ขั้นตอนการรับรองคอมพาร์ทเมนต์สาหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ
ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ
บริษัทผู้ประกอบการ
1. แบบ คอม.1 พร้อมหลักาาน
2. แบบ กคช.1/แบบ กคช.2/
แบบ กคช.3

ยื่นเอกสารและแบบคาขอที่
สานักพันนาระบบและรับรองมาตราานสินค้าปศุสัตว์
1 เดือน
คณะทางานฯ พิจารณา
เอกสารและคาขอ

1. แบบ คอม.2 พร้อมหลักาาน
2. แบบ กคช.1/แบบ กคช.2/
แบบ กคช.3 พร้อมหลักาาน
1. คาสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 410/2554
แต่งตั้งคณะผู้ตรวจรับรอง
2. แบบฟอร์ ม ก าหนดการตรวจ
(F-COM-AUD/PLA-01)
1. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินคอมพาร์ท
เมนต์สาหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อและฟาร์ม
สั ต ว์ ปี ก พั น ธุ์ (F-COM-AUD/FR-01) /
ส า ห รั บ ส ถ า น ที่ ฟั ก ไ ข่ สั ต ว์ ปี กเ นื้ อ
(F-COM-AUD/HA-01)
1. แ บ บ ฟอร์ ม ร า ย งา นผ ล ( COMAUD/REP-01)
2. แ บ บ ฟ อร์ ม บั นทึ ก ข้ อ บ ก พร่ อ ง
(F-COM-AUD/CAR-01)
1. คาสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 411/2554
2. รายชื่อผู้เข้าประชุมคณะทบทวน
(F-COM-CC-01)
3. แบบสรุปผลการตัดสินของคณะ
ทบทวน (F-COM-CC-02)

1. ใบรับรองคอมพาร์ทเมนต์

ไม่ผ่านการพิจารณา

ผ่านการพิจารณา
ยื่นเอกสารที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สานักงานปศุสัตว์เขตรับเอกสาร

1 เดือน

คัดเลือกผู้ตรวจรับรอง/แจ้งกาหนดการตรวจ
ประเมินให้ผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์ทราบ

ปรับปรุงแก้ไข

พบข้อบกพร่อง
ตรวจประเมิน
ไม่พบข้อบกพร่อง
รวบรวมรายงานผลการตรวจประเมิน
คณะทบทวนพิจารณา
ผ่านการพิจารณา
ดาเนินการเฝ้าระวังเพื่อ
รับรองสถานภาพปลอดโรค
ไข้หวัดนก (ตามภาคผนวก1)
ไม่พบเชื้อ
เสนอปศุสัตว์เขตลงนามในใบรับรอง

1 เดือน

ไม่ผ่านการพิจารณา

พบเชื้อ

ดาเนินการตาม
มาตรการ
กรมปศุสัตว์
12 เดือน

ได้รับใบรับรองคอมพาร์ทเมนต์
หมายเหตุ : 1. ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ ที่ขอรับการรับรองคอมพาร์ทเมนต์ฯ
ต้องได้รับการรับรอง GAP จากกรมปศุสัตว์แล้ว
2. หลังจากที่ได้รับใบรับรองแล้ว กรมปศุสัตว์จะดาเนินการตรวจติดตามผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตรวจต่ออายุ
ใบรับรองทุก 3 ปี และเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังเพื่อรักษาสถานภาพปลอดโรคไข้หวัดนก (ตามภาคผนวก 2)

การเฝ้าระวังโรคเพื่อรับรองสถานภาพการปลอดโรคไข้หวัดนก
ของคอมพาร์ทเมนต์สาหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ ฟาร์มสัตว์ปกี พันธุ์
พบเชื้อ

ไม่พบเชื้อ
สานักงานปศุสัตว์เขตวางแผนสุ่มเลือก
โรงเรือนในฟาร์มและครัวเรือนในพื้นที่
กันชนในการเฝ้าระวังโรค

ส า นั ก ง า น
ปศุสัตว์เขตแจ้ง
ผ ล ก า ร ไ ม่
รั บ ร อ ง
สถานภาพ
ปลอดโรค
ไ ข้ ห วั ด นก ใ ห้
เจ้ า ของฟาร์ ม
ทราบ

