
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออก
ใบรับรองการปฏบิัติทางการเกษตรทีด่ี

ด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558

สพ.ญ. ศศิภา แกว้ประเสริฐ

ส่วนรบัรองดา้นการปศุสตัว์

ส  านักพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสินคา้ปศุสตัว์



ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

พ.ศ. 2558

• ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง    
มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์
• พ.ศ. 2542, 2543, 2544, 2546, 2548, 2551

ฉบับท่ี 7



• มาตรฐานฟารม์เลี้ ยงไก่เน้ือ

• มาตรฐานฟารม์เลี้ ยงสุกร

• มาตรฐานฟารม์โคนมและการผลิตน ้านมดิบ

เร่ิมตน้ตั้งแต่ปี 2542 โดยกรมปศุสตัว์

• มาตรฐานฟารม์เลี้ ยงไก่พันธุ์

• มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตวปี์ก

• มาตรฐานฟารม์ไก่ไข่

ทีม่าของมาตรฐานฟารม์



• มาตรฐานฟารม์เป็ดพันธุแ์ละเป็ดเน้ือ

9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – จัดตั้ง มกอช.

• การปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดี

ผ้ึง, โคเน้ือ, เป็ดไข่, นกกระทา, แกะเน้ือ, 

แพะเน้ือ, นกเขาชวาเสียง 



เริ่มตั้งแตปี่ 2552 ซ่ึงในปัจจุบันมีการประกาศดา้นฟารม์ปศสัุตว์

จ  านวน 17 ฉบับ 

ตวัอยา่ง มกษ.

มกษ. 6901-2552 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่เนือ้
มกษ. 6403-2558 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร
มกษ. 6402-2552 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม

http://www.acfs.go.th/standard/system_standards.php

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร:

การปฏิบตัิทางการเกษตรทีด่ีส  าหรบัฟารม์เลี้ ยงสตัว ์

ตามพระราชบญัญตัิมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551



16 ชนิดฟารม์ 1 สถานที่ฟักไข่สัตวปี์ก

การปฏิบตัทิางการเกษตรที่ดี

1. เป็ดเนื้อ
2. เป็ดพนัธ์ุ
3. ผึง้
4. เป็ดไข่

5. นกกระทา
6. แพะเนื้อ
7. แกะเนื้อ
8.นกเขาชวาเสียง

9. ไก่เนื้อ
10. โคนม 
11. แพะนม
12. สถานทีฟั่กไข่สัตว์ปีก

13. ไก่ไข่
14. โคเนื้อ
15. ห่าน
16. ไก่พนัธ์ุ
17.  สุกร



ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

พ.ศ. 2558



ขอบเขตในระเบยีบ ฯ 

หมวดท่ี 1 คุณสมบัติของผูป้ระกอบการและสถานประกอบการท่ี

ขอรบัการรบัรอง

หมวดท่ี 2 การขอรับการรับรอง การตรวจประเมิน การออก

ใบรบัรอง และเง่ือนไขส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัการรบัรอง

หมวดท่ี 3 อายุใบรบัรองและการต่ออายุใบรบัรอง
หมวดท่ี 4 การตรวจติดตาม การยกเลิกการรบัรอง

หมวดท่ี 5 การพกัใชแ้ละเพิกถอนการรบัรอง
หมวดท่ี 6 การอุทธรณ์
หมวดท่ี 7 การจดัท าและเก็บขอ้มลู



การปฏิบตัทิางการเกษตรทีด่ีดา้นปศุสตัว์

 Good Agricultural Practice for Livestock (GAP for 

Livestock) 

 หมายความว่า วิธีปฏิบัติว่าดว้ยองคป์ระกอบของสถานประกอบการ การ

จดัการอาหารสตัว ์การจดัการทรัพยากรน ้าท่ีใชเ้ลี้ ยงสตัว ์การจดัการฟาร์ม

เลี้ ยงสตัว ์การจดัการสขุภาพสตัว ์การจดัการสิ่งแวดลอ้ม การจดัการดา้น

สวสัดิภาพสตัว ์และระบบการบนัทึกขอ้มูล เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ ถูก

สุขลกัษณะ และปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคตามประเภทสตัวช์นิดต่างๆตาม

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ และ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การรบัรองการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีดา้นปศุสตัว์

คณะ

ผูต้รวจ

ประเมิน

คณะกรรม

การ

รบัรอง

ผูต้รวจ

ประเมิน
กรรมการ



สถานประกอบการและผูป้ระกอบการ

ฟาร์มเลี้ยงสัตวห์รือสถานที่ฟักไข่สัตวปี์ก

เจา้ของสถานประกอบการหรือผูจ้ดัการ
สถานประกอบการหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบ
อ  านาจจากเจา้ของสถานประกอบการ 
ที่ยื่นขอการรับรองการปฏิบตัิทางการเกษตร
ที่ดีดา้นปศุสัตว์



