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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทางการเพาะเล้ียงสตัวที์ด่ีส าหรบัคอกสุนขั 

 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์ที่ดีส าหรับคอกสุนัข 

เชิงพาณิชย์ ครอบคลุมตั้งแต่องค์ประกอบคอกสุนัข การจัดการคอกสุนัข บุคลากร การจัดการเล้ียงและ/

หรือเพาะพันธุ์ สุขภาพสุนัข การขนส่งและเคล่ือนย้ายสุนัข การบันทึกข้อมูล โดยค านึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ 

สขุอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สนัุขมีสขุภาพและคุณภาพดี 

 

2. นยิาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปนี้  

2.1 สนัุข (dog) หมายถึง สตัว์ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Canis familiaris   

2.2 คอกสุนัข (kennel) หมายถึง สถานที่เล้ียงและ/หรือเพาะพันธุ์สุนัข ซ่ึงครอบคลุมโรงเรือน สถานที่เกบ็ 

อาหารสตัว์ สถานที่เกบ็อุปกรณ์และสารเคมี  

2.3 โรงเรือนสนัุข (dog house) หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างส าหรับใช้เล้ียงและ/หรือเพาะพันธุส์นัุข 

2.4 กรง (cage) หมายถึง กรงที่ใช้เล้ียง หรือพักสนัุข ตามวัตถุประสงค์ของผู้เล้ียงและ/หรือเพาะพันธุ์สนัุข 
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3. ขอ้ก าหนด 

 

ข้อก าหนดการปฏบัิติทางการเพาะเล้ียงสตัว์ที่ดีส าหรับคอกสนัุข ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางที ่1 รายการขอ้ก าหนดการปฏิบติัทางการเพาะเลี้ ยงสตัวที์ด่ีส าหรบัคอกสุนขั 

รายการ ขอ้ก าหนด 

1. ลักษณะคอกสนัุข 

1.1 สถานที่ต้ังและผังคอกสนัุข 

 

1.1.1 ได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 ต้ังอยู่ในพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะเล้ียง  

ไม่มีความเสี่ ยงที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ หรือมี

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1.1.3 มีแหล่งน า้ที่เหมาะสมและเพียงพอในการเล้ียงสนัุข  

1.1.4 มีขนาดเพียงพอและเหมาะสมในการเล้ียงสุนัข  ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสขุภาพสนัุขและสิ่งแวดล้อม 

1.1.5 มีการวางผังที่ดี จัดพ้ืนที่เป็นสดัส่วนและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ 

1.2 โรงเรือนหรือกรง 1.2.1 สร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงและคงทน ง่ายต่อการท าความสะอาด 

และบ ารุงรักษา มีการระบายอากาศที่ดี และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน

และสนัุข 

 1.2.2 สามารถป้องกันสัตว์อื่นๆ ไม่ให้เข้าสู่บริเวณโรงเรือนหรือพ้ืนที่เล้ียงได้ 

และสามารถป้องกนัไม่ให้สนัุขหลบหนีได้ 

 1.2.3 จัดให้มีบริเวณเล้ียงและที่นอน ที่แห้งสะอาด เหมาะสม และมีพ้ืนที่

เพียงพอต่อจ านวนสนัุขที่เล้ียง 

2. การจัดการคอกสนัุข 

2.1 คู่มือการจัดการคอกสนัุข 

 

2.1.1 มีคู่มือการจัดการคอกสุนัขที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดการคอกสุนัข การเล้ียง การจัดการอาหารและน า้  

การจัดการด้านสุขภาพ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
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รายการ ขอ้ก าหนด 

2.2 การจัดการอาหารและน า้ 2.2.1 อาหารและน า้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมส าหรับการเล้ียง

สนัุข ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ 

 2.2.2 มีการเกบ็รักษาอาหารสัตว์ในสภาพที่สามารถป้องกันการปนเป้ือน

และเสื่อมสภาพ 

2.2.3 ภาชนะให้อาหารและน า้ต้องสะอาดและเหมาะสมกับพันธุ์ จ านวน 

และอายุของสนัุข และอยู่ในต าแหน่งที่สนัุขสามารถเข้าถึงได้ 

2.3 การจัดการสขุลักษณะ 2.3.1 โรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบต้องสะอาด ถูกสขุลักษณะ 

 2.3.2 บ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี มีความสะอาด

และปลอดภัยต่อสนัุขและบุคลากร 

2.4 การใช้สารเคมี 2.4.1 สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอนัตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้

ตามค าแนะน าในฉลากผลิตภัณฑ ์หรือตามค าแนะน าของสตัวแพทย์ 

3. บุคลากร  3.1 มีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร โดยค านึงถึง