ดาเนินตามมาตรการ
ของกรมปศุสัตว์
รายงานผลการ
พบเชื้อ

ภาคผนวก 1

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเก็บ
ตัวอย่าง serum จากสัตว์ปีกใน
ฟาร์ม และเก็บตัวอย่าง
cloacal swab และ serum
จากสัตว์ปีกที่เลี้ยงในพื้นที่กันชน
ทุก 6 เดือน (แผนการสุ่ม
ส่งตรวจ ก)
ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

สานักงานปศุสัตว์เขต
อ อ ก ใ บ รั บ ร อ ง
สถานภาพปลอดโรค
ไข้หวัดนกให้ฟาร์มใน
คอมพาร์ทเมนต์

รายงานผลไม่
พบเชื้อ

รายงานผล
สานักควบคุม ป้องกันและ
บาบัดโรคสัตว์

พบเชื้อ

ไม่พบเชื้อ

แจ้งสานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

- เฝ้าระวังทางอาการจนครบ
ระยะเวลา 12 เดือน
- เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 2
ครั้ง /ปี

การเฝ้าระวังโรคเพื่อรักษาสถานภาพการปลอดโรคไข้หวัดนก
ของคอมพาร์ทเมนต์สาหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ ฟาร์มสัตว์ปกี พันธุ์
พบเชื้อ

ไม่พบเชื้อ
สานักงานปศุสัตว์เขตวางแผนสุ่มเลือก
โรงเรือนในฟาร์มและครัวเรือนในพื้นที่
กันชนในการเฝ้าระวังโรค

เ พิ ก ถ อ น
สถานภาพการ
ปลอดโรค
ไข้ ห วั ด นกของ
ฟาร์ ม ในคอม
พาร์ทเมนต์

ดาเนินตามมาตรการ
ของกรมปศุสัตว์
รายงานผลการ
พบเชื้อ

ภาคผนวก 2

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเก็บ
ตัวอย่าง serum จากสัตว์ปีกใน
ฟาร์ม และเก็บตัวอย่าง
cloacal swab และ serum
จากสัตว์ปีกที่เลี้ยงในพื้นที่กันชน
ทุก 6 เดือน (แผนการสุ่ม
ส่งตรวจ ก)
ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
รายงานผล
สานักควบคุม ป้องกันและ
บาบัดโรคสัตว์

พบเชื้อ

ไม่พบเชื้อ

แจ้งสานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

แจ้งสถานภาพฟาร์ม
ปลอดโรคไข้ ห วั ดนก
ใ ห้ เ จ้ า ข อ ง ฟ า ร์ ม
ทราบ

รายงานผลไม่
พบเชื้อ

แผนผังกระบวนการตรวจรับรองคอมพาร์ ทเมนต์ ในโรงงานผลิตอาหารสั ตว์
แก้ ไขข้ อบกพร่อง/เอกสาร
1. แบบ คอม. 1 คอม. 2 หรื อ คอม. 3
2. แบบ กคช. 4
3. เอกสารแนบตามแบบข้อ 1 และ ข้อ 2

ผูป้ ระกอบการ
Person

ยืน่ เอกสาร

ผ่านการอบรมหลักสูตร“ผูจ้ ดั การคอมพาร์ทเมนต์”
แจ้งข้อบกพร่ องและส่ งเอกสาร
กลับให้ผปู ้ ระกอบการแก้ไข

พิจารณาคําขอ
เอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่
ผ่านการพิจารณา
ครบถ้วน

10 วันทําการ

แจ้งข้อบกพร่ องและระยะเวลาแก้ไข
ส่ งเอกสารให้หน่วยรับรอง
คัดเลือกผูต้ รวจประเมิน/จัดทําแผนการตรวจประเมิน/ทบทวนเอกสาร
1. หนังสื อแจ้งกําหนดการตรวจประเมิน
2. แบบฟอร์มกําหนดการตรวจรับรอง
การจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

30 วัน
แจ้งกําหนดการตรวจประเมินให้ผปู ้ ระกอบการทราบ
แจ้งผลการพิจารณา

1. แบบฟอร์มการตรวจประเมินคอมพาร์ทเมนต์
สําหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์

ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ

1. หนังสื อแจ้งข้อบกพร่ องจากการตรวจประเมิน
2. แบบฟอร์มรายงานผล (F-COM-AUD/REP-01)
3. แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่ อง (F-COM-AUD/
CAR-01

