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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน MAJOR

1.2 ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการเล้ียงสุกร ไม่มีน ้ำท่วมขัง และมีแหล่งน้้า REC

สะอาดเพียงพอต่อการเล้ียงสุกร
1.3(1) อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากอันตรายทาง MINOR

กายภาพ เคมี และชีวภาพ หำกสงสัยว่ำมีควำมเส่ียง ควรสุ่มเก็บตัวอย่ำงดิน
และน ้ำ เพ่ือวิเครำะห์ และมีมำตรกำรป้องกันกำรปนเป้ือน
1.3(2) อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดค้าสัตว์ ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร REC

หรือมีมำตรกำรในกำรป้องกันโรคก่อนเข้ำฟำร์มท่ีเหมำะสม

1.4(1) มีพ้ืนท่ีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเล้ียงสุกร มีกำรถ่ำยเทอำกำศท่ีดี MINOR

ไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมและสุขภาพสุกร
1.4(2) มีร้ัวหรือแนวก้ันธรรมชาติท่ีสามารถควบคุมการเข้าออกของคน MAJOR

และสัตว์ต่างๆจากภายนอกได้
1.5 แยกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน มีเส้นทำงส้ำหรับขนส่งล้ำเลียงอุปกรณ์
อำหำรสัตว์ และผลผลิตภำยในฟำร์ม ท่ีมีควำมกว้ำงพอเหมำะสะอำด 
   - อาคารส้านักงาน ท่ีจอดรถ และท่ีพักอาศัย MAJOR

   - แหล่งน้้าใช้ MAJOR

   - พ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์ MAJOR

   - โรงเก็บอาหารสัตว์ โรงผสมอาหารสัตว์ MAJOR

   - พ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์ส้ารองและสารเคมี MINOR

   - พ้ืนท่ีกักกันสัตว์ (quarantine) MINOR

   - พ้ืนท่ีส้าหรับสุกรป่วย MINOR

   - พ้ืนท่ีท้าลายซาก MAJOR

   - พ้ืนท่ีรวบรวมขยะและส่ิงปฏิกูล MINOR

   - พ้ืนท่ีบ้าบัดน้้าเสียและส่ิงปฏิกูล MAJOR

   - พ้ืนท่ีจ้าหน่ายสุกร MINOR

(2) ผังและลักษณะฟาร์ม

(1) สถานท่ีต้ัง

ชนิดการตรวจประเมิน   o รับรองใหม่     o ต่ออายุ     o ตรวจติดตาม    o ตรวจกรณีพิเศษ

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มสุกร
ช่ือฟาร์ม........................................................................................................................................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบฟาร์ม

รหัส  F-PIG-AUD-01
แก้ไขครั้งท่ี 0
วันท่ีใช้ 1 เมษายน 2562
หน้า  1/6



เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.6 มีโครงสร้างแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศท่ีดี ง่ายต่อ MAJOR

การบ้ารุงรักษาและท้าความสะอาด
1.7 มีพ้ืนท่ีเพียงพอในการเล้ียงสุกร และมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน MAJOR

ท่ีเหมาะสมกับสายพันธ์ุ ขนาด และอายุของสุกร เป็นไปตำมระเบียบ
กรมปศุสัตว์ ว่ำด้วยกำรคุ้มครองและดูแลสวัสดิภำพสุกร ณ สถำนท่ีเลี ยง 
พ.ศ. 2544 และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   - สุกรพ่อพันธ์ุ  ใช้พื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 4.40 ตำรำงเมตรต่อตัว
   - สุกรแม่พันธ์ุ  ใช้พื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 1.32 ตำรำงเมตรต่อตัว
   - คอกคลอด    ใช้พื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 3.60 ตำรำงเมตรต่อตัว
   - ซองคลอด    ใช้พื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 1.32 ตำรำงเมตรต่อตัว
   - กล่องกก      ใช้พื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 0.40 ตำรำงเมตรต่อตัว
   - สุกรอนุบำล  ใช้พื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 0.30 ตำรำงเมตรต่อตัว
   - สุกรรุ่น-ขุน   ใช้พื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 1.00 ตำรำงเมตรต่อตัว
1.8 กรณีโรงเรือนปิด มีมาตรการด้าเนินการในกรณีไฟฟ้าในโรงเรือนดับหรือ MAJOR

