
ขอ้สอบตวัชีว้ดั การจัดการฟารม์ตามมาตรฐานฟารม์ GFM 

1. GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) มีความหมายในภาษาไทยตรงกับข้อใด 

ก. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่ดี 

ข. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม 

ค. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์สู่มาตรฐานสากล 

ง. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. หลักการของ GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ตรงกับข้อใด 

ก. ระบบการปอ้งกันโรค,ผลผลิต,ประกันคุณภาพสินค้า 

ข. ระบบการป้องกันโรค,ผลผลิต,การตลาด 

ค. ระบบการป้องกันโรค,ผลผลิต,ตรวจสอบย้อนกลับ 

ง. ระบบการป้องกันโรค,ผลผลิต,ประสิทธิภาพการให้อาหารสัตว์ 

3. Biosecurity มีความหมายในภาษาไทยตรงกับข้อใด 

ก. การจัดท าทะเบียนฟาร์ม 

ข. ระบบการป้องกันโรค 

ค. สุขอนามัยการจัดการผลผลิต 

ง. การบันทึกบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกสถานท่ี 

4. วัตถุประสงค์ของ GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ข้อใดผิด 

ก. ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ 

ข. เพื่อลดความสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด 

ค. เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นมาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับปศุสัตว์(GAP) 

ง. เพื่อการส่งออกสัตว์มีชีวิตและซากสัตว์พร้อมท้ังผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปต่างประเทศ 

5. หลักเกณฑ์การก าหนดตาม GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ของกลุ่มเป้าหมาย ชนิดสัตว์ 

โคเนื้อ/กระบือ   ข้อใดถูกต้อง 

ก. <50 ตัว 

ข. <100 ตัว 

ค. <120 ตัว 

ง. <150 ตัว 

6. หลักเกณฑ์การก าหนดตาม GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM)ของกลุ่มเป้าหมาย ชนิดสัตว์ 

สุกร   ข้อใดถูกต้อง 

ก. <100 ตัว 

ข. <300 ตัว 

ค. <500 ตัว 

ง. <700 ตัว 



7. หลักเกณฑ์การก าหนดตาม GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ของกลุ่มเป้าหมาย ชนิดสัตว์ 

โคนม ข้อใดถูกต้อง 

ก. <25 ตัว 

ข. <50 ตัว 

ค. <100 ตัว 

ง. <150 ตัว 

8. หลักเกณฑ์การก าหนดตาม GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ของกลุ่มเป้าหมาย ชนิดสัตว์ 

แพะเนื้อ ข้อใดถูกต้อง 

ก. <50 ตัว 

ข. <100 ตัว 

ค. <150 ตัว 

ง. <200 ตัว 

9. ใบรับรอง GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) มีอายุกี่ปี 

ก. 1 ปี 

ข. 2 ปี 

ค. 3 ปี 

ง. 4 ปี 

10. GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ก าหนดตามข้อใด 

ก. ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2557 

ข. ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 

ค. ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2559 

ง. ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2560 

11. GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ตรงตามระบียบข้อใด 

ก. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการ

เล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม พ.ศ. 2559 

ข. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการ

เล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม พ.ศ. 2560 

ค. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการ

เล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม พ.ศ. 2561 

ง. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการ

เล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม พ.ศ. 2562 

 



12. เอกสารในการยื่นขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม      

ข้อใดผิด 

ก. ข้อมูลฟาร์ม (ฟป ๒.) 

ข. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ค. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

ง. หนังสือโฉนดท่ีดิน 

13. การเล้ียงสัตว์ชนิดใดท่ีต้องมีเอกสารที่แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบว่ามีการเล้ียงสัตว์

ในพื้นท่ี 

ก. โค/กระบือ 

ข. สุกร 

ค. ช้าง 

ง. ม้า 

14. หากประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นค าร้องขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกนัโรคและการเล้ียง

สัตว์ที่เหมาะสมและหลักฐานประกอบการยื่นค าขอต่อส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล่วงหน้าก่อนใบรับรอง

หมดอายุกี่เดือน 

ก. 4 เดือน 

ข. 5 เดือน 

ค. 6 เดือน 

ง. 7 เดือน 

15. กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือสถานท่ีเล้ียงสัตว์ แต่ยังคงสถานท่ีต้ังเดิมหรือข้อมูลอื่นๆในใบรับรอง ให้

แจ้งส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปล่ียนแปลงเพื่อ

ด าเนินการออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ท้ังนี้ ต้องส่งคืนใบรับรอง 

ฉบับเดิม ภายใน กี่วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

ก. 3 วัน 

ข. 5 วัน 

ค. 7 วัน 

ง. 9 วัน 

16. ผู้ท่ีถูกเพิกถอนการรับรอง จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียง

สัตว์ที่เหมาะสมเป็นเวลา กี่ปี  

ก. 1 ปี 

ข. 2 ปี 

ค. 3 ปี 

ง. 4 ปี 



17. หลักเกณฑ์การก าหนดตาม GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ของกลุ่มเป้าหมาย ชนิดสัตว์ 

เป็ดไข่ ข้อใดถูกต้อง 

ก. <500 ตัว 

ข. <1000 ตัว 

ค. <1500 ตัว 

ง. <2000 ตัว 

18. หลักเกณฑ์การก าหนดตาม GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ของกลุ่มเป้าหมาย ชนิดสัตว์ 

ไก่เนื้อท่ีเป็นมาตรฐานบังคับ ข้อใดถูกต้อง 

ก. <1000 ตัว 

ข. <2000 ตัว 

ค. <3000 ตัว 

ง. <4000 ตัว 

19. หลักเกณฑ์การก าหนดตาม GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ของกลุ่มเป้าหมาย ชนิดสัตว์ 

ไก่ไขท่ี่เป็นมาตรฐานบังคับ ข้อใดถูกต้อง 

ก. <1000 ตัว 

ข. <2000 ตัว 

ค. <3000 ตัว 

ง. <4000 ตัว 

20. หลักเกณฑ์การก าหนดตาม GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM) ของกลุ่มเป้าหมาย ชนิดสัตว์ 

แพะนม ข้อใดถูกต้อง 

ก. <50 ตัว 

ข. <100 ตัว 

ค. <150 ตัว 

ง. <200 ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 