คุณสมบตัิ

 ผ่านการฝึกอบรม “หลกัสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีดา้นปศุสตัว”์

หรือ “หลกัสูตรมาตรฐานฟารม์เลี้ ยงสตัว”์ ส าหรับผูป้ระกอบการ และไดร้ับ

ใบประกาศนียบตัรจากส านักงานปศุสตัวเ์ขต กรมปศุสตัว์

 ไม่เป็นผูถู้กเพิกถอนการรบัรอง 

เวน้แต่เคยถูกเพิกถอนการรบัรองมาแลว้

มากกว่า 3 ปี

 ไดป้รับปรุงสถานประกอบการ

ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

 มีสตัวแพทยท่ี์มีใบรับรองสตัวแพทยผู์ค้วบคุมฟารม์เลี้ ยงสตัวจ์ากกรมปศุสตัว์



คณะผูต้รวจประเมินและผูต้รวจประเมิน

คณะผูต้รวจประเมิน

(Audit Team)

ผูต้รวจประเมิน

(Auditor)

คณะผูต้รวจประเมินการปฏิบตัิทาง
การเกษตรที่ดีดา้นปศุสัตว ์ซ่ึงเป็น
กลุ่มบุคคลที่ด  าเนินการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการ

ผูต้รวจประเมินการปฏิบตัิทาง
การเกษตรที่ดีดา้นปศุสัตว์ ซ่ึงเป็น
บุคคลที่ด  าเนินการตรวจประเมิน
สถานประกอบการ



องคป์ระกอบ

 ตรวจประเมินอยา่งน้อย 2 คน

 มีใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพทางสตัวแพทยช์ั้นหน่ึง อยา่งน้อย 1 คน

ตอ้งมี : หัวหนา้ผูต้รวจประเมิน (lead auditor) 1 คน

มี : ผูต้รวจประเมิน (auditor)

ผูเ้ชี่ยวชาญ (technical expert)

ผูสั้งเกตการณ ์ (observer)

ผูต้รวจประเมินฝึกหัด (Provisional Auditor)



ผูต้รวจประเมิน ( Auditor )

 จบการศึกษาขั้นต า่ระดับปริญญาตรี สาขาสตัวแพทยศาสตร ์หรือสตัวบาล 

หรือสตัวศาสตร ์หรือสาขาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัปศุสตัว์

 ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตร “ผูต้รวจประเมินการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี

ดา้นปศุสตัว”์ หรือ “หลกัสูตรผูต้รวจรับรองมาตรฐานฟารม์เลี้ ยงสตัว”์ จาก

กรมปศุสตัว์

 มีประสบการณท์ างานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัดา้นปศุสตัว(์นับรวมประสบการณ์

ท างานในหน่วยงาน และ/หรือองคก์รอื่นนอกเหนือจากกรมปศุสตัว)์  ไม่นอ้ย

กว่า 2 ปี และมีประสบการณเ์ขา้ร่วมตรวจประเมินในฐานะผูต้รวจประเมนิ

ฝึกหดัอย่างนอ้ย 10 ครั้ง 

 ปฏิบัติงานอยูท่ี่ส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดัหรือส านักงานปศุสตัวอ์ าเภอ



หวัหนา้คณะผูต้รวจประเมิน(Lead Auditor)

 จบการศึกษาขั้นต า่ระดับปริญญาตรี สาขาสตัวแพทยศาสตร ์หรือสตัวบาล 

หรือสตัวศาสตร ์หรือสาขาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัปศุสตัว์

 ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตร “ผูต้รวจประเมินการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี

ดา้นปศุสตัว”์ หรือ “หลกัสูตรผูต้รวจรับรองมาตรฐานฟารม์เลี้ ยงสตัว”์ จาก

กรมปศุสตัว์

 มีประสบการณต์รวจประเมินในฐานะผูต้รวจประเมนิอย่างนอ้ย 5 ครั้ง  

และไดร้ับการประเมินสมรรถนะเหมาะสมเป็นหวัหน้าคณะผูต้รวจประเมิน

จากส านักงานปศุสตัวเ์ขต

 ปฏิบัติงานอยูท่ี่ส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดัหรือส านักงานปศุสตัวอ์ าเภอ



เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ คุณสมบัติครบถ้วน 4 ข้อ

ปศุสัตว์จังหวัดลงนาม

FM-GAP-REG-02 (ขอข้ึนทะเบียน)

ส านักงานปศุสัตว์เขต

- ส ำเนำใบประกำศนียบัตรอบรม
- ส ำเนำแบบฟอร์ม FM-GAP-REG-01 (ประวัติกำรตรวจประเมิน)
- ส ำเนำใบปริญญำบัตร(Transcript)
- ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ง(ถ้ำมี)
- ส ำ เนำแบบฟอร์มร หัส FM-GAP-INT-01 (ผลกำ รประเมิน
สมรรถนะเป็นหัวหน้ำคณะผู้ตรวจฯ) กรณีขอข้ึนทะเบียน     
เป็นหัวหน้ำผู้ตรวจประเมิน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้ึนทะเบียนเป็นหัวหนา้คณะผู้ตรวจฯและผู้ตรวจฯ

FM-GAP-REG-03 (ข้ึนทะเบียน)

สพส.



หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

 ตรวจประเมินการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีดา้นปศุสตัว์

 ตรวจสอบและสอบสวนสถานประกอบการ

 ตรวจสอบและสอบสวนสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์เล้ียงสตัว์

 อ่ืนๆตามท่ีอธิบดีกรมปศุสตัวส์ัง่การ



ผูต้รวจประเมินฝึกหดั (Provisional Auditor)

 บุคคลผูอ้ยู่ระหว่างการฝึกหัดการตรวจประเมิน

 ใหข้อ้คิดเห็น วิเคราะห ์หรือเสนอขอ้บกพร่องใหแ้ก่คณะผูต้รวจประเมิน

 จัดท าเอกสารประกอบการตรวจประเมิน หรืออืน่ๆ

 ขอบข่ายหนา้ที่ตามที่หัวหนา้ผูต้รวจประเมินมอบหมาย



ผูเ้ช่ียวชาญ ( Technical Expert )

 บุคคลผูใ้หค้วามรู ้หรือความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแก่คณะผูต้รวจ

ประเมิน

 ใหข้อ้คิดเห็น วิเคราะห ์ตามประเด็นที่ผูต้รวจประเมินซักถาม

 ขอบข่ายหนา้ที่ตามที่หัวหนา้ผูต้รวจประเมินมอบหมายในทีม

 ไม่มีอ  านาจในการตดัสินและสรุปผลการตรวจประเมิน

 ความเห็นจะถูกน ามากล่าวอา้งในการตรวจประเมิน



ผูส้งัเกตการณ ์( Observer )

 ผูติ้ดตามมากบัคณะผูต้รวจประเมินแต่ไม่ไดด้ าเนินการตรวจประเมิน

 ไม่ใช่ผูต้รวจ ไม่มีอ  านาจในการตดัสินการตรวจประเมิน

 เสนอความเห็นตอ่คณะผูต้รวจประเมินไดแ้ต่ความเห็นน้ันจะไม่ถกูน ามา

กล่าวอา้ง



คณะกรรมการรบัรอง

คณะกรรมการ

รบัรอง 

(Certification 

Committee)

คณะกรรมการรับรองการปฏิบตัิ
ทางการเกษตรที่ดีดา้นปศุสัตว ์ ที่
ไดรั้บการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว ์
ให้ท  าหน้าที่พจิารณาให้การรับรอง 
คงไวซ่ึ้งการรับรอง ต่ออายุการ
รับรอง พกัใชก้ารรับรอง เพกิถอน
การรับรอง และยกเลิกการรับรอง



องคป์ระกอบ

ประกอบดว้ย

- ประธานคณะกรรมการ

- กรรมการ

- เลขานุการคณะกรรมการ

 อยา่งน้อย 3 คน

 มีใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพทางสตัวแพทย์

ชั้นหน่ึง อยา่งน้อย 2 คน

*ไม่มีผูต้ดัสิน

การรบัรอง*



คุณสมบตัิ

 จบการศึกษาขั้นต า่ระดับปริญญาตรี สาขาสตัวแพทยศาสตร ์หรือสตัวบาล 

หรือสตัวศาสตร ์หรือสาขาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัปศุสตัว์

 ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตร “ผูต้รวจประเมินการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี

ดา้นปศุสตัว”์ หรือ “หลกัสูตรผูต้รวจรับรองมาตรฐานฟารม์เลี้ ยงสตัว”์ จาก

กรมปศุสตัว์

 มีประสบการณท์ างานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัดา้นปศุสตัว(์นับรวมประสบการณ์

ท างานในหน่วยงาน และ/หรือองคก์รอื่นนอกเหนือจากกรมปศุสตัว)์

รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 5 ปี และมีประสบการณเ์ขา้ร่วมการตรวจประเมินใน

ฐานะผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูส้งัเกตการณอ์ยา่งนอ้ย 20 ครั้ง

 ปฏิบัติงานอยูท่ี่ส านักงานปศุสตัวเ์ขต



หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ

 พิจารณาใหก้ารรบัรอง คงไวซ้ึ่งการรบัรอง ต่ออายุการรบัรอง พกัใช้

การรบัรอง เพิกถอนการรบัรอง และยกเลิกการรบัรอง

 ตรวจติดตามภายในส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดั

 ประเมนิสมรรถนะหวัหน้าคณะผูต้รวจประเมนิ และผูต้รวจประเมนิ
 ตรวจสอบและสอบสวนสตัวแพทย์ผูค้วบคมุฟารม์เลี้ยงสตัว์

 อ่ืนๆตามท่ีอธิบดีกรมปศุสตัวส์ัง่การ



เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ คุณสมบัติครบถ้วน 4 ข้อ

ปศุสัตว์เขตลงนาม

FM-GAP-REG-02 (ขอข้ึนทะเบียน)

สพส.

