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ค าน า 

คู่มือการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์ที่มีความประสงค์ขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
เพ่ือควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ขอรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์ม        
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่ออกความตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 โดยคู่มือฉบับนี้อ้างอิงตาม ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับ
และออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นระเบียบที่ได้แก้ไขจากระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2558   

คู่มือการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับนี้  แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย 

1. การปฏิบัติงาน เป็นส่วนที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการขอรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม     
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงหน้าที่    
ความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในการปฏิบัติงานด้วย 

2. แบบฟอร์ม เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้จัดท าได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักวิชาการ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง สัตวแพทย์ที่มีความประสงค์จะขอรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานด้านสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางและมีมาตรฐานเดียวกัน และหากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดท าขอรับไว้
ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง         
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บทน า 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Farm Veterinarian) เป็นต าแหน่งที่มีบทบาทส าคัญ
ต าแหน่ งหนึ่ ง ในสถานประกอบการที่ ไ ด้ รั บการรับรองการปฏิบัติ ทางการ เกษตรที่ ดี ด้ านปศุ สั ตว์                      
(Good Agricultural Practices : GAP) เนื่องจากมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแลงานด้านต่าง ๆ ภายในฟาร์ม เช่น       
การบ าบัด รักษาโรค การป้องกันโรค สวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น อีกทั้งจากระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและ
ออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 ข้อ 6(4) กล่าวถึง คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
และสถานประกอบการที่ขอรับการรับรองว่า สถานประกอบการจะต้องมีสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการควบคุม ก ากับ ดูแลสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จึงประกาศระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เพ่ือก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และแบบฟอร์มต่างๆ ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นฉบับที่ 3 คือ ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์  
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ในปัจจุบัน พ.ศ. 2562 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์เป็นผู้ด าเนินงานให้การรับรองทั้งหมด 20 ชนิดสัตว์ ซึ่งฟาร์มที่ต้องมีสัตวแพทย์ผู้ควบคุม  
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มี 17 ชนิดสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่พันธุ์ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่พ้ืนเมืองเลี้ยงปล่อย ฟาร์มเป็ดเนื้อ 
ฟาร์มเป็ดพันธุ์ ฟาร์มเป็ดไข่ ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มโคนม ฟาร์มแพะเนื้อ ฟาร์มแพะนม ฟาร์มแกะเนื้อ  
ฟาร์มผึ้ง ฟาร์มนกกระทา ฟาร์มห่านและสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ส่วนฟาร์มที่ไม่ต้องมีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มมี  
3 ชนิดสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มกวาง ฟาร์มนกเขาชวาเสียง และฟาร์มจิ้งหรีด 

การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. สัตวแพทย์ที่มีความประสงค์ขอรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ 
สามารถยื่นเอกสารและหลักฐานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ณ 
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสาร และหลักฐานที่ได้รับจากสัตวแพทย์ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะแจ้งสัตวแพทย์เพ่ือแก้ไขเอกสารหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

3. ถ้าเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว กรมปศุสัตว์จะด าเนินการจัดท าใบรับรอง
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และขึ้นทะเบียนในรายชื่อของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในแต่ละ
ประเภท โดยใบรับรองมีอายุคราวละ 5 ปี 
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4. สัตวแพทย์ที่มีความประสงค์จะต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้ องผ่าน
การฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในแต่ละประเภทก่อน รวมถึงต้องเข้าร่วมการประชุม หรือสัมมนา
วิชาการที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานราชการ หรือสัตวแพทยสภาอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้งในแต่ละปี จึงจะสามารถต่ออายุใบรับรองได้ 

5. สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มในฟาร์ม  
ที่ควบคุมอย่างสม่ าเสมอ และเป็นไปตามจรรยาบรรณของสัตวแพทย์ ซึ่งถ้ามีความบกพร่องจากการปฏิบัติหน้าที่
และส่งผลต่อฟาร์มที่ควบคุมอยู่ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์อาจโดนพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรอง
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ 

จากขั้นตอนการด าเนินงานข้างต้น จะเห็นได้ว่าในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดหลายอย่าง          
ที่เก่ียวข้อง ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จึงได้พิจารณาจัดท าคู่มือการรับรอง
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยคู่มือฉบับนี้เป็นคู่มือที่อ้างอิงจากระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและ
ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลจากคู่มือฉบับเก่า ในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ิมเติมหน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ครอบคลุม    
การปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

2. ก าหนดขั้นตอนการจัดท าใบประกาศนียบัตรอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์         
ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาในสัตว์ และการกรอกข้อมูลและการจัดการแบบ สพส.001 

3. เพ่ิมช่องทางในการแจ้งการควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   
โดยการใช้ระบบฐานข้อมูลของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นระบบ
ออนไลน์ ลดระยะเวลาและความยุ่งยากในเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้ง 

4. จัดท าแบบฟอร์มค าขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ อ.ส.ฟ.1) 
5. แก้ไขแบบฟอร์มใบค าขอรับการใบรับรอง/ต่ออายุใบรับรอง/ใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์       

ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ค.ฟ. 1) ให้ถูกต้องตามประเภทสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
6. แก้ไขรูปแบบใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสม 
ทั้งนี้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์รวมถึงสัตวแพทย์ที่มีความประสงค์ขอการรับรองสัตวแพทย์     

ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้เป็นแนวทางและเอกสารอ้างอิงในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสัตวแพทย์  
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการให้สอดคล้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและ
ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2560 

2. เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่การขอรับใบรับรอง       
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จนถึงการยกเลิก พักใช้ และเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ บทบาทหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์  
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 3. เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการควบคุม ก ากับ ดูแลงานด้านสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ศึกษาเอกสารและแบบฟอร์มส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์

มีความเข้าใจต่อค านิยามและอักษรย่อที่ปรากฏในเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 

2. ขอบข่าย 
 เอกสารฉบับนี ้ประกอบด้วยบทนิยามและอักษรย่อส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมการรับรอง 

สัตวแพทย์ผู ้ควบคุมฟาร์มเลี ้ยงสัตว์ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
ของกรมปศุสัตว์ 

3. บทนิยาม 
 3.1 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (Good Agricultural Practices for Livestock ; GAP for 

Livestock) หมายถึง วิธีปฏิบัติว่าด้วยองค์ประกอบของสถานประกอบการ การจัดการอาหารสัตว์  การจัดการ
ทรัพยากรน้ าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ด้านสวัสดิภาพสัตว์ และระบบการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคตามประเภทสัตว์ชนิดต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 3.2 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Farm Veterinarian) หมายความว่า สัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาต  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ และได้รับ
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์ 

3.3 การควบคุมฟาร์ม (Livestock Farm Supervision) หมายความว่า การก าหนดวิธีปฏิบัติด้าน        
การจัดการฟาร์ม มาตรฐาน และการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ การปฏิบัติ               
ทางการเกษตรที่ดดี้านปศุสัตว์ เพ่ือให้ได้สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมแก่การบริโภค 

3.4 คณะผู้ตรวจประเมิน (GAP for Livestock Audit Team) หมายความว่า คณะผู้ตรวจประเมินตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 

3. 5 คณะกร รมกา ร รั บ ร อ ง  ( GAP for Livestock Certification Committee)  หม ายคว ามว่ า 
คณะกรรมการรับรอง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 

3.6 คณะกรรมการฝึกอบรม (Farm Veterinarian Training Committee) หมายความว่า คณะกรรมการ
ฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ ให้ท าหน้าที่ควบคุมดูแล 
การฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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3.7 ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  (Farm Veterinarian Registration Team) 
หมายความว่า คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ท าหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

3.8 คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Farm Veterinarian Decision 
Committee) หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากกรมปศุสัตว์ ให้ท าหน้าที่พิจารณาการยกเลิก พักใช้ และเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

3.9 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายความว่า ผู้ประกอบการ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย     
การขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558  

3.10 สถานประกอบการ (Establishment) หมายความว่า สถานประกอบการ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์  
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 

3.11 ใบประกาศนี ยบั ต ร อบรม  (Training Certificate for Farm Veterinarian) หมายคว า ม ว่ า                          
ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในแต่ละประเภท  

3.12 ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Farm Veterinarian Certificate) หมายความว่า 
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว์ โดยจะมีอายุ 5 ปี 

3.13 ใบแทนใบรับรอง (Replacement of Farm Veterinarian Certificate) หมายความว่า ใบแทน
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว์ ในกรณีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์     
มีความประสงค์ขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับใหม่ เนื่องจากใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม  
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับเดิมช ารุดหรือสูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล 

 3.14 ต่ออายุใบรับรอง (Farm Veterinarian Recertification) หมายความว่า การต่ออายุใบรับรอง        
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์แกส่ัตวแพทย์ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบรับรอง  

 3.15 พักใช้ใบรับรอง (Farm Veterinarian Suspending Certification) หมายความว่า การพักใช้
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 3.16  เพิกถอนใบรับรอง  (Farm Veterinarian Withdrawing Certification) หมายความว่า การเพิกถอน
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 3.17 ยกเลิกใบรับรอง (Farm Veterinarian Cancelling Certification) หมายความว่า การยกเลิก
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

3.18 หน่วยงานภายนอก (External Agencies) หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์
ให้ด าเนินการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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 3.19 การขึ้นทะเบียน (Farm Veterinarian Registration) หมายความว่า การขึ้นทะเบียนสัตวแพทย์    
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

3.20  อาหารสัตว์ (Feed) หมายความว่า วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการให้กิน ดื่ม เลีย หรือ
น าเข้าสู่ร่างการสัตว์ โดยวิธีการใดๆ หรือวัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ 

3.21 ยาสัตว์หรือยาส าหรับสัตว์ (Veterinary drug) หมายความว่า สารใดๆที่ให้แก่สัตว์ที่เลี้ยงเพ่ือเป็น
อาหารมนุษย์ หรือสัตว์ที่ให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นอาหารมนุษย์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย บ าบัด 
บรรเทา ป้องกัน รักษาโรค หรือเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตว์นั้น 

3.22 ยาควบคุมพิเศษ (Specially controlled drug) หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่
รัฐมนตรีประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ 

3.23  ยาต้ านจุ ลชีพ  (Antimicrobial drug) หมายความว่ า  ยาที่ มี ฤทธิ์ ฆ่ า  ท าลาย  หรื อยั บยั้ ง 
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย รา ไวรัส พยาธิ โปรโตซัว 

3.24 ยาต้านแบคทีเรีย (Antibacterial drug) หมายความว่า ยาที่มีฤทธิ์ฆ่า ท าลาย หรือยับยั้ ง 
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย รวมถึงเชื้อมัยโคพลาสมา (Mycoplasma spp.) 

3.25 ยาสัตว์ตกค้าง (Residues of veterinary drug) หมายความว่า ยาสัตว์ทั้งที่เป็นสารตั้งต้น (parent 
drug) รวมถึงสารที่เกิดจากกระบวนการสร้างและสลาย (metabolites) และสารอ่ืนๆที่ติดมากับยาสัตว์ 
(associated impurities) ที่ตกค้างในเนื้อเยื่อสัตว์ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของสัตว์ซึ่งเป็นอาหารมนุษย์ 

 3.26 ผู้ได้รับมอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มอบหมายให้ใช้ยาสัตว์ 
โดยได้รับการแนะน าและมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

4. อักษรย่อ 
4.1 PM  = Procedure Manual ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารคุณภาพที่จัดท าอย่างมี

กระบวนการ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานหรือหลาย
หน่วยงาน ของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างละเอียดเพื่อ 
ให้เป็นแนวทางในการประสานงานร่วมกัน และบุคลากร
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

4.2 FM = Form  แบบฟอร์ม แบบที่ใช้เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานในการ
บันทึกข้อมูล เพ่ือเป็นหลักฐาน การสื่อสาร และการ
ทบทวนตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

4.3 VET = Farm Veterinarian สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป ในการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส าหรับ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์ที่ขอรับการรับรอง เพื่อให้เป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

 เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย ประเภทของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คุณสมบัติของสัตวแพทย์ที่
ขอรับการรับรอง การยื่นขอรับการรับรอง การต่ออายุการรับรอง การยกเลิกการรับรอง การพักใช้การรับรอง   
การเพิกถอนการรับรอง การอุทธรณ์ การร้องเรียน และเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์   

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารบทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์     
(PM-VET-01)  

4. ประเภทของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 
 4.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ท าหน้าที่ควบคุมฟาร์มไก่เนื้อ ไก่พันธุ์ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมืองเลี้ยงปล่อย 
เป็ดเนื้อ เป็ดพันธุ์ เป็ดไข่ นกกระทา ห่าน สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 
 4.2 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร ท าหน้าที่ควบคุมฟาร์มสุกร 
 4.3 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโคนม ท าหน้าที่ควบคุมฟาร์มโคนม 
 4.4 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มแพะนม ท าหน้าที่ควบคุมฟาร์มแพะนม 
 4.5 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโคเนื้อ ท าหน้าที่ควบคุมฟาร์มโคเนื้อ 
 4.6 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มแพะเนื้อ และแกะเนื้อ ท าหน้าที่ควบคุมฟาร์มแพะเนื้อ แกะเนื้อ 
 4.7 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มผึ้ง ท าหน้าที่ควบคุมฟาร์มผึ้ง 
  ฟาร์มที่ไม่ต้องมีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มนกเขาชวาเสียง ฟาร์มจิ้งหรีด และฟาร์มกวาง 

5. คุณสมบัติของสัตวแพทย์ที่ขอรับการรับรอง 

5.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
 5.2 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา  
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5.3 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หมดอายุ 

5.4 ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

6. การยื่นขอรับการรับรอง 

 6.1 สัตวแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 5 สามารถยื่นขอรับการรับรองได้ทุกประเภทของสัตวแพทย์      
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

6.2 สัตวแพทย์ยื่นเอกสารและหลักฐานที่ กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ 

6.3 การตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 
  6.3.1 กรณีที่มีคุณสมบัติและหลักฐานไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุม   
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่งเอกสารคืนหรือเรียกเอกสารเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 
  6.3.2 กรณีที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุม     
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์รวบรวมรายชื่อ เพ่ือด าเนินการออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป 
 6.4 ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีอายุ 5 ปี 

7. คุณสมบัติของสัตวแพทย์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 

 7.1 การต่ออายุการรับรองครั้งแรก 
7.1.1 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หมดอายุ 
7.1.2 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ประเภทนั้น 
7.1.3 ผ่านการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ

ฝึกอบรมรับรอง ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานราชการ หรือสัตวแพทยสภา    
อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในปีแรก นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

7.1.4 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือ
สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานราชการ หรือสัตวแพทยสภา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปีที่ 2, 3 และ 4 นับตั้งแต่วันที่
ได้รับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

7.1.5 ผ่านการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ฝึกอบรมรับรอง ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานราชการ หรือสัตวแพทยสภา    
อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี ก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ 
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7.2 การต่ออายุการรับรองครั้งต่อไป 
7.2.1 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หมดอายุ 
7.2.2 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ประเภทนั้น 
7.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือ

สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานราชการ หรือสัตวแพทยสภา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปีที่ 1, 2, 3 และ 4 นับตั้งแต่
วันที่ได้รับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับต่ออายุ  

7.2.4 ผ่านการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการฝึกอบรม
รับรอง ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานราชการ หรือสัตวแพทยสภาอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ภายใน 1 ปี ก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ 

8. การยื่นขอต่ออายุการรับรอง 

 8.1 การต่ออายุจะด าเนินการทุก 5 ปี  
8.2 กรณียื่นขอต่ออายุใบรับรองก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ  ใบรับรอง   

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีอายุ 5 ปี โดยวันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 
8.3 กรณียื่นขอต่ออายุหลังใบรับรองหมดอายุ ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีอายุ 5 ปี โดย

วันที่ต่ออายุการรับรองให้นับวันที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เสนอกรมปศุสัตว์ลงนาม 

9. การยกเลิกการรับรอง 

9.1 ให้มีการยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  9.1.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขอยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  9.1.2 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตาย 

9.1.3 สัตวแพทยสภามีมติให้พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

9.1.4 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา หมดอายุ 
 9.2 ให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เสนอคณะกรรมการพิจารณาสถานะ      
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพ่ือรับทราบ 
 9.3 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดท าหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการรับรอง 
คณะผู้ตรวจประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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10. การพักใช้การรับรอง 
10.1 เมื่อกรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ใด

เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ 
  10.1.1 ไม่มีหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่
ควบคุมอยู่ 

10.1.2 พบข้อบกพร่องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ที่ควบคุมอยู่ ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
  10.1.3 พบสารตกค้างมีปริมาณเกินระดับที่กฎหมายก าหนดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ควบคุมอยู่      
ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  10.1.4 ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 10.2 ให้คณะกรรมการรับรองร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินเข้าด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและเชิญ 
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกร้องเรียนมารับทราบและให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่ ตรวจพบหรือ              
มีผู้ร้องเรียน 
 10.3 คณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริง  

10.4 คณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 10.5 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้รับผลการสอบข้อเท็จจริง
จากคณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว ให้ด าเนินการพิจารณาและเสนอความเห็นดังกล่าวต่อ   
กรมปศุสัตว์ 
 10.6 เมื่อกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วว่า 
    10.6.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มิได้กระท าตามที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียน ให้ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนและสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์             
ผู้ถูกร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีค าสั่ง 

