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1. ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการสถานท่ีฟกไขสัตวปก 

ชื่อเจาของ/ผูจัดการ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................ 
อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..........ถนน....................................ตําบล.......................................อําเภอ............................................. 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย................โทรศัพท..............................................โทรสาร.................................. 
โทรศัพทมือถือ.....................................................อีเมล..............................................................................ผานการฝกอบรมหลักสูตร 
“การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีดานปศุสัตว” สําหรับผูประกอบการสถานท่ีฟกไขสัตวปกจากกรมปศุสัตว เม่ือวันท่ี............................ 
ชือ่หนวยงานกรมปศุสัตวท่ีจัดฝกอบรม......................................................สถานท่ีจัด.......................................................................... 
มีความประสงค  
 

 ขอรับรองใหม (ในกรณีท่ีเคยไดรับการรับรองแตใบรับรองหมดอายุแลว ใหระบุเลขทะเบียน กษ) 
 ขอตออายุ (ระบุเลขทะเบียน กษ)  

เลขทะเบียน กษ .................................................................................................................................................................................. 
วันท่ีไดรับการรับรอง....................................................................วันท่ีใบรับรองหมดอายุ.................................................................... 

 

2. ขอมูลของสถานท่ีฟกไขสัตวปก 

ชื่อสถานท่ีฟกไขสัตวปก.............................................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี..................หมูท่ี............... 
ถนน.............................ตําบล..........................อําเภอ..............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย........................
เบอรโทร.......................................พิกัดของสถานท่ีฟกไขสัตวปก (Lat-Long) N……………………………..……..E…………….……………….. 
พ้ืนท่ีของสถานท่ีฟกไขสัตวปก………………………......ไร…………………………...งาน………..……………………ตารางวา  
รูปแบบของสถานท่ีฟกไขสัตวปก  บริษัท       อ่ืนๆ.....................................................................  
แหลงท่ีมาของไขสัตวปก มาจากฟารมจํานวน..............................ฟารม  
      เปนฟารมท่ีไดรับใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีจากกรมปศุสัตวจํานวน....................ฟารม   
      อ่ืนๆ จํานวน.........................................ฟารม 
ประเภทลูกสัตวปก  ไกพันธุ   ไกเนื้อ   ไกไข   เปดพันธุ   เปดเนื้อ  เปดไข  อ่ืนๆ ระบุ.............................. 
ชนิดพันธุลูกสัตวปก........................................................................... จํานวนไขเขาฟก………………...........................…. ฟอง/สัปดาห 
จํานวนลูกสัตวปก................................................ตัว/สัปดาห 
ท่ีตั้งของสถานท่ีฟกไขสัตวปก  อยูหางจากสิ่งตอไปนี้    
          ถนนสายหลัก……………....….…...…….ก.ม. แหลงชุมชน…………….......……ก.ม.   ตลาดนัดคาสัตว….………..................…....ก.ม.   
          แหลงน้ําสาธารณะ………...................ก.ม. โรงฆาสัตว….………………….....ก.ม.   อ่ืนๆ………..……………........……………............. 
จํานวนอาคารฟกไข……….…..อาคาร ขนาดของอาคารแตละหลัง (กวางxยาวxสูง) ………………………………….…...........................เมตร 
จํานวนอาคารสํานักงาน……….....หลัง  บานพัก……….....หลัง จํานวนตูฟก.............................ตู จํานวนตูเกิด.................................ตู 
แหลงน้ําสําหรับใชในสถานท่ีฟกไขสัตวปก น้ําประปา         น้ําบาดาล                น้ําคลอง/แมน้ํา  

น้ําบอ               อ่ืนๆ………................................................. 
 

3. ขอมูลการปองกันและควบคุมโรค 

ชื่อสัตวแพทยผูควบคุมฟารม ………………………………………………………………………………...............................................…………………… 
ใบรับรองสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสัตวปก เลขท่ี……………..…...วันท่ีออกใบรับรอง..............................วันหมดอายุ........................... 
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภาเลขท่ี.......................วนัท่ีออกใบอนุญาต.......................... 
วันหมดอายุ.......................................โทรศัพทมือถือ................................... อีเมล………………….……........................................………… 
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ชื่อสัตวบาล/ผูจัดการ…..………………………….……..........................โทรศัพทมือถือ............................... อีเมล......................................... 
ชื่อสัตวบาล................…..………………………….…….........................โทรศัพทมือถือ............................... อีเมล......................................... 
ชื่อสัตวบาล................…..………………………….…….........................โทรศัพทมือถือ............................... อีเมล......................................... 
ชื่อสัตวบาล................…..………………………….…….........................โทรศัพทมือถือ............................... อีเมล.........................................   

ผูปฏิบัติงานภายในสถานท่ีฟกไขสัตวปก มีจํานวน….…คน  พักอาศัยภายในบริเวณสถานท่ีฟกไขสัตวปกจัดให จํานวน............คน                                  
                                                                      ไมไดพักอาศัย / เชาไป-เย็นกลับ จํานวน.......................คน 
การทําวัคซีน (กรณีมีการทําวัคซีนใหลูกสัตวปก) ................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

ระบบการฆาเชื้อโรคและควบคุมการเขา – ออก 
     ฆาเชื้อไขฟกดวยวิธี........................................................ระบุสารเคมี............................................................................................. 
     การบันทึกชื่อบุคคล ยานพาหนะ เขา- ออก   ไมมี      มี         

บุคคล 
 

ยานพาหนะ 
 

วัสดุอุปกรณ   

 ไมมี          เปลี่ยนรองเทา           จุมรองเทาในน้ํายาฆาเชื้อ    ลางมือดวยสบู 
 หองสเปรยฆาเชื้อโรค       อาบน้ํา-เปลี่ยนเสื้อผา กอนเขาฟารม      อ่ืนๆ...........................................  

 ไมมี          เครื่องพนน้ําแรงดันสูง  เครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อโรคแรงดันสูง   โรงพนน้ํายาฆาเชื้อโรค      
 UV ฆาเชื้อ  บอน้ํายาฆาเชื้อโรคทางเขา-ออก ฟารม     อ่ืนๆ................................................................ 

 ไมมี          UV ฆาเชื้อ                อ่ืนๆ...................................................................                      
ระบบการกําจัดของเสีย   มีบอพักน้ําเสีย 
                          มีบอบําบัดน้ําเสียจํานวน…………..บอ ขนาดกวาง……………เมตร ยาว……..…...เมตร  ลึก…..…..เมตร 
                          มีระบบระบายของเสีย และสิ่งปฏิกูลจากอาคารฟกไข  
                          มีการกําจัดซากสัตว โดย  เตาเผาซาก  ฝงซาก   ฝงกลบ    อ่ืนๆ .................................  
                               มีการจัดการของเสีย เชน เปลือกไข สิ่งปูรอง 
                          มีการทําความสะอาดตูฟก/ตูเกิด สมํ่าเสมอทุก………........วัน 
ระบบการจัดการลูกสัตวปกคัดท้ิง   รมควันโดยใชกาซ    บดละเอียด    อ่ืนๆ................................................................. 

 

4. หลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

 แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูยืนคําขอ 
 เอกสารท่ีแสดงถึงการไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนผังแสดงท่ีตั้งของเครื่องมือ เครื่องจักรในสถานท่ีฟกไขสัตวปก 1 ฉบับ   
 แผนท่ีท่ีตั้งสถานท่ีฟกไขสัตวปก 1 ฉบับ 
 แผนผังโครงสรางองคกรและหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานท่ีฟกไขสัตวปก (ถามี) 
 รูปถายแสดงสภาพภายในสถานท่ีฟกไขสัตวปก รวมท้ังสิ่งกอสราง เชน ประตู-รั้ว ระบบการฆาเชื้อบุคคล-ยานพาหนะ-วัสดุ
อุปกรณ สภาพท่ัวไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว สถานท่ีเก็บอุปกรณ-อาหารสัตว-สารเคมี-ยา-วัคซีน สถานท่ีทําลายซาก-ขยะมูลฝอย 
เครื่องสํารองไฟฟา ระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน 
 ในกรณีขอตออายุการรับรองตองแนบใบรับรองฉบับจริงท่ีหมดอายุ   
 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีหลักฐานไมครบถวน และ/หรือขอมูลไมเพียงพอ เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวจะแจงผูประกอบการใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง 
และย่ืนใหมอีกคร้ัง เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวจะดําเนินการตอไป ก็ตอเมื่อเอกสารหลักฐานครบถวนและขอมูลท้ังหมดถกูตอง 
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5. ผูประกอบการท่ีไดรับการรับรอง ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
(1) รักษาไวซึ่งการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีดานปศุสตัว ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับการรับรอง 
(2) อางถึงการรับรองเฉพาะในขอบขายท่ีไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวเทาน้ัน 
(3) ตองไมนําใบรับรองไปใชในทางท่ีทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งอาจพิจารณาไดวาทําใหเกิดความเขาใจผิด 
(4) ยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณาท่ีมีการอางถึงการไดรับการรับรองน้ันท้ังหมด เมื่อมีการพักใชการรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลกิการรับรอง
ไมวาดวยสาเหตุใด 
(5) ใหความรวมมือแกผูตรวจประเมิน และเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตว ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมใหผูตรวจประเมินและเจาหนาท่ีของ   
กรมปศุสตัว เขาตรวจสอบในพ้ืนท่ีสถานประกอบการท้ังหมดท่ีถือครอง ท้ังพ้ืนท่ีของตนเอง พ้ืนท่ีเชา และพ้ืนท่ีใหเชา ตลอดจนสถานท่ีเก็บเครื่องมือ 
สถานท่ีเก็บปจจัยการผลิต และยนิยอมใหมีการสุมตัวอยาง เชน อาหารสตัว นํ้าผึ้ง นํ้า ไขฟก สิ่งปูรอง เปนตน ไปตรวจวิเคราะหแลวแตกรณ ี
(6) จัดทําบันทึกตามท่ีกําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน และขอกําหนดอยางตอเน่ือง เพ่ือใหผูตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเปนไปตามขอกําหนด 
(7) สงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับรองท่ีเปนปจจุบันใหแกผูตรวจประเมินและเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวเมื่อไดรับการรองขอ 
(8) คณะผูตรวจประเมินจะตรวจตดิตามในสถานประกอบการท่ีไดรบัการรับรอง โดยจะดําเนินการทุก 10 – 12 เดือน นับจากวันท่ีออกใบรับรอง 
(9) หากประสงคจะตออายุการรับรอง ใหยื่นแบบฟอรมการขอรับรองพรอมหลักฐานตอสํานักงานปศุสตัวอําเภอ หรือสํานักงานปศุสตัวจงัหวัด
ลวงหนา กอนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงคจะขอยกเลิกการรับรอง ใหยื่นแบบฟอรมการขอยกเลิกเปนลายลักษณอักษร พรอมแนบใบรับรองคืนใหสํานักงานปศสุัตวจังหวัด
ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีแจงความประสงคขอยกเลิกการรับรอง  
(11) หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ เชน เพ่ิมหรือลดจํานวนโรงเรือน เพ่ิมหรอืลดพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว ปรับปรุงสถานประกอบการ 
เปลี่ยนสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว เปลี่ยนผูจัดการสถานประกอบการ เปนตน ใหแจงสาํนักงานปศุสัตวจังหวัดทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีท่ีมี
การเปลีย่นแปลงน้ี คณะกรรมการอาจพิจารณาคงไวซึ่งการรับรอง หรืออาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม  
(12) หากมีการโอนกิจการ ใหผูประกอบการท่ีรับโอนกิจการแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปน ลายลักษณอักษร คณะผูตรวจประเมินจะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูประกอบการท่ีรับโอนกิจการ และนัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพ่ือเปนการยืนยันวายังคง
รักษาไวซึ่งการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีดานปศุสตัวตามท่ีไดรับการรับรองไว และแจงใหสํานักงานปศสุัตวเขตทราบ ในกรณีท่ีพบขอบกพรอง ให
ผูประกอบการท่ีรับโอนกิจการดําเนินการแกไขใหสอดคลองกับขอกําหนด  
 (13) การยายสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ ใหแจงสํานักงานปศุสตัวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  
(14) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือสถานประกอบการแตยังคงสถานท่ีตั้งเดิม ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมหลักฐาน
การเปลี่ยนแปลง สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะเสนอสํานักงานปศุสัตวเขตเพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม โดยมีอายุเทากับฉบับเดิมท่ีเหลืออยู ท้ังน้ี ตองสงคืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วัน ทําการ นับแตวันท่ีไดรับใบรับรองฉบับใหม มายังสํานักงานปศสุัตวจงัหวัด 
(15) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในใบรับรอง ตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิมมายังสํานักงานปศสุัตวจังหวัด 
 (16) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรชํารดุหรือสูญหาย ใหนําใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรท่ีชํารุด หรือเอกสารหลักฐานการแจงความ
เอกสารสูญหาย แลวแตกรณี มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทน
จะมีอายุเทาใบรับรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู และเทียบเทาใบประกาศนียบัตรฉบับเดิม 

 

6. คํารับรองจากผูประกอบการ 
ขาพเจา (ชื่อเจาของ/ผูจัดการสถานที่ฟกไขสตัวปก)...........................................................................ขอรับรองวา รายละเอียดขางตนเปนจริง
ทุกประการ ยินยอมใหคณะผูตรวจประเมินและเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวเขาภายในพืน้ที่ทัง้หมดที่ถือครอง ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เชา 
และพื้นที่ใหเชา ตลอดจนสถานที่เก็บเคร่ืองมือ สถานที่เก็บปจจยัการผลิตและการเลี้ยง ยนิยอมใหมีการสุมตัวอยาง เชน ไขฟก สิ่งปูรอง น้าํ 
ไปตรวจวิเคราะห รวมทั้งสนบัสนุนขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่คณะผูตรวจประเมินรองขอ และอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว (GAP) ที่ไดกําหนดทุกประการ   

สําหรับผูประกอบการ 

ลงช่ือ...........................................ผูประกอบการ 

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

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

ในกรณีท่ีผูประกอบการไมไดมาย่ืนดวยตนเอง 

ลงช่ือ.................................................ผูยื่นคําขอ 

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

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

สําหรับเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว 

ลงช่ือ.................................................ผูรับคําขอ   

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

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


