
การเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ส าหรับการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่สี าหรับฟาร์มสุกร 

เป็นมาตรฐานบังคบั



มาตรฐานทัว่ไป

✓ มีประกาศก าหนด เพ่ือส่งเสริมสินคา้เกษตรใหไ้ด้
มาตรฐาน

✓ ผูป้ระกอบการสมคัรใจท าฟาร์มมาตรฐาน 

✓ เม่ือผา่นกระบวนการตรวจประเมินและผา่นมติ
กรรมการรับรองไดรั้บ ใบรับรองการปฏิบัตทิาง
การเกษตรที่ดี

มีกฎกระทรวงก าหนดให้สินคา้เกษตรเป็นไปตามมาตรฐาน 
ผูผ้ลิตตอ้งด าเนินการเพ่ือไดรั้บเอกสารส าคญั ดงัน้ี
1. ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต จากส านักงาน มกอช. (ยื่นค า
ขอผ่านระบบ TAS-License:http://tas.acfs.go.th/nsw ) 
(อายใุบ 3 ปี)
2. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ยื่นค าขอต่อ
ส านกังานปศุสตัวใ์นพ้ืนท่ี (อายใุบ 3 ปี)
3. แสดงเคร่ืองหมายการรับรอง

มาตรฐานบังคบั

พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551



แสดงเคร่ืองหมายการรับรอง

ฟาร์มในเกณฑม์าตรฐานบงัคบั
จะไดรั้บแผ่นป้าย พร้อมใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม เพื่อใช้แสดงเป็น
หลกัฐานการไดรั้บรอง



ขอบข่ายชนิดสัตว์ทีก่รมปศุสัตว์ ด าเนินการตรวจและ
ให้การรับรองการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดี

• 1.ฟาร์มไก่เนื้อ

• 2.ฟาร์มสุกร
• 3.ฟาร์มโคนม
• 4.ฟาร์มไก่พันธ์
• 5.สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

• 6.ฟาร์มไก่ไข่
• 7.ฟาร์มเป็ดพันธ์
• 8.ฟาร์มเป็ดเนื้อ
• 9.ฟาร์มผึ้ง

• 10.ฟาร์มโคเน้ือ

11.ฟาร์มนกกระทา

12.ฟาร์มเป็ดไข่
13.ฟาร์มแพะเนื้อ
14.ฟาร์มแพะนม
15.ฟาร์มแกะเนื้อ

16.ฟาร์มนกเขาชวาเสียง
17.ฟาร์มห่าน
18.ฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย
19.ฟาร์มจิ้งหรีด

• 20.ฟาร์มกวาง

• 21.ปางช้าง
• 22.ควายเนื้อ
• 23.คอกสุนัข
• 24.นาเกลือทะเลธรรมชาติ

• 25.ควายนม
• 26.นกสวยงาม
• 27.ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพ่ือ

การบริโภค



ไก่ไข่
(ประกาศ กพ. 2563 )

ไก่ไข่ > 100,000 ตัว
(21 กพ. 2564)

ไก่ไข่ 1,000-99,999 ตัว
(21 กพ. 2568)

ปางชา้ง
(ประกาศ สค. 2565)

19 สค. 2567

สุกร 
(ร่าง) ยงัไม่ประกาศ

สุกรขุน 500 ตัวขึ้นไป
สุกรแม่พันธุ์ 95 ตัวขึ้นไป

กฏกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคบัด้านฟาร์มปศุสัตว์



ขอบข่ายการบังคบัใช้มาตรฐานฟาร์มสุกร

เม่ือประกาศลงราชกจิจานุเบกษา 
1.ฟาร์มเลี้ยงสุกรขุน 1,500 ตัวขึ้นไป  หรือแม่พันธุ์ 120 ตัวขึ้นไป
ระยะเวลาปรับเปลี่ยนภายใน 90 วัน
2. ฟาร์มเลี้ยงสุกรขุนตั้งแต่ 500-1,499 ตัว หรือแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 95-119
ระยะเวลาปรับเปลี่ยนไม่เกิน 180 วัน

➢ ผูเ้ล้ียงสุกรท่ีไม่อยูใ่นเกณฑ ์แต่ประสงคท์ ามาตรฐานฟาร์ม สามารถยืน่ขอรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มไดเ้ป็นภาคสมคัรใจ

➢ ไม่ใชบ้งัคบัฟาร์มสุกรท่ีไดรั้บรองอินทรีย ์หรือหมูหลุม จากกรมปศุสตัว์



X ฉบับเก่า ฉบับปัจจุบัน





กระบวนการด าเนินงานจัดท า
มาตรฐานบังคบัฟาร์มสุกร

คาดการณ์
ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ภายในปี 2565

กรมปศุสัตวมี์หนงัสือถึงมกอช. 
กษ.0615/24066 ลวท.  30 สค. 2561
ขอใหพ้ิจารณาการก าหนดมาตรฐานบงัคบั

23มิย. – 22 สค. 64

30กค. – 27 กย. 64

8 เมษ. 64

**

62-63 
ประชุมและสัมมนาในพ้ืนท่ี

1 ธค. 64



ยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลกัฐาน

สรุปผลการตรวจ

คณะผูต้รวจประเมิน

นดัตรวจประเมิน

เขา้ตรวจประเมิน

แกไ้ข/ปรับปรุง

คณะกรรมการรับรองฯ (ปศุสัตวเ์ขต) พิจารณา

จดัท าใบรับรอง/หนงัสือแจง้ผล

พบ
ขอ้บกพร่อง

แจง้ผล

ไม่ผา่น

ปศุสัตวเ์ขตยื่นขอรับการอบรมเกษตรกร

ขั้นตอน
การขอรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม

จดัอบรม

45 วนั

30 วนั30 วนั

30 วนั สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั



หลกัเกณฑ์มกษ.ฉบับใหม่คล้ายคลงึมกษ.ฉบับเดมิ
ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว สามารถย่ืนขอรับรองฟาร์มได้
โดยไม่ต้องรอประกาศบังคบั