ขัดข้องหรืออุปกรณ์อัตโนมัติไม่ท้างาน เช่น เคร่ืองก้ำเนิดไฟฟ้ำส้ำรอง

2.1(1) มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ MAJOR

อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  หำกใช้อำหำรส้ำเร็จรูป
ต้องใช้อำหำรสัตว์ส้ำเร็จรูปขึ นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์
2.1(2) มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบ้ืองต้น MAJOR

และเก็บตัวอย่ำงเพ่ือไว้ใช้วิเครำะห์กรณีมีปัญหำ
2.1(3) ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ MAJOR

2.2(1) การผสมยาลงในอาหารสัตว์ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ MAJOR

ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร โดยปฏิบัติตำม มกษ.9032 เร่ือง ข้อปฏิบัติกำรควบคุม
กำรใช้ยำสัตว์ และตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง
2.2(2) มีการเก็บอาหารสัตว์ผสมยาแยกออกจากการเก็บอาหารท่ัวไป และมี MAJOR

ป้ายบ่งช้ี
2.3 เก็บรักษาอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสภาพท่ีสามารถป้องกัน MAJOR

การปนเป้ือนและการเส่ือมสภาพ อำหำรสัตว์ท่ีบรรจุในถุงหรือกระสอบ ควรมี
วัสดุรองด้ำนล่ำงไม่ให้สัมผัสพื น
2.4 จัดภาชนะและอุปกรณ์ให้อาหารเหมาะสมกับ อายุ จ้านวน และขนาดของ MINOR

สุกร และจัดวางในต้าแหน่งท่ีสุกรทุกตัวเข้ากินอาหารได้

3.1(1) แหล่งน้้าท่ีใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณท่ีป้องกันการปนเป้ือนจากส่ิงท่ี MAJOR

เป็นอันตราย น้้าท่ีใช้ในฟาร์มต้องสะอาด ปลอดภัย มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
น ้ำบำดำลท่ีบริโภคได้  ของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม
3.1(2) น้้ามีปริมาณเพียงพอน้ามาใช้ในฟาร์มได้ตลอดเวลา MINOR

3. น้ าส าหรับสุกร

(3) โรงเรือน

2. อาหารส าหรับสุกร

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มสุกร

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

3.1(3) มีกำรตรวจตัวอย่ำงคุณภำพน ้ำ ในกำรตรวจประเมินครั งแรก และ MAJOR

อย่ำงน้อย 1 ครั งต่อรอบกำรต่ออำยุใบรับรองมำตรฐำนฟำร์ม ทั งนี  ในช่วง
ท่ีมีสภำพแวดล้อมเส่ียงหรือมีควำมสงสัยในคุณภำพน ้ำ ควรมีกำรตรวจ
คุณภำพน ้ำบำงรำยกำรตำมควำมเส่ียงของกำรปนเป้ือนอันตรำย
3.2 มีน้้าให้สุกรกินได้อย่างท่ัวถึง ภำชนะหรืออุปกรณ์เพียงพอ และติดตั งใน MINOR

ต้ำแหน่งท่ีสุกรทุกตัวสำมำรถเข้ำถึงได้

4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มท่ีแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน เช่น MINOR
   - การจัดการฟาร์ม วิธีท้ำควำมสะอำดโรงเรือนและอุปกรณ์
   - ระบบการเล้ียง
   - อาหารและน้้าส้าหรับสุกร
   - สุขภาพสัตว์ วิธีป้องกันและควบคุมโรค เช่น กำรกักสัตว์ก่อนเข้ำฟำร์ม
   - การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
   - ส่ิงแวดล้อม วิธีก้ำจัดซำกและส่ิงปฏิกูล
   - ระบบการบันทึกข้อมูล
   - การจัดการสัตว์พาหะ

4.2 มีจ้านวนบุคลากรเหมาะสมกับจ้านวนสุกรท่ีเล้ียง จัดแบ่งหน้าท่ีและ MINOR

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
4.3 บุคลากรท่ีดูแลสุกรต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมในการเล้ียงสุกร MINOR

หรือปฏิบัติงานในฟาร์มได้
4.4 มีสัตวแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึง MAJOR

และใบรับรองเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร
4.5(1) ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด MAJOR

การปนเป้ือน 
4.5(2) ได้รับกำรตรวจสุขภำพเป็นประจ้ำทุกปีอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง โดย MAJOR

ใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ท่ีได้รับรองจำกมติคณะกรรมกำรแพทยสภำ
4.5(3) บุคลำกรท่ีป่วยด้วยโรคระบบทำงเดินอำหำรหรือทำงเดินหำยใจ MAJOR