ตรวจประเมิน

แก้ไขข้อบกพร่ องแล้วเสร็ จ

2 วันทําการ
พบข้อบกพร่ อง

ไม่พบข้อบกพร่ อง

จัดทําสรุ ปผลการตรวจประเมิน/ผล
การแก้ไขข้อบกพร่ อง
บันทึการประชุม

ประชุมคณะทบทวนฯ

หนังสื อแจ้งผลการพิจารณา

คณะทบทวนพิจารณาให้การรับรอง

30 วัน
ไม่ผา่ นการพิจารณา

ผ่านการพิจารณา
ใบรับรองคอมพาร์ทเมนต์ฯ

บัญชีรายชื่อโรงงานที่ได้รับรอง
เผยแพร่ บนเวบไซต์สาํ นักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสิ นค้าปศุสตั ว์

เสนอกรมปศุสตั ว์ลงนาม
10 วัน

แจ้งเลขาฯ

ออกใบรับรองและขึ้นทะเบียน

ใบรับรอง
คอมพาร์ทเมนต์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์
หมายเหตุ : โรงงานผลิตอาหารสั ตว์ ที่จะขอรับรองคอมพาร์ ทเมนต์ ต้องได้ รับการรับรองระบบ GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ แล้ วเท่ านั้น

แผนผังกระบวนการตรวจรับรองคอมพาร์ ทเมนต์ ในโรงฆ่ าสั ตว์ ปีก
แก้ไขข้อบกพร่ อง
1. แบบ คอม. 1 คอม. 2 หรื อ คอม. 3
2. แบบ กคช. 5
3. เอกสารแนบตามแบบข้อ 1 และ ข้อ 2

ผูป้ ระกอบการ
ผ่านการอบรมหลักสูตร“ผูจ้ ดั การคอมพาร์ทเมนต์”

แก้ไขข้อบกพร่ อง/เอกสาร

แจ้งข้อบกพร่ องและส่ งเอกสาร
กลับให้ผปู ้ ระกอบการแก้ไข

ยืน่ เอกสาร
พิจารณาคําขอ
ผ่านการพิจารณา

เอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ 10 วันทําการ
ครบถ้วน

ส่ งเอกสารให้หน่วยรับรอง

แจ้งข้อบกพร่ องและระยะเวลาแก้ไข

คัดเลือกผูต้ รวจประเมิน/จัดทําแผนการตรวจประเมิน/
ทบทวนเอกสาร
1. หนังสื อแจ้งกําหนดการตรวจประเมิน
2. แบบฟอร์มกําหนดการตรวจรับรอง
การจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

30 วัน

แจ้งกําหนดการตรวจประเมินให้ผปู ้ ระกอบการทราบ
แจ้งผลการพิจารณา

1. แบบฟอร์มการตรวจประเมินคอมพาร์ ทเมนต์
สําหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก
1. หนังสื อแจ้งข้อบกพร่ องจากการตรวจประเมิน
2. แบบฟอร์มรายงานผล (F-COM-AUD/REP-01)
3. แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่ อง (F-COM-AUD/
CAR-01)

2 วันทําการ

ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ

ตรวจประเมิน

พบข้อบกพร่ อง

ไม่พบข้อบกพร่ อง

แก้ไขข้อบกพร่ องแล้วเสร็ จ
หัวหน้าผูต้ รวจประเมินตรวจสอบผลการแก้ไข

จัดทําสรุ ปผลการตรวจประเมิน/
ผลการแก้ไขข้อบกพร่ อง
บันทึการประชุม

หนังสื อแจ้งผลการพิจารณา

ประชุมคณะทบทวนฯ

30 วัน
ไม่ผา่ นการพิจารณา

คณะทบทวนพิจารณาให้การรับรอง
ผ่านการพิจารณา

ใบรับรองคอมพาร์ทเมนต์ฯ

บัญชีรายชื่อโรงงานที่ได้รับรองเผยแพร่ บนเวบไซต์
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าปศุสตั ว์

เสนอกรมปศุสตั ว์ลงนาม
10 วัน
ออกใบรับรองและขึ้นทะเบียน

แจ้งเลขาฯ

ใบรับรอง คอมพาร์ ทเมนต์ สําหรับโรงฆ่ าสั ตว์ ปีก
หมายเหตุ : โรงฆ่ าสั ตว์ ปีกทีจ่ ะขอรับรองคอมพาร์ ทเมนต์ ต้องได้ รับการรับรองระบบ GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ แล้ วเท่ านั้น