 10.6.2 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้กระท าตามที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนจริง กรมปศุสัตว์
จะพิจารณาพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ทราบค าสั่ง และ
ให้กรมปศุสัตว์จัดท าหนังสือแจ้งการพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์และแจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่สัตว
แพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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ในกรณีไม่พบตัวสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไม่ยอมรับ
ค าสั่งดังกล่าว ให้ปิดค าสั่งไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุมและเป็นเหตุให้มีการพักใช้ และให้ถือว่าสัตวแพทย์         
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดค าสั่ง และลงบันทึกการพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์       
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งจัดท าหนังสือแจ้งการพักใช้
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปยังผู้ประกอบการ สถานประกอบการที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุม      
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุม สัตวแพทยสภา คณะกรรมการรับรอง คณะผู้ตรวจประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
 10.7 ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ห้ามสัตวแพทย์ผู้ควบคุม     
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิบัติหน้าที่เป็นสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเภทนั้น และจะขอต่ออายุใบรับรอง    
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในประเภทนั้นอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการพักใช้             
 10.8  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่กรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือได้รับเรื่องร้องเรียน จนถึงกรมปศุสัตว์มีผล
การพิจารณาสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไม่เกิน 60 วัน นับแต่กรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือได้รับเรื่อง
ร้องเรียน ในกรณีที่อาจใช้ระยะเวลาเกิน 60 วัน กรมปศุสัตว์ต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและสัตวแพทย์ผู้ควบคุม    
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกร้องเรียนทราบพร้อมเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

11. การเพิกถอนการรับรอง 

11.1 เมื่อกรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ใด
เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ 

11.1.1 พบหลักฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ กฎหมายว่าด้วย 
โรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายว่าด้วยยาสัตว์และวัตถุอันตราย 
ด้านการปศุสัตว์ 
  11.1.2 พบข้อบกพร่องที่มีผลร้ายแรงตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ใน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ควบคุม ซึ่งเหตุเกิดมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

11.1.3 พบสารต้องห้ามในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ควบคุม ซึ่งเหตุมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติ
หน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 11.1.4 ถูกพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ในแต่ละ
ประเภทของใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

11.2 ให้คณะกรรมการรับรองร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินในพ้ืนที่สอบสวนข้อเท็จจริง และเชิญสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกร้องเรียนมารับทราบและให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียน 

11.3 คณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริง   
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 11.4 คณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 11.5 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้รับผลการสอบข้อเท็จจริง
จากคณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว ให้ด าเนินการพิจารณาและเสนอความเห็นดังกล่าวต่อ   
กรมปศุสัตว์ 

11.6 เมื่อกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วว่า 
  11.6.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มิได้กระท าตามที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียน ให้ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนและสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์             
ผู้ถูกร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีค าสั่ง  
  11.6.2 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้กระท าตามที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนจริง กรมปศุสัตว์
จะพิจารณาเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์จัดท าหนังสือแจ้งการเพิกถอน
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์และแจ้งสิทธิ์อุทธรณ์แก่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใน 7 วัน
นับแต่วันออกค าสั่งเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
น าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทที่ถูกเพิกถอน ส่งคืนแก่ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง ถ้าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไม่ยอมส่ง
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์คืนแก่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์           
ให้คณะผู้ตรวจประเมินในพ้ืนที่ที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้นั้นอาศัยอยู่ ด าเนินการติดตามคืน          
และส่งให้แก่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป ในกรณีไม่พบตัวสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ปิดค าสั่งไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย 
ณ สถานประกอบการที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ที่ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ควบคุมและเป็นเหตุให้มีการเพิกถอน และให้ถือว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วนับแต่
วันที่ปิดค าสั่งและลงบันทึกการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในทะเบียนประวัติสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งจัดท าหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปยัง
ผู้ประกอบการ สถานประกอบการที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุม สัตวแพทยสภา คณะกรรมการ
รับรอง คณะผู้ตรวจประเมิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

11.7 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์จะ
ขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเภทนั้นอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการเพิกถอน
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ซึ่งก าหนดไว้ 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
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เมื่อพ้นระยะเวลา 5 ปีแล้ว สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์สามารถยื่นขอรับใบรับรองสัตวแพทย์       
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

11.7.1 ยื่นเอกสารและหลักฐาน ที่ กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  

11.7.2 กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ น าเข้าคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้พิจารณา  

11.7.3 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้พิจารณาแล้ว 
ปฏิเสธการออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผู้นั้นจะยื่นค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้อีกต่อเมื่อสิ้นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิเสธการออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาสถานะ  
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิเสธการออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นครั้งที่ 2 แล้ว  
ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตลอดไป 

11.8  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่กรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือได้รับเรื่องร้องเรียน จนถึงกรมปศุสัตว์มีผล
การพิจารณาสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไม่เกิน 120 วัน นับแต่กรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือได้รับเรื่อง
ร้องเรียน ในกรณีที่อาจใช้ระยะเวลาเกิน 120 วัน กรมปศุสัตว์ต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกร้องเรียนทราบพร้อมเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

12. การอุทธรณ์ 

กรณีกรมปศุสัตว์มีค าสั่งไม่ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือไม่ต่ออายุใบรับรอง  
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ โดยท าหนังสือ 
ยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบผลการพิจารณาดังกล่าว  และให้ค าวินิจฉัยของอธิบดี 
กรมปศุสัตว์เป็นที่สุด 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
มีสิทธิ์อุทธรณ์โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่งการพักใช้หรือ  
เพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์และให้ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นที่สิ้นสุด 
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13. การร้องเรียน 

 13.1 ให้ผู้ร้องเรียนยื่นข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรมปศุสัตว์ โดยต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะ
สนับสนุนข้อร้องเรียน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบ สามารถพิจารณาด าเนินการต่อไปได ้
 13.2 กรมปศุสัตว์จะด าเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

14. การรักษาความลับ 

 14.1 กรมปศุสัตว์จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากสัตวแพทย์ไว้เป็นความลับ และท าลาย
ด้วยวิธีที่เหมาะสม แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเปิดเผยความลับโดย
บุคคลอื่น เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของกรมปศุสัตว์  
 14.2 การเปิดเผยข้อมูลจะสามารถด าเนินการได้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่
สามารถเปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 15. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 15.1 บทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-01 
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การขอใบรับรองสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการด าเนินการ ไม่เกิน 60 วัน 
 
 
 
 
 
 

สัตวแพทย์ 

ยื่นแบบค าร้องและหลักฐาน 

ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์       
ผู้ควบคุมฟาร์มเล้ียงสัตว์ 

ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเล้ียงสัตว์ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- แบบฟอร์มค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ค.ฟ.1) 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง 
- ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 
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การขอต่ออายใุบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสตัว์ (ครั้งแรก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการด าเนินการ ไม่เกิน 60 วัน 
 
 
 
 
 
 

สัตวแพทย์ 

ยื่นแบบค าร้องและหลักฐาน 

ไมผ่่าน 
ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์       
ผู้ควบคุมฟาร์มเล้ียงสัตว์ 

ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเล้ียงสัตว์ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- แบบฟอร์มค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ค.ฟ.1) 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง 
- ภาพถา่ยขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
- ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ฉบับเดิม (ฉบับจริง) 
- หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมปีที่ 1 
และ 5 
- หลักฐานการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา
วิชาการปีที่ 2-4 

ผ่าน 
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การขอต่ออายใุบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสตัว์ (ครั้งตอ่ไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการด าเนินการ ไม่เกิน 60 วัน 
 
 
 
 
 
 

ไมผ่่าน 

สัตวแพทย์ 

ยื่นแบบค าร้องและหลักฐาน 

ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์       
ผู้ควบคุมฟาร์มเล้ียงสัตว์ 

ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเล้ียงสัตว์ 

ผ่าน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- แบบฟอร์มค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ค.ฟ.1) 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง 
- ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
- ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ฉบับเดิม (ฉบับจริง) 
- หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมปีที่ 5 
- หลักฐานการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา
วิชาการปีที่ 1-4 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เ พื ่อเป็นคู ่มือขั ้นตอนการปฏิบัต ิงานในการจัดฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู ้ควบคุมฟาร์มเลี ้ยงสัตว ์         
ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ  

2. ขอบเขต 

 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การยื่นเอกสารและเงื่อนไข    
การฝึกอบรม จนถึงการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ของกรมปศุสัตว์หรือ
หน่วยงานภายนอก 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารบทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์      
(PM-VET-01) 

4.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการฝึกอบรม 

 4.1 เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับการฝึกอบรม 
4.1.1 ส าเร็จการศึกษาข้ันต่ าระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

  4.1.2 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา 
 4.2 การยื่นเอกสาร 
  4.2.1 เอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับการฝึกอบรม  

 1) แบบฟอร์มค าขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์      
(แบบ อ.ส.ฟ 1) หรือเอกสารเทียบเท่า 

   2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
   3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา 1 ฉบับ 

4) ส าเนาใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามประเภทที่ขอรับการฝึกอบรม 
1 ฉบับ (ถ้ามี) 

5) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมก าหนด 
  4.2.2 สถานที่ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับการฝึกอบรม  

1) กรณีกรมปศุสัตว์ด าเนินการจัดฝึกอบรม ให้ยื่นค าขอได้ที่ กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ 
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
หรือจัดส่งทางไปรษณีย ์หรือช่องทางอ่ืนที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
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2) กรณีหน่วยงานภายนอกด าเนินการจัดฝึกอบรม ยื่นตามท่ีหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม
ก าหนด 

4.2.3 การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับการฝึกอบรม 
   1) กรณีที่มีคุณสมบัติและหลักฐานไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอส่งเอกสารคืนหรือเรียก
เอกสารเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณ ี

  2) กรณีที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอรวบรวมรายชื่อให้
คณะกรรมการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์หรือผู้รับผิดชอบของหน่วยงานภายนอก เพ่ือด าเนินการจัดฝึกอบรมต่อไป 

4.3 เงื่อนไขการฝึกอบรม 
  ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องลงทะเบียนและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที ่กรมปศุสัตว์
ก าหนดหรือเห็นชอบ โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร จึงจะถือว่าผ่าน   
การฝึกอบรม 
 4.4 การได้รับใบประกาศนียบัตรอบรม   
  เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ข้างต้น ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
หรือหน่วยงานภายนอกจะจัดท าใบประกาศนียบัตรอบรม รายละเอียดตามเอกสารรหัส PM-VET-05 และจัดส่ง     
ใบประกาศนียบัตรอบรมไปให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และจัดเก็บรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกหลักสูตร
ที่จัดฝึกอบรม 

5. คณะกรรมการฝึกอบรม 

 5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการฝึกอบรม 
  5.1.1 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์      ประธานกรรมการ  

5.1.2 ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์        กรรมการ 
5.1.3 ผู้แทนสัตวแพทยสภา          กรรมการ 
5.1.4 ผู้แทนสถาบันการศึกษา           กรรมการ 
5.1.5 ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์         กรรมการ 
5.1.6 หัวหน้าฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์         กรรมการและเลขานุการ 

5.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
5.2.1 พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่จัดโดยกรมปศุสัตว์ 

 5.2.2 พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก 

5.2.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 



          คูม่ือการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์     20 

 

หน่วยงาน 
ขั้นตอนการฝึกอบรม 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว ์

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 

ส านักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ กรมปศุสัตว์ 

PM-VET-03 0 3 / 9 

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562 

5.2.4 ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามที่
อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ 

6. การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 

 6.1 กรมปศุสัตว์จัดท าหลักสูตร 
6.1.1 กรมปศุสัตว์จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยให้มีเนื้อหา

เกี่ยวกับชนิดสัตว์ที่จัดฝึกอบรม ในด้านต่างๆ เช่น โรค วัคซีน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ระเบียบ ข้อก าหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

6.1.2 น าหลักสูตรการฝึกอบรมเสนอคณะกรรมการฝึกอบรมเ พ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ
หลักสูตร 

6.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกอบรมแล้ว ให้เผยแพร่หลักสูตรเพ่ือให้
หน่วยงานภายนอกที่สนใจได้รับทราบ  

6.2 หน่วยงานภายนอกจัดท าหลักสูตร 
6.2.1 หน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ในหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์ก าหนด สามารถน าหลักสูตรไปจัดฝึกอบรมได้ โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฝึกอบรม 

6.2.2 หน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ในหลักสูตรที่นอกเหนือจากกรมปศุสัตว์ก าหนด ให้ท าหนังสือแจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งรายละเอียดของหลักสูตร เช่น หลักสูตรการอบรม วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม  

หัวหน้าฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรม)  
น าหลักสูตรการฝึกอบรมเสนอคณะกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพิจารณาหลักสูตร โดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน 
นับจากวันที่กรมปศุสัตว์ได้รับเอกสารครบถ้วน กรณีท่ีคณะกรรมการฝึกอบรมไม่เห็นชอบ ให้เลขานุการ ท าหนังสือ
แจ้งรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นแก่หน่วยงานภายนอก แต่หากคณะกรรมการฝึกอบรมเห็นชอบ ให้เลขานุการ     
ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานภายนอกในการจัดการฝึกอบรมต่อไป 
  6.2.3 การด าเนินการฝึกอบรม อาจมีผู้แทนจากกรมปศุสัตว์เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

6.2.4 เมื่อหน่วยงานภายนอกด าเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่ง สรุปรายชื่อผู้ผ่าน           
การฝึกอบรมให้กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้น เพ่ือจัดเก็บไว้เป็นประวัติการอบรมของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป 
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7. หลักสูตรการฝึกอบรม 

7.1 หลักสูตรฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทสัตว์ปีก มีรายละเอียดดังนี้ 
7.1.1 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
7.1.2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี    

ด้านปศุสัตว์ 
7.1.3 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์และการควบคุมโรคในฟาร์มสัตว์ปีก (มุ่งเน้นการบรรยายที่

เกี่ยวกับสัตวแพทย์หรือเก่ียวกับท่ีกรมปศุสัตว์ให้ความสนใจ เช่น Avian Influenza, Salmonella เป็นต้น) 
7.1.4 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานฟาร์ม 
7.1.5 พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม และกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้อง 
7.1.6 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์  

ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
7.1.7 สถานการณ์การใช้ยาสัตว์ และสถานการณ์เชื้อดื้อยาในปัจจุบัน 
7.1.8 การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล 
7.1.9 การบริหารจัดการฟาร์ม ฟาร์มไก่เนื้อ ไก่พันธุ์ ไก่ไข ่
7.1.10 การบริหารจัดการฟาร์ม ฟาร์มเป็ดพันธุ์ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ 
7.1.11 การบริหารจัดการฟาร์ม ฟาร์มนกกระทา 
7.1.12 การบริหารจัดการฟาร์ม ฟาร์มห่าน 
7.1.13 มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกและหลักเกณฑ์

การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ส าหรับฟาร์มสัตว์ปีก 
7.1.14 หลักสวัสดิภาพสัตว์ปีก 
7.1.15 โรคในสัตว์ปีกและการจัดการสุขภาพสัตว์ปีก 
7.1.16 บทบาทสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มด้านโรงฆ่าสัตว์ 

โดยก าหนดให้ ข้อ 7.1.1 – 7.1.6 มีชั่วโมงบรรยายรวมปฏิบัติ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า   
6 ชั่วโมง และ ข้อ 7.1.7-7.1.17 รวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

7.2 หลักสูตรฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทสุกร มีรายละเอียดดังนี้ 
 7.2.1 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี    

ด้านปศุสัตว์  
7.2.2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

และการกรอกข้อมูลในเอกสาร สพส.001 สุกร 
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7.2.3 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ และการควบคุมโรคในฟาร์มสุกร (มุ่งเน้นการบรรยาย  
ที่เก่ียวกับสัตวแพทย์หรือเก่ียวกับท่ีกรมปศุสัตว์ให้ความสนใจ เช่น ASF PRRS FMD หรือ NIPAH) 

7.2.4 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานฟาร์ม 
7.2.5 พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม และกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้อง 
7.2.6 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์  

ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
7.2.7 ข้อปฏิบัติการใช้ยาสัตว์ ชีววัตถุ วัตถุอันตรายและสถานการณ์เชื้อดื้อยาในปัจจุบัน 
7.2.8 การจัดการฟาร์มสุกร 
7.2.9 หลักสวัสดิภาพสุกร 
7.2.10 ภาวะโรคสุกรในปัจจุบัน 
7.2.11 การผลิตเนื้อสุกรที่ปลอดภัย 
7.2.12 การจัดการอาหารในฟาร์มสุกร 
7.2.13 เทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างในฟาร์มสุกรและการแปลผล 
7.2.14 มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร และหลักเกณฑ์

การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร 
7.2.15 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
7.2.16 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต 

โดยก าหนดให้ ข้อ 7.2.1 – 7.2.6 มีชั่วโมงบรรยายรวมปฏิบัติ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า   
6 ชั่วโมง และ ข้อ 7.2.7-7.2.16 รวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

7.3 หลักสูตรฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทโคนม แพะนม มีรายละเอียดดังนี้ 
7.3.1 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
7.3.2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี    

ด้านปศุสัตว์ 
7.3.3 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ และการควบคุมโรคในฟาร์มโคนม แพะนม (มุ่งเน้นการ

บรรยายที่เกี่ยวกับสัตวแพทย์หรือเกี่ยวกับที่กรมปศุสัตว์ให้ความสนใจ เช่น FMD, Brucellosis, Tuberculosis, 
Bovine Viral Diarrhea, Bovine Leukemia Virus เป็นต้น) 

7.3.4 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานฟาร์ม 
7.3.5 พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม 
7.3.6 การบริหารจัดการฟาร์มและการจัดการสุขภาพโคนม และแพะนม 
7.3.7 การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มอย่างเหมาะสม 
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7.3.8 การจัดการระบบสืบพันธุ์โคนม แพะนม 
7.3.9 การจัดการอาหารในโคนม แพะนม 
7.3.10 มาตรฐานสินค้าเกษตร 9032-2552 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุม

การใช้ยาสัตว์และสถานการณ์เชื้อดื้อยาในปัจจุบัน 
7.3.11 มาตรฐานสินค้าเกษตร น้ านมโคดิบ 
7.3.12 การควบคุมคุณภาพการผลิตน้ านมดิบ 
7.3.13 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 
7.3.14 มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม และแพะนม และ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม และแพะนม 
7.3.15 หลักสวัสดิภาพสัตว์ 

โดยก าหนดให้ ข้อ 7.3.1 – 7.3.5 มีชั่วโมงบรรยายรวมปฏิบัติ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า   
6 ชั่วโมง และ ข้อ 7.3.6-7.3.15 รวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
 7.4 หลักสูตรฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 7.4.1 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
7.4.2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี     

