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แบบสรุปคะแนนการประเมินตรวจรับรองและมอบสิทธกิารเขาใชงานการเคลื่อนยายซากสัตวภายในราชอาณาจักร 
ทางระบบอิเล็กทรอนิกสแบบพิเศษ (e - Privilege Permit) สําหรับโรงฆาสัตว 
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หัวขอพิจารณา มี ไมม ี ขอบงชี ้/ เสนอแนะ หมายเหต ุ

๑. แหลงที่มาของสัตวที่เขามาโรงฆา (ฟารม)    เกณฑการใหคะแนน 
- มี GAP เปนสวนใหญ  ไดคะแนน = ๒๕ คะแนน 
- มี GFM เปนสวนใหญ  ไดคะแนน = ๒๐ คะแนน 
- มี ต.ร.๔ เปนสวนใหญ  ไดคะแนน = ๑๕ คะแนน 

 

***หมายเหตุ 

- ตองมีเอกสารยืนยันแหลงที่มาของสัตว (ฟารม) เพื่อ

ประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน 

- ใหคะแนนตามเกณฑขอใดขอหนึ่งเทานั้น 

  

       ๑.๑ แหลงที่มาจากฟารมที่ไดรับหนังสือรับรองสถาน
กักกันสัตวจากกรมปศุสัตว (ต.ร.๔) 

     

       ๑.๒ แหลงที่มาจากฟารมไดรับหนงัสือรับรองฟารมที่มี
ระบบการปองกันโรคและการเล้ียงสัตวที่เหมาะสมจากกรม 
ปศุสัตว (GFM) 

     

       ๑.๓ แหลงที่มาจากฟารมที่ไดรับการรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีจากกรมปศุสัตว (GAP) 

     

สรุปคะแนนขอ ๑                                        คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)                                

๒. มาตรฐานของโรงฆาสตัวที่ไดรับการรับรอง    เกณฑการใหคะแนน 
- มี HACCP ไดคะแนน = ๓๕ คะแนน 

- มี GMP ไดคะแนน = ๓๐ คะแนน 

***หมายเหตุ 

- ตองมีเอกสารยืนยันการไดรับการรับรองมาตรฐานเพื่อ

ประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน 

  

       ๒.๑ ไดรับการรับรองหลักเกณฑและวิธกีารที่ดีในการ
ผลิตจากกรมปศุสัตว (GMP)  

     

       ๒.๒ ไดรับการรับรองระบบการวิเคราะหอันตรายและจุด
วิกฤตที่ตองควบคุมจากกรมปศุสัตว (HACCP) 

     

สรุปคะแนนขอ ๒                                        คะแนน (คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน) 

๓. ระบบการจดัการภายใน   เกณฑการใหคะแนน 
- มี คือ มีครบตามขอยอยทุกขอไดคะแนน = คะแนนเต็ม 
- ไมมี คือ ไมมีหรือมีไมครบตามขอยอยคะแนน = ๐ คะแนน
๓.๑ มีการจัดการขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบ สามารถ
ตรวจสอบแหลงที่มาของไดจากทุกสวน (Traceability) 
คะแนนเต็ม = ๔ คะแนน 
๓.๒ มีการจัดและควบคุมสุขลักษณะที่ดี การควบคุมสัตว
พาหะนําโรคและการจัดเก็บซากสัตวและทําลายของเสีย
อยางเหมาะสม คะแนนเต็ม = ๔ คะแนน 
๓.๓ มีการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของสัตว (ฟารม) 
วาเปนไปตามมาตรฐานที่ไดแจงไว อยางนอยปละ ๑ คร้ัง  
คะแนนเต็ม = ๔ คะแนน 

 

       ๓.๑ มกีารจัดการขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบสามารถ
ตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลไดจากทกุสวน (Traceability) 

    

       ๓.๒ มีการจัดและควบคุมสุขลักษณะที่ดี การควบคุมสัตว
พาหะนาํโรคและทําลายของเสียอยางเหมาะสม 

     

       ๓.๓ มกีารตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของสัตว
(ฟารม) วาเปนไปตามมาตรฐานที่ไดแจงไว อยางนอยปละ ๑ 
คร้ัง 

   

สรุปคะแนนขอ ๓                                        คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน)    

