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1. ขอมลูท่ัวไปของผูประกอบการ 
ช่ือเจาของสถานประกอบการ/ผูจดัการสถานประกอบการ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................
เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว........................................................................................................................................ 
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี...............ถนน........................................ตําบล....................................................อําเภอ.................................................. 
จังหวัด..................................................รหสัไปรษณีย...............................โทรศัพท.................................................โทรสาร............................................. 
โทรศัพทมือถือ...........................................................................................อีเมล............................................................................................................... 
ผานการฝกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวท่ีดี” สําหรับผูประกอบการคอก...................................................จากกรมปศุสัตว 
เมื่อวันท่ี...............................ช่ือหนวยงานกรมปศุสตัวท่ีจัดฝกอบรม...................................................สถานท่ีจัด.............................................................. 
มีความประสงค  
 

 ขอรับรองใหม (ในกรณีท่ีเคยไดรับการรับรองแตใบรับรองหมดอายุแลว ใหระบุเลขทะเบียน กษ) 
 ขอตออายกุารรับรอง (ระบุเลขทะเบียน กษ) 

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

เหตุผลของการยื่นคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวท่ีดดีานปศุสตัว 
 เพ่ือการสงออก    เพ่ือยกระดับฟารม    เพ่ือเพ่ิมความนาเช่ือถือ    อ่ืนๆ ระบุ.................................................................. 

 

2. ขอมลูของสถานประกอบการ 
ช่ือคอก....................................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี.................หมูท่ี........... 
ถนน..................................................ตําบล........................................อําเภอ.............................................. 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย......................เบอรโทร.................................................... 
พิกัดของสถานประกอบการ (Lat-Long) N……………………….……………..E……………..………..……………….. 
พ้ืนท่ีของสถานประกอบการ……………..ไร……..งาน……….…ตารางวา 
แหลงท่ีมาของสัตว  ซื้อจากฟารม/บริษัท/รานคา.....................................................…………………....…
จังหวัด..........................................เลขทะเบียน กษ................................................................. 
 ทางราชการจัดหาให (ระบุ)........................................................................ 
 นําเขา (ระบุ) ประเทศ................................................................................ 
 ผลิตเอง    อ่ืนๆ ระบุ......................................................................... 
รูปแบบของสถานประกอบการ  ฟารมอิสระ   ฟารมบริษัท   อ่ืน.................................... 
ท่ีตั้งของฟารม  อยูหางจากสิ่งตอไปน้ี    
ถนนสายหลัก………….…….ก.ม. แหลงชุมชน…………..……ก.ม. ตลาดนัดคาสตัว….…………...ก.ม.  
แหลงนํ้าสาธารณะ...........ก.ม. โรงฆาสัตว….……………..ก.ม. อ่ืนๆ………..……………........………. 

ขอบขายท่ีขอรับรอง 
คอกสุนัข 
คอกแมว 
อ่ืนๆ........................................ 

  

ชนิดพันธุสัตว
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 

ระบบการทําทะเบียนประวัตสิัตว    มี             
  ไมม ี

การทําเครื่องหมายท่ีตัวสตัว    มี             
 ไมม ี

 กําลังการผลิต จํานวนสัตว...................................หนวย..............................(เชน ตัว/รุน หรือ ตัว/ฟารม/ป) 

 จํานวนสัตวในสถานประกอบการ ประกอบดวย  

     พอพันธุ.............ตัว แมพันธุ............ตัว  ลูกสัตว (อายนุอยกวาหรือเทากับ 6 เดือน)...........ตัว อ่ืนๆ...........ตัว 
สถานท่ีสง
จําหนาย 

 ช่ือฟารม/บริษัท/รานคา……………………………………..……………….จังหวัด........……..……เลขทะเบียน กษ…………………….……....………… 

 ช่ือฟารม/บริษัท/รานคา……………………………………..……………….จังหวัด........……..……เลขทะเบียน กษ…………………….……....………… 

 ช่ือฟารม/บริษัท/รานคา……………………………….…..………..……….จังหวัด........……..……เลขทะเบียน กษ…………………….……....………… 

 ช่ือฟารม/บริษัท/รานคา…………………………….……..………..……….จังหวัด........……..……เลขทะเบียน กษ…………………….……....………… 

 ช่ือฟารม/บริษัท/รานคา……………………………..……………………….จังหวัด.......……..……เลขทะเบียน กษ…………………….……....………… 

 ช่ือฟารม/บริษัท/รานคา…………………………….……..………..……….จังหวัด........……..……เลขทะเบียน กษ…………………….……....………… 

