
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ไก่พ่อพันธุ์พ้ืนเมือง 

๑. เป็นไก่พันธุ์พ้ืนเมืองเพศผู้ มีลักษณะสีขนตรงตามพันธุ์ อายุ ๓ สัปดาห์ 

๒. ขนาดน้้าหนักตัวไม่น้อยกว่า ๒๗๐ กรัม 

๓. ต้องได้รับการท้าวัคซีนป้องกันโรค ดังนี้ 

๓.๑ โรคฝีดาษ โรคซีนนิวคลาสเซิล และโรคหลอดลมอักเสบ ตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนก่อนการส่งมอบ 

โดยมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสัตว

แพทย์ ส่งมอบ พร้อมทั้งแสดงชื่อและชุดวัคซีนที่ท้าการป้องกันโรคให้ไก่ด้วย 

๔. ต้องไม่ได้รับการตัดปาก 

๕. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการหรือผิดปกติ 

๖. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีไก่ตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึงสถานที่  

ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบไก่ไปแล้วภายใน ๗ วัน หากพบว่าไก่ป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆ ทางผู้ขาย

จะต้องเปลี่ยนตัวไก่ให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์แจ้งให้ผู้ขายทราบ 

โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ไก่แม่พันธุ์พ้ืนเมือง 

๑. เป็นไก่พันธุ์พ้ืนเมืองเพศเมีย มีลักษณะสีขนตรงตามพันธุ์ อายุ ๓ สัปดาห์ 

๒. ขนาดน้้าหนักตัวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กรัม 

๓. ต้องได้รับการท้าวัคซีนป้องกันโรค ดังนี้ 

- โรคฝีดาษ โรคซีนนิวคลาสเซิล และโรคหลอดลมอักเสบ ตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนก่อนการส่งมอบ 

โดยมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพ

สัตวแพทย์ ส่งมอบ พร้อมทั้งแสดงชื่อและชุดวัคซีนที่ท้าการป้องกันโรคให้ไก่ด้วย 

๔. ต้องไม่ได้รับการตัดปาก 

๕. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการหรือผิดปกติ 

๖. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีไก่ตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึงสถานที่  

ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบไก่ไปแล้วภายใน ๗ วัน หากพบว่าไก่ป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆ ทางผู้ขาย

จะต้องเปลี่ยนตัวไก่ให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์แจ้งให้ผู้ขายทราบ 

โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เป็ดเทศเพศผู้ 

๑. เป็นเป็ดเทศเพศผู้พันธุ์ท่าพระ หรือพันธุ์บาร์บารี่ หรือพันธุ์กบินทร์บุรี อายุ ๓ สัปดาห์ 

๒. ขนาดน้้าหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๐๕ กรัม 

๓. ต้องได้รับการท้าวัคซีนป้องกันโรค ดังนี้ 

- กาฬโรคเป็ด  และโรคอหิวาต์ ตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนก่อนการส่งมอบ โดยมีใบรับรองจาก

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ ส่งมอบ 

พร้อมทั้งแสดงชื่อและชุดวัคซีนที่ท้าการป้องกันโรคให้เป็ดด้วย 

๔. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการหรือผิดปกติ 

๕. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีเป็ดตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึงสถานที่

ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบเป็ดไปแล้วภายใน ๗ วัน หากพบว่าเป็ดป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆ      

ทางผู้ขายจะต้องเปลี่ยนตัวเป็ดให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์แจ้งให้

ผู้ขายทราบ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เป็ดเทศเพศเมีย 

๑. เป็นเป็ดเทศเพศเมียพันธุ์ท่าพระ หรือพันธุ์บาร์บารี่ หรือพันธุ์กบินทร์บุรี อายุ ๓ สัปดาห์ 

๒. ขนาดน้้าหนักตัวไม่น้อยกว่า ๓๗๗ กรัม 

๓. ต้องได้รับการท้าวัคซีนป้องกันโรค ดังนี้ 

- กาฬโรคเป็ด  และโรคอหิวาต์ ตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนก่อนการส่งมอบ โดยมีใบรับรองจาก

