแหล่งทีม่าของโคเน้ือ โคเน้ือทีซ้ื่อเข้าฟาร์มผ่านการกกัโรคและตรวจรับรอง 

สุขภาพจากเจ้าหน้าทีก่รมปศุสัตว์ หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม (ข้อก าหนดหลกั) 



 5.1.3 มีคอกพกัสัตว์ส าหรับโคเน้ือที่น าเข้าใหม่  (ข้อก าหนดรอง) 



5.1.4 มีการป้องกนัและท าลายเช้ือโรคส าหรับยานพาหนะและบุคคลก่อนเข้า 
และออกจากฟาร์ม  (ข้อก าหนดหลกั) 



อ่างจุ่มน า้ยาฆ่าเชือ้โรคตรงทางเข้าประตฟูาร์ม 



5.1.5  มีบันทึกการผ่านเข้าและออกจากฟาร์มที่สามารถตรวจสอบได้ 

 (ข้อก าหนดหลกั) 



5.1.6  มโีปรแกรมสร้างภูมคุ้ิมกนัโรคให้สัตว์ ได้แก่ วคัซีนโรคปากและเท้าเป่ือยหรือ
วคัซีนอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม มีโปรแกรมก าจัดพยาธิภายในและภายนอก 
รวมทั้งสุขอนามยัสัตว์ทัว่ไป   (ข้อก าหนดหลกั) 



  มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิ
ภายใน และก าจัดพยาธิ

ภายนอก 



การควบคุมและก าจัดสัตว์พาหะ 





5.1.7 ตรวจสอบโรคทีส่ าคญั โดยเฉพาะโรคแท้งติดต่อและวณัโรค อย่าง
น้อยปีละคร้ัง  (ข้อก าหนดหลกั)  

 



 

5.1.8  กรณีที่เกดิโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกดิโรคระบาด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมโรคระบาดสัตว์  (ข้อก าหนดหลกั) 

โรคปากและเท้าเป่ือย 



5.2.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชีพการ 

สัตวแพทย์(ข้อก าหนดหลกั) 

5.2.2 การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร
เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์  (ข้อก าหนดหลกั)  



ตู้ยา 

เกบ็ยาไม่ถูกต้อง สกปรก  
แดดส่อง  



6. สวสัดิภาพสตัว ์

ดแูลโคเนือ้  ให้มีความเป็นอยู่สบายและได้รับการปฏบัิตทิี่เหมาะสม 
หากโคเนือ้ บาดเจบ็ ป่วย หรือพิการ เพื่อไม่ให้ทุกข์ทรมาน   

(ข้อก าหนดหลัก) 



 7.1  การจัดการซากโคให้อยู่ในดุลยพนิิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม กรณี
ท าลายให้น าซากไปฝังไว้บริเวณทีน่ า้ท่วมไม่ถึง ใต้ระดับผวิดินไม่น้อยกว่า 50 
cm ราดด้วยยาฆ่าเช้ือโรค หรือใช้ปูนขาวโรยจนทัว่แล้วกลบดนิปิดปากหลุมและ
พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผวิดินไม่น้อยกว่า 50 cm (ข้อก าหนดหลกั) 

7. การจัดการส่ิงแวดล้อม 



 7.2 กรณปีล่อยน า้เสียออกสู่แหล่งน า้สาธารณะให้บ าบัดน า้เสียจากฟาร์ม
ก่อน 

      (ข้อก าหนดหลกั) 

7. การจัดการส่ิงแวดล้อม 



 7.3 การจัดการขยะมูลฝอย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะซ่ึงมีฝาปิดมิดชิด  
และน าไปก าจัดอย่างเหมาะสมและถูกสุขลกัษณะ  (ข้อก าหนดรอง) 

7. การจัดการส่ิงแวดล้อม 



  7.4  ในกรณีเป็นขยะตดิเชือ้ ให้แยกท าลาย   
(ข้อก าหนดหลัก) 

7. การจัดการส่ิงแวดล้อม 



   7.5 ก าจัดมูลโค โดยวธีิทีเ่หมาะสม เช่น น าไปท าปุ๋ยหรือกาซชีวภาพ  
เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งของกลิน่และเช้ือโรค  (ข้อแนะน า) 

มูลโคจะถูกตากให้แห้งก่อนน าไปใส่แปลงพืชอาหารสัตว์ 

7. การจัดการส่ิงแวดล้อม 



น ามูลโคมาผลติเป็นก๊าซเพ่ือใช้ในครัวเรือน 



8. การบันทกึข้อมูล 

8.1 จัดท าบันทกึผลปฏิบัตงิานในขั้นตอนส าคญัในการจัดการฟาร์มและข้อมูล
ประวตัิของสัตว์ทั้งนีค้รอบคลุม 

 -ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดการฟาร์ม เช่น การจัดแบ่งโครงสร้างการ
ด าเนินงานจ านวนแรงงาน การแบ่งหน้าทีค่วามรับผดิชอบ ข้อมูลด้านสุขภาพ
ประวตัิและการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม  (MINOR) 

 -ข้อมูลด้านการผลติ เช่น ข้อมูลเกีย่วกบัตัวสัตว์ (เลขรหัสประจ าตัว
สัตว์) อาหารส าหรับสัตว์ การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ การป้องกนัและควบคุม
โรคสวัสดิภาพสัตว์  และการจัดการส่ิงแวดล้อม  (MAJOR) 

 



ขอ้ก าหนดรอง 
ขอ้ก าหนดหลกั 



8. การบันทกึข้อมูล 

8.2  เกบ็รักษาบันทกึไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี 