 ช่ือฟารม/บริษัท/รานคา………………………….………..………..……….จังหวัด........……..……เลขทะเบียน กษ…………………….……....………… 

 ช่ือฟารม/บริษัท/รานคา…………………………………...………..……….จังหวัด........……..……เลขทะเบียน กษ…………………….……....………… 
อ่ืนๆ ระบุ ..........................................................................………………………….........……… 
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รั้ว   ไมมี      มี ระบุลักษณะรั้ว............................................................................................................................................................................
จํานวนอาคารสาํนักงาน………....หลัง  บานพัก…….......หลัง   ตั้งอยูนอกพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว/นอกรั้วสถานประกอบการ  

                                                                        ตั้งอยูภายในพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว/ในรั้วสถานประกอบการ 

จํานวนอาคาร/โรงเรือน………..……..หลัง  ขนาดของอาคาร/โรงเรือนแตละหลัง (กวางxยาวxสูง) ……………………......................................เมตร 
จํานวนกรง/คอกผสมพันธุ...................กรง/คอก  ขนาด (กวาง x  ยาว x สูง)...........................................................เซนติเมตร 
จํานวนกรง/คอกรวม...........................กรง/คอก  ขนาด  (กวาง x  ยาว x สูง)..........................................................เซนติเมตร 
จํานวนกรง/คอกเดีย่ว..........................กรง/คอก  ขนาด  (กวาง x  ยาว x สูง)..........................................................เซนติเมตร 

ลักษณะของอาคาร/โรงเรือน/กรง   
 ระบบโรงเรือน  เปด     ปด   
 วัสดุของพ้ืน................................................................. 
 วัสดุหลังคา....................................................….……… 
 วัสดุผนัง……………………......................…………..….…… 
 วัสดุกรง....................................................................... 

สถานท่ีกักสัตวกอนนําเขาสถานประกอบการ   ไมม ี

 มี ขนาด (กวาง x ยาว x สูง)………….….....................…… เมตร จํานวน………......หลัง 

คอกหรือบริเวณสําหรับกักสัตวท่ีปวย   ไมม ี

 มี ขนาด (กวาง x ยาว x สูง)……………….…….............…....เมตร จํานวน…………...หลัง 

แหลงนํ้าสําหรับใชในสถานประกอบการ 
 นํ้าประปา   นํ้าบาดาล   นํ้าคลอง/แมนํ้า 
 นํ้าบอ  อ่ืนๆ……….......................................… 

อาหารสตัว  สําเร็จรูปของบรษัิท…………........................................................................... 
 ผสมเอง ระบุ วัตถุดิบ.....................................................................................  
 อ่ืนๆ (ระบุ)…................................................................................................... 

 

3. ขอมลูการปองกนัและควบคุมโรค 

ช่ือสัตวแพทยท่ีปรึกษา.............................................................…………ช่ือสถานพยาบาลสัตว (ถามี)...............................………………………………………….. 
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหน่ึงจากสัตวแพทยสภาเลขท่ี..........................................วันท่ีออกใบอนุญาต.................................... 
วันหมดอายุ..................................................โทรศัพทมือถือ.............................................อีเมล………………….…….......................................…..………........
ผูจัดการฟารม/พนักงานเลีย้งสัตว มีจํานวน..................คน มรีายช่ือดังน้ี 
ช่ือ-นามสกุล…..………………………….......……………..ตําแหนง................................โทรศัพทมือถือ.................................. อีเมล........................................... 
ช่ือ-นามสกุล…..………………………….......……………..ตําแหนง................................โทรศัพทมือถือ.................................. อีเมล........................................... 
ช่ือ-นามสกุล…..………………………….......……………..ตําแหนง................................โทรศัพทมือถือ.................................. อีเมล........................................... 
ช่ือ-นามสกุล…..………………………….......……………..ตําแหนง................................โทรศัพทมือถือ.................................. อีเมล........................................... 
บุคคลอ่ืนๆ ภายในสถานประกอบการ จํานวน………คน  พักอาศัยท่ีสถานประกอบการ.......คน   ไมไดพักอาศัยท่ีสถานประกอบการ…….…คน 
การทําวัคซีน (ระบุช่ือวัคซีนปองกันโรค) .......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

ระบบการฆาเช้ือโรคและควบคุมการเขา – ออก 
     การบันทึกช่ือบุคคล ยานพาหนะ เขา – ออก  ไมม ี  มี         
     บุคคล 
 