- ส ำเนำใบประกำศนียบัตรอบรม
- ส ำเนำแบบฟอร์ม FM-GAP-REG-01 (ประวัติกำรตรวจ  
ประเมิน)
- ส ำเนำใบปริญญำบัตร(Transcript)
- ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ช้ันหน่ึง(ถ้ำมี)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้ึนทะเบียนเป็นกรรมการรับรอง

FM-GAP-REG-04 (ข้ึนทะเบียน)



การ
ฝึกอบรม

การย่ืน
ขอรับรอง

การตรวจ
ประเมิน

การตัดสิน
การรับรอง

การให้การ
รับรอง

1

ขั้นตอนการขอรับรองการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีดา้นปศสุัตว์

2 3 54



จัดโดยส านักงานปศุสัตว์เขต หลกัสูตร 1-2 วนั 
และออกใบประกาศนียบัตร

การฝึกอบรม1



ผูป้ระกอบการ

ย่ืนใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
พร้อมส าเนาบัตรประชาชน

ส านกังานปศุสตัว์อ าเภอ/จงัหวดั/เขต

ส านกังานปศุสตัว์เขต

ด าเนินการอบรม “ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
ส าหรับผู้ประกอบการ ”และออกใบประกาศนียบัตร

รวบรวมเอกสารและรายช่ือ



กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกำศนียบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ

นางสาวมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์
ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ ส าหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร”

ณ ห้องประชุมส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธำนี
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2558

ขอให้เจริญด้วยอำยุ วรรณะ สุขะ พละ และใช้ควำมรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชำติสืบไป

........................................
(                                       )

ปศุสัตว์เขต 1



ใบแทนใบประกาศนียบตัร

ผูป้ระกอบการ

ส านกังานปศุสตัว์จงัหวดั/เขต

หรือ แจง้ความ และเอาเอกสารแจง้ความ

ส านกังานปศุสตัว์เขต

ส่งหลกัฐาน

ด าเนินการออกใบแทนใบประกาศนียบัตร

ใบประกาศนียบตัรท่ีช ารุด



กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกำศนียบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ

นางสาวมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์
ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ ส าหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร”

ณ ห้องประชุมส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธำนี
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2558

ขอให้เจริญด้วยอำยุ วรรณะ สุขะ พละ และใช้ควำมรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชำติสืบไป

........................................
(                                       )

ปศุสัตว์เขต 1
ออกให้ไว้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ใบแทน

วันท่ี

สนง.ปศข.

ไดร้บั

หลักฐาน



2 การยืน่ขอรบัรอง

ผูป้ระกอบการ

ส านกังานปศุสตัว์อ าเภอ/จงัหวดั

ย่ืนแบบฟอร์มการ      ขอรับรอง GAP

***ผ่านการอบรมแล้ว

ผ่าน

ตรวจเอกสาร  และหลักฐาน

ไม่ผ่าน

45 วัน 



ส านกังานปศุสตัว์จงัหวดั
คณะผูต้รวจประเมนิ

นัดหมายวันตรวจประเมนิ
7 วนั 

ก่อนวนัตรวจ



1.เอกสารการสมัครขอรับรอง GAP ของผู้ประกอบการ 
 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดด้ีานปศุสัตว์ส าหรับ

ฟาร์มเลีย้งสัตว์ (FM-GAP-FAM-01)

 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดด้ีานปศุสัตว์ส าหรับ

สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (FM-GAP-FAM-02) 

 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดด้ีานปศุสัตว์ส าหรับ

ฟาร์มผึ้ง (FM-GAP-FAM-03) 

 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดด้ีานปศุสัตว์ส าหรับ

ฟาร์มนกเขาชวาเสียง (FM-GAP-FAM-04)



2.หลกัฐานประกอบค าขอรับรอง
ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ใบแสดงถึงการได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงเรือนและส่ิงก่อสร้าง 1 ฉบับ
แผนที่ท่ีตั้งฟาร์ม 1 ฉบับ
 แผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม (ถ้าม)ี

 รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มและส่ิงก่อสร้าง
กรณต่ีออายุการรับรองให้แนบใบรับรองฉบับเดมิ



โดยคณะผู้ตรวจประเมิน (Audit team)
ของส านักงานปศุสัตว์จังหวดั 

การตรวจประเมิน3



ภายใน 5 วัน

ส านกังานปศุสตัว์จงัหวดั

ผ่าน

ด าเนินการ  ตรวจประเมนิ

ไม่ผ่าน

คณะผูต้รวจประเมนิ 3 
เดือน
(2 
คร้ัง)

Ma
jo
r

แจ้งเม่ือแก้ไขแล้วเสร็จ

แจ้งแก้ไข
ข้อบกพร่อง

แจ้งผลการ
ตรวจประเมนิ

ส านกังานปศุสตัว์เขต

รวบรวมเอกสาร  และหลักฐาน

ผูป้ระกอบการ

ภายใน 5 วันท าการ 

30
วัน 
(15+
15)

Mi
no
r

7 วัน
ท าการ 





รูปแบบการตรวจประเมิน

 การตรวจรับรองใหม่ (Initial audit)
 การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up audit)
 การตรวจติดตาม (Surveillance audit)
 การตรวจต่ออายุ (Recertification audit)
 การตรวจกรณีพเิศษ (Special audit)



0

Initial audit

รูปแบบการตรวจประเมิน

1 2 3

1.  การตรวจรบัรองใหม(่Initial audit)



 ตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองครั้งแรก

 ตรวจประเมินอยา่งละเอียดในทุกขอ้ก าหนด

 ตอ้งจดัสง่ก าหนดการตรวจประเมินใหผู้ป้ระกอบการทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั
 กรณีไมพ่บขอ้บกพร่อง

สรุปผลการตรวจและรวบรวมเอกสาร เสนอคณะกรรมการรบัรอง

พิจารณาใหก้ารรบัรอง



กรณีพบขอ้บกพร่อง

ด าเนินการแกไ้ขตามประเภทของขอ้บกพร่อง ถา้ไม่ผ่านใหย้ติุการ

ตรวจประเมิน แลว้ใหผู้ป้ระกอบการยื่นขอรบัรองอีกครั้งเม่ือมี

ความพรอ้ม



0

Surveillance audit Recertification 

audit
Initial audit

Follow-up audit

1 2 3

2.  การตรวจติดตามผลการแกไ้ข(Follow-up audit)



“แก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 3 เดือน”

ตรวจประเมินเพ่ือติดตามผลการแกไ้ขขอ้บกพร่อง จากการ

ตรวจประเมินครั้งก่อน

หากไมผ่่าน

กรณีรบัรองใหม่ ยื่นขออีกครั้งเม่ือมีความพรอ้ม

กรณีตรวจติดตามหรือต่ออายุ  เสนอพักใช้การรับรองต่อ

คณะกรรมการรบัรอง



0

Surveillance audit

1 2 3

3.  การตรวจติดตาม (Surveillance audit)



ตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีไดใ้บรับรอง เพ่ือติดตาม
ผลการรักษาระบบท่ีไดรั้บการรับรอง

อาจตรวจบางขอ้ก  าหนด แต่เม่ือรวมทุกคร้ังในรอบการรับรอง 
ตอ้งตรวจครบทุกขอ้ก  าหนด

ตอ้งจดัส่งก  าหนดการตรวจประเมินใหผู้ป้ระกอบการทราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั



ตรวจติดตามผลปีละ 1 คร้ัง ทกุ 10-12 เดือน
ในรอบการรับรอง 3 ปี จะตรวจติดตามรวม 2 คร้ัง

 กรณีไม่พบขอ้บกพร่อง
สรุปผลการตรวจและรวบรวมเอกสาร เสนอคณะกรรมการรับรอง
พิจารณาคงไวซ่ึ้งการรับรอง

 กรณีพบขอ้บกพร่อง
ด าเนินการแกไ้ขตามประเภทของขอ้บกพร่อง ถา้ไม่ผ่านเสนอ
คณะกรรมการรับรองพิจารณาพกัใช้การรับรอง



0

Recertification 

audit

1 2 3

4. การตรวจตอ่อายุ (Recertification Audit)



ตรวจประเมินเพ่ือการต่ออายุใบรบัรองก่อนใบรบัรองสิ้ นอายุ

ตรวจประเมินอยา่งละเอียดในทุกขอ้ก าหนด

ด าเนินการทุก 3 ปี

ตอ้งแจง้แผนการตรวจใหฟ้ารม์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั

กรณีไมพ่บขอ้บกพร่อง

สรุปผลการตรวจและรวบรวมเอกสาร เสนอคณะกรรมการรบัรอง

พิจารณาต่ออายุการรบัรอง



 กรณีพบขอ้บกพร่อง
ด าเนินการแกไ้ขตามประเภทของขอ้บกพร่อง ถา้ไม่ผ่านเสนอ
คณะกรรมการรับรองพิจารณาพกัใช้การรับรอง

