
 

 
      แบบฟอรมการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลของสถานที่รวบรวมไข 

 

  ช่ือเจาหนาท่ีผูย่ืนคําขอ....................................................................................................................  
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี....................................................... โทรศัพท........................โทรสาร............................ 
  ช่ือผูประกอบการ (เดิม)................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.......................................................โทรศัพท.........................โทรสาร............................ 
  ช่ือสถานท่ีประกอบการ (ถามี)...........................................................เลขท่ี....................          
หมูท่ี.............................ตรอก/ซอย......................ถนน.............................ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต............................. จังหวัด............................โทรศัพท................................โทรสาร....................................  

  เลขทะเบียนสถานท่ีรวบรวมไข................................................................ 

ขอเปลี่ยนแปลงขอมูลของสถานท่ีรวบรวมไข เน่ืองจาก 
o เปลี่ยนแปลงผูประกอบการ/ช่ือสถานประกอบการ แตยังคงดําเนินกิจการเปนสถานท่ีรวบรวมไข 

o เปลี่ยนแปลงจํานวนหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือฟารมสัตวปกท่ีสงไขใหสถานท่ีรวบรวมไข 

o เปลี่ยนแปลงจํานวนหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสถานท่ีจําหนายไขสดของสถานท่ีรวบรวมไข 

o อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................................... 
 

กรณีเปล่ียนแปลงผูประกอบการ/ช่ือสถานประกอบการ (ระบุขอมูล) 
ชื่อผูประกอบการ (ใหม)....................................................นามสกุล................................................................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................................................................................  
ท่ีอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี..................... ตรอก/ซอย...................... ถนน......................................ตําบล/แขวง
........................ อําเภอ/เขต....................จงัหวัด.............................โทรศัพท......................โทรสาร.............................. 
ช่ือสถานประกอบการ (ใหม) (ถามี).............................................................................................................................. 
 

หลักฐานแนบประกอบ:  

o แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ 

o สําเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

o หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

o หนังสือมอบอํานาจกรณีเปนนิติบุคคล 

o แบบฟอรมแสดงรายช่ือฟารมสัตวปกท่ีสงไขให สถานท่ีรวบรวมไข (สรข-03) 

o แบบฟอรมรายช่ือสถานท่ีจําหนายไขสดของ สถานท่ีรวบรวมไข (สรข-04) 

o อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................. 
 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารตางๆ ท่ีจัดสงใหกรมปศุสัตวเปนความจริงและเปนปจจุบัน 
ลงช่ือ.................................................................. 

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

                  วันท่ี................/..................../.............. 

 
 

 

 

 

แบบ สรข-02 แกไขคร้ังท่ี 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช 1 พฤษภาคม 2564 

เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว 
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารเรียบรอยแลว 
ลงช่ือผูตรวจสอบเอกสาร........................................ 

(.................................................................) 
ตําแหนง...................................................... 

วันท่ี................/............................./................... 

เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว  
ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว 
ลงช่ือผูแกไขขอมูล .................................................... 

(.................................................................) 
ตําแหนง................................................................... 

วันท่ี................/............................./................... 
 



 
 

ชือ่ผูประกอบการ......................................................................................ชื่อสถานท่ีรวบรวมไขท่ีขอข้ึนทะเบียน...............................................................................................................  
เลขท่ี..................หมูท่ี....... ตรอก/ซอย............. ถนน...................... ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต............................ จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย..............................
โทรศัพท........................................... โทรสาร………………..….........…………… ใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว (ร.10) เลขท่ี.................................................................................. 
 

ลําดับท่ี ช่ือฟารม ช่ือเจาของฟารม 
หมายเลขฟารม

มาตรฐาน GAP (กษ.) 
(ถามี) 

ประเภทและ 
จํานวนของไขสดท่ีรับ 

ท่ีอยูฟารม 

ไขไก 
(ฟอง/
วัน) 

ไขเปด 
(ฟอง/
วัน) 

ไขนก
กระทา 

(ฟอง/วัน) 
เลขท่ี ซอย ถนน 

ตําบล/
แขวง 

อําเภอ/
เขต 

จังหวัด โทรศัพท 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 

 

 

 

แบบ สรข-03 แกไขคร้ังท่ี 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช 1 พฤษภาคม 2564 

          ลงชือ่............................................................................ผูขอข้ึนทะเบียน

                                          

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

วันท่ี.............../............................/................. 

แบบฟอรมรายช่ือฟารมสัตวปกท่ีสงไขของสถานท่ีรวบรวมไข 

     

 

ลงชือ่.......................................................................เจาหนาท่ีปศุสัตว 

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

ตําแหนง........................................................ 

วันท่ี.............../........................./................. 