ห้ำมเข้ำปฏิบัติงำนภำยในส่วนโรงเรือนสุกร

4.6 โรงเรือนและอุปกรณ์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ บ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี MINOR

มีความปลอดภัยต่อสุกรและผู้ปฏิบัติงาน
4.7 น้ามูลสุกรออกทุกวัน และท้าความสะอาด ไม่ให้หมักหมมภายในและ MINOR

บริเวณรอบๆโรงเรือน
4.8(1) ภายหลังจากย้ายสุกรออก ให้ท้าความสะอาด ฆ่าเช้ือคอกและอุปกรณ์ MAJOR

และปิดพักก่อนน้าสุกรใหม่เข้าเล้ียงตามเวลาท่ีกรมปศุสัตว์ก้าหนด กรณีเกิด
โรคระบำดให้ปฏิบัติตำมประกำศและระเบียบกรมปศุสัตว์

(2) บุคลากร

(3) การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา

หมายเหตุ

4. การจัดการฟาร์ม
(1) คู่มือการจัดการฟาร์ม

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มสุกร

หัวข้อ
ผลการตรวจ
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

4.8(2) สำรท้ำควำมสะอำดและน ้ำยำฆ่ำเชื ออยู่ในรำยช่ือสำรเคมี/ผลิตภัณฑ์ MINOR

วัตถุอันตรำยท่ีใช้ในฟำร์มเลี ยงสัตว์ท่ีได้รับกำรขึ นทะเบียนจำกกรมปศุสัตว์
หรือหน่วยงำนรำขกำรอ่ืน

5.1 อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร หรือผู้ท่ีได้รับ MAJOR

มอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร
5.2(1) มีการป้องกันและควบคุมโรคท่ีติดมากับยานพาหนะ อุปกรณ์ และ
บุคคลก่อนเข้าออกฟาร์ม 
   - มีบ่อน ้ำยำฆ่ำเชื อ หรือโรงพ่น หรืออุปกรณ์พ่นน ้ำฆ่ำเชื อ ส้ำหรับ MAJOR

ยำนพำหนะท่ีผ่ำนเข้ำ-ออกฟำร์ม 
   - บุคคลท่ีจะเข้ำเขตพื นท่ีเลี ยงสุกร ให้เปล่ียนชุดและรองเท้ำท่ีฟำร์ม MAJOR

จัดเตรียมไว้ให้ และผ่ำนกระบวนกำรฆ่ำเชื อ
   - มีวิธีกำรฆ่ำเชื อวัสดุ อุปกรณ์เข้ำ-ออกฟำร์ม MAJOR

   - มีเคร่ืองพ่นน ้ำยำฆ่ำเชื อ และอุปกรณ์ ท่ีเคล่ือนย้ำยได้สะดวกภำยในฟำร์ม MAJOR

5.2(2) มีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกจากฟาร์มท่ีสามารถตรวจสอบได้ MAJOR

5.3(1) มีโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันโรค เช่น โรคปำกและเท้ำเป่ือย MAJOR

ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร
5.3(2) มีโปรแกรมการก้าจัดพยาธิภายในและภายนอก ภายใต้การดูแลของ MAJOR

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร
5.4 มีมาตรการป้องกันสัตว์พาหะ เช่น รักษำควำมสะอำดรอบโรงเรือนรัศมี MAJOR

อย่ำงน้อย 3 เมตร 
5.5 มีวิธีการจัดการทางสุขลักษณะท่ีดีภายในโรงเรือน เพ่ือไม่ให้เป็น
แหล่งสะสมเช้ือโรค เช่น
   - มีอ่ำงน ้ำยำฆ่ำเชื อส้ำหรับจุ่มรองเท้ำบริเวณด้ำนหน้ำโรงเรือน หรือเปล่ียน MAJOR

รองเท้ำ ก่อนเข้ำโรงเรือน
   - ล้ำงท้ำควำมสะอำด และฆ่ำเชื ออุปกรณ์ทุกครั งหลังกำรใช้งำน MAJOR

5.6(1) กรณีท่ีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตาม MAJOR

กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และ
ค้าแนะน้าของกรมปศุสัตว์
5.6(2) การท้าลายซากสุกรต้องมีพื นท่ีโดยเฉพำะ ตามวิธีการท่ีกรมปศุสัตว์ MAJOR

ก้าหนด

5.7(1) อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร โดยปฏิบัติตาม MAJOR