ย่ืนต่อก่อนหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกนิ 6 เดือน



Special audit

0

Surveillance audit Recertification 

audit
Initial audit

Follow-up audit

1 2 3

5. การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit)



อาจไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า
สาเหตุ

• มีเหตุอนัควรสงสัยว่าสถานประกอบการท่ีไดรั้บการรับรองมี
ประสิทธิภาพลดลง

• ผูป้ระกอบการไม่ปฏิบติัตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีดา้นปศุ
สัตว ์หรือเง่ือนไขส าหรับผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการรับรองท่ีกรม
ปศุสัตวก์  าหนด

• คณะกรรมการรับรองใหต้รวจประเมินเพิ่มเติมจากท่ีก  าหนดไว ้
• มีการโอนกจิการ
• กรณีอื่นๆ ตามท่ีกรมปศุสัตวม์อบหมายใหด้ าเนินการ



ตรวจแบบย่อ

ตรวจเต็มรูปแบบ

และเก็บตวัอย่าง

1.การตรวจประเมินเพือ่การรับรอง
(Initial Audit)

4.การตรวจต่ออายุใบรับรอง
(Recertification Audit)

2.การตรวจติดตามผลการแก้ไข
(Follow-up Audit)

3.การตรวจติดตามผล
(Surveillance Audit)

5.การตรวจกรณีพเิศษ
(Special Audit)

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ต้องแจ้งล่วงหน้า



หลกัความปลอดภยัทางชีวภาพ

 ไม่เขา้ไปในสถานท่ีรวมสตัว ์ก่อนเขา้ตรวจประเมิน ณ สถาน

ประกอบการ

 ภายหลังจากตรวจประเมินสถานประกอบการเรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งพกัโรค 

ถึงจะสามารถตรวจประเมินสถานประกอบการถดัไปได้

 ถา้มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีอาการป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือ

ระบบทางเดินอาหาร   หา้มเขา้สถานประกอบการโดยเด็ดขาด

 ไม่น ายานพาหนะเขา้ไปในเขตพ้ืนท่ีการเล้ียงสตัว ์ยกเวน้ยานพาหนะท่ี

ตอ้งปฏิบติังานในเขตพ้ืนท่ีการเล้ียงสตัว ์และไดร้บัอนุญาตจาก

ผูป้ระกอบการ โดยตอ้งผ่านการตรวจสอบความสะอาด และการ

ฆ่าเช้ือโรคแลว้



หลกัความปลอดภยัทางชีวภาพ (ตอ่)

 ก่อนเขา้เขตพ้ืนท่ีการเล้ียงสตัวห์รือพ้ืนท่ีปฏิบติังาน ตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรการสุขลักษณะส่วนบุคคล ท่ีทางสถานประกอบการไดก้ าหนดไว ้

 เม่ือเขา้เขตพ้ืนท่ีการเล้ียงสตัวห์รือพ้ืนท่ีปฏิบติังาน ใหเ้ริ่มการตรวจ

ประเมินจากพ้ืนท่ีสะอาดมากสุด ไปยงัพ้ืนท่ีสะอาดน้อยสุด

 ถา้ตอ้งเขา้โรงเรือนเล้ียงสตัวม์ากกว่า 1 โรงเรือน ภายในสถาน

ประกอบการเดียวกนั ตอ้งมีมาตรการเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนขา้ม

 วสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะน าเขา้พื้ นท่ีเล้ียงสตัวต์อ้งผ่านการตรวจสอบความ

สะอาดและฆ่าเช้ือโรค ตามวิธีท่ีเหมาะสม



ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ ฟารม์

1.การเปิดประชุม 
2.การตรวจประเมิน
3.การบันทึกส่ิงที่พบ
4.การประชุมคณะผู้ตรวจประเมิน
5. การปิดประชุม



ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ ฟารม์

การเปิดประชุม

โดยหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน
แนะน ำคณะผูต้รวจประเมิน

 ช่ือ  ต ำแหน่ง  หน่วยงำนท่ีมำ
 บทบำทของแต่ละคนในคณะ

แจง้วตัถุประสงคก์ำรตรวจ



ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ ฟารม์

การตรวจประเมิน

 ใช้แบบฟอร์มตามชนิดสัตว์ที่ตรวจ
วิธีการตรวจประเมิน
 การสัมภาษณ์
 การตรวจเอกสารและบันทึก
 การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพืน้ที่ที่ตรวจ



ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ ฟารม์

หวัขอ้การตรวจประเมิน GAP
1.องค์ประกอบของฟาร์ม
2.อาหาร
3.น า้
4.การจัดการฟาร์ม

5.สุขภาพสัตว์
6.สวสัดิภาพสัตว์
7.ส่ิงแวดล้อม     
8.การบันทกึข้อมูล



ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ ฟารม์

 เป็นไปตามขอ้ก าหนด

 (Conformity)