ด้านปศุสัตว์ 
7.4.3 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ และการควบคุมโรคในฟาร์มโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ 
7.4.4 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานฟาร์ม 
7.4.5 พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม 
7.4.6 มาตรฐานสินค้าเกษตร 9032-2552 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุม 

การใช้ยาสัตว์และสถานการณ์เชื้อดื้อยาในปัจจุบัน 
7.4.7 การจัดการฟาร์มและการจัดการผลผลิตโคเนื้อ 
7.4.8 การจัดการฟาร์มและการจัดการผลผลิตแพะเนื้อ และแกะเนื้อ 
7.4.9 โรคที่ส าคัญ  การวินิจฉัยและแนวทางการจัดการสุขภาพสัตว์ในฟาร์มโคเนื้อ  แพะเนื้อ  

และแกะเนื้อ 
7.4.10 ความปลอดภัยของการผลิตโคเนื้อ แพะเนื้อ แกะเนื้อและผลิตภัณฑ์ 
7.4.11 ภาวะอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อในปัจจุบัน 
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7.4.12 มาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคเนื้อ แพะเนื้อ และ
แกะเนื้อ และหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ 

7.4.13 หลักสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม 
7.4.14 การจัดการโรคส าคัญในฟาร์ม เช่น FMD Brucellosis, Tuberculosis, CAE เป็นต้น 

โดยก าหนดให้ ข้อ 7.4.1 – 7.4.5 มีชั่วโมงบรรยายรวมปฏิบัติ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า   
6 ชั่วโมง และ ข้อ 7.4.6-7.4.14 รวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

7.5 หลักสูตรฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทผึ้ง มีรายละเอียดดังนี้ 
 7.5.1 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
7.5.2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี     

ด้านปศุสัตว์ 
7.5.3 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
7.5.4 พระราชบัญญัติยาและวัตถุอันตราย 
7.5.5 ชีววิทยาของผึ้ง 
7.5.6 การจัดการการเลี้ยงผึ้ง การเก็บผลผลิตในช่วงก่อนฤดู และหลังฤดูดอกไม้บานและ       

การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มผึ้ง 
7.5.7 โรคในผึ้ง การตรวจวินิจฉัยและการรักษา 
7.5.8 การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ผึ้ง 
7.5.9 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มผึ้งและหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มผึ้ง 
7.5.10 ระบบการผลิตผึ้งอินทรีย์ 
7.5.11 ฝึกภาคปฏิบัติในฟาร์มผึ้ง 
7.5.12 ฝึกภาคปฏิบัติในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง 

โดยก าหนดให้ ข้อ 7.5.1 – 7.5.4 มีชั่วโมงบรรยายรวมปฏิบัติ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า   
6 ชั่วโมง และ ข้อ 7.5.5-7.5.12 รวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว ์

8.1 กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
  8.1.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 
  8.1.2 ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพแห่งสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546, ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2549 
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8.2 กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
  8.2.1 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
   8.2.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดโรคระบาดสัตว์เพ่ิมเติม ตามพรบ.   
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

8.3 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
  8.3.1 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
  8.3.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ก าหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือ
คุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
  8.3.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2559 
  8.3.4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์    
ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต น าเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561 
  8.3.5 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดรายละเอียดของใบสั่งใช้ยา พ.ศ. 2561 
  8.3.6 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดรายชื่อยาที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ในวัตถุประสงค์
เพ่ือการป้องกันโรค พ.ศ. 2562 

8.4 กฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 
  8.4.1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2518, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2522, ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2527, ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2530, ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 
  8.4.2 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551, 
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 
  8.4.3 มาตรฐานสินค้าเกษตร : ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ (มกษ. 9032-2552) 
  8.4.4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 
  8.4.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 50 

8.5 กฎหมายอื่นๆ 
8.5.1 มาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ : การขนส่งสัตว์ทางบก 

(มกษ. 9034-2553) 
8.5.2 มาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ : ระบบการผลิตโคนม 

(มกษ. 9049-2561) 

8.5.3 มาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ : ระบบการผลิตไก่เนื้อ (มกษ. 9052-
2561)  

8.5.4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2561 
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8.5.5 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสุกร ณ สถานที่ เลี้ยง   
พ.ศ. 2544 

8.5.6 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสุกรระหว่างการขนส่ง       
พ.ศ. 2544 

8.5.7 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพโคนม ณ สถานที่เลี้ยง                  
พ.ศ. 2544 

8.5.8 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง      
พ.ศ. 2554 

 8.5.9 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกขณะท าให้ตายหรือฆ่า 
พ.ศ. 2554 

8.5.10 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง 
พ.ศ. 2554 

8.5.11 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   
ด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 

9. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 9.1 บทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-01 
9.2 ขั้นตอนการจัดท าใบประกาศนียบัตรอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-05 

 9.3 แบบฟอร์มค าขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ อ.ส.ฟ 1)  
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปในรูปแบบ
เดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับรอง การยื่นเอกสารและเงื่อนไขการรับรอง 
จนถึงขั้นตอนการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

3.  นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารบทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์     
(PM-VET-01) 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 4.1 เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   
 4.1.1 ส าเร็จการศึกษาข้ันต่ าระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

  4.1.2 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา 
 4.1.3 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หมดอายุ 
4.1.4 ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

4.2 การยื่นเอกสาร 
   4.2.1 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
   1) แบบฟอร์มการขอรับใบรับรอง/ต่ออายุใบรับรอง/ใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ค.ฟ.1) โดยผู้ยื่นค าขอท าเครื่องหมายประสงค์การขอรับใบรับรองที่มุมบนขวา  

   2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา 1 ฉบับ 
4) ภาพถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว     

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
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4 .2. 2 สถานที่ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบรบัรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  ยื่นค าขอได้ที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอ่ืนที่  
กรมปศุสัตว์ก าหนด 

 4.2.3 การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม    
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

   เมื่อได้เอกสารและหลักฐานแล้ว กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่         
ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
   1) กรณีที่มีคุณสมบัติและหลักฐานไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์          
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่งเอกสารคืนหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 
   2) กรณีที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์รวบรวมรายชื่อ เพื่อด าเนินการออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

 5.1 เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
  5.1.1 เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์         
ในครั้งแรก 
   1) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิ ชาชีพ    
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หมดอายุ 
   2) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทนั้น 

3) ผ่านการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ฝึกอบรมรับรอง ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานราชการ หรือสัตวแพทยสภา     
อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในปีแรก นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

4) เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือ
สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานราชการ หรือสัตวแพทยสภา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปีที่ 2, 3 และ 4 นับตั้งแต่
วันที่ได้รับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

5) ผ่านการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ฝึกอบรมรับรอง ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานราชการ หรือสัตวแพทยสภา    
อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี ก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ 
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ทั้งนี้ ต้องยื่นแบบ แบบ ค.ฟ.1 พร้อมหลักฐานและใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ฉบับจริง ก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ 
5.1.2 เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู ้ควบคุมฟาร์มเลี ้ยงสัตว์     

ในครั้งต่อไป 
   1) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอน หรืออยู่ ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หมดอายุ 
   2) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทนั้น 

3) เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือ
สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานราชการ หรือสัตวแพทยสภา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปีที่ 1, 2, 3 และ 4 นับตั้งแต่
วันที่ได้รับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับต่ออายุ 

4) ผ่านการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ฝึกอบรมรับรอง ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานราชการ หรือสัตวแพทยสภา             
อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี ก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ 

  ทั้งนี้  ต้องยื่นแบบ แบบ ค.ฟ.1 พร้อมหลักฐานและใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับจริง ก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ 

5.2 การยื่นเอกสาร 
   5.2.1 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
   1) แบบฟอร์มการขอรับใบรับรอง/ต่ออายุใบรับรอง/ใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ค.ฟ.1) โดยผู้ยื่นค าขอท าเครื่องหมายประสงค์การขอต่ออายุใบรับรองที่มุมบนขวา 

   2) ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
   3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา 1 ฉบับ 
   4) ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับที่หมดอายุ 
   5) หลั ก ฐ านผ่ า นก า รฝึ ก อบ ร มสั ต ว แ พทย์ ผู้ ค ว บคุ ม ฟ า ร์ ม เ ลี้ ย ง สั ต ว์  เ ช่ น  
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม 
   6) หลักฐานการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ เช่น รายงานผลการเก็บคะแนน
หน่วยกิต (CE) เป็นต้น 
   7) ภาพถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว     
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
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5.2.2 สถานที่ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  ยื่นค าขอได้ที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอ่ืนที่ 
กรมปศุสัตว์ก าหนด  

5.2.3 การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม    
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

เมื่อได้เอกสารและหลักฐานแล้ว กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
   1) กรณีที่มีคุณสมบัติและหลักฐานไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่งเอกสารคืนหรือเรียกเอกสารเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 
   2) กรณีที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์รวบรวมรายชื่อ เพ่ือด าเนินการต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป 

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใบแทนใบรับรอง ในกรณีใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ช ารุด สูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล 

  กรณีใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ช ารุด สูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล           
โดยใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ยังไม่ได้ขอยกเลิก หรือถูกพักใช้ เพิกถอน และยังไม่หมดอายุ   
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการยื่น แบบ ค.ฟ.1 เพ่ือให้กรมปศุสัตว์ออกใบแทน
ใบรับรอง ทั้งนี้การยื่นค าขอต้องท าเครื่องหมายประสงค์การขอรับใบแทนใบรับรองที่มุมบนขวาของแบบ ค.ฟ.1 
 6.1 ยื่นเอกสารและหลักฐานในการขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามข้อ 4.2.1      
พร้อมกับแนบหลักฐานเพิ่มเติมตามกรณี ดังนี้ 

6.1.1 กรณีใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ช ารุด ให้แนบใบรับรองสัตวแพทย์         
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับเดิมที่ช ารุด 
  6.1.2 กรณีใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสตัว์สูญหาย  ให้แนบเอกสารหลักฐานการแจ้งความ
เอกสารสูญหาย 1 ฉบับ 
  6.1.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล ให้แนบใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ฉบับเดิมและส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จ านวน 1 ฉบับ  
  ทั้งนี้ วันที่หมดอายุการรับรองให้คงไว้เหมือนใบรับรองฉบับเดิม  

6.2 สถานที่ยื่นเอกสารและหลักฐาน 
ยื่นค าขอได้ที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์    

กรมปศุสัตว์ 69/1ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ 
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 6.3 การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
เมื่อได้เอกสารและหลักฐานแล้ว กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน  

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  6.3.1 กรณีที่มีคุณสมบัติและหลักฐานไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่งเอกสารคืนหรือเรียกเอกสารเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 
  6.3.2 กรณีที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์รวบรวมรายชื่อ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

7. ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 7.1 องค์ประกอบของฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  7.1.1 ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์   หัวหน้าคณะท างาน  
  7.1.2 หัวหน้าฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์        คณะท างาน 

7.1.3 นายสัตวแพทย์ฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  คณะท างาน 
7.1.4 นักวิชาการสัตวบาลฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  คณะท างาน  
7.1.5 นักวิชาการสัตวบาลฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  คณะท างานและเลขานุการ     

7.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
7.2.1 ขึ้นทะเบียนการรับรอง และการต่ออายุการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 7.2.2 ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามที่
อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ 

8. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

8.1 เมื่อฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้รับเอกสารของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
จากการด าเนินการตามข้อ 4.2.3 หรือ 5.2.3 หรือ 6.3 แล้ว ให้แยกเป็นรายชื่อผู้ขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รายชื่อผู้ขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และรายชื่อผู้ขอใบแทนใบรับรอง 

8.2 ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์จัดท าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
หรือใบแทนใบรับรอง โดยด าเนินการตามเอกสารรหัส PM-VET-06 
 8.3 อายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

8.3.1 กรณีขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยวันที่ออกใบรับรองให้
นับวันที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เสนอกรมปศุสัตว์ลงนามหลังจากได้รับเอกสารและ
หลักฐานครบถ้วน 
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8.3.2 กรณีต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
1) กรณียื่นขอต่ออายุใบรับรองก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์

หมดอายุ และมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีอายุ 5 ปี โดยวันที่ต่ออายุ
การรับรองให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม  

2) กรณียื่นขอต่ออายุหลังใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ และมี
เอกสารและหลักฐานครบถ้วน ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีอายุ 5 ปี โดยวันที่ต่ออายุการรับรอง
ให้นับวันทีฝ่่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เสนอกรมปศุสัตว์ลงนาม 

 8.3.3 กรณีขอใบแทนใบรับรอง (ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับเดิมช ารุด สูญหาย 
เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล) ใบแทนใบรับรองมีอายุถึงวันที่หมดอายุตามใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม      
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับเดิม 

8.4 ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ น าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือ
ใบแทนใบรับรองที่จัดท า เสนอให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เสนอต่ออธิบดี
กรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย ์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือออกใบแทนใบรับรอง แล้วแต่กรณี โดยด าเนินการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

8.5 เมื่อกรมปศุสัตว์ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือใบแทนใบรับรองแล้ว          
จะด าเนินการการจัดส่งตามท่ีอยู่ที่แจ้งไว้ในแบบ ค.ฟ. 1   

9. การอุทธรณ์ 

 กรณีกรมปศุสัตว์มีค าสั่งไม่ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือไม่ต่ออายุใบรับรอ ง   
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ โดยท าหนังสือ    
ยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบผลการพิจารณาดังกล่าว และให้ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นที่สุด 

10. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 10.1 บทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-01 
 10.2 ข้อก าหนดทั่วไปในการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-02 
 10.3 ขั้นตอนการจัดท าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-06 

10.4 แบบฟอร์มการขอรับใบรับรอง/ต่ออายุใบรับรอง/ใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
(แบบ ค.ฟ.1) 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือก าหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดท าใบประกาศนียบัตรอบรมให้แก่สัตวแพทย์ผู้ผ่านหลักสูตร        
การอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

2. ขอบเขต 

 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการจัดท าใบประกาศนียบัตรอบรมให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

3.  นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารบทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์     
(PM-VET-01) 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าใบประกาศนียบัตรอบรม กรณีกรมปศุสัตว์เป็นผู้จัดการฝึกอบรม 

 4.1 กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จัดท า                
ใบประกาศนียบัตรอบรม โดยใช้กระดาษอาร์ต 210 แกรม ขนาด A4 มีลายน้ าเป็นตราสัญลักษณ์กรมปศุสัตว์ 
ส าหรับข้อความให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด และตัวอย่างแนบท้าย ดังนี้   
 หัวใบประกาศนียบัตร ตราสัญลักษณ์กรมปศุสัตว์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร  
  บรรทัดที่ 1: กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (TH SarabunPSK 48 B) 
  บรรทัดที ่2: ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า (TH SarabunPSK 22) 
  บรรทัดที่ 3: ชื่อ-นามสกุล สัตวแพทย์ผู้ผ่านการฝึกอบรม (TH SarabunPSK 36 B) 
  บรรทัดที ่4: ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “ชื่อหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม”  

(TH SarabunPSK 28 B) 
  บรรทัดที่ 5: ระหว่างวันที่ วัน เดือน ปี ที่อบรม (TH SarabunPSK 22) 
  บรรทัดที ่6: ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ 
    ต่อตนเองและประเทศสืบไป (TH SarabunPSK 22)   
  บรรทัดที่ 7: ลงนามโดยผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

บรรทัดที ่8: ชื่อ-นามสกุล ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
    (TH SarabunPSK 18) 
  บรรทัดที่ 9: ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
    (TH SarabunPSK 18 B) 
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4.2 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ลงนามในใบประกาศนียบัตรอบรม 
4.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จัดส่งให้

สัตวแพทย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน แบบ อ.ส.ฟ.1 หรือรับเองได้ที่ กลุ่มรับรองด้านการ
ปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

4.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จัดเก็บ
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม เพ่ือใส่ในทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าใบประกาศนียบัตรอบรม กรณีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดการฝึกอบรม
 5.1 หน่วยงานภายนอก จัดท าใบประกาศนียบัตรอบรม โดยใช้กระดาษขนาด A4 และข้อความให้เป็นไป
ตามแบบท่ีก าหนด และตัวอย่างแนบท้าย ดังนี้   

 หัวใบประกาศนียบัตร ตราสัญลักษณ์หน่วยงานภายนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3.5 
เซนติเมตร 
  บรรทัดที่ 1: ชื่อหน่วยงานภายนอก (TH SarabunPSK 48 B) 
  บรรทัดที่ 2: ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า (TH SarabunPSK 22) 
  บรรทัดที่ 3: ชื่อ-นามสกุล สัตวแพทย์ผู้ผ่านการฝึกอบรม (TH SarabunPSK 36 B) 
  บรรทัดที่ 4: ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “ชื่อหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม” 
    (TH SarabunPSK 28 B) 
  บรรทัดที่ 5: ระหว่างวันที่ วัน เดือน ปี ที่อบรม (TH SarabunPSK 22) 
  บรรทัดที่ 6: ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ 
    ต่อตนเองและประเทศสืบไป (TH SarabunPSK22) 
  บรรทัดที่ 7: ลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงานภายนอก   

บรรทัดที่ 8: ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก (TH SarabunPSK 18 )   
 บรรทัดที่ 9: ต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงานภายนอก (TH SarabunPSK 18 B)   

 5.2 ผู้บริหารหน่วยงานภายนอกลงนามในใบประกาศนียบัตรอบรม 
 5.3 หน่วยงานภายนอกส่งสรุปรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมให้กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้น 
 5.4 กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  จัดเก็บรายชื่อ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม เพ่ือจัดเก็บไว้เป็นประวัติการอบรมของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ต่อไป 
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6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

6.1 บทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-01 
 6.2 ขั้นตอนการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-03 
 6.3 แบบฟอร์มค าขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  (แบบ อ.ส.ฟ 1)
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7. ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรอบรม กรณีกรมปศุสัตว์เป็นผู้จัดการฝึกอบรม 
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8. ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรอบรม กรณีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 
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1. วัตถุประสงค ์

   เพ่ือก าหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดท าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และใบแทน
ใบรับรอง ให้แก่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

2. ขอบเขต  

   เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการจัดท าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และใบแทน
ใบรับรอง ให้แก่ผู้ได้รับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารบทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์     
(PM-VET-01) 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 4.1 ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวบรวมรายชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
โดยแยกเป็นรายชื่อผู้ขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  รายชื่อผู้ขอต่ออายุใบรับรอง และรายชื่อ 
ผู้ขอใบแทนใบรับรอง 
 4.2 จัดท าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยใช้กระดาษอาร์ต 210 แกรม ขนาด A4  
มีลายน้ าเป็นตราสัญลักษณ์กรมปศุสัตว์ ส าหรับข้อความให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด และตัวอย่างแนบท้าย ดังนี้ 

         หัวใบประกาศนียบัตร ตราสัญลักษณ์กรมปศุสัตว์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร 
  บรรทัดที่ 1: กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (TH SarabunPSK 48 B) 
   บรรทัดที่ 2: ออกใบรับรองให้ (TH SarabunPSK 22) 
   บรรทัดที่ 3: ชื่อ-นามสกุล สัตวแพทย์ผู้ได้รับการรับรอง (TH SarabunPSK 30 B) 
   บรรทัดที่ 4: เป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม    ประเภทฟาร์ม        
     (TH SarabunPSK 28 B) 

บรรทัดที่ 5: ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (TH SarabunPSK 22) 

บรรทัดที่ 6: ใบรับรองเลขที ่   ประเภทฟาร์ม  เลขใบรับรอง/พ.ศ.  
     (TH SarabunPSK 22) 

บรรทัดที่ 7: ออกให้ ณ วันที่/เดือน/พ.ศ. กรณีต่ออายุให้เติมค าว่า (ต่ออายุ) 
(TH SarabunPSK 22) 
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   บรรทัดที่ 8: ถึง วันที่/เดือน/พ.ศ. (เป็นวันที่ครบก าหนด 5 ปี หลังจากวันที่ออก 
    ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์) (TH SarabunPSK 22 ) 

บรรทัดที่ 9: ลงนามโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
บรรทัดที่ 10: ชื่อ-นามสกุล อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

(TH SarabunPSK 18 ) 
บรรทัดที่ 11: ต าแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

   (TH SarabunPSK 18 B) 
 4.3 การก าหนดวันที่มีผลให้การรับรอง ดังนี้ 
  4.3.1 วันที่มีผลให้การรับรองครั้งแรก นับแต่วันที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
เสนอกรมปศุสัตว์ลงนามหลังจากได้รับเอกสารและหลักฐานครบถ้วน 
  4.3.2 การต่ออายุการรับรอง มีดังนี้ 

 1) กรณียื่นขอต่ออายุใบรับรองก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
หมดอายุ และมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม  

2) กรณียื่นขอต่ออายุหลังใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ และมี
เอกสารและหลักฐานครบถ้วน วันที่ต่ออายุการรับรองให้นับวันที่ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
เสนอกรมปศุสัตว์ลงนามหลังจากได้รับเอกสารและหลักฐานครบถ้วน 

4.4 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้เติมค าว่า
(ต่ออายุ) ต่อท้ายวันที่ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามตัวอย่างแนบท้าย 
 4.5 อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

4.6 ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จัดส่งใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   
ให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบ ค.ฟ.1 หรือรับเองได้ที่  
กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
 4.7 เจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  จัดเก็บ
รายชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เพ่ือท าการขึ้นทะเบียน หรือแก้ไขข้อมูล(กรณีต่ออายุ) สัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าใบแทนใบรับรอง  

 5.1 ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวบรวมรายชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ที่ยื่นขอใบแทนใบรับรอง ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ช ารุดหรือ 
สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ยังมิได้ถูกยกเลิก พักใช้ เพิกถอน และยังไม่หมดอายุ  
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 5.2 จัดท าใบแทนใบรับรอง โดยมีค าว่า “ใบแทน” (TH SarabunPSK 30 B) อยู่หัวมุมบนขวาของ
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   โดยใช้กระดาษอาร์ต 210 แกรม ขนาด A4 มีลายน้ าเป็น 
ตราสัญลักษณ์กรมปศุสัตว์ ส าหรับข้อความให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด และตัวอย่างแนบท้าย ดังนี้ 
  หัวใบประกาศนียบัตร ตราสัญลักษณ์กรมปศุสัตว์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร 
   บรรทัดที่ 1: กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (TH SarabunPSK 48 B) 
   บรรทัดที่ 2: ออกใบรับรองให้ (TH SarabunPSK 22) 
   บรรทัดที่ 3: ชื่อ-นามสกุล สัตวแพทย์ผู้ได้รับการรับรอง (TH SarabunPSK 30 B) 
   บรรทัดที่ 4: เป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม    ประเภทฟาร์ม       

  (TH SarabunPSK 28 B) 
บรรทัดที่ 5: ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์

ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (TH SarabunPSK 22) 
   บรรทัดที่ 6: ใบรับรองเลขที ่   ประเภทฟาร์ม  เลขใบรับรอง/พ.ศ.  
     (TH SarabunPSK 22) 

บรรทัดที่ 7: ออกให้ ณ วันที่/เดือน/พ.ศ. (วันที่ยื่นเอกสารและหลักฐานขอใบแทน
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ครบถ้วน) กรณีต่ออายุให้
เติมค าว่า (ต่ออายุ) (TH SarabunPSK 22) 

บรรทัดที่ 8: ถึง วันที่/เดือน/พ.ศ. (เป็นวันที่หมดอายุตามใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับเดิม) (TH SarabunPSK 22)  

   บรรทัดที่ 9: ลงนามโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
   บรรทัดที่ 10: ชื่อ-นามสกุล อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
     (TH SarabunPSK 18 ) 
   บรรทัดที่ 11: ต าแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (TH SarabunPSK 18 B) 
 5.3 อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบแทนใบรับรอง 
 5.4 ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จัดส่งใบแทนใบรับรองให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุม  
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบ ค.ฟ.1 หรือรับเองได้ที่ กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ 
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
 5.5 เจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จัดเก็บ
รายชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เพ่ือแก้ไขข้อมูลในทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป
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6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

6.1 บทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-01 
6.2 ขั้นตอนการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-04 
6.3 แบบฟอร์มการขอรับใบรับรอง/ต่ออายุใบรับรอง/ใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(แบบ ค.ฟ.1) 
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7. ตัวอย่างใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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8. ตัวอย่างใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กรณีต่ออายุ 
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9. ตัวอย่างใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการยกเลิก การพักใช้ และการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การพบสาเหตุและหลักฐานซึ่งจะน าไปสู่การยกเลิก การพักใช้ 
และการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จนถึงการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

3. นิยาม 

ให้เป็นไปตามเอกสารบทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
(PM-VET-01) 

4. คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
4.1.1 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ก ากับดูแลส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ  
4.1.2 ผู้แทนสัตวแพทยสภา             กรรมการ 
4.1.3 ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์          กรรมการ 
4.1.4 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรรมการ 
4.1.5 ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย             กรรมการ  
4.1.6 ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ กรรมการและเลขานุการ  
4.1.7 หัวหน้าฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กรรมการและผู้ช่วย 

เลขานุการ 
4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.2.1 พิจารณาการยกเลิกการรับรอง การพักใช้ และการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

4.2.2 ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามที่
อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ 
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5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 5.1 ให้มีการยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขอยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  5.1.2 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตาย   

5.1.3 สัตวแพทยสภามีมติให้พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์   

5.1.4 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา หมดอายุ 
 5.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 5.1 ให้ด าเนินการในแต่ละกรณี ดังนี้ 
  5.2.1 กรณี 5.1.1 ให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ยื่นแบบ ค.ฟ.2 ที่ส านักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
  5.2.2 กรณี 5.1.2 ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งข้อมูลมาที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ 
  5.2.3 กรณี 5.1.3 ให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ยื่นค าสั่งจากมติของ
สัตวแพทยสภาว่ามีการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์  
  5.2.4 กรณี 5.1.4 ให้ถือว่าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้นถูกยกเลิกโดยทันที 
 5.3 ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพ่ือพิจารณาหรือรับทราบ 
 5.4 ให้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีผลสิ้นสุดลงในแต่ละกรณี ดังนี้ 

 5.4.1 กรณี 5.1.1 ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่ยื่นแบบ ค.ฟ.2 
5.2.2 กรณี 5.1.2 ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันตาย 
5.2.3 กรณี 5.1.3 ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่ค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์มีผลใช้บังคับ 
5.2.4 กรณี 5.1.4 ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

หมดอาย ุ
 5.5 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดท าหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการรับรอง 
คณะผู้ตรวจประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 6.1 เมื่อกรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ใด
เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ 
  6.1.1 ไม่มีหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ที่ควบคุมอยู่ 
  6.1.2 พบข้อบกพร่องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ที่ควบคุมอยู่ ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
  6.1.3 พบสารตกค้างมีปริมาณเกินระดับที่กฎหมายก าหนดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ควบคุมอยู่ ซึ่งเกิดจาก
ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  6.1.4 ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 6.2 ให้คณะกรรมการรับรองร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินเข้าด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและ 
เชิญสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกร้องเรียนมารับทราบและให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่ ตรวจพบหรือ 
มีผู้ร้องเรียน 

6.3 คณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริง 
 6.4 คณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

6.5 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้รับผลการสอบข้อเท็จจริง
จากคณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว ให้ด าเนินการพิจารณาและเสนอความเห็นดังกล่าวต่อ 
กรมปศุสัตว์ 

6.6 เมื่อกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วว่า 
  6.6.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มิได้กระท าตามที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียน ให้ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนและสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
ผู้ถูกร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีค าสั่ง 
  6.6.2 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้กระท าตามที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนจริง กรมปศุสัตว์
จะพิจารณาพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ทราบค าสั่ง และ
ให้กรมปศุสัตว์จัดท าหนังสือแจ้งการพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์และแจ้งสิทธิ์อุทธรณ์แก่ 
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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ในกรณีไม่พบตัวสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ปิดค าสั่งไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการที่ได้รับรองการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุมและเป็นเหตุให้มีการพักใช้ และให้ถือว่า 
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดค าสั่ง และลงบันทึกการพักใช้ใบรับรอง 
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งจัดท าหนังสือแจ้ง
การพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปยังผู้ประกอบการ สถานประกอบการที่สัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุม สัตวแพทยสภา คณะกรรมการรับรอง คณะผู้ตรวจประเมินและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทราบ  
 6.7 ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ห้ามสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิบัติหน้าที่เป็นสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเภทนั้น และจะขอต่ออายุใบรับรอง 
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในประเภทนั้นอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการพักใช้             
 6.8  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่กรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือได้รับเรื่องร้องเรียน จนถึงกรมปศุสัตว์มีผลการพิจารณา
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไม่เกิน 60 วัน นับแต่กรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือได้รับเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่
อาจใช้ระยะเวลาเกิน 60 วัน กรมปศุสัตว์ต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ผู้ถูกร้องเรียนทราบพร้อมเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร  

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 7.1 เมื่อกรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ใด
เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ 
  7.1.1 พบหลักฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ กฎหมายว่าด้วย 
โรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายว่าด้วยยาสัตว์และวัตถุอันตราย 
ด้านการปศุสัตว์ 
  7.1.2 พบข้อบกพร่องที่มีผลร้ายแรงตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ควบคุม ซึ่งเหตุเกิดมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  7.1.3 พบสารต้องห้ามในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ควบคุม ซึ่งเหตุมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติ
หน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  7.1.4 ถูกพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ในแต่ละ
ประเภทของใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 7.2 ให้คณะกรรมการรับรองร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินในพ้ืนที่สอบสวนข้อเท็จจริง และเชิญสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกร้องเรียนมารับทราบและให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียน 
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7.3 คณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริง   
 7.4 คณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 7.5 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้รับผลการสอบข้อเท็จจริง
จากคณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว ให้ด าเนินการพิจารณาและเสนอความเห็นดังกล่าวต่อ 
กรมปศุสัตว์ 

7.6 เมื่อกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วว่า 
  7.6.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มิได้กระท าตามที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียน ให้ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนและสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
ผู้ถูกร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีค าสั่ง  
  7.6.2 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้กระท าตามที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนจริง กรมปศุสัตว์
จะพิจารณาเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์จัดท าหนังสือแจ้งการเพิกถอน
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์และแจ้งสิทธิ์อุทธรณ์แก่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใน 7 วัน
นับแต่วันออกค าสั่งเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
น าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทที่ถูกเพิกถอน ส่งคืนแก่ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง ถ้าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไม่ยอมส่ง
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์คืนแก่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสั ตว์  
ให้คณะผู้ตรวจประเมินในพ้ืนที่ที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้นั้นอาศัยอยู่ ด าเนินการติดตามคืน และส่งให้แก่
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป 

ในกรณีไม่พบตัวสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไม่ยอมรับ
ค าสั่งดังกล่าว ให้ปิดค าสั่งไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตร 
ที่ดีด้านปศุสัตว์ที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุมและเป็นเหตุให้มีการเพิกถอน และให้ถือว่าสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วนับแต่วันที่ปิดค าสั่งและลงบันทึกการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งจัดท าหนังสือแจ้งการเพิกถอน
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปยังผู้ประกอบการ สถานประกอบการที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุม สัตวแพทยสภา คณะกรรมการรับรอง คณะผู้ตรวจประเมิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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7.7 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์จะขอ
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเภทนั้นอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการเพิกถอนใบรับรอง
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ซึ่งก าหนดไว้ 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

เมื่อพ้นระยะเวลา 5 ปีแล้ว สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์สามารถยื่นขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

7.7.1 ยื่นเอกสารและหลักฐาน ที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ 

1) แบบฟอร์มการขอรับใบรับรอง/ต่ออายุใบรับรอง/ใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ค.ฟ.1) โดยผู้ยื่นค าขอท าเครื่องหมายประสงค์การขอรับใบรับรองที่มุมบนขวา  

   2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบบั 
   3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา 1 ฉบับ 
   4) ภาพถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 

7.7.2 กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ น าเข้าคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้พิจารณา  

7.7.3 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้พิจารณาแล้ว 
ปฏิเสธการออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ผู้นั้นจะยื่นค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้อีกต่อเมื่อสิ้นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิเสธการออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาสถานะ  
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิเสธการออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นครั้งที่ 2 แล้ว 
ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตลอดไป 

7.8  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่กรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือได้รับเรื่องร้องเรียน จนถึงกรมปศุสัตว์ 
มีผลการพิจารณาสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไม่เกิน 120 วัน นับแต่กรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือได้รับ 
เรื่องร้องเรียน ในกรณีที่อาจใช้ระยะเวลาเกิน 120 วัน กรมปศุสัตว์ต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกร้องเรียนทราบพร้อมเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

8. การอุทธรณ์ 

  สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
มีสิทธิ์อุทธรณ์โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่งการพักใช้หรือ 
เพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์และให้ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นที่สิ้นสุด 
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9. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

9.1 บทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-01 
9.2 ข้อก าหนดทั่วไปในการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-02 
9.3 แบบฟอร์มการขอรับใบรับรอง/ต่ออายุใบรับรอง/ใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(แบบ ค.ฟ.1) 
 9.4 แบบฟอร์มค าขอยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ค.ฟ.2) 
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การสอบสวนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัตวแพทย์ผู้
ควบคมุฟาร์ม 

กรมปศุสัตว์ 

คณะกรรมการรับรองและคณะ
ผู้ตรวจประเมิน 

คณะกรรมการพิจารณาสถานะ
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยง

สัตว์ 

ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

 

ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม+
ผู้ร้องเรียน 

พักใช้ 1 เดือน  เพิกถอน 5 ปี  

ตรวจพบหรือไดร้ับเรื่องร้องเรียน 

สอบสวนข้อเท็จจริง 

ภายใน 15 วัน 

กระท าความผิด ไม่ได้กระท าความผิด 
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การขอรับใบรับรองหลังจากเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์แล้ว 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ปฏิเสธออกใบรับรองสัตวแพทย์  
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นครั้งที่ 2 จะหมดสิทธิ์ขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชนิดนั้น
ตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- แบบฟอร์มค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ค.ฟ.1) 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง 
- ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

สัตวแพทย์ 

กรมปศุสัตว์ 

คณะกรรมการพิจารณาสถานะ
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยง

สัตว์ 

ไมผ่่าน 

ใบรับรอง 

ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
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1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือก าหนดวิธีการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและการควบคุมสถานประกอบการของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการขึ้นทะเบียนและการควบคุมสถานประกอบการของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

3. นิยาม 

ให้เป็นไปตามเอกสารบทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
 (PM-VET-01) 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนและการควบคุมสถานประกอบการของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 4.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์แล้ว จะได้รับ
การขึ้นทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์โดยส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   
กรมปศุสัตว์ 
 4.2 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ประสงค์จะควบคุมสถานประกอบการใด ตามประเภทที่ได้รับ
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้แจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่ประสงค์จะควบคุม เพ่ือด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่ควบคุมไว้ในทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทางใดทางหนึ่ง 
ดังนี้ 

4.2.1 กรอกรายละเอียดตามแบบ ค.ฟ.3 และส่งไปที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ทางอีเมล์ farm@dld.go.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่ม
ควบคุมสถานประกอบการนั้น  

4.2.2 กรอกรายละเอียดในฐานข้อมูลของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มควบคุมสถานประกอบการนั้น ทั้งนี้ต้องด าเนินการเพ่ือขอ username และ 
password ก่อน จึงจะเข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆ ได้ 

4.3 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ใดประสงค์จะยกเลิกการควบคุมสถานประกอบการใด ให้แจ้ง
รายชื่อสถานประกอบการที่ประสงค์จะยกเลิก เพ่ือน าออกจากข้อมูลทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ 

 

mailto:farm@dld.go.th
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4.3.1 กรอกรายละเอียดตามแบบ ค.ฟ.4 และส่งไปที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ทางอีเมล์ farm@dld.go.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิก
ควบคุมสถานประกอบการนั้น  

4.3.2 กรอกรายละเอียดในฐานข้อมูลของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิกควบคุมสถานประกอบการนั้น  

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 บทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-01 
5.2 ขั้นตอนการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-04  
5.3 แบบฟอร์มรายชื่อสถานประกอบการที่ควบคุมของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ค.ฟ.3) 

 5.4 แบบฟอร์มรายชื่อสถานประกอบการที่ยกเลิกของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ค.ฟ.4) 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน เพ่ือให้สัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มน าไปปฏิบัติให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมฟาร์มของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

3.  นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารบทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
(PM-VET-01) 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 4.1 จัดท าแผนการป้องกันด้านสุขภาพสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย การป้องกันโรค โปรแกรมการใช้วัคซีน  
การควบคุมปาราสิต ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ และต้องมี  
การทบทวนแผนเป็นประจ า อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และลงชื่อก ากับโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
      ตัวอย่างระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  

4.1.1 ทางเข้าฟาร์มควรมีทางเดียวและอยู่ไกลจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
  4.1.2 จัดพ้ืนที่จอดส าหรับยานพาหนะจากภายนอกอย่างเป็นสัดส่วน และอยู่ห่างจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
  4.1.3 มีสมุดบันทึกบุคคลเข้า-ออกฟาร์ม โดยมีรายละเอียด เช่น วันที่ เวลาเข้า-ออก จุดประสงค์ 
มาจากที่ไหน ลายมือชื่อ เป็นต้น 
  4.1.4 มีการก าหนดมาตรการก่อนเข้าเขตพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์ เช่น เปลี่ยนเสื้อผ้า-รองเท้าที่สวมมาจาก
ภายนอก พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อหรือมีอ่างจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อ สวมหมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก – จมูก เป็นต้น รวมถึงมีการฆ่าเชื้อ
ยานพาหนะและอุปกรณ์ ก่อนเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ด้วย 

 4.1.5 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตัวสัตว์ อาหารสัตว์ น้ า และมูลสัตว์โดยตรง 
4.2 ตรวจวินิจฉัยโรค ผ่าตัด ท าคลอดสัตว์ รวมถึงการชันสูตรวินิจฉัยโรค อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นไป

ตามหลักวิชาการ และสวัสดิภาพสัตว์ 
4.3 ควบคุมการสั่งยาผสมในอาหารสัตว์ การใช้ การเก็บรักษา และการบ่งชี้อาหารสัตว์ผสมยา เพ่ือการใช้

ที่ถูกต้องและป้องกันการปนเปื้อนข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
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4.4 ควบคุมการใช้ยาภายในฟาร์มให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทั้งชนิด ขนาด ปริมาณของยาที่ใช้ และควบคุม
ระยะเวลาหยุดยาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในฉลาก หรือเอกสารก ากับยาสัตว์ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 
 4.5 ควบคุมและจ ากัดการใช้ยาเท่าที่จ าเป็น เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายจากยาสัตว์ตกค้าง ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และการดื้อยาของจุลชีพ 
 4.6 จัดท าใบสั่งใช้ยา เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้ยา รวมถึงรายละเอียดของยา ที่ใช้ เช่น  
ชื่อทางการค้า  เลขทะเบียน  ตัวยาออกฤทธิ์ ขนาดการใช้ ระยะเวลาการใช้ ระยะหยุดยา เป็นต้น  โดยใบสั่งใช้ยา 
ต้องมีอายุไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ลงนาม 
       ในกรณีต้องการผสมยาต้านแบคทีเรียลงในอาหารสัตว์ ในฟาร์มสุกรตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป หรือ 
ฟาร์มสัตว์ปีกให้เนื้อตั้งแต่ 5,000 ตัวขึ้นไป หรือสัตว์ปีกให้ไข่ตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ต้องจัดท าใบสั่งใช้ยา (ใบ ส.ย.๑) พร้อมลงลายมือชื่อ ให้สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ เพ่ือผสมอาหารสัตว์ผสมยา 
 4.7 จัดท าบันทึกการใช้ยา เพ่ือให้ทราบถึงสถานะการใช้ยา และการบ่งชี้ตัวสัตว์ เช่น ระบุวันที่รักษา 
หมายเลขสัตว์ จ านวนยาที่ใช้ วันสิ้นสุดการรักษา วันหยุดยา ชื่อของผู้ใช้ยา เป็นต้น 
 4.8 กรณีที่มีการใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อาจติดอยู่ ในตัวสัตว์ ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ในการควบคุมอันตรายมิให้ตกค้างในตัวสัตว์ เช่น วิธีปฏิบัติงานการควบคุมเข็มที่หักที่จะยังคงค้างอยู่ในตัวสัตว์ 
 4.9 ตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ ในกรณีที่ส่งโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออก ต้องลงลายมือชื่อใน 
แบบ สพส.001 (รายงานการตรวจไก่/เป็ดที่ฟาร์ม) และ สพส.001 สุกร (รายงานการตรวจสุกรที่ฟาร์ม) 
 4.10 จัดท าแผนการสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบสภาวะโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน 
 4.11 มีระบบการเฝ้าระวังโรค และในกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
 4.12 รับผิดชอบในกรณีมีการตกค้างของสารต้านจุลชีพ และสารเคมีในผลผลิตจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เกิดจาก
ความบกพร่องในหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

4.13 ควบคุมไม่ให้มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต (Hormonal growth promoter) ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 4.14 ควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ภายในฟาร์ม รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 4.15 วางแผนการจัดการด้านการผสมพันธุ์สัตว์ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และมีความเหมาะสม 
 4.16 วางแผนการจัดการด้านโภชนาการ เพ่ือให้ฟาร์มได้ผลผลิตที่ดี และขายได้ราคา 

 4.17 ควบคุมวิธีการท าลายซากสัตว์ของฟาร์มให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
4.18 มีก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ ณ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
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4.19 กรณีมีการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องอยู่เป็นผู้ให้ข้อมูล
ด้านสุขภาพสัตว์แก่คณะผู้ตรวจประเมิน และในกรณีท่ีมีการเก็บตัวอย่างตรวจตามแผนการเก็บตัวอย่างสารตกค้าง
ของกรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องอยู่ในขณะที่มีการเก็บตัวอย่าง หรือมอบอ านาจให้
ผู้เกี่ยวข้องแต่ต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

4.20 กรณีมีการรับการตรวจประเมินจากต่างประเทศ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องให้ 
ความร่วมมือและอยู่เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์แก่คณะผู้ตรวจประเมิน 
 4.21 ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

4.22 ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

5. จ านวนสัตว์ท่ีควบคุมได้ในแต่ละชนิดสัตว์ ต่อสัตวแพทย์ 1 คน  
 

ชนิดสัตว์ จ านวนสัตว์(ตัว) ที่มา 
ไก่เนื้อ  ไม่เกิน 5,000,000 มกษ.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่เนื้อ  

(มกษ.6901-2560) 
ไก่ไข่ ไม่เกิน 2,000,000 มกษ.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่ไข่ 

(มกษ.6909-2562) 
ไก่พันธุ์ ไม่เกิน 1,500,000 มกษ.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์ 

(มกษ.6903-2558) 
เป็ดพันธุ์ ไม่เกิน 1,500,000 มกษ.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์ 

(มกษ.6913-2559) 
สถานที่ฟักไข่

สัตว์ปีก 
ลูกสัตว์ปีกท่ีผลิตไม่เกิน 2,000,000 

ตัวต่อสัปดาห์ 
มกษ.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์
สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มกษ.6908-2560) 

สุกร พ่อ-แม่พันธุ์  ไม่เกิน 10,000 
และ อนุบาล-รุ่น ไม่เกิน 100,000 

มกษ.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร 
(มกษ.6403-2558) 

พ่อ-แม่พันธุ์  ไม่เกิน 20,000 
หรือ อนุบาล-รุ่น ไม่เกิน 200,000 

หมายเหตุ มกษ. หมายถึง มาตรฐานสินค้าเกษตร 

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 - 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออธิบายรายละเอียดการปฏิบัติในการใช้ยาสัตว์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการใช้ยาสัตว์  
อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเกิดยาสัตว์ตกค้างที่เกินก าหนดค่าระดับสูงสุดของสารตกค้างจากยาสัตว์  

2. ขอบเขต 

 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติในการใช้ยาสัตว์   

3.  นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารบทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
(PM-VET-01) 

4. การปฏิบัติในการใช้ยาสัตว์  

 4.1 ปริมาณการจ่ายยาสัตว์ ควรเหมาะสมกับการรักษาโรค หรือป้องกันโรคตามการวินิจฉัยของสัตวแพทย์ 
ไม่ควรจัดหาหรือจ่ายยาสัตว์ในปริมาณที่มากเกินความจ าเป็น ทั้งนี้การใช้วิตามิน ฮอร์โมน ยาต้านจุลชีพ และยาที่
ก่อให้เกิดการตกค้างในผลิตภัณฑ์ต้องมีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์เท่านั้น 
 4.2 หากการใช้ยาสัตว์กระท าโดยผู้ได้รับมอบหมายโดยด าเนินการตามใบสั่งยาของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ใช้ยาสัตว์ ควรได้รับค าแนะน าที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรจาก  
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่าง
เคร่งครัด 
 4.3 การใช้ยาสัตว์ชนิดที่ไม่ต้องมีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จะต้องปฏิบัติตาม  
ข้อบ่งใช้ในฉลากหรือเอกสารก ากับยาที่ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนต ารับยาจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 
 4.4 ในภาวะการเกิดโรคซึ่งไม่มียาที่ขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่หรือไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มี  
ข้อบ่งชี้เฉพาะ หรือไม่ได้ระบุชนิดสัตว์ (target species) บนฉลาก สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์สามารถใช้
ยาชนิดอ่ืนที่ขึ้นทะเบียนแล้วจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ หรือใช้ยาสัตว์ต่างจากข้อบ่งใช้ในฉลาก (off label 
use) หรือเอกสารก ากับยาได้  

ทั้งนี้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องพิจารณาความจ าเป็นในการใช้ยาอย่างรอบคอบ หรือขอ
ค าแนะน าจากผู้ผลิตยาเนื่องจากการใช้ยาในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ หรื ออาจ
ก่อให้เกิดการตกค้างของยาสัตว์ในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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 หากจ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์ในลักษณะดังกล่าว สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ควรปฏิบัติดังนี้ 
  4.4.1 บันทึกการสั่งจ่ายยา ก าหนดวิธีการใช้ยา และระยะหยุดยาเป็นลายลักษณ์อักษร 

4.4.2 ห้ามผู้อ่ืนให้ยาในลักษณะเช่นนี้นอกจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือโดย 
ผู้ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เท่านั้น 

4.4.3 ใช้ดุลยพินิจเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น การเพ่ิมระยะเวลาหยุดยา การเลือกให้ยา
เฉพาะพ่อ-แม่พันธุ์ที่ไม่ได้น าผลิตภัณฑ์มาบริโภคโดยตรง 
 4.5 ผู้ใช้ยาสัตว์นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อบ่งใช้ของยาชนิดนั้นอย่างเคร่งครัดแล้ว ต้องระมัดระวัง 
เรื่องคุณภาพของยาสัตว์ที่ใช้ให้เป็นไปตามลักษณะของยาสัตว์ชนิดนั้น ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ เช่น สี ลักษณะผง 
หรือสารละลาย เป็นต้น วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีสิ้นอายุ การเก็บรักษา  

กรณีมีการใช้ยาผสมในอาหารสัตว์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยาที่ห้ามผสมในอาหารสัตว์ 
รายละเอียดตามข้อ 9 และ 10 
 4.6 การใช้ยาต้านจุลชีพ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นผู้สั่งใช้ยาต้ านจุลชีพในสัตว์เท่านั้น  
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควรมีเวลาเพียงพอในการตรวจสุขภาพตัวสัตว์หรือฝูงสัตว์เพ่ือวินิจฉัยก่อนออก
ใบสั่งยา หรือมีเวลาเพียงพอส าหรับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้ทราบสถานะด้านสุขภาพสัตว์หรือ  
ฝูงสัตว์เพ่ือให้มีการวินิจฉัยและออกใบสั่งยา 

ข้อแนะน าในการใช้ยาต้านจุลชีพส าหรับสัตว์ ควรค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 
  4.6.1 ประสิทธิภาพในการรักษาโรค ผลกระทบของยาต่อตัวสัตว์ ความเสี่ยงในการเกิดเชื้อดื้อยา 
และผลกระทบที่ไม่พีงประสงค์ต่อจุลชีพชนิดอ่ืนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน (commensal flora) 
  4.6.2 การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพ ควรเลือกยาต้านจุลชีพชนิดที่ออกฤทธิ์แคบ (narrow 
spectrum) เป็นล าดับแรกก่อน เนื่องจากยาที่ออกฤทธิ์กว้าง (broad spectrum) มักมีผลกระทบต่อเชื้อจุลชีพ
หลายชนิดและส่งผลให้เพ่ิมโอกาสหรือความเสี่ยงต่อการพัฒนาเป็นเชื้อดื้อยาสูงขึ้น 

4.7 ห้ามผู้ประกอบการจัดหายามาใช้เองโดยไม่มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ยกเว้น
ยาสามัญประจ าบ้านส าหรับสัตว์ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม หรือยาที่ประกาศ
ก าหนด ทั้งนี้ต้องแจ้งสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจดบันทึกการใช้ยาดังกล่าว ห้ามให้ยาในข้อบ่งใช้ที่ต่างจาก
ที่ระบุในฉลากหรือเอกสารก ากับยา เว้นแต่เป็นไปตามใบสั่งยาของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 4.8 ผู้ประกอบการและผู้ใช้ยาสัตว์ ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาหยุดยาก่อนส่งสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์ หรือก่อนน า
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปบริโภค เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดยาสัตว์ตกค้างในเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยระยะเวลา
หยุดยาต้องไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้ในฉลากหรือเอกสารก ากับยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากหน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้าที่ หรือตามค าแนะน าที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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 4.9 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควรจัดท าแนวทางการปฏิบัติประจ าฟาร์มเกี่ยวกับการท าความสะอาด
อุปกรณ์ การท าลายอุปกรณ์ หรือภาชนะบรรจุยาสัตว์ 

5. การเก็บบันทึกประวัติการใช้ยาสัตว์ 

 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ/หรือเจ้าของฟาร์ม หรือผู้ได้รับมอบหมายต้องบันทึกข้อมูลการให้
ยา ได้แก่ ชนิด ขนาดยา ปริมาณยา วันที่ให้ยา ข้อมูลของสัตว์ที่ได้รับยา และระยะหยุดยา บันทึกข้อมูลการให้ยา
ควรเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี เพ่ือสามารถน ามาเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบการใช้ยาสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้นๆ 

6. การระงับการใช้ยาสัตว ์

 6.1 การระงับการใช้ยาสัตว์ หมายถึง การหยุดการใช้ยาสัตว์กลางคัน ในกรณีที่สงสัยว่ายาสัตว์ชนิดนั้น 
อาจท าให้เกิดความผิดปกติต่อสัตว์ที่ได้รับยา หรืออาจเป็นสาเหตุการตายของสัตว์ หรือการใช้ยาสัตว์ชนิดนั้น 
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ใช้ยาสัตว์ควรหยุดการใช้ยานั้น
ทันที หรือปฏิบัติตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 6.2 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือผู้ได้รับมอบหมาย ควรรายงานผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาสัตว์แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพการใช้ยาสัตว์ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และ/หรือกรมปศุสัตว์ และควรรายงานไปยังบริษัทผู้ผลิตยาสัตว์นั้นด้วย 

7. การเก็บรักษายาสัตว์ 

 7.1 การเก็บรักษายาสัตว์ ควรปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิตยาชนิดนั้น ซึ่งก าหนดอยู่ในฉลากยาหรือ
ภาชนะบรรจุ สภาพการเก็บรักษายาต้องค านึงถึงอุณหภูมิ ความชื้น เนื่องจากการเก็บรักษายาโดยไม่ถูกต้องตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต อาจมีผลท าให้ยาเสื่อมคุณภาพ 
 7.2 การเก็บรักษายาสัตว์ ควรแยกตามชนิดของยา ยาที่ใช้โดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือ
ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ควรแยกเก็บรักษาจากยาสัตว์ที่ใช้ได้โดยไม่ต้องมี
ใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 7.3 ยาสัตว์ทุกชนิดควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเท่านั้น หากเป็นไปได้ควรใส่กุญแจเพ่ือป้องกันการเคลื่อนย้าย
โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และต้องเก็บให้พ้นจากมือเด็กหรือสัตว์ต่างๆ 

8. การก าจัดยาสัตว์ท่ีไม่ต้องการใช้ 

 การก าจัดยาสัตว์ที่ไม่ต้องการใช้ ควรปฏิบัติให้ปลอดภัยตามค าแนะน าของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารก ากับ
ผลิตภัณฑ์หรือบนภาชนะ หรือตามค าแนะน าของสัตวแพทย์หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเ พ่ือ  
ลดการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อม 
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9. วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ (สารต้องห้าม) 

9.1 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559 
 9.2 ห้ามใช้ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป และเคมีภัณฑ์ เป็น
ส่วนผสมในอาหารสัตว์ ดังนี้ 

  9.2.1 กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-agonist) 
  9.2.2 กลุ่มไนโตรฟูแรนส์ (Nitrofurans) 
  9.2.3 กลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazole) 
  9.2.4 คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) 
  9.2.5 อะโวพาร์ซิน (Avoparcin) 
  9.2.6 คาร์บาดอกซ์ (Carbadox) 
  9.2.7 โอลาควินดอกซ์ (Olaquindox) 
  9.2.8 ไดเอทิลสติลเบสโทรล (Diethylstilbestrol (DES)) 
  9.2.9 เมลามีนหรือสารในกลุ่มเมลามีน (Melamine or melamine group) เช่น กรดซัยยานูริก 
(Cyanuric) แอมมีไลด์(Ammelide) แอมมีลีน (Ammeline) 

10. ห้ามผสมยาและใช้ยาดังต่อไปนี้ ผสมในอาหารสัตว์เพื่อผลิต น าเข้า ขาย และใช้ 

 10.1 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสม
ยาที่ห้ามผลิต น าเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561 

10.2 ห้ามใช้ยาที่ไม่ได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนต ารับยาส าหรับผสมอาหารสัตว์ เภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัช
เคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
 10.3 ห้ามใช้ยากลุ่มโพลีมิกซิน (Polymyxins) กลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillins) กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน 
(Fluoroquinolones) และยาฟอสโฟมัยซิน (Fosfomycin) ในวัตถุประสงค์ป้องกันโรคหรือมีวิธีการใช้ ขนาดยา 
ระยะเวลาของการใช้ยานอกเหนือจากท่ีระบุในฉลากยาท่ีได้รับอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยยา 

โดยรายชื่อยาที่อยู่ในกลุ่มโพลีมิกซิน กลุ่มเพนิซิลลิน กลุ่มฟลูออโรควิโนโลนที่ห้าม มีดังนี้ 
10.3.1 ยากลุ่มโพลีมิกซิน (Polymyxins) ได้แก่ 

   1) โคลิสติน (Colistin) 
 2) โพลีมิกซิน บี (Polymyxin B) 
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10.3.2 ยากลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillins) ได้แก่ 
1) อะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin) 

   2) แอมพิซิลลิน (Ampicillin) 
   3) แอสโพซีซิลลิน (Aspoxicillin) 
   4) เบเนทามีน เพนิซิลลิน (Benethamine penicillin) 
   5) เบนซาทีน เบนซิลเพนิซิลลิน (Benzathine Benzylpeniciilin)  

6) เบนซิลเพนิซิลลิน หรือ เพนิซิลลิน จี (Benzylpeniciilin or Penicillin G) 
   7) คลอกซาซิลลิน (Cloxacillin) 
   8) ไดคลอกซาซิลลิน (Dicloxacillin) 
   9) ฮีตาซิลลิน (Hetacillin) 
   10) มีซิลลินัม (Mecillinam) 
   11) นาฟซิลลิน (Nafcillin) 
   12) ออกซาซิลลิน (Oxacillin) 
   13) เพนาทาเมท ไฮดริโอไดด์ (Penethamate hydriodide) 
   14) เฟเนทิซิลลิน (Pheneticillin) 
   15) ฟีนอกซี เมทิลเพนิซิลลิน หรือ เพนิซิลลิน วี  (Phenoxymethylpenicillin or 
Penicillin V) 
   16) ทิคาร์ซิลลิน (Ticarcillin) 
   17) โทบิซิลิน (Tobicillin) 
  10.3.3 ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) 

1) ไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin) 
   2) ดาโนฟลอกซาซิน (Danofloxacin) 
   3) ไดฟลอกซาซิน (Difloxacin) 
   4) เอนโรฟลอกซาซิน (Enrofloxacin) 
   5) มาร์โบฟลอกซาซิน (Marbofloxacin) 
   6) นอร์ฟลอกซาซิน (Norfloxacin) 

7) ออฟลอกซาซิน (Ofloxacin) 
8) ออร์บิฟลอกซาซิน (Orbifloxacin) 

   9) พราโดฟลอกซาซิน (Pradofloxacin) 
  10) ซาราฟลอกซาซิน (Sarafloxacin)  
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10.4 ห้ามใช้ยากลุ่มโพลีมิกซิน (Polymyxins) กลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillins) กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน 
(Fluoroquinolones) และยาฟอสโฟมัยซิน (Fosfomycin) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมรวมกันในอาหารสัตว์  
 10.5 ห้ามใช้ยาต้านแบคทีเรียส าหรับสัตว์แต่ละชนิดในระดับต่ ากว่าที่ระบุไว้ในทะเบียนต ารับยานั้น เว้น
แต่เป็นการใช้ยาผสมรวมกันมากกว่า 1 ชนิด โดยมีข้อมูลวิชาการหรือเอกสารอ้างอิง 
 10.6 ห้ามใช้ยากลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) 

11. ยาควบคุมพิเศษ 

 11.1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 50 
 11.2 ยาต้านจุลชีพที่มีวิธีใช้โดยการผสมในอาหารสัตว์ (Medicated premix) 
 11.3 ยากลุ่มควิโนโลนและอนุพันธ์ (Quinolones and derivatives) ที่ใช้ส าหรับสัตว์ 
 11.4 ยากลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) ที่ใช้ส าหรับสัตว์ 
 11.5 ยากลุ่มมาโครไลด์ (Macrolides) ที่ใช้ส าหรับสัตว์ 
 11.6 ยากลุ่มโพลิมิกซิน (Polymyxins) ที่ใช้ส าหรับสัตว์ 

12. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 12.1 บทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-01 
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8. ตัวอย่างใบสั่งยาสัตว ์
 
 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ชื่อ-นามสกุล).......................................................................................  
 เลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์........................................................................ ........... 
 เจ้าของฟาร์ม (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่)............................................................................................................. ... 
 บ่งชี้สัตว์ที่ได้รับยาภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (เช่น ชนิด อายุ รุ่นการเลี้ยง หรือรหัสบ่งชี้ เพศ น้ าหนักตัว) 
 
 
      วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบสั่งยา.....................................................  
 ชื่อสามัญ................................................................................................................................... .................... 
 ชี่อการค้า................................................................................................................... .................................
 เลขทะเบียนต ารับยา................................................................................ .....................................................  
 วัตถุประสงค์การให้ยา......................................................................................................... .......................... 
 วิธีให้ยา.............................................................................................. ...........................................................  

ขนาดยา ปริมาณยา (ขนาดยาที่ใช้ต่อน้ าหนักตัวสัตว์ที่รักษา และจ านวนครั้งของการให้ยาต่อวัน ปริมาณ
ยาในอาหารสัตว์หรือน้ า) .............................................................................................................................. 
ระยะเวลาการให้ยา (ให้ยาติดต่อกันนานกี่วัน) ............................................................................................. 
ระยะหยุดยา.............................................................. ....................................................................................  
ปริมาณยาทั้งหมดท่ีจ่ายให้.................................................................................................... ........................ 
ข้อห้ามและข้อควรระวัง................................................................................................................................ 

      
 

......................................... 
         (   ) 
                          สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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9. ใบสั่งใช้ยาผสมอาหาร (แบบ ส.ย.๑) 
                                 แบบ ส.ย.๑ 

ใบสั่งใช้ยา 
 
ชื่อฟาร์ม......................................................... วันที่ออกใบสั่งใช้ยา............................................................. ............... 
ที่ตั้งฟาร์ม............................................................................. เลขทะเบยีนฟารม์มาตรฐาน (ถ้ามี).............................. 
สัตวแพทยผ์ู้ควบคุมฟาร์ม.............................................................................................................. ............................ 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เลขที่............ ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เลขที.่............. 
ชนิดสัตว์..................................... ช่วงอายุ/น้ าหนัก.............................. จ านวน(ตัว)..................................................  
ปริมาณอาหารสัตว์............................................ตัน หรือ กรณีผสมน้ า ปริมาณน้ า..............................................ลิตร  
วัตถุประสงค์การใช้ยา......................................................................................................... .................................... .... 

รายการยาต้านแบคทีเรียที่ใช้ผสมอาหาร 
ยาที่ใช้ผสมอาหารสัตว์ 

ชื่อทางการ
ค้า* 

เลขทะเบียน* 
 

ตัวยาออก
ฤทธิ์ 

 

ขนาดการใช้ 
(ppm หรือ 

mg/l) 

ระยะเวลาการ
ใช้ (วัน) 

 

ระยะหยุด
ยา (วัน) 

 

หมายเหตุ 
 

       
       

หมายเหตุ : * หมายถึง ให้กรอกในกรณีท่ีทราบชื่อการค้าหรือเลขทะเบียนยา 
         
 

                  ลงชื่อ
....................................................... 

     (            ) 
                 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 
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10. ตัวอย่างใบมอบหมายการใช้ยา 
 
 
         วันที่.......เดือน..................พ.ศ....... 

ข้าพเจ้า.................................................................................ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
เลขที่................................................... ออกให้ ณ วันที่...........................เดือน...............................พ.ศ.....................  
ใช้ได้จนถึงวันที่.....................เดือน............................พ.ศ...........................ขอมอบหมายการใช้ยาตามใบสั่ งยาตั้งแต ่
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ......................ถึงวันที่.................เดือน.............. ..............พ.ศ.................... 
ส าหรับเจ้าของฟาร์มชื่อ...................................................ฟาร์มชื่อ........... ..................................................................  
ที่อยู่...................................................................................................................... ......................................................  
.................................................................................................................................แก่บคุคลดังต่อไปนี้ 
 1. ............................................................................ต าแหน่ง............................. ......................................... 
 2. ............................................................................ต าแหน่ง...................................................................... 
 3. ............................................................................ต าแหน่ง............... ....................................................... 
 4. ............................................................................ต าแหน่ง....................................... ............................... 

5. ....................................... .....................................ต าแหน่ง..................................................................... 
 
 
         ......................................... 
         (   ) 
             สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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11. ตัวอย่างบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ (ฟาร์มสัตว์ปีก) 
 
ชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์....................................................................................... ................................ 
เจ้าของฟาร์ม.....................................ที่อยู่.......................................... ........................................................................  
ไก่รุ่นที่................เล้า.................................จ านวนไก่..........................................ตัว/เล้า.... ....................................
พันธุ์......................................เพศ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ
ยา 

เลข
ทะเบียน
ต ารับยา 

ครั้ง
ที่

ผลิต 

ผู้ผลิต ตัว
ยา

ออก
ฤทธิ ์

อายุ
ไก่ 

(วัน) 

น้ าหนัก
เฉลี่ย 
(kg) 

วันที่
ให้ยา 

ขนาด
ยา 

วัน
เวลา
ที่ให้
ยา 

ปริมาณ
ยา

ทั้งหมด
ที่ให้ 

ระยะเวลา
หยุดยา 
(จ านวน

วัน) 

ระบุวันที่
หยุดยา

ปลอดภัย 

วิธีการ
ให้ 

สาเหตุ
การให ้

สัตว
แพทย์ผู้
ควบคุม
ฟาร์ม 

ผู้ได้รับ
มอบ 
หมาย 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออธิบายรายละเอียดการกรอกแบบ สพส. 001 รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการแบบ สพส.001 
เพ่ือให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการกรอกเอกสาร การด าเนินการ และการจัดการแบบ สพส. 001   

3.  นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารบทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
(PM-VET-01) 

4. ข้อมูลทั่วไปของแบบ สพส. 001  

 4.1 วัตถุประสงค์  
4.1.1 เพ่ือใช้เป็นเอกสารที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มรายงานการตรวจสุขภาพของไก่/เป็ด หรือ

สุกรที่ฟาร์ม ที่จะน าเข้าโรงฆ่าเพ่ือการส่งออก 
4.1.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ทราบถึงข้อมูลของสัตว์ที่ เข้าโรงฆ่า  

ในรุ่นการเลี้ยงนั้นๆ 
4.2 ประเภทของแบบ สพส. 001 มี  2 ประเภท ได้แก่ 

4.2.1 แบบ สพส. 001 (BLSC. 001) เป็นเอกสารรายงานการตรวจไก่ / เป็ดที่ฟาร์ม 
  4.2.2 แบบ สพส. 001 สุกร (BLSC. 001SW) เป็นเอกสารรายงานการตรวจสุกรที่ฟาร์ม  
 4.3 แบบ สพส. 001 1 ชุด ประกอบด้วย เอกสารทั้งหมด 3 แผ่น โดย 
  4.3.1 แผ่นกระดาษสีขาว เป็นฉบับจริง แนบไปพร้อมกับรถบรรทุกสัตว์ปีกหรือสุกรทุกครั้งและทุกคัน 
  4.3.2 แผ่นกระดาษสีเหลือง เป็นส าเนา เก็บไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดต้นทาง 
  4.3.3 แผ่นกระดาษสีเขียว เป็นส าเนา เก็บไว้ที่ฟาร์ม 

4.4 สถานที่จ าหน่าย  
  สพส. 001  ติดต่อที่สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 
  สพส. 001 สุกร  ติดต่อที่สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 
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5. การกรอกแบบ สพส. 001 

 ใน 1 หน้าเอกสาร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เจ้าของฟาร์ม และ
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ กรอกข้อมูลที่รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 5.1 สพส. 001 
  5.1.1 รายละเอียดส าหรับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Farm veterinarian) ที่ต้องกรอกข้อมูล 
มีดังนี ้
   1) วันที่ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มหมดอายุ (Exp. Date) 
   2) เลขทะเบียนฟาร์ม (Farm Reg. No) 
   3) วันที่ใบรับรองคอมพาร์ทเมนต์หมดอายุ (Exp. Date) 
   4) เลขทะเบียนคอมพาร์ทเมนต์ (Compartment Reg. No) 
   5) ชื่อฟาร์ม (Farm name) 
   6) ที่อยูฟ่าร์ม (Address) 
   7) โรงเรือนที่ (House No.) 
   8) ชื่อเอเย่นต์ (Agent name) 
   9) ชื่อโรงฆ่าไก่/เป็ดของบริษัททีส่่งเข้าฆ่า (Slaughter house name) 
   10) EST. No 
   11) วันที่ตรวจ (Inspection date) 
   12) อายุไก่/เป็ด (Age of birds) 
   13) ก าหนดจับในวันที่ (Plan on catching date) 
   14) พันธุ์ของไก่/เป็ด (Bird breed) 
   15) วันที่เข้าเลี้ยง (Start raising date) 
   16) จ านวน (Number of birds)  

17) ชื่อโรงฟักที่มา (Hatchery name) 
18) จังหวัด (Province) 

   19) ประเทศ (Country) 
   20) ถึงวันที่ตรวจมีไก่/เป็ดตายไปแล้วจ านวน (Accumulation of dead birds on 
inspection date) 
   21) น้ าหนักเฉลี่ยของไก่/เป็ดจากต้น-กลาง-ท้ายเล้า โดยการสุ่มตัวอย่าง 30 ตัว  
(Average weight (Kg) by random sampling of 30 birds from front, mid and rear part of house) 
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22) ปริมาณอาหารที่ใช้ไปแล้ว (Accumulation of Feed Consumption) 
    - ช่วงวันที่ (Period) 
    - ชื่อบริษัทผลิตอาหาร (Feed company) และเบอร์อาหาร (No.) 
    - ปริมาณอาหารที่ให้ (กก.) (The amount of Feed kg.) 
   23) ประวัติการให้วัคซีน (ระบุชนิดและอายุ) (Vaccination Record) 
   24) ประวัติการให้ยารักษาโรคหลังจากไก่/เป็ด อายุ 30 วัน เป็นต้นไป  (Medication 
record after birds are 30 days old) 
    - ช่วงวันที่ให ้(Medication date) 
    - ตัวยาที่ให้ (Medicine) 
    - ปริมาณยาที่ให้ต่อวัน (Dosage/day) 
   25) ประวัติการเจ็บป่วยก่อนการตรวจ (Past sickness records) 
   26) สุขภาพไก่/เป็ด วันที่ตรวจ (Health condition on Inspection day) 
   27) สภาพโรงเรือนที่ตรวจพบ (Housing condition and management) 
   28) สวัสดิภาพไก่/เป็ด ในฟาร์ม (Animal welfare on farm)  
   29) ปัญหาแมลง/มด/ปลวก และวิธีการแก้ปัญหา (Pest problem / solution) 
   30) สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มได้เข้าตรวจสอบสุขภาพไก่/เป็ดจ านวนนี้แล้ว  (Flock 
health inspected by Farm Veterinarian) ไม่พบการระบาดของโรค  Fowl cholera, Fowl pullorum,  
Fowl typhoid, Infectious Bursal Disease (IBD), Marek’s Disease (MD) ส่วนในเป็ด มีโรคเพ่ิมข้ึนมา คือ 
Duck Viral Hepatitis (DVH), Duck viral Enteritis (DVE) 

31) สรุปว่า “อนุญาตให้เข้าผลิตเพ่ือการส่งออกได้ (Suitable for export slaughter)” 
หรือ “ให้ตรวจสอบโดยละเอียดก่อน (Require further examination) ระบ…ุ” 
   32) ลงลายมือชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม และวันที่ 
  5.1.2 รายละเอียดที่เจ้าของฟาร์ม (Farm owner) ต้องกรอกข้อมูล : วันที่จับไก่/เป็ด, จ านวนต่อ
คันรถ, จ านวนคัดทิ้งสะสมในโรงเรือน, จ านวนตายสะสมในโรงเรือน, เวลาที่เริ่มงดอาหาร, หมายเลขทะเบียนของ
รถที่บรรทุก, เวลาที่ขนส่งสัตว์ปีกออกจากฟาร์ม, ระยะเวลาที่ใช้เดินทางโดยประมาณ และลงลายมือชื่อเจ้าของฟาร์ม  
  5.1.3 รายละเอียดที่ เจ้ าหน้าที่สัตวแพทย์ประจ าโรงฆ่าสัตว์  (Official veterinarian at 
slaughterhouse) ต้องกรอกข้อมูล : วันที่เข้าฆ่า, เวลาที่เดินทางมาถึงโรงฆ่า, รวมเวลาเดินทาง, คิวที่เข้าฆ่า, เวลา
เข้าฆ่า, รวมเวลางดอาหาร และสรุปว่าจะอนุญาตให้ฆ่าปกติ หรืออนุญาตให้ฆ่าโดยมีเงื่อนไข พร้อมระบุเหตุผล 
หรือไม่อนุญาตให้ฆ่า พร้อมระบุเหตุผล และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์  
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5.2 สพส. 001 สุกร 
  5.2.1 รายละเอียดส าหรับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Farm veterinarian) ที่ต้องกรอกข้อมูล 
มีดังนี ้
   1) วันที่ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มหมดอายุ (Expire date of GAP Certification) 
   2) เลขทะเบียนฟาร์ม (Certificated Number of Farm) 
   3) ชื่อฟาร์ม (Farm’s name) 
   4) ที่อยู่ (Address) 
   5) โรงเรือนที่ (House No.) 
   6) ชื่อเอเย่นต์ (Agent’s name) 
   7) ชื่อโรงฆ่าสุกรของบริษัททีส่่งเข้าฆ่า (Deliver to slaughterhouse’s name) 
   8) EST. No 
   9) วันที่ตรวจ (Inspection date) 
   10) อายุสุกร (Age of swine) 
   11) ก าหนดจับในวันที่ (Loading date) 