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง
กับกำรบ้ำบัดโรคสัตว์ และตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032  เร่ือง
ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
5.7(2) กำรใช้วัคซีน ยำต้ำนจุลชีพ และสำรเคมีอ่ืนๆท่ีอำจตกค้ำงในผลิตภัณฑ์ MAJOR

ต้องมีใบส่ังยำจำกสัตวแพทย์เท่ำนั น

(2) การบ าบัดโรค

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มสุกร

หัวข้อ
ผลการตรวจ

5. สุขภาพสัตว์
(1) การป้องกันและควบคุมโรค
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5.8 การใช้เข็มฉีดยาในสุกร มีวิธีปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันไม่ให้เข็มฉีดยาค้าง MAJOR

ในตัวสัตว์ และมีมาตรการแก้ไขในกรณีดังกล่าว

6.1(1) เล้ียงหรือดูแลให้สุกรมีความเป็นอยู่ในสภาวะท่ีเหมาะสม มีสุขอนามัย MAJOR

ท่ีดี มีท่ีอยู่ อาหาร และน้้าอย่างเพียงพอ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกัน
กำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กรมปศุสัตว์ว่ำด้วยกำรคุ้มครองและดูแลสวัสดิภำพสุกร ณ สถำนท่ีเลี ยง 
พ.ศ. 2544
6.1(2)  กรณีท่ีสุกรป่วย บาดเจ็บ หรือพิการ ให้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพ่ือ MAJOR

ไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมาณ หากพิจารณาเห็นว่าไม่สมควรรักษา ให้ท้า
การุณยฆาต

7.1 ควรจัดเก็บขยะมูลฝอยในภาชนะซ่ึงมีฝาปิดมิดชิด แยกขยะติดเชื อและ MINOR

ขยะอันตรำยออกจำกขยะท่ัวไป และน้าไปก้าจัดอย่างเหมาะสมและ
ถูกสุขลักษณะ
7.2 มีวิธีการจัดการขยะติดเช้ือและขยะอันตรายท่ีถูกวิธีตำมชนิดของขยะ เช่น MAJOR

กำรฆ่ำเชื อด้วยน ้ำยำฆ่ำเชื อหรือผ่ำนควำมร้อน
7.3(1) การก้าจัดและท้าลายซากสุกรให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม MAJOR
ฟาร์มสุกรด้วยวิธีท่ีเหมาะสม
   - กำรฝัง อยู่ในบริเวณน ้ำท่วมไม่ถึงและห่ำงจำกแหล่งน ้ำ โดยฝังใต้ระดับ
ผิวดินไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร โรยปูนขำวหรือรำดด้วยน ้ำยำฆ่ำเชื อ 
กลบหลุมและคลุมดินให้แน่น เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 
   - กำรเผำ เผำในท่ีเหมำะสมและเผำซำกจนหมด
7.4 มีระบบบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้้าท้ิง โดยมาตรฐานน้้าท้ิงจาก MAJOR

ฟาร์มสุกรต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าท้ิงจากแหล่งก้าเนิด
มลพิษประเภทกำรเลี ยงสุกร พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และเร่ือง
ก้ำหนดให้กำรเลี ยงสุกรเป็นแหล่งก้ำเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมกำรปล่อย
น ้ำเสียลงสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555 และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง
7.5 มีการจัดการมูลสุกร ไม่ให้เกิดกล่ินรบกวน เช่น ท้ำปุ๋ยหรือผลิตก๊ำซชีวภำพ MAJOR

8.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในข้ันตอนท่ีข้ันตอนท่ีส้าคัญในการ
จัดการฟาร์ม ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมโรค ท้ังน้ีครอบคลุม
   - ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารฟาร์ม เช่น การจัดแบ่งโครงสร้าง ข้อมูลด้าน REC
สุขภาพ  การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
   - ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลเก่ียวกับตัวสัตว์ MAJOR

อาหารและน้้าส้าหรับสัตว์ การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ การป้องกันและ
ควบคุมโรค การก้าจัดของเสีย

7. ส่ิงแวดล้อม

หัวข้อ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

8. การบันทึกข้อมูล

6. สวัสดิภาพสัตว์
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8.2 ให้เก็บรักษาบันทึกข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี MINOR

หมายเหตุ
ผลการตรวจ

ข้อสังเกต (Reccommenation) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยอาจน้าไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหตุ:
ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ฟาร์มสุกร และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

ฟาร์มสุกรในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มสุกร

หัวข้อ

ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
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