MAJOR

MINOR

REC

อาจแนบขอ้เสนอแนะ

Opportunity for Improvement
(OFI)

การบนัทึกสิ่งที่พบ



ขอ้บกพรอ่งรุนแรง

(Major nonconformity)

 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก  าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี   
และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

MAJOR



เม่ือพบ MAJOR

ผูป้ระกอบการจดัท าแนวทางแกไ้ขและ

ด าเนินการแกไ้ข

คณะผูต้รวจประเมิน

ส านักงานปศุสตัวเ์ขต

ยอมรับ

ไม่ยอมรับ
3 เดือน
(2 คร้ัง)



ขอ้บกพรอ่งไม่รุนแรง

MINOR (Minor nonconformity)

 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก  าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี     
ในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต



ผูป้ระกอบการจดัท าแนวทางแกไ้ขผูป้ระกอบการจดัท าแนวทางแกไ้ข

คณะผูต้รวจประเมิน

ไม่จัดท า
30 วนั 
(15+15)

เม่ือพบ MINOR

ส านักงานปศุสตัวเ์ขต

ยอมรับ



ขอ้สงัเกต

REC (Recommendation/Observation)

 ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นขอ้บกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไวห้รือละเลย อาจ
น าไปสู่ขอ้บกพร่อง



ขอ้สงัเกต

REC (Recommendation/Observation)

 มีขอ้บกพร่อง REC ใหค้ณะผูต้รวจประเมินใหค้  าแนะน า
 คณะผูต้รวจประเมินน าเสนอขอ้บกพร่อง REC คณะกรรมการ
รับรองพิจารณาในรายงานการตรวจประเมิน



การออก CAR

(Corrective Action Request)

แบบค าร้องขอใหมี้การแกไ้ข
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีดา้นปศุสัตว์ = แบบฟอร์มบนัทกึ

ข้อบกพร่อง



การปิด CAR

(Corrective Action Request)

 เม่ือไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องแลว้เสร็จ
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีดา้นปศุสัตว์ = ผลการตรวจติดตาม 

การแก้ไขข้อบกพร่อง



ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ ฟารม์

การประชุมคณะผูต้รวจประเมิน

 เพ่ือร่วมกนัพิจารณา และสรุปวา่ส่ิงท่ีตรวจพบรายการใด
ถือเป็นขอ้บกพร่อง

 รายงานผลการตรวจประเมิน และรายงานขอ้บกพร่อง
(ถา้มี)



ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ ฟารม์

การประชุมปิด

 โดยหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน
แจง้ผลการตรวจประเมินใหผู้ป้ระกอบการรับทราบ 
พร้อมท าความเขา้ใจใหถู้กตอ้งตรงกนั

หวัหนา้คณะผูต้รวจประเมินและผูป้ระกอบการลงนาม
ยอมรับผลการตรวจ

นดัหมายการตรวจติดตามการแกไ้ข(ถา้มี)



การยุตกิารตรวจประเมิน

1. คณะผู้ตรวจประเมินพบข้อบกพร่องรุนแรงจ านวนมาก
2. ผู้ประกอบการมีความประสงค์ขอยุติการตรวจประเมิน
3. ให้ผู้ประกอบการย่ืนความประสงค์ขอตรวจใหม่ เม่ือมี

ความพร้อม



4 การตดัสินการรบัรอง

คณะกรรมการรบัรอง

รับรอง/ต่ออายุ ติดตาม ยกเลิก พกัใช้ เพิกถอน

โดยคณะกรรมการรับรองของส านักงานปศุสัตว์เขต



พิจารณาตัดสิน    ผลการรับรอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

ส านกังานปศุสตัว์เขต

คณะกรรมการรบัรอง

ส านกังานปศุสตัว์จงัหวดั

แจ้งผล

การใหก้ารรบัรอง5



การยกเลิกการรับรอง

1. ผูป้ระกอบการเลิกประกอบกจิการท่ีไดรั้บการรับรอง
2. ผูป้ระกอบการตายและไม่มีผูรั้บโอนกจิการท่ีมีคุณสมบติัตามเง่ือนไข

ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการรับรอง
3. ผูป้ระกอบการแจง้ขอยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร
4. มีการ เปลี่ ยนแปลงข้อก  าหนดหรือขั้ นตอนการ รับรอง  และ

ผูป้ระกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก  าหนดหรือขั้นตอนการ
รับรองท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก  าหนด

5. ใบรับรองส้ินสภาพกรณทีีผู้่ประกอบการไม่ด าเนินการย่ืนต่ออายุการ
รับรอง



คงไว้ซึง่การรบัรอง

สรุปข้อเท็จจริงและ      หลักฐานประกอบ

คณะผูต้รวจประเมนิ

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย

ส านกังานปศุสตัว์เขต
คณะกรรมการรบัรอง

ผูป้ระกอบการ

ส่งใบรบัรองคืนภายใน 15 วนั

การยกเลิกการรับรอง(ต่อ)