                                         แบบฟอรมรายช่ือสถานที่จําหนายไขสด ของสถานที่รวบรวมไข 

ชือ่ผูประกอบการ......................................................................................ชื่อสถานท่ีรวบรวมไขท่ีขอข้ึนทะเบียน...............................................................................................................  
เลขท่ี..................หมูท่ี....... ตรอก/ซอย............. ถนน...................... ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต............................ จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย..............................
โทรศัพท........................................... โทรสาร………………..….........…………… ใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว (ร.10) เลขท่ี.................................................................................. 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสถานท่ีจําหนายไขสด  
(ถามี) 

ชื่อเจาของหรือชื่อผูจัดการ
สถานท่ีจําหนายไขสด (ถามี) 

ประเภทและจาํนวนของไขสดท่ีรับไปขาย ท่ีอยูสถานท่ีจําหนาย 

ไขไก 
(ฟอง/วัน) 

ไขเปด 
(ฟอง/วัน) 

ไขนกกระทา 
(ฟอง/วัน) 

เลขท่ี ซอย ถนน 
ตําบล/
แขวง 

อําเภอ/
เขต 

จังหวัด โทรศัพท 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

แบบ สรข-04 แกไขคร้ังท่ี 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช 1 พฤษภาคม 2564 

ลงช่ือ............................................................................เจาหนาท่ีปศสุตัว
              

(....................................................................) 
ตําแหนง........................................................ 
วันท่ี............../......................./................... 

             ลงชือ่..........................................................................ผูขอข้ึนทะเบียน
                              

(...................................................................) 
วันท่ี................./......................../.................... 



                                           แบบฟอรมทะเบียนสถานที่รวบรวมไขทั่วไป 

สํานักงานปศุสัตวเขต......................................................................วันท่ี..........เดือน.....................................พ.ศ........................ 

รหัสประจํา
สถานท่ี

รวบรวมไข 
ชื่อสถานท่ีรวบรวมไข 

ท่ีอยู 
มาตรฐานท่ีไดรับการรับรองของ

สถานท่ีรวบรวมไข 
ขอมูลฟารมท่ีสงไขใหสถานท่ี

รวบรวมไข 
ประเภทและจํานวนของไขสด

ท่ีรับ 

เลขท่ี ซอย ถนน 
ตําบล/
แขวง 

อําเภอ/
เขต 

จังหวัด 
GMP     

(หมายเลข
การรับรอง) 

ไขอนามัย 
(หมายเลข
การรับรอง) 

VPH (E.) 
(หมายเลข
การรับรอง) 

จํานวน
ฟารม

ท้ังหมด 
จํานวนฟารม GAP 

ไขไก 
(ฟอง/
วัน) 

ไขเปด 
(ฟอง/
วัน) 

ไขนก
กระทา 

(ฟอง/วัน) 
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
                                
                                

                                

 

 

 

แบบ สรข-05 แกไขคร้ังท่ี 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช 1 พฤษภาคม 2564 

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

จนท. สํานักงานปศุสัตวเขต 

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

ตําแหนง........................................................ 

วันท่ีรายงาน................./......................./................ 



 

แบบฟอรมการขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนสถานที่รวบรวมไข  

1. ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อผูประกอบการ ............................................................................................................................................... 

ชื่อสถานท่ีรวบรวมไข........................................................................................................................เลขทะเบียน 

ECC…………………………………………………………………..สาขา.................................................................................

ท่ีอยู……………………..............…………..……………………อําเภอ.......................................จังหวัด.............................. 

ชนิดของไขสดท่ีขอรับการรับรอง……………………..............…………..…………………………(ฟอง/วัน) 

          ……………………..............…………..…………………………(ฟอง/วัน) 

          ……………………..............…………..…………………………(ฟอง/วัน) 
 

2. เหตุผลและหลักฐานการขอยกเลิกการรับรอง 

ขาพเจามีความประสงคขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนสถานท่ีรวบรวมไข เนื่องจาก 

o ยกเลิกการประกอบกิจการสถานท่ีรวบรวมไข 

o ไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามนิยามของสถานท่ีรวบรวมไขได 

o ผูไดรับการข้ึนทะเบียน เปนบุคคลลมละลายกรณีเปนนิติบุคคล 

o ผูไดรับการข้ึนทะเบียนตายและไมมีผูสืบทอดกิจการ 

o ผูไดรับการข้ึนทะเบียนแจงขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนเปนลายลักษณอักษร 

o   อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................ 
 

3. เอกสารแนบ  

o   สําเนาบัตรประชาชนของผูจดทะเบียนนิติบุคคล 

o   สําเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

o   หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

o   หนังสือมอบอํานาจกรณีเปนนิติบุคคล 

o   อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................ 
ขอรับรองวารายละเอียดขางตนเปนจริงทุกประการ 
สําหรับผูประกอบการ 

ลงช่ือ...........................................................................ผูประกอบการ/ผูรบัมอบอํานาจ 

(                                                            ) 

วันท่ี.......................................................................... 

 

สําหรับเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว 

ลงช่ือ............................................................................ ผูรับแจง 

(                                                             ) 

วันท่ี.......................................................................... 

แบบ สรข-06 แกไขคร้ังท่ี 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช 1 พฤษภาคม 2564 