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ ส่งมอบ 

พร้อมทั้งแสดงชื่อและชุดวัคซีนที่ท้าการป้องกันโรคให้เป็ดด้วย 

๔. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการหรือผิดปกติ 

๕. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีเป็ดตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึงสถานที่

ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบเป็ดไปแล้วภายใน ๗ วัน หากพบว่าเป็ดป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆ       

ทางผู้ขายจะต้องเปลี่ยนตัวเป็ดให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์แจ้งให้

ผู้ขายทราบ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เป็ดไข่ 

๑. เป็ดไข่เพศเมีย พันธุ์กากีแคมเบล หรือพันธุ์ปากน้้า หรือเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี หรือลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง 

อายุ ๓ สัปดาห์ 

๒. ขนาดน้้าหนักตัวไม่น้อยกว่า ๑๙๔ กรัม 

๓. ต้องได้รับการท้าวัคซีนป้องกันโรค ดังนี้ 

- กาฬโรคเป็ด  และโรคอหิวาต์ ตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนก่อนการส่งมอบ โดยมีใบรับรองจาก

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ ส่งมอบ 

พร้อมทั้งแสดงชื่อและชุดวัคซีนที่ท้าการป้องกันโรคให้เป็ดด้วย 

๔. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการหรือผิดปกติ 

๕. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีเป็ดตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึงสถานที่

ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบเป็ดไปแล้วภายใน ๗ วัน หากพบว่าเป็ดป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆ      

ทางผู้ขายจะต้องเปลี่ยนตัวเป็ดให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์แจ้งให้

ผู้ขายทราบ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ไก่พันธุ์พ้ืนเมืองหรือลูกผสมเพศเมีย 

๑. เป็นไก่พันธุ์พ้ืนเมืองหรือลูกผสมเพศเมีย มีอายุระหว่าง ๖ เดือน ถึง ๑ ปี 

๒. ขนาดน้้าหนักตัวไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม 

๓. ต้องได้รับการท้าวัคซีนป้องกันโรค ดังนี้ 

- โรคฝีดาษ  

- โรคซีนนิวคลาสเซิล และโรคหลอดลมอักเสบ ตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนก่อนการส่งมอบ ๑ เดือน 

แต่ไม่เกิน ๒ เดือน โดยมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ ส่งมอบ พร้อมทั้งแสดงชื่อและชุดวัคซีนที่ท้าการป้องกันโรคให้ไก่ด้วย 

๔. ต้องไม่ได้รับการตัดปาก 

๕. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ 

๖. ขนมีสดี้าหรือ 

๗. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีไก่ตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึงสถานที่  

ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบไก่ไปแล้วภายใน ๗ วัน หากพบว่าไก่ป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆ ทางผู้ขาย

จะต้องเปลี่ยนตัวไก่ให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์แจ้งให้ผู้ขายทราบ 

โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ไก่พันธุ์พ้ืนเมืองหรือลูกผสมเพศผู้ 

๑. เป็นไก่พันธุ์พ้ืนเมืองหรือลูกผสมเพศผู้ มีอายุระหว่าง ๖ เดือน ถึง ๑ ปี 

๒. ขนาดน้้าหนักตัวไม่น้อยกว่า ๑.๕ กิโลกรัม 

๓. ต้องได้รับการท้าวัคซีนป้องกันโรค ดังนี้ 

- โรคฝีดาษ  

- โรคซีนนิวคลาสเซิล และโรคหลอดลมอักเสบ ตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนก่อนการส่งมอบ ๑ เดือน 

แต่ไม่เกิน ๒ เดือน โดยมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ ส่งมอบ พร้อมทั้งแสดงชื่อและชุดวัคซีนที่ท้าการป้องกันโรคให้ไก่ด้วย 

๔. ต้องไม่ได้รับการตัดปาก 

๕. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ 

๖. ขนมีสีด้าหรือด้าประดู่ หรือเขียว หรือเหลือง หรือคละสี 

๗. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีไก่ตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึงสถานที่  

ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบไก่ไปแล้วภายใน ๗ วัน หากพบว่าไก่ป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆ ทางผู้ขาย