๔. ระบบเก่ียวกับบุคลากรภายใน   เกณฑการใหคะแนน 
- มี คือ มีครบตามขอยอยทุกขอไดคะแนน = คะแนนเต็ม 
- ไมมี คือ ไมมีหรือมีไมครบตามขอยอยคะแนน = ๐ คะแนน
๔.๑ มีบุคลากรที่ไดรับการอบรมจากกรมปศุสัตวที่เกี่ยวของ
กับการ ใช งานการเค ล่ือนย าย สัตว /ซาก สัตว ภายใน
ราชอาณาจั ก รทางระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส แบบพิ เศษ 
(e - Privilege Permit) คะแนนเต็ม = ๔ คะแนน 
 

  
  

  

  

       ๔.๑ มีบุคลากรที่ไดรับการอบรมจากกรมปศุสัตว ที่
เกี่ยวของกับการใชงานเคล่ือนยายสัตว/ซากสัตวภายใน
ราชอาณาจกัรทางระบบอิเล็กทรอนกิสแบบพิเศษ 
(e - Privilege Permit) 
 
 
 

  



หัวขอพิจารณา มี ไมม ี ขอบงชี ้/ เสนอแนะ หมายเหต ุ

       ๔.๒ มีการอบรมถายทอดความรู ใหกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานจากผูที่ผานการอบรมจากกรมปศุสัตว อยางนอยป
ละ ๑ คร้ัง 
 

  ๔.๒ มีการอบรมถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

จากผูที่ผานการอบรมจากกรมปศุสัตว อยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

คะแนนเต็ม = ๔  

 

สรุปคะแนนขอ ๔                                        คะแนน (คะแนนเต็ม ๘ คะแนน)   

๕. ระบบเก่ียวกับการออกใบอนุญาตเคลื่อนยายและการ
เคลื่อนยาย        

   เกณฑการใหคะแนน 
- มี คือ มีครบตามขอยอยทุกขอไดคะแนน = คะแนนเต็ม 
- ไมมี คือ ไมมีหรือมีไมครบตามขอยอยคะแนน = ๐ คะแนน
๕.๑ มีผูที่ไดรับการอบรมจากกรมปศุสัตว ที่เกี่ยวของกับการ
ใชงานการเคล่ือนยายสัตว/ซากสัตวภายในราชอาณาจักรทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสแบบพิเศษ (e - Privilege Permit) เปน
ผูตรวจสอบขอมูลกอนการพิมพใบอนุญาต คะแนนเต็ม = ๕ 
คะแนน 
๕.๒ ยานพาหนะในการขนสง คะแนนเต็ม = ๑๕ คะแนน 

 

 

       ๕.๑ มีผูที่ไดรับการอบรมจากกรมปศุสัตว ที่เกี่ยวของกับ
การใชงานการเคล่ือนยายสัตว/ซากสัตวภายในราชอาณาจกัร
ทางระบบอิเล็กทรอนิกสแบบพิเศษ (e - Privilege Permit)
เปนผูตรวจสอบขอมูลกอนการพิมพใบอนุญาต 

  

       ๕.๒ ยานพาหนะในการขนสง 
             - มีการแยกการจัดเก็บซากสัตวและสินคาอื่น ๆ
ภายในรถขนสงอยางชัดเจน 
             - มีการปองกันไมใหส่ิงปฏิกูลกระเด็นหรือไหลออก
นอกยานพาหนะในระหวางการเคล่ือนยาย 
             - มีการทําความสะอาดและทาํลายเชื้อโรคที่
ยานพาหนะกอนและหลังการเคล่ือนยายทุกคร้ัง 
             - ไมใหซากสัตวที่ทําการเคล่ือนยายสัมผัสพื้นหรือ
ผนังยานพาหนะโดยตรง และมีการปองกันไมใหซากสัตวรวง
หรือหลนจากยานพาหนะระหวางการเคล่ือนยาย 

  

สรุปคะแนนขอ ๕                                         คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)    

รวมคะแนนทั้งหมด                                      คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 
สรุปผลการตรวจรับรอง 
(  )  ผานเกณฑการตรวจรับรอง มอีายุการรับรอง ๑ ป (คะแนนรวมเฉลี่ยตั้งแต ๘๐ - ๑๐๐ คะแนน) 
(  )  ไมผานเกณฑการรับรอง (คะแนนรวมเฉลี่ยไมถึง ๘๐ คะแนน) 
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