การพกัใชใ้บรบัรอง

สาเหตุที่จะมีผลในการพกัใช้ใบรับรอง
1. ไม่จดัส่งแนวทางการแกไ้ขตามระยะเวลาท่ีก  าหนดแลว้
2. พน้ระยะเวลาท่ีใหผู้ป้ระกอบการด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
3. พบสารตกค้าง เกิน เกณฑ์ ท่ีก  าหนด ซ่ึ ง มีสา เหตุมาจาก
ผูป้ระกอบการ



คงไว้ซึง่การรบัรอง

การพกัใชใ้บรบัรอง(ตอ่)

รวบรวมเอกสาร      และหลักฐาน

คณะผูต้รวจประเมนิหรอืเจา้หนา้ท ีก่รมปศุสตัว์

ไม่ผดิ ผดิ

ส านกังานปศุสตัว์เขต
คณะกรรมการรบัรอง

ผูป้ระกอบการ

พกัใชใ้บรบัรอง ไม่เกิน 180 วัน



ด าเนินการตรวจ    ติดตามผลการแก้ไข

ผ่าน ไม่ผ่าน

ส านกังานปศุสตัว์จงัหวดั
คณะผู้ตรวจประเมนิ

ส านกังานปศุสตัว์เขต
คณะกรรมการรบัรอง

คงไว้ซึง่การรบัรอง

ไม่หมดอายุ

ยืน่ขอรบัรองใหม่

หมดอายุ

ส านกังานปศุสตัว์เขต
คณะกรรมการรบัรอง

เพกิถอนการรบัรอง

การพกัใชใ้บรบัรอง(ตอ่)



การเพิกถอนใบรับรอง

สาเหตุที่อาจน าไปสู่การเพกิถอนใบรับรอง
1. ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขส าหรับผูป้ระกอบการท่ีได้รับการรับรอง   
หรือมีผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง

2. มีการใช้สารต้องห้ามในสถานประกอบการหรือตรวจพบใน
ผลผลิต

3. ไม่ปฏิบัติตามระบบท่ีได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้
ใบรับรอง 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 3 ปี

4. ผู ้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองกระท าผิดต่อกฎหมายท่ี
เกีย่วขอ้ง



คงไว้ซึง่การรบัรอง

รวบรวมเอกสาร      และหลักฐาน

คณะผูต้รวจประเมนิหรอืเจา้หนา้ท ีก่รมปศุสตัว์

ไม่ผดิ ผดิ

ส านกังานปศุสตัว์เขต
คณะกรรมการรบัรอง

ผูป้ระกอบการ

เพิกถอนการรบัรอง 3 ปี

(ส่งใบรบัรองคืนภายใน 15 วนั)

การเพิกถอนใบรับรอง(ต่อ)



การอทุธรณ์

 ผูป้ระกอบการท าหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสตัวภ์ายใน 

30 วัน นับแต่วนัท่ีทราบผลการพิจารณา

 ค าวินิจฉยัของอธิบดีกรมปศุสตัวถื์อเป็นท่ีสุด



5 การใหก้ารรบัรอง

ส านกังานปศุสตัว์เขต

คณะกรรมการรบัรอง

ส านกังานปศุสตัว์เขต

ผูป้ระกอบการ

ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการมีผลการพิจารณาให้การรับรอง

ส านกังานปศุสตัว์จงัหวดั

ผ่าน

ออกใบรับรองฯ ลงนามโดย

ปศุสตัวเ์ขต



ตัวอย่างใบรับรองฯ
(อายุการรับรอง 3 ปี)



กษ = กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
02 = กรมปศุสัตว์
22 = การรับรอง GAP
06901 (XXXXX) = รหัสมาตรฐาน มกษ.
1905 = รหัสพื้นทีต่ั้งของฟาร์มตามกรมการปกครอง
0217 = ล าดับของฟาร์มทีรั่บรองในจังหวดันั้น
000 = ขอบข่ายย่อยของมาตรฐาน (ถ้ามี)

ความหมาย ของ กษ 02 22 06901 19050217 000



ใบแทนใบรบัรอง

ผูป้ระกอบการ

ส านกังานปศุสตัว์จงัหวดั/เขต

ใบรับรองช ารุด

ส านกังานปศุสตัว์เขต

ส่งหลกัฐาน

ด าเนินการออกใบแทนใบรับรอง

หรือ แจง้ความ และเอาเอกสารแจง้ความ



ใบแทน

วนัเดือนปี

เดิม

วนัที่

สนง.ปศข.

ไดร้บั

หลกัฐาน



ขอบคุณค่ะ