     ยานพาหนะ    
 
     วัสดุอุปกรณ   

 ไมมี                       จุมรองเทาในนํ้ายาฆาเช้ือ   เปลีย่นรองเทา   ลางมือดวยสบู                      
 หองสเปรยฆาเช้ือโรค  อาบนํ้า-เปลี่ยนเสื้อผา กอนเขาสถานประกอบการ  อ่ืนๆ....................................................... 
 ไมมี  เครื่องพนนํ้าแรงดันสูง  เครื่องพนนํ้ายาฆาเช้ือโรคแรงดันสูง  
 บอนํ้ายาฆาเช้ือโรคทางเขา-ออก สถานประกอบการ  UV ฆาเช้ือ   โรงพนนํ้ายาฆาเช้ือโรค  อ่ืนๆ............................ 
 ไมมี    UV ฆาเช้ือ   อ่ืนๆ........................................................................... 

สภาวะของโรคระบาดสัตวภายในสถานประกอบการและรัศมี 10 กิโลเมตรรอบสถานประกอบการ 
ระยะ 6 เดือนท่ีแลวพบโรค…………………............…………………………………………..ระยะ 1 ปท่ีแลวพบโรค………………………….....….…….……………………… 
ระยะ 3 ปท่ีแลวพบโรค………………………………………………………………………….....ระยะ 5 ปท่ีแลวพบโรค………………………………………………………..……… 
 

ระบบการกําจัดของเสยี   มีการรวบรวมขยะมลูฝอยในภาชนะท่ีมีฝาปดมดิชิด   
  มีการกําจัดซากโดย   เผาซาก   ฝงซาก  อ่ืนๆ ...................................................... 
  มีการจัดการของเสีย มลูสตัว หรือสิ่งปูรอง 
  มีการทําความสะอาดอาคาร/โรงเรือน/กรง/คอก สม่ําเสมอทุก…………......วัน 
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4. หลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 

เอกสารท่ีแสดงถึงการไดรับความยินยอมจากราชการสวนทองถ่ิน (ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (อภ.2) กรณท่ีีไมมกีารออก 
อภ.2 สามารถใชหนังสือยินยอมจากราชการสวนทองถ่ิน หรือใบเสรจ็การเสียภาษีโรงเรือน หรือใบอนุญาตการกอสรางอาคารสําหรับเลีย้งสัตว  
(ใบ อ.1-อ.2)) 
 แผนผังแสดงท่ีตั้งของโรงเรือนและสิ่งกอสราง 1 ฉบับ 
 แผนท่ีท่ีตั้งสถานประกอบการ 1 ฉบับ 
 แผนผังโครงสรางองคกรและหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรภายในฟารม (ถามี) 
 รูปถายแสดงสภาพภายในสถานประกอบการ รวมท้ังสิ่งกอสราง เชน ประตู -รั้ว ระบบการฆาเช้ือบุคคล–ยานพาหนะ–วัสดุอุปกรณ สภาพท่ัวไป
ของอาคารโรงเรือน พ้ืนท่ีเลี้ยง อาบนํ้า ตัดขน สถานท่ีเก็บอุปกรณ-อาหารสตัว-สารเคมี-ยา-วัคซีน สถานท่ีทําลายซาก-ขยะมูลฝอย บรเิวณกักสัตว 
เขาใหม บริเวณกักสตัวปวย เครื่องสํารองไฟฟา ระบบบําบัดนํ้าเสีย เปนตน 
 ในกรณีขอตออายุการรับรองตองแนบใบรับรองฉบับจริงท่ีหมดอายุ   
หมายเหตุในกรณีท่ีหลักฐานไมครบถวน และ/หรือขอมูลไมเพียงพอ เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวจะแจงผูประกอบการใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง 
และย่ืนใหมอีกคร้ัง เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวจะดําเนินการตอไป ก็ตอเมื่อเอกสารหลักฐานครบถวนและขอมูลท้ังหมดถกูตอง 

 

5. ผูประกอบการท่ีไดรับการรับรอง ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี ้

(1) รักษาไวซึ่งการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวท่ีดดีานปศุสตัว 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 
เปลี่ยนสัตวแพทยท่ีปรึกษา เปลี่ยนผูจัดการสถานประกอบการ เปนตน ใหแจงสํานักงานปศุสตัวจังหวัดทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงน้ี คณะกรรมการอาจพิจารณาคงไวซึ่งการรับรอง หรืออาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม  
(12) หากมีการโอนกิจการ ใหผูประกอบการท่ีรับโอนกิจการแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปน ลายลักษณอักษร คณะผูตรวจประเมินจะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูประกอบการท่ีรับโอนