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เกณฑการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR

    1.1.1 มีหลักฐานแสดงการยินยอมใหประกอบกิจการจากราชการสวนทองถิ่น MAJOR

    1.1.2 ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเสี่ยงตอการปนเปอนของอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เชน โรงงาน

            อุตสาหกรรม แหลงรวมขยะ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพของสุกรและคน รวมทั้งสวัสดิภาพสัตว หรือมี

            มาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

    1.1.3(1) ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีเสนทางการคมนาคมที่สามารถขนสงสุกร อาหารสัตว เวชภัณฑและอุปกรณตางๆ ไดสะดวก MINOR

    1.1.3(2) ไมอยูในบริเวณที่น้ําทวมขังได หรือมีมาตรการรองรับหากเกิดกรณีน้ําทวม MINOR

    1.1.4 มีแหลงน้ําที่สะอาด และใชเพียงพอ MAJOR

    1.2.1 มีพื้นที่ขนาดเพียงพอและเหมาะสมในการเลี้ยงสุกร ไมหนาแนนจนกอให เกิดปญหาสิ่งแวดลอม 

           สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว

    1.2.2  มีรั้วหรือแนวกั้นธรรมชาติที่สามารถควบคุมการเขา-ออกของคนและปองกันสัตวอื่นจากภายนอกได MAJOR

    1.2.3  มีการวางผังฟารมสุกรที่เอื้อตอการปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ กําหนดพื้นที่ปฏิบัติงานเปนสัดสวน เชน

          - พื้นที่เลี้ยงสัตว MAJOR

          - พื้นที่เก็บอาหารสัตว MAJOR

          - พื้นที่สําหรับแยกและรักษาสุกรปวย MAJOR

          - พื้นที่รวบรวมขยะและมูล MAJOR

          - พื้นที่ทําลายซาก MAJOR

          - พื้นที่จําหนายสุกร MINIOR

          - จัดแบงพื้นที่อาคารสํานักงานและที่พักอาศัยเปนสัดสวนแยกจากพื้นที่เลี้ยงสัตว MAJOR

   1.2.4(1) มีมาตรการในการปองกันสัตวตางๆ เขาสูพื้นที่สวนการผลิต MAJOR

   1.2.4(2) มีการควบคุมการเขา-ออกของคนผานทางชองทางเขา-ออกที่กําหนด เพื่อปองกันการปนเปอนขาม MAJOR

    1.3.1 มีโครงสรางโรงเรือนที่แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ดี งายตอการทําความสะอาดและ

           บํารุงรักษา

    1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงสุกร และมีสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนเหมาะสมกับสายพันธุขนาดและอายุ

            ของสุกร อางอิงตามคูมือการจัดการฟารม

    1.3.3 กรณีโรงเรือนปดซึ่งมีการควบคุมสภาพแวดลอม ไดแก อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ และแสงสวาง 

            ใหมีสัญญาณเตือนและมีมาตรการดําเนินการในกรณีอุปกรณอัตโนมัติไมทํางาน ไฟฟาดับหรือขัดของ

        1) การเตรียมโรงเรือนกอนนําสุกรเขาเลี้ยง MINOR

        2) การจัดการฟารม MINOR

        3) ระบบการเลี้ยงสุกร MINOR

        4) การจัดการอาหารและน้ําสําหรับสุกร MINOR

        5) การทําความสะอาดและบํารุงรักษาโรงเรือน และอุปกรณ MINOR

        6) การจัดการดานสุขภาพสุกร  MINOR

        7) การควบคุมสัตวพาหะ MINOR

        8) การจัดการดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม MINOR

        9) การจัดการดานสวัสดิภาพสัตว MINOR

       10) การบันทึกขอมูล MINOR

    2.1.2 มีการจัดทําเอกสารสําหรับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่สําคัญ MINOR

ชื่อฟารม........................................................................................................................................

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2.....................................................................  3................................................................

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2.....................................................................  3................................................................

คณะผูตรวจประเมิน 1.....................................................................     2.....................................................................  3................................................................

              หลักเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร (มกษ.6403-2565)

หัวขอ
ผลการตรวจ

1. องคประกอบของฟารม

   1.2  ผังและลักษณะของฟารม

   1.1  สถานที่ตั้ง

   1.3  โรงเรือน

2. การจัดการฟารม

    2.1 มีคูมือการจัดการฟารมที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สําคัญภายในฟารม ไดแก

 MINOR

MAJOR

MINOR

MINOR

MAJOR
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เกณฑการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR

    2.2.1 ใชอาหารสัตวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสุกร ตามพระราชบัญญัติ

           ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558

    2.2.2 หามใชสารตองหามตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 MAJOR

    2.2.3(1) การผสมยาลงในอาหารสัตวใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกร MAJOR

    2.2.3(2) แยกพื้นที่เก็บอาหารสัตวผสมยาออกจากพื้นที่เก็บอาหารทั่วไปและมีปายบงชี้ MAJOR

    2.2.4 มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวทางกายภาพเบื้องตน MAJOR

    2.2.5 จัดภาชนะและอุปกรณใหอาหารเหมาะสมกับอายุ ขนาด และจํานวนของสุกร และจัดวางในตําแหนง

           ที่สุกรทุกตัวเขากินอาหารได

    2.2.6 มีสถานที่เก็บอาหารสัตวและวัตถุดิบอาหารสัตวที่สะอาด ระบายอากาศดี สามารถปองกันความชื้น เชื้อรา 

            และสัตวพาหะตางๆ ได โดยแยกออกจากสถานที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณและสารเคมีเปนพิษ

            อาหารสัตวที่บรรจุในถุงหรือกระสอบไมควรวางสัมผัสพื้นโดยตรง

    2.2.7  นําอาหารสัตวที่เก็บไวกอนออกใชกอน (first in - first out) MINOR

    2.2.8  น้ําที่ใชในฟารมไดรับการปองกันการปนเปอนจากสิ่งที่เปนอันตราย หรือมีมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพ

            กอนนํามาใช

    2.2.9(1)  มีน้ําสะอาดใหสุกรกินไดอยางทั่ว MAJOR

    2.2.9(2) ควรมีผลตรวจตัวอยางคุณภาพน้ําดานจุลินทรียอยางนอย 1 ครั้ง ในวงรอบอายุการรับรองมาตรฐาน REC

            อางอิงคุณภาพ Standard Plate Count ไมเกินกวา 500 CFU, เอ็มพีเอ็น (MPN) นอยกวา 2.2 หนวย

            โคลิฟอรมออรแกนิสซัมตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร, อีโคไล (E. coli) ตองไมมีเลย

   2.3 การจัดการโรงเรือน อุปกรณ และการบํารุงรักษา

    2.3.1 ทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณใหถูกสุขลักษณะ และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน

           ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุกรและบุคลากร

    2.3.2 นํามูลสัตวออกและทําความสะอาด ไมใหเกิดการหมักหมมภายในโรงเรือนและบริเวณรอบๆ MINOR

    2.3.3 ภายหลังจากยายสุกรออกจากโรงเรือน ใหทําความสะอาด ฆาเชื้อคอกและอุปกรณ และปดพักไวกอนนํา

           สุกรรุนใหมเขาเลี้ยง ตามระยะเวลาที่กรมปศุสัตวกําหนด

    2.3.4 มีมาตรการควบคุมและกําจัดสัตวพาหะที่เหมาะสม MAJOR

    3.1 มีจํานวนบุคลากรเพียงพอ จัดแบงหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน โดยคํานึงถึงจํานวนสุกรที่เลี้ยง MINOR

    3.2 บุคลากรมีความรูความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรที่ทําหนาที่เลี้ยงสุกรตองมีความรู

         โดยไดรับการฝกอบรมหรือการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงานในการเลี้ยงสุกร 

    3.3 มีสัตวแพทยที่มีใบรับรองเปนสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกรจากกรมปศุสัตว MAJOR

    3.4 บุคลากรมีสุขลักษณะสวนบุคคลที่ดี และไดรับการตรวจสุขภาพประจําปรวมถึงโรคติดตอระหวางสัตวและ

         คนที่สําคัญ โดยใชแบบฟอรมใบรับรองแพทยที่ไดรับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภา

    3.5 มีมาตรการปองกันการปนเปอนเชื้อกอโรคเขาสูสวนการผลิตผานทางบุคลากร เชน การจัดเตรียมหองอาบน้ํา 

         เครื่องแตงกายและรองเทาสําหรับผูปฏิบัติงาน

    3.6 บุคลากรที่เจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อซึ่งอาจปนเปอนสูระบบการผลิต หามเขาปฏิบัติงานภายในสวน

         โรงเรือนเลี้ยงสุกร

    4.1.1 มีมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพในการปองกันและควบคุมโรคอยางเหมาะสม ภายใตการกํากับดูแล

            ของสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกร หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกร

    4.1.2 มีมาตรการปองกันโรคที่อาจมากับสุกรรุนใหมที่นําเขาฟารม MAJOR

    4.1.3 มีการปองกันและควบคุมโรคที่มากับยานพาหนะ อุปกรณและบุคคลกอนเขา-ออกฟารมรวมถึง

           มีการจดบันทึกการผานเขา-ออกฟารมที่สามารถตรวจสอบได ดังนี้

          บุคคล

          (1) มีการจดบันทึกการผานเขา-ออกฟารมของบุคคลที่สามารถตรวจสอบได MAJOR
          (2) ผูที่จะเขาในสวนการผลิตสุกรตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนของเชื้อกอโรค อาบน้ํา ฆาเชื้อ
               เปลี่ยนเครื่องแตงกายและรองเทาสําหรับสวนการผลิตสุกร
          ยานพาหนะ
          (1) มีบันทึกการเขา-ออกฟารมของยานพาหนะทุกชนิด MAJOR
          (2) ยานพาหนะที่เขาฟารมสุกร ตองผานการฆาเชื้อที่เหมาะสมโดยเฉพาะลอยานพาหนะ MAJOR

MAJOR

MAJOR

MAJOR

MAJOR

MAJOR

MAJOR

หัวขอ
ผลการตรวจ

MAJOR

MAJOR

   4.1  การปองกันและควบคุมโรค

4. สุขภาพสัตว

              หลักเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร (มกษ.6403-2565)

   2.2 การจัดการอาหารและน้ํา

MAJOR

MAJOR

MINOR

3. บุคลากร

MINOR
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เกณฑการ หมายเลข

พิจารณา ประเมิน แกไข1 แกไข2 CAR

          อุปกรณ 
          มีวิธีฆาเชื้ออุปกรณที่ใชในการดําเนินกิจกรรม กอนนําอุปกรณเขาเขตพื้นที่เลี้ยงสุกร MAJOR
    4.1.4 มีโปรแกรมการสรางภูมิคุมกันโรค รวมถึงการกําจัดพยาธิภายในและภายนอก ภายใตการดูแล

           ของสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกร

    4.1.5 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยวาเกิดโรคระบาดตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว

           พ.ศ. 2558 และคําแนะนําของกรมปศุสัตว

    4.2.1 การบําบัดโรคสัตวตองอยูภายใตการกํากับดูแลของสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกรโดยปฏิบัติตาม

           พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

    4.2.2 การใชเข็มฉีดยาสุกร ตองมีวิธีปฏิบัติงานในการปองกันไมใหเข็มฉีดยาหักคางในตัวสัตว และมีมาตรการ

            แกไขในกรณีที่เกิดปญหา

   5.1 เลี้ยงหรือดูแลใหสุกรมีความเปนอยูในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู อาหารและน้ําอยางเพียงพอ

        โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557

   5.2 กรณีที่สุกรปวย บาดเจ็บ หรือพิการ ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายได ใหปฏิบัติอยางเหมาะสมไมใหเกิด

        ความทุกขทรมาน โดยการพิจารณาทําการุณยฆาตใหอยูภายใตการกํากับดูแลของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม

        สุกรหรือบุคลากรที่ไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกร

   6.1 จัดเก็บขยะมูลฝอยในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด นําไปกําจัดอยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ MINOR

   6.2 มีวิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย แยกจากขยะทั่วไป MAJOR

   6.3 กําจัดและทําลายซากสุกรดวยวิธีที่เหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกร

        หากใชการฝง ตองอยูในบริเวณน้ําทวมไมถึงและหางจากแหลงน้ํา โดยฝงใตระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร

        กลบหลุมและคลุมดินใหแนนเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร โรยปูนขาวหรือราดดวยยาฆาเชื้อ

   6.4(1) มีระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ําทิ้ง โดยน้ําทิ้งจากฟารมสุกรตองเปนไปตามประกาศกระทรวง

        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวาดวยการกําหนดใหการเลี้ยงสุกรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูก

        ควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม และประกาศกระทรวง

        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวาดวยมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภท

        การเลี้ยงสุกร

   6.4(2) กรณีฟารมสุกรประเภท ก. (มีหนวย นปส เกิน 600 หนวยปศุสัตวหรือมีจํานวนสุกรขุนมากกวา 5,000 ตัว) MINOR

       ระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งใหออกแบบและรับรองแบบโดยวิศวกรวิชาชีพพรอมมีหลักฐานแนบ

   6.5 มีการจัดการมูลสุกรและการปองกันกลิ่นรบกวน เชน ทําปุยหรือผลิตกาซชีวภาพ MAJOR

         1) ขอมูลเกี่ยวกับตัวสุกร เชน หมายเลข อายุ เพศ พันธุ ประวัติการผสมพันธุ การคลอด การไดรับวัคซีน และ

             การรักษาพยาบาล

         2) การจัดการอาหารและน้ํา เชน แหลงที่มาของอาหารและน้ํา การใหอาหารและน้ํา MINOR

         3) การรับสุกรที่แสดงแหลงที่มา MAJOR

         4) การจําหนายและกระจายสุกร MAJOR

         5) การเขา-ออกของบุคคลและยานพาหนะ MAJOR

         6) การใชสารเคมี ยาฆาเชื้อ หรือวัตถุอันตราย MAJOR

         7) การใชวัคซีนและยาสัตว เชน ใบสั่งยาสัตว ใบมอบหมายการใชยาสัตว MAJOR

         8) -ขอมูลบุคลากร เชน ประวัติบุคลากร ประวัติการฝกอบรมหรือการถายทอดความรู หนาที่ความรับผิดชอบ MINOR

            -มีผลการตรวจสุขภาพประจําป MAJOR

         9) บันทึกที่เกี่ยวของกับการบําบัดน้ําเสีย เชน หากระบายน้ําสูภายนอกตองมีผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง MAJOR

    7.2 ใหเก็บรักษาบันทึกขอมูลเปนเวลาอยางนอย 3 ป MINOR

หมายเหตุ:

ขอบกพรองรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของหลักเกณฑการตรวจประเมินและสงผลรายแรงตอระบบการผลิต

ขอบกพรองไมรุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของหลักเกณฑการตรวจประเมิน แตไมสงผลรายแรงตอการผลิต

ขอสังเกต (Reccommenation) หมายถึง สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยไวหรือละเลยอาจนําไปสูขอบกพรองได

MAJOR

MAJOR

   7.1 มีการบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สําคัญในการจัดการฟารม ที่มีผลกระทบตอสุขภาพสุกร

        และการควบคุมโรค การจัดการดานการผลิต รวมถึงการจัดการดานสิ่งแวดลอม ดังนี้

MAJOR

MAJOR

MAJOR

7. การบันทึกขอมูล

   4.2 การบําบัดโรคสัตว

MAJOR

MAJOR

5. สวัสดิภาพสัตว

6. สิ่งแวดลอม

MAJOR

              หลักเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร (มกษ.6403-2565)

หัวขอ
ผลการตรวจ

MAJOR
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