12) พันธุ์ของสุกร (Breed of swine) 
   13) วันที่เข้าเลี้ยง (Start rearing date) 
   14) จ านวน (Number) 
   15) ถึงวันที่ตรวจมีสุกรตายไปแล้วจ านวน (Number of mortality until inspection date) 
   16) ถึงวันที่ตรวจมีสุกรคัดทิ้งจ านวน (Number of culling until inspection date) 
   17) ถึงวันที่ตรวจมีสุกรคัดขายหน้าฟาร์ม (Number of selling until inspection date) 
   18) ปริมาณอาหารที่ใช้ไปแล้ว (Feed Consumption)  

- ช่วงวันที่ (Duration) 
    - ชื่อบริษัทผลิตอาหาร (Feed brand) และเบอร์อาหาร (Lot No.) 
    - ปริมาณอาหารที่ให้ (กก.) (Feed consumption kg.) 
   19) ประวัติการให้วัคซีน (ระบุชนิดและอายุ) (Vaccination Record) 

20) ประวัติการให้ยารักษาโรคสุกรภายใน 3 สัปดาห์ ก่อนจับสุกร (Medication record 
within 3 weeks before loading) 
    - ช่วงวันที่ให ้(Period of medication) 
    - ตัวยาที่ให้ (Medicine) 
    - ปริมาณยาที่ให้ (Dosage) 
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   21) ประวัติการเจ็บป่วยก่อนการตรวจ (Sickness record before inspection) 
   22) สุขภาพสุกรวันที่ตรวจ (Health condition)  
   23) สภาพโรงเรือนที่ตรวจพบ (Housing condition and management) 
   24) สวัสดิภาพสุกรในฟาร์ม (Animal welfare) 
   25) ปัญหาแมลง/มด/ปลวก และวิธีการแก้ปัญหา (Pest problem / solution) 

26) สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มได้เข้าตรวจสอบสุขภาพสุกรจ านวนนี้แล้ว (Flock health 
inspected by Farm Veterinarian) สรุปว่า“อนุญาตให้เข้าผลิตเพื่อการส่งออกได้ (Suitable for export 
slaughter)” หรือ “ให้ตรวจสอบโดยละเอียดก่อน (Require further examination) และระบุสาเหตุ” 
   27) ลงลายมือชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม และวันที่ 
  5.2.2 รายละเอียดที่เจ้าของฟาร์ม (Farm owner) ต้องกรอกข้อมูล : วันที่จับสุกร, จ านวนต่อคันรถ, 
จ านวนสุกรสะสมในโรงเรือน ณ วันที่จับ, วันที่เริ่มงดอาหาร, เวลาที่เริ่มงดอาหาร, หมายเลขทะเบียนของรถที่
บรรทุก, เวลาที่ขนส่งสุกรออกจากฟาร์ม, ระยะเวลาที่ใช้เดินทางโดยประมาณ และลงลายมือชื่อเจ้าของฟาร์ม 
  5.2.3 รายละเอียดที่ เจ้ าหน้าที่สัตวแพทย์ประจ าโรงฆ่าสัตว์  (Official veterinarian at 
slaughterhouse) ต้องกรอกข้อมูล : วันที่เข้าฆ่า, เวลาที่เดินทางมาถึงโรงฆ่า, รวมเวลาเดินทาง, คิวที่เข้าฆ่า, เวลา
เข้าฆ่า, รวมเวลางดอาหาร และสรุปว่าจะอนุญาตให้ฆ่าปกติ หรืออนุญาตให้ฆ่าโดยมีเงื่อนไข พร้อมระบุเหตุผล 
หรือไม่อนุญาตให้ฆ่า พร้อมระบุเหตุผล และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์  

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการแบบ สพส. 001 หรือ สพส. 001 สุกร 

 6.1 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เข้าฟาร์มเพ่ือตรวจสุขภาพสัตว์ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนจับสัตว์ 
เข้าโรงฆ่าเพ่ือการส่งออก  
 6.2 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กรอกรายละเอียดต่างๆลงในแบบ สพส. 001 หรือ สพส. 001สุกร 
พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ โดยใช้เอกสาร 1 ฉบับต่อรถบรรทุกสัตว์เข้าโรงฆ่า 1 คัน  
 6.3 ให้แบบ สพส. 001 หรือ สพส. 001 สุกร แก่เจ้าของฟาร์ม  
 6.4 เจ้าของฟาร์มกรอกรายละเอียดต่างๆลงในแบบ สพส. 001 หรือ สพส. 001 สุกร พร้อมลงลายมือชื่อ 

6.5 เจ้าของฟาร์มยื่นแบบ สพส. 001 หรือ สพส. 001 สุกร แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ 
ปศุสัตว์อ าเภอ เพ่ือน าไปประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ไปโรงฆ่าเพ่ือการส่งออก โดย 

ฉบับที่ 1 (ฉบับจริง สีขาว)  แนบไปกับรถบรรทุกสัตว์ปีกหรือสุกรทุกครั้งและทุกคัน 
  ฉบับที่ 2 (ส าเนาสีเหลือง)    เก็บไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดต้นทาง 
  ฉบับที่ 3 (ส าเนาสีเขียว)     เก็บไว้ที่ฟาร์ม 
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หน่วยงาน 
การกรอกข้อมลูและการจัดการ 
แบบ สพส. 001 (BLSC. 001) 

รหัส แก้ไขคร้ังท่ี หน้า 

ส านักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ กรมปศุสัตว์ 

PM-VET-11 0 6 / 6 

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562 

 6.6 เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ กรอกรายละเอียดต่างๆ พร้อมสรุปความเห็นว่าสมควรให้เข้าฆ่า
หรือไม่ ทั้งนี้ ถ้าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีข้อคิดเห็นว่า ให้ตรวจสอบโดยละเอียดก่อนเข้าฆ่า เจ้าหน้าที่
สัตวแพทย์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ต้องท าการตรวจสัตว์ก่อนฆ่าซ้ าอีกครั้งหนึ่งก่อน 

7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 7.1 บทนิยามและอักษรย่อส าหรับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รหัส PM-VET-01 
7.2 แบบรายงานการตรวจสุขภาพไก่/เป็ดที่ฟาร์ม (แบบ สพส. 001) 

 7.3 แบบรายงานการตรวจสุขภาพสุกรที่ฟาร์ม (แบบ สพส. 001 สุกร) 
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แบบรายงานการตรวจไก่/เป็ดที่ฟาร์ม (แบบ สพส. 001 (BLSC. 001)) 
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แบบรายงานการตรวจสุกรที่ฟาร์ม (แบบ สพส. 001 สุกร (BLSC. 001SW)) 
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แบบฟอร์มค าขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 

         เขียนที…่………………………………........... 
          วันที่…………เดือน………..………...….พ.ศ………....... 

 

ชื่อ ( นาย/นาง/นางสาว )(ตัวบรรจง)……...............................…………………………...................…อายุ….......…….........ป ี
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี……….....................……………………....………..เกิดวันที่……….……...…………..................... 
สัญชาติ………………………............…...เชื้อชาติ………….....................…………..ศาสนา………………..........…………............. 
ที่อยู่ ( ตามทะเบียนบ้าน )………………........……หมู่ที…่……...…..ตรอก/ซอย………….................ถนน…………................. 
ต าบล/แขวง…………....................…..อ าเภอ/เขต……………................…….....จังหวัด…………….......…………................... 
รหัสไปรษณีย…์………………..…..โทรศัพท…์……………………….......….......โทรศัพทม์ือถือ............................................... 
ที่ท างาน…………….…………….........................................................................เลขที…่…...................หมู่ที…่…..…........... 
ตรอก/ซอย…………...........................ถนน………….........................................ต าบล/แขวง…………...........................….. 
อ าเภอ/เขต……………................…….จังหวัด…………….......…………................รหัสไปรษณีย์………………...............…..…. 
โทรศัพท…์……………………….......…...โทรศัพทม์ือถือ.....................................อีเมล์..................……….……..................... 
สถานที่ติดต่อ         ❑ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ❑  ที่ท างาน    ❑  อ่ืนๆ (ระบุ) 
เลขที…่…….....…หมู่ที…่……....ตรอก/ซอย………….................ถนน…………..............ต าบล/แขวง…………..................….. 
อ าเภอ/เขต……………................……..จังหวัด…………….......………….........................รหัสไปรษณีย์…………….....……..….. 
โทรศัพท…์………………………..............โทรศัพทม์ือถือ....................................อีเมล์..................……….……..................... 
จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบัน…………………................................................................................ 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา เลขที…่……….....……............................. 
ออกให้  ณ  วันที่……………….......................................…ใช้ได้จนถึงวันที่……………..…………………….............…..…........ 
 

มีความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ประเภท  
 

   ❑  สัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ ไก่พ้ืนเมืองเลี้ยงปล่อย เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ เป็ดพันธุ์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 
นกกระทาและ ห่าน)  

   ❑  โคเนื้อ  แพะเนื้อ  แกะเนื้อ  ❑  สุกร  ❑  ผึ้ง  
   ❑  โคนม แพะนม   ❑  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ อ.ส.ฟ. 1 
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ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา คือ 
 

   ❑  1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   ❑  2. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จ านวน 1 ฉบับ 
   ❑  3. ส าเนาใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามประเภทที่ขอรับการฝึกอบรม 1 ฉบับ     
    

   
( ลงชื่อ )……………………………….....……. 

                                                                                       (……………………………...……..……) 
                                                                                         ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                      .............../........................../............... 
 
 

                                                                                   ( ลงชื่อ )………………………..…………......... 
                                                                                           (………………………………..……....…) 

                                                                                         ผู้รับค าขอ                                                                          
.............../........................../...............
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แบบฟอร์มการขอรับใบรับรอง/ต่ออายุใบรับรอง/ใบแทนใบรับรอง 
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว ์

 

                                                                                            เขียนที…่…….…………………………....... 
                                                                              วันที่…………เดือน………………...….พ.ศ………......... 

 

ชื่อ ( นาย/นาง/นางสาว )(ตัวบรรจง)……...............................…………………………...................…อายุ….......…….........ป ี
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี……….....................……………………....………..เกิดวันที่……….……...…………..................... 
สัญชาติ………………………............…...เชื้อชาติ………….....................…………..ศาสนา………………..........…………............. 
ที่อยู่ ( ตามทะเบียนบ้าน ) เลขท่ี……..........……หมู่ที…่……...…..ตรอก/ซอย………….................ถนน…………................ 
ต าบล/แขวง…………....................…..อ าเภอ/เขต……………................…….....จังหวัด…………….......…………...................
รหัสไปรษณีย…์………………..…..โทรศัพท…์……………………….......….......โทรศัพทม์ือถือ............................................... 
ที่ท างาน…………….……………............................................................... ..........เลขที…่…...................หมู่ที…่…..…...........
ตรอก/ซอย…………...........................ถนน………….........................................ต าบล/แขวง…………...........................…..
อ าเภอ/เขต……………................…….จังหวัด…………….......…………................รหัสไปรษณีย์………………...............…..….
โทรศัพท…์……………………….......…...โทรศัพท์มือถือ.....................................อีเมล์..................……….……..................... 
สถานที่ติดต่อ         ❑ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ❑  ที่ท างาน    ❑  อ่ืนๆ (ระบุ) 
เลขที…่…….....…หมู่ที…่……....ตรอก/ซอย………….................ถนน…………..............ต าบล/แขวง…………..................…..
อ าเภอ/เขต……………................……..จังหวัด…………….......………….........................รหัสไปรษณีย์…………….....……..…..
โทรศัพท…์………………………..............โทรศัพทม์ือถือ....................................อีเมล์..................……….……..................... 
จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบัน…………………...................................................รุ่นที่...................... 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา เลขที…่……….....……............................. 
ออกให้  ณ  วันที่……………….......................................…ใช้ได้จนถึงวันที่……………..…………………….............…..…........ 
มีความประสงค์  

❑ ขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภท (เลือกประเภทสัตว์ด้านล่าง) 
❑ ขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภท (เลือกประเภทสัตว์ด้านล่าง) 

❑  สัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ ไก่พ้ืนเมืองเลี้ยงปล่อย เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ เป็ดพันธุ์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 
นกกระทา และห่าน)  

    ❑  โคเนื้อ    ❑  แพะเนื้อ  แกะเนื้อ       ❑  สุกร           ❑ ผึ้ง   
❑  โคนม     ❑  แพะนม        ❑  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................       

   
 
 
 
 

แบบ ค.ฟ.1 

❑ ขอรับใบรับรอง 
❑ ขอต่ออายุใบรับรอง 
❑ ขอใบแทนใบรับรอง 
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  ❑ ขอใบแทนใบรับรอง  เนื่องจาก                

❑ ใบรับรองช ารุด   ❑ ใบรับรองสูญหาย  
 ❑ แก้ไขชื่อ จาก..........................................เป็น.......................................................  

  ❑ แก้ไขนามสกุล จาก...........................................เป็น.............................................  
❑ อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

 

ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา คือ 
 

❑ 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
❑ 2. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา จ านวน 1 ฉบับ 
❑ 3. ภาพถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  
        ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว  จ านวน 3 รูป 
❑ 4. เอกสารเพ่ิมเติมตามกรณ ี

❑ กรณขีอต่ออายุใบรับรองต้องแนบ    
1. ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับจริงที่หมดอายุ  

  2. หลักฐานผ่านการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  3. หลักฐานการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ 
❑ กรณใีบรับรองช ารุดต้องแนบใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับเดิมที่ช ารุด 
❑ กรณใีบรับรองสูญหายต้องแนบเอกสารหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย จ านวน 1 ฉบับ 
❑ กรณมีีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลต้องแนบ 

      1. ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับเดิม 
                           2. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จ านวน 1 ฉบับ 

 
 
 

                                                          ( ลงชื่อ )……………………………….....……. 
                                                                                       (……………………………...……..……) 

                                                                                         ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                                      .............../........................../............... 

 
 

                                                                                   ( ลงชื่อ )………………………..…………......... 
                                                                                           (………………………………..……....…) 

                                                                                         ผู้รับค าขอ 
                                                                                         ............./............................/.............. 

 
 
หมายเหตุ – แบบฟอร์มค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ ค.ฟ.1) จ านวน 1 ฉบับ  
               ต่อการขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 1 ประเภท 
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แบบฟอร์มค าขอยกเลกิใบรับรองสัตวแพทยผ์ู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสตัว์ 

 

     เขียนที…่…….………………………….......... 
                                                                             วันที่…………เดือน………………...….พ.ศ………......... 
 

ชื่อ ( นาย/นาง/นางสาว )(ตัวบรรจง)……...............................…………………………...................… .................................
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี……….....................…………………........................................... อายุ….......…....…........ปี 
ที่อยู่ ( ตามทะเบียนบ้าน ) เลขที่……..........……หมู่ที…่……...…..ตรอก/ซอย………….................ถนน…………................ 
ต าบล/แขวง…………..............อ าเภอ/เขต…………...….............จังหวัด…......….................…รหัสไปรษณีย์……..........….. 
โทรศัพท…์….……………….......….......โทรศัพท์มือถือ....................................อีเมล์..................….…….……..................... 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา เลขท่ี………….....…….......................... 
ออกให้  ณ  วันที่……………….....................................…ใช้ได้จนถึงวันที่……………..…………………….............…..…........ 
 

มีความประสงค์ขอยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เลขที…่……….....…….....................ประเภท 
 

❑  สัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ ไก่พ้ืนเมืองเลี้ยงปล่อย เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ เป็ดพันธุ์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก นกกระทา 
และห่าน)  
❑  โคเนื้อ    ❑  แพะเนื้อ  แกะเนื้อ       ❑  สุกร           ❑ ผึ้ง   
❑  โคนม     ❑  แพะนม        ❑  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 

ออกให้  ณ  วันที่……………….....................................…ใช้ได้จนถึงวันที่……………..…………………….............…..…........ 
เหตุผลในการยกเลิกใบรับรอง โปรดระบุ........................................................................................... ......................... 
 

ทั้งนี้ได้แนบใบรับรองเดิมฉบับจริงมาพร้อมแบบค าขอยกเลิกใบรับรองนี้แล้ว 
 
 

( ลงชื่อ )……………………………….....……. 
                                                                                           (……………………………...……..……) 
                                                                                           ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                                      .............../........................../............... 
 
 
                                                                                    ( ลงชื่อ )………………….......................…… 
                                                                                            (………………………………..……....…) 
                                                                                           ผู้รับค าขอ 
                                                                                       ............./............................/.............. 
 
 

แบบ ค.ฟ.2 
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แบบฟอร์มการข้ึนทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว ์

ชื่อ ( นาย/นาง/นางสาว )(ตัวบรรจง)……..............................………………นามสกุล.....................……........................… 
ที่อยู่ ( ตามทะเบียนบ้าน ) เลขที่……..........……   หมู่ที…่…..ตรอก/ซอย………….................ถนน…………................ ต าบล/แขวง…………....................….. 
อ าเภอ/เขต……………..............จังหวัด…………….......…………...รหัสไปรษณีย์…………………..…..โทรศัพท…์……………………….......….......โทรศัพท์มือถือ....................................... ........ 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา เลขที…่……….....……............................. 
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภท......................... เลขท่ี............................ ออกให้  ณ  วันที่………………...........…ใช้ได้จนถึงวันที่……………..………….... 
 

ล าดับ
ที ่

เลข
ทะเบียน 

กษ 

ชื่อฟาร์ม ที่อยู่ ชื่อ
ผู้ประกอบการ 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

วันที่
ใบรับรอง
หมดอายุ 

ประเภท
(บริษัท/
ประกัน/
อิสระ) 

ประเภท
ของ

โรงเรือน 
(เปิด/
ปิด) 

จ านวน
โรงเรือน
(หลัง) 

จ านวน
สัตว์

ทั้งหมด
(ตัว) 

โรงฆ่า
ที่ส่ง 

เลขที ่ หมู ่ ถนน ต าบล/
แขวง 

อ าเภอ/
เขต 

จังหวัด 
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แบบฟอร์มรายช่ือสถานประกอบการที่ยกเลิกของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ชื่อ ( นาย/นาง/นางสาว )(ตัวบรรจง)……..............................………………นามสกุล.....................……........................… 
ที่อยู่ ( ตามทะเบียนบ้าน ) เลขที่……..........……   หมู่ที…่…..ตรอก/ซอย………….................ถนน…………................ ต าบล/แขวง…………....................….. 
อ าเภอ/เขต……………..............จังหวัด…………….......…………...รหัสไปรษณีย์…………………..…..โทรศัพท…์……………………….......….......โทรศัพท์มือถือ.................................. ............. 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา เลขที…่……….....……............................. 
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภท......................... เลขท่ี............................ ออกให้  ณ  วันที่………………...........…ใช้ได้จนถึงวันที่……………..………….... 
 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน กษ ชื่อฟาร์ม ที่อยู่ ชื่อผู้ประกอบการ 

เลขที ่ หมู ่ ถนน ต าบล/
แขวง 

อ าเภอ/เขต จังหวัด 
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เล่ม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๙   ง 

หน้า ๙ 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าดว้ยการขอรับและออกใบรับรองสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มเลี้ยงสตัว์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

ด้วยเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการขอรับและการออกใบรับรองสัตวแพทย์ ผู้
ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เพ่ือให้การรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที๕่) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑     ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่ าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง                     
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒      ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา             
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓      ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่ าด้วยการขอรับและออกใบ รับรองสัตวแพทย ์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔      ในระเบียบนี้ 
“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์” (Good Agricultural Practices for Livestock;  

GAP for Livestock) หมายความว่า วิธีปฏิบัติว่าด้วยองค์ประกอบของสถานประกอบการ การจัดการอาหารสัตว์ 
การจัดการทรัพยากรน้ าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ และระบบการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ 
และปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามประเภทสัตว์ชนิดต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

“สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสั ตว์” (Farm Veterinarian) หมายความว่า สัตวแพทย์  ที่มี
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ การ
สัตวแพทย์และได้รับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์ 

“การควบคุมฟาร์ม” (Livestock Farm Supervision) หมายความว่า การก าหนดวิธีปฏิบัติ ด้านการ
จัดการฟาร์ม มาตรฐาน และการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ทางการเกษตร
ที่ดีด้านปศุสัตว์เพ่ือให้ได้สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมแก่การบริโภค 

“คณะผู้ตรวจประเมิน” (GAP for Livestock Audit Team) หมายความว่า คณะผู้ตรวจประเมิน ตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
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เล่ม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๙   ง 

หน้า ๑๐ 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

“คณะกรรมการรับรอง” (GAP for Livestock Certification Committee) หมายความว่า 
คณะกรรมการรับรอง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“คณะกรรมการฝึ ก อบรม ”  (Farm Veterinarian Training Committee) หมายความว่ า  
คณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ ควบคุมฟาร์มเลี้ ยงสัตว์  ที่ ได้รับการแต่งตั้ งจากกรมปศุสัตว์   
ให้ท าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

“ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” (Farm Veterinarian Registration Team) 
หมายความว่า คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ท าหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

“คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” (Farm Veterinarian 
Decision Committee) หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ ให้ท าหน้าที่พิจารณาการยกเลิก พักใช้ และเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์      
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

“ผู้ประกอบการ” (Entrepreneur) หมายความว่า ผู้ประกอบการ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์   
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“สถานประกอบการ” (Establishment) หมายความว่า สถานประกอบการ ตามระเบียบ  
กรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” (Farm Veterinarian Certificate) หมายความว่า 
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว์ 

“ใบแทน ใบรั บ รอง ” (Replacement of Farm Veterinarian Certificate) หมายความว่ า  
ใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เลี้ ยงสัตว์  ซึ่ งออกโดยกรมปศุสัตว์  ในกรณีสัตวแพทย ์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีความประสงค์ขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ฉบับใหม่  
เนื่องจากใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับเดิมช ารุดหรือสูญหาย 

“คู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   
พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๐ ” ( Manual of Department of Livestock Development Regarding Farm  
Veterinarian Certification B.E. 2560) หมายความว่า คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“หน่วยงานภายนอก” (External Agencies)  หมายความว่า หน่วยงานที่ ได้รับมอบหมาย 
จากกรมปศุสัตว์ให้ด าเนินการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ข้อ ๕     ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกใบรับรอง    
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ใบแทนใบรับรอง ประกาศ ค าสั่ง คู่มือและก าหนดแนวทางปฏิบัติ   
รวมทั้งวินิจฉัยและสั่งการเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หน้า ๑๑ 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

หมวด ๑  
การฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

 
ส่วนที่ ๑  

คณะกรรมการฝึกอบรม  
 

ข้อ ๖     ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ผู้แทนสัตวแพทยสภา  
ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้อ านวยการส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์  เป็นกรรมการ และหัวหน้าฝ่าย  
รับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๗     ให้คณะกรรมการฝึกอบรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 (๑)   พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่จัดโดยกรมปศุสัตว์ 

 (๒)   พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก 

(๓)   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(๔)   ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

ตามท่ีอธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ 

ส่วนที่ ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
ข้อ ๘      ผู้ขอรับการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑)   ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(๒)   ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา 

ส่วนที่ ๓ 
การยื่นค าขอรับการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
ข้อ ๙     การยื่นค าขอรับการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้ด าเนินการ 

ตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกรมปศุสัตว์ที่เก่ียวข้อง 
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๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ส่วนที่๔  
การฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

 
ข้อ ๑๐     การฝึกอบรมโดยกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานภายนอกให้ เป็นไปตามคู่มือระเบียบ           

กรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ 
ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 

หมวด ๒ 
การออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 

ส่วนที่ ๑ 
ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
ข้อ ๑๑     ให้แต่งตั้งคณะท างานคณะหนึ่งเรียกว่า “ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยง

สัตว์” ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์  เป็นหัวหน้าคณะท างาน  หัวหน้า 
ฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ นายสัตวแพทย์ฝ่ ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ นักวิชาการ 
สัตวบาลฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นคณะท างาน นักวิชาการสัตวบาลฝ่ายรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นคณะท างานและเลขานุการ  

ข้อ ๑๒     ให้ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(๑)   ขึ้นทะเบียนการรับรอง และการต่ออายุการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
(๒)   ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามที่

อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ 

ส่วนที่ ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
ข้อ ๑๓     ผู้ขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑)   ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(๒)   ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา 
(๓)   ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หมดอายุ 
(๔)   ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
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ส่วนที๓่  
การยื่นค าขอใบรับรองสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

 
ข้อ ๑๔     การยื่นค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบ

กรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
หรือตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 

ส่วนที่ ๔ 
การด าเนินการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

   
ข้อ ๑๕     ให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์น าผลการขึ้น

ทะเบียนของฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณา 
ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

ข้อ ๑๖      ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีอายุ ๕ ปี นับต้ังแต่วันที่ออกใบรับรอง 
ข้อ ๑๗     กรณีใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ช ารุดหรือสูญหาย ให้สัตวแพทย์      

ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์น าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ช ารุดหรือเอกสารหลักฐาน 
การแจ้งความเอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี ด าเนินการยื่นค าขอใบแทนใบรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่รับค าขอ 
ได้ตรวจสอบแล้วว่าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ช ารุดหรือสูญหายยังมิได้ถูกยกเลิก  
พักใช้ เพิกถอน และยังไม่หมดอายุ ให้เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาออกใบแทนใบรับรอง 

หมวด ๓ 
การต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 

ส่วนที่ ๑ 
คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๘     ผู้ ขอต่ออายุ ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ ควบคุมฟาร์ม เลี้ ยงสัตว์ต้องมีคุณสมบัติ   
ดังต่อไปนี้ 

(๑ )  ไม่ เป็ นผู้ ถู ก เ พิ กถอน หรื ออยู่ ระหว่ างการพักใช้ ใบอนุญาต เป็ นผู้ ประกอบวิ ชาชี พ 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หมดอายุ 

(๒)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ประเภทนั้น  

(๓)   ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
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เล่ม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๙   ง 

หน้า ๑๔ 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ส่วนที่๒  
การยื่นค าขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

 
ข้อ ๑๙     สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ ใดประสงค์จะต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์         

ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้ยื่นแบบค าขอพร้อมหลักฐานและใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์    
ก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ ตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับ 
และออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 

ส่วนที่ ๓ 
การด าเนินการต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
ข้อ ๒๐     กรณียื่นขอต่ออายุใบรับรองก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ   

วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 
ข้อ ๒๑     กรณียื่นขอต่ออายุหลังใบรับรองหมดอายุ วันที่ต่ออายุการรับรองให้นับวันที่มายื่นขอ  

ต่ออายุกับฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ข้อ ๒๒     ให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์น าผลการต่ออายุ 

เสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

หมวด ๔ 
การปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
ส่วนที่ ๑ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 

ข้อ ๒๓     หน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์      
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด 

ข้อ ๒๔     การปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

ข้อ ๒๕     สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ ยงสัตว์  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์   
กฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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เล่ม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๙   ง 

หน้า ๑๕ 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ส่วนที่๒  
การควบคุมฟาร์มของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

 

ข้อ ๒๖     สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ต้องแจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่ควบคุม 
ไปที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล       
สถานประกอบการที่ควบคุมไว้ในทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ข้อ  ๒๗    กรณีมีการ เปลี่ ยนแปลงสถานประกอบการที่ ควบคุม  ให้ แจ้ งรายชื่ อสถาน 
ประกอบการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงไปยังส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   
กรมปศุสัตว์  เป็นลายลักษณ์ อักษร  เ พ่ือเปลี่ ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ผู้ ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
หมวด ๕ 

การยกเลิก การพักใช้และการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 

ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 

ข้อ ๒๘    ให้แต่งตั้ งคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาสถานะ         
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ก ากับดูแลส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสัตวแพทยสภา ผู้อ านวยการส านักควบคุม  
ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  ผู้ อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   
ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๒๙     การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ ๓๐    การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๓๑     ให้คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้  

(๑)  พิจารณาการยกเลิก การรับรอง การพักใช้  และการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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เล่ม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๙   ง 

หน้า ๑๖ 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

(๒)   ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
ตามท่ีอธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ 

ส่วนที่๒  
การยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   

ข้อ ๓๒     ให้มีการยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑)    สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขอยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็น

ลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
(๒)    สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตาย 
(๓)    สัตวแพทยสภามีมติให้พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

ชั้นหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
(๔)    ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา หมดอายุ 
ข้อ ๓๓     เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เสนอกรมปศุสัตว์พิจารณายกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทนั้นๆ               
และให้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีผลสิ้นสุดลง ในแต่ละกรณี ดังนี้ 

(๑)    ตามข้อ ๓๒ (๑) ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีค าสั่งยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์        
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(๒)    ตามข้อ ๓๒ (๒) ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันตาย 
(๓)   ตามข้อ ๓๒ (๓) ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่ค าสั่ ง พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็ น 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์มีผลใช้บังคับ 
(๔)   ตามข้อ ๓๒ (๔) ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

หมดอาย ุ
ทั้งนี้  ให้กรมปศุสัตว์แจ้งไปยังคณะกรรมการรับรอง คณะผู้ตรวจประเมิน และหน่วยงาน                

ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ  
ส่วนที่ ๓ 

การพักใช้และเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 
ข้อ ๓๔     เหตุดังต่อไปนี้เป็นเหตุในการพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
(๑)    ไม่มีหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ที่ควบคุมอยู่ 
(๒)    พบข้อบกพร่องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ที่ควบคุมอยู่ ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
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เล่ม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๙   ง 

หน้า ๑๗ 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

(๓) พบสารตกค้างมีปริมาณเกินระดับที่กฎหมายก าหนดในฟาร์มเลี้ ยงสัตว์ที่ควบคุมอยู่   
ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(๔) ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ข้อ ๓๕    เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๓๔ กรมปศุสัตว์จะต้องด าเนินการสอบสวนสัตวแพทย์ 

ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามความในข้อ ๓๘ , ๓๙ , ๔๐ , ๔๑ และ ๔๒ และพิจารณาพักใช้ใบรับรอง 
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันที่ทราบค าสั่งแจ้งการพักใช้  

ให้กรมปศุสัตว์แจ้งการพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 
แก่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งพักใช้ ใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

ในกรณีไม่พบตัวสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ ยงสัตว์     
ไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ปิดค าสั่งไว้ในที่ เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการที่ได้รับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุมและเป็นเหตุให้มี 
การพักใช้ และให้ถือว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วนับแต่วันที่ปิดค าสั่ ง  
และลงบันทึกการพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในทะเบียนประวัติ สัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  รวมทั้งแจ้งการพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปยัง 
ผู้ประกอบการสถานประกอบการที่ สั ตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม เลี้ ยงสั ตว์ ควบคุม  สัตวแพทยสภา  
คณะผู้ตรวจประเมิน คณะกรรมการรับรอง และหน่วยงานที่ผู้ เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้ การแจ้งค าสั่ง 
พักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับ 
และออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ห้ามสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิบัติหน้าที่เป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเภทนั้น  

ข้อ ๓๖     เหตุดังต่อไปนี้เป็นเหตุในการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
(๑)  พบหลักฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ การสัตวแพทย์  กฎหมายว่าด้วย         

โรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว์และวัตถุอันตราย
ด้านการปศุสัตว์  

(๒)  พบข้อบกพร่องที่มีผลร้ายแรงตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์     
ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ควบคุม ซึ่งเหตุเกิดมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุม         
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(๓)   พบสารต้องห้ามในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ควบคุม ซึ่งเหตุมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ 
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(๔)  ถูกพักใช้ ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ ยงสัตว์  ๒ ครั้ ง  ในระยะเวลา ๑ ปี   
ในแต่ละประเภทของใบรับรอง 
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เล่ม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๙   ง 

หน้า ๑๘ 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
ข้อ ๓๗     เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๓๖ กรมปศุสัตว์จะต้องด าเนินการสอบสวนสัตวแพทย์         

ผู้ ควบคุมฟาร์ม เลี้ ย งสัตว์ตามความในข้อ  ๓๘ , ๓๙ , ๔๐ , ๔๑ และ ๔๒ และพิจารณาเ พิกถอน 
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม    เลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกสั่งเพิกถอน
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาจขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์อีก 
ได้เมื่อพ้น ๕ ปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบรับรอง  สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้พิจารณาค าขอรับ 
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และปฏิเสธการออกใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผู้นั้นจะยื่นค าขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้อีกต่อเมื่อสิ้น
ระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิเสธ 
การออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาสถานะ สัตวแพทย ์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิเสธการออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นครั้ งที่  ๒  
แล้วผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตลอดไป 

ให้กรมปศุสัตว์แจ้งการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และแจ้งสิทธิ 
อุทธรณ์แก่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใน ๗ วันนับแต่วันออกค าสั่งเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์   
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์น าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  
เลี้ยงสัตว์ประเภทที่ถูกเพิกถอน ส่งคืนแก่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ภายใน  
๑๕ วัน นับแต่วันที่ทราบค าสั่ง  

ในกรณีไม่พบตัวสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์      
ไม่ยอมรับค าสั่ งดั งกล่าว ให้ปิดค าสั่ งไว้ ในที่ เปิดเผยซึ่ งเห็นได้ง่ าย ณ สถานประกอบการที่ ได้รับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุมและเป็นเหตุให้มี 
การเพิกถอน และให้ถือว่า สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วนับแต่วันที่ปิดค าสั่ ง  
และลงบันทึกการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ ยงสัตว์  รวมทั้งแจ้งการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไปยั ง 
ผู้ ประกอบการสถานประกอบการที่ สั ตวแพทย์ ผู้ ควบคุมฟาร์ มเลี้ ยงสั ตว์ ควบคุ ม  สั ตวแพทยสภา  
คณะกรรมการรับรอง คณะผู้ตรวจประเมิน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้  การแจ้งค าสั่ ง 
เพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับ 
และออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

หมวด ๖ 
การสอบสวนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
ข้อ ๓๘      เมื่อกรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

เลี้ยงสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  หรือเกิดความบกพร่อง 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้คณะกรรมการรับรอง ร่วมกับ 
คณะผู้ตรวจประเมินเข้าด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 
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เล่ม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๙   ง 

หน้า ๑๙ 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ข้อ ๓๙    ให้คณะกรรมการรับรองร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินในพ้ืนที่สอบสวนข้อเท็จจริง                          
และเชิญสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกร้องเรียนมารับทราบและให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่ ตรวจพบ
หรือมีผู้ร้องเรียน เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง 

ข้อ ๔๐    ให้คณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลการสอบข้อเท็จจริง        
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ข้อ ๔๑    เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้รับผล     
การสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการรับรอง และคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว ให้ด าเนินการพิจารณา 
และเสนอความเห็นดังกล่าวต่อกรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๔๒    เมื่อกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มิได้กระท า              
ตามที่ตรวจพบหรือมีผู้ ร้องเรียน ให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้ งแก่ 
ผู้ร้องเรียน และสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถู กร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ 
กรมปศุสัตว์มีค าสั่ง 

แต่หากกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้กระท าตามที่ตรวจพบ  
หรือมีผู้ร้องเรียนจริง ให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ด าเนินการตามข้อ ๓๔             
ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ แล้วแต่กรณี 

หมวด ๗ 
การอุทธรณ์ 

 
ข้อ ๔๓     ในกรณีที่กรมปศุสัตว์ ไม่ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ ยงสั ตว์   

หรือไม่ต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ขอ 
ใบรับรองสัตวแพทย์  ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
มีสิทธิอุทธรณ์ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา 
ไม่ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือไม่ต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้น  

ข้อ ๔๔     สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์          
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีสิทธิ อุทธรณ์โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่ออ ธิบดีกรมปศุสัตว์ภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ทราบค าสั่งการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  และให้ค าวินิจฉัย                  
ของอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นที่สุด 
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เล่ม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๘๙   ง 

หน้า ๒๐ 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๔๕     สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
หมดอายุหลังจากระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ สามารถใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
ฉบับเดิมได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๓ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภัย สุทธิสังข์  

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