จ านวน และพันธุข์องสนัุขที่เล้ียง 

3.2 มีสัตวแพทย์ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสุขภาพสุนัข สุขาภิบาล และการใช้

ยาและวัคซีน 

3.3 บุคลากรที่ท  าหน้าที่เล้ียงสุนัขต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรม 

เพ่ือให้จัดการเล้ียงสนัุขได้อย่างถูกต้อง 

3.4 บุคลากรต้องมีสขุลักษณะส่วนบุคคลที่ดี 

4. การจัดการเล้ียงและ/หรือ

เพาะพันธุ ์

 

4.1 การจัดการเล้ียง 4.1.1 มีการท าเคร่ืองหมายประจ าตัวสุนัข  เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงไปถึง

ข้อมูลประจ าตัวสนัุขได้ 

4.1.2 จัดให้สุนัขอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมและดูแลจัดการ

สขุอนามัยที่ดี โดยค านึงถึงความต้องการของสนัุขแต่ละพันธุแ์ละช่วงอายุ 
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รายการ ขอ้ก าหนด 

4.2 การจัดการเพาะพันธุ์ 4.2.1 ใช้พ่อแม่พันธุท์ี่มีสขุภาพแขง็แรงและเหมาะสมในการผสมพันธุ ์

4.2.2 ควรจัดให้มีพ้ืนที่แยกเฉพาะส าหรับการผสมพันธุ ์

4.2.3 ในช่วงท้ายของการต้ังท้องต้องจัดเตรียมพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับ 

แม่สนัุขใกล้คลอด และจัดหาอาหารและน า้อย่างเพียงพอ 

4.2.4 ต้องมีมาตรการเพ่ือควบคุมการคลอดให้ด าเนินไปอย่างปลอดภัย 

4.2.5 ในช่วงระยะให้นม ต้องจัดหาอาหารและน า้ให้เหมาะสมกบัความต้องการ

ของแม่สนัุข 

4.2.6 การหย่านมลูกสนัุขควรค านึงถึงระดับภมูิคุ้มกนัของลูกสนัุข และการแยก

ลูกสนัุขออกจากแม่สนัุขควรค านึงถึงพฤติกรรมทางสงัคม 

5. สขุภาพสนัุข  

5.1 การป้องกนัและควบคุมโรค 5.1.1 มีการสังเกตความเป็นอยู่และสุขภาพของสุนัขทุกวัน หากพบ 

ความผิดปกติต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ หรือปรึกษาสตัวแพทย์ 

เพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขอย่างทนัทว่งที 

5.1.2 มีการป้องกันและควบคุมโรคโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ

สตัวแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสตัวแพทย์ 

5.1.3 มีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของคน สตัว์และยานพาหนะ 

5.1.4 มีมาตรการควบคุมสตัว์พาหะน าโรค 

5.1.5 มีการกักกันโรคส าหรับสุนัขน าเข้าใหม่ และแยกสุนัขป่วยออกจาก

พ้ืนที่เล้ียงสนัุขปกติ 

 5.1.6 กรณีที่ เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติ 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสตัว์และค าแนะน าของกรมปศุสตัว์ 

5.2 การบ าบัดโรคสตัว์ 5.2.1 การบ าบัดโรคสัตว์ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวแพทย์   

โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545  

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร 

มกษ. 9032 เร่ือง ข้อปฏบัิติการควบคุมการใช้ยาสตัว์ 
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6. การขนส่งและเคล่ือนย้าย

สนัุข 

6.1 พาหนะและกรงที่ใช้ขนส่งต้องแขง็แรง เหมาะสมตามขนาดและอายุ

ของสนัุข 

6.2 มีการจัดการในการขนส่งสนัุขต่างพันธุ ์หรือสนัุขที่เข้ากนัไม่ได้ เพ่ือให้

สนัุขเกดิความเครียดน้อยที่สดุ 

6.3 ต้องท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพาหนะทุกคร้ังหลังการขนส่ง 

7. สวัสดิภาพสตัว์ ดูแลและปฏบัิติต่อสนัุขให้มีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสตัว์ 

8. สิ่งแวดล้อม ก าจัดซาก ขยะ ของเสยี น า้เสยี โดยวิธทีี่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งของ

กล่ินและเช้ือโรค 

9. การบันทกึข้อมูล 9.1 มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในข้ันตอนที่ส าคัญในการจัดการ 

ที่มีผลกระทบต่อสขุภาพ และการควบคุมโรค 

 9.2 ให้เกบ็รักษาบันทกึข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 

 