จะต้องเปลี่ยนตัวไก่ให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์แจ้งให้ผู้ขายทราบ 

โดยไม่มขี้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ไก่พันธุ์พ้ืนเมือง 

๑. เป็นไก่พันธุ์พ้ืนเมือง มีอายุระหว่าง ๖ เดือน ถึง ๑ ปี 

๒. ขนาดน้้าหนักตัวไม่น้อยกว่า ๒ กิโลกรัม 

๓. ต้องได้รับการท้าวัคซีนป้องกันโรค ดังนี้ 

- โรคฝีดาษ  

- โรคซีนนิวคลาสเซิล และโรคหลอดลมอักเสบ ตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนก่อนการส่งมอบ ๑ เดือน 

แต่ไม่เกิน ๒ เดือน โดยมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ ส่งมอบ พร้อมทั้งแสดงชื่อและชุดวัคซีนที่ท้าการป้องกันโรคให้ไก่ด้วย 

๔. ต้องไม่ได้รับการตัดปาก 

๕. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ 

๖. ขนมีสีด้าหรือด้าประดู่ หรือเขียว หรือเหลือง หรือคละสี 

๗. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีไก่ตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึงสถานที่  

ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบไก่ไปแล้วภายใน ๗ วัน หากพบว่าไก่ป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆ ทางผู้ขาย

จะต้องเปลี่ยนตัวไก่ให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์แจ้งให้ผู้ขายทราบ 

โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เป็ดไข่เพศเมีย 

๑. เป็นเป็ดไข่เพศเมีย พันธุ์กากีแคมเบล หรือพันธุ์ปากน้้า หรือเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี หรือลูกผสมพันธุ์

พ้ืนเมือง อายุระหว่าง ๔ – ๖ สัปดาห์ 

๒. ขนาดน้้าหนักตัวไม่น้อยกว่า ๑.๔ กิโลกรัม 

๓. ต้องได้รับการท้าวัคซีนป้องกันโรค ดังนี้ 

- กาฬโรคเป็ด  ก่อนการส่งมอบ ๑ เดือน 

- โรคอหิวาต์ ก่อนการส่งมอบ ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน โดยมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

หรือสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ ส่งมอบ พร้อมทั้งแสดงชื่อและ

ชุดวัคซีนที่ท้าการป้องกันโรคให้เป็ดด้วย 

๔. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ หรือผิดปกติ 

๕. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีเป็ดตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึงสถานที่

ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบเป็ดไปแล้วภายใน ๗ วัน หากพบว่าเป็ดป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆ      

ทางผู้ขายจะต้องเปลี่ยนตัวเป็ดให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์แจ้งให้

ผู้ขายทราบ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ไก่ไข่ (ไก่สาว) 

๑. เป็นไก่พันธุ์ไข่ เพศเมีย 

๒. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘ สัปดาห์ และมีน้้าหนักตัวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กรัม 

๓. ต้องมีอัตราไข่เฉลี่ยของฝูง ร้อยละ ๘๐ และมีน้้าหนักไข่เฉลี่ย ๕๓ กรัม 

๔. ต้องได้รับการท้าวัคซีนมาเร็กซ์ วัคซีนหลอดลมอักเสบ วัคซีนนิวคลาสเซิล วัคซีนกัมโบโร วัคซีนฝีดาษและ

วัคซีนอหิวาต์ และรับรองการท้าวัคซีนโดยนายสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มไก่ไข่นั้น เท่านั้น 

๕. ต้องได้รับการถ่ายพยาธิภายนอก ก่อนส่งมอบอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๔ สัปดาห์ 

๖. ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ จากกรมปศุสัตว์ และมีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม

ไก่ไข่เท่านั้น 

๗. ต้องมาจากฟาร์มที่ปลอดโรคระบาดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ๒๔๙๙ โดยมี

นายสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม เป็นผู้รับรอง 

๘. ไก่ต้องมีสุขภาพแข็งแรง สดชื่น ไม่หงอยซึม ขนเรียบเป็นมัน หงอน เหนียง แข้ง ปากมีสีตรงตามลักษณะ

ของสายพันธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

อาหารไก่ไข่ 

๑. เป็นอาหารสัตว์ผสมส้าเร็จรูปชนิดเม็ด ส้าหรับไก่ไข่ระยะวางไข่ 

๒. ต้องมีคุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมีดังนี้ 

- มีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๗ โดยน้้าหนัก 

- มีไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดยน้้าหนัก 

- มีกากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ โดยน้้าหนัก 

- มีความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ ๑๓ โดยน้้าหนัก 

๓. ไม่มีสิ่งปลอมปนและสารที่ปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ อาหารสัตว์ต้อง

เป็นเม็ด แห้ง ไม่ชื้น ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่มีเชื่อราขึ้น และมีกลิ่นหอมตามลักษณะวัตถุดิบที่น้ามาผลิต 

๔. เป็นอาหารสัตว์ที่ผสมใหม่ไม่เกิน ๑๕ วัน ก่อนส่งมอบ ต้องระบุวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุให้ชัดเจน 

๕. เป็นอาหารสัตว์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ 

๖. เป็นอาหารสัตว์ตามสูตรที่มีวางขายในท้องตลาดทั่วไปทั่วประเทศ และต้องมีจ้าหน่ายในจังหวัดสงขลา

ด้วย โดยที่ถุงบรรจุต้องมีการจดทะเบียนอาหารสัตว์ รายละเอียดของอาหารสัตว์ วัตถุดิบที่ใช้คุณภาพ

อาหารทางเคมี ชื่อบริษัท สถานที่ผลิต พิมพ์ติดอยู่ที่ถุงบรรจุอาหาร 

๗. ถุงบรรจุอาหารต้องใหม่ แห้ง สะอาด กันความชื้นได้และบรรจุอาหารสัตว์ถุงละ ๓๐ กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ที่ใส่อาหารส้าหรับไก่ 

๑. เป็นพาลสติก แข็ง ทน เหมาะส้าหรับใส่อาหารให้ไก่กิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร ขอบ

ถาดสูงไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร 

๒. เป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ และไม่เปื้อนอาหารสัตว์ 

๓. ประกอบด้วยวัสดุอย่างน้อย ๒ ชิ้น ประกอบกัน ถอดประกอบง่าย มีหูหิ้วส้าหรับแขวน 

๔. บรรจุอาหารได้ไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกริม 

 

 

 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ที่ใส่น้้าส้าหรับไก่ 

๑. เป็นพาลสติก แข็ง ทน เหมาะส้าหรับใส่น้้าให้ไก่กิน  

๒. เป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ และไม่เปื้อนน้้า 

๓. ประกอบด้วยวัสดุอย่างน้อย ๒ ชิ้น ประกอบกัน ถอดประกอบง่าย มีหูหิ้วส้าหรับแขวน 

๔. บรรจุน้้าได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร 

 

 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

มุ้งไนล่อน (มุ้งเขียว) 

๑. เป็นตาข่ายไนล่อนสาน มีน้้าเงิน ขนาด ๑๖ ตา ต่อ ๑ ตารางเซนติเมตร 

๒. ตาข่าย ๑ ม้วน ขนาด ความสูง ๓๐๐ เซนติเมตร ยาว ๓๐ หลา ไม่ตัดแบ่ง 

๓. เป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ 

๔. ตาข่าย ๑ ม้วน บรรจุในถุงพลาสติก มีฉลากบ่งบอกขนาด เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต 



 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ยาปฏิชีวนะผสมวิตามิน ชนิดละลายน้้า ขนาด ๒๐ กรัม 

๑. เป็นยาผงส้าหรับละลายน้้าให้สัตว์ปีกกิน อย่างน้อย ๔๕๔ กรัม ประกอบด้วย 

ยาอิริโมรมัยซิน  ไม่น้อยกว่า ๒๕  กรัม 

วิตามิน บี ๑๒   ไม่น้อยกว่า ๑๐  มิลลิกรัม 

๒. เป็นยาที่ได้รับการข้ึนทะเบียนต้ารับยาจากหน่วยราชการ 

๓. ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔. วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ ในกรณีไม่ระบุวันหมดอายุต้อง

เป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่รับของ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