กรณใีบประกาศนียบัตรฯ ช ารุด สูญหาย ให้แจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพท.เสนอมายงัสนง.ปศข. ออกใบแทน



ใบรับรองการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์

บงัคบั ท ัว่ไป



Biz portal: ระบบให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอเิลก็ทรอนิกส์

ยงัเป็นแผนการน าร่อง ทดลองใช้ในจังหวดัราชบุรีก่อน ปี 2566



บทก าหนดโทษตามมาตรฐานบังคบั



บทก าหนดโทษตามมาตรฐานบังคบั



ประเดน็การพจิารณา
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่มาตรฐานบงัคบัฟาร์มสุกร



ประเดน็การพจิารณา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่มาตรฐานบังคบัฟาร์มสุกร

1.ข้อมูลผู้เลีย้งสุกร
ปัจจุบัน

2. การได้รับใบรับรอง
มาตรฐานบังคบั

3. การขอใบอนุญาต
เป็นผู้ผลติ

ฟาร์ม gap
ฟาร์ม non-gap ฟาร์ม gapฟาร์ม gap



จ านวนฟาร์มสุกรเกณฑ์บงัคบัในพืน้ทีเ่ขต 7

จงัหวดั

ฟาร์ม Non-Gap (ส ารวจเม่ือ มกราคม 2564) ฟาร์ม Non-Gap  ทีไ่ด้รับรองเพิม่ในปี 64-65 ฟาร์ม Gap ปัจจุบัน (ข้อมูล ตุลาคม 2565)
แม่พนัธ์ุ
95-119 
ตวั

แม่พนัธ์ุ 120 
ตวัข้ึนไป

สุกรขนุ 
500-1,499 

ตวั

สุกรขนุ 
1,500 ตวั
ข้ึนไป

รวม
แม่พนัธ์ุ 95-
119 ตวั

แม่พนัธ์ุ 120 
ตวัข้ึนไป

สุกรขนุ 
500-1,499 

ตวั

สุกรขนุ
1,500 ตวั
ข้ึนไป

รวม
แม่พนัธ์ุ 95-
119 ตวั

แม่พนัธ์ุ 120 
ตวัข้ึนไป

สุกรขนุ 
500-1,499 

ตวั

สุกรขนุ 
1,500 ตวัข้ึน

ไป

รวม         
GAP 
ทั้งหมด

ราชบุรี 4 89 35 91 219 3 16 3 15 37 3 70 10 51 136
กาญจนบุรี 1 27 54 55 137 0 6 8 41 55 1 27 27 97 155
สมุทรสาคร ไม่มีฟาร์มสุกร
สมุทรสงคราม 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
เพชรบุรี 3 6 46 9 64 1 4 0 1 5 3 23 33 6 65
นครปฐม 34 13 90 2 139 1 4 2 2 9 1 18 13 11 45
ประจวบ
คีรีขนัธ์ 0 6 30 10 46 0 3 4 1 8 1 8 20 6 39
สุพรรณบุรี 3 3 93 67 166 3 3 39 63 105 0 47 52 133 241

1. ขอ้มูลฟาร์ม gap , non - gap

แผนด าเนินการ : 1. ส ารวจข้อมูล non – gap ในเกณฑ์บังคับปัจจุบัน  ภายใน 31 ตุลาคม 2565
2. ส ารวจ gap ที่ได้รับรองและมีขนาดสุกรตามเกณฑ์



2. การขอรับใบรับรองมาตรฐานบังคบั 

บงัคบัท ัว่ไป

เม่ือได้มีกฎกระทรวงบังคบัใช้เป็นทางการแล้ว ผู้ที่ได้รับรอง gap สุกรก่อนหน้าการประกาศบังคบั 
ต้องแจ้งขอเปลีย่นแปลงรูปแบบใบรับรอง และรับแผ่นป้ายบังคบัต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ก่อนวนัที่มีผลบังคบั



3. การขอรับใบอนุญาตตามพรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 2551

เม่ือก าหนดมาตรฐานบงัคบั หา้มผูใ้ดผลิต ส่งออก หรือน าเขา้ เวน้แต่
ไดรั้บใบอนุญาต     ***ไม่สามารถขายสินค้าเกษตรน้ันได้

ขอใบรับรองเป็นผูผ้ลิตจากส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาติ หรือผา่นระบบ TAS license

ผูป้ระกอบการท่ีเล้ียงและส่งออกดว้ย ตอ้งขอรับทั้งใบอนุญาต
เป็นผูผ้ลิต และผูส่้งออก คนละฉบบั



3. การขอรับใบอนุญาตตามพรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 2551

TAS License

❑ ระบบยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตเป็นผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้ าเขา้
และการแจง้น าเขา้-ส่งออกสินคา้เกษตรตามมาตรฐานบงัคบั

❑ ใช้ได้กับ smartphone, tablet, computer, notebook

https://tas.acfs.go.th/nsw/

https://tas.acfs.go.th/nsw/




ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7

โทรศพัท:์โทร. 0-3425-0982 ต่อ 15
E-mail: certify_rg07@dld.go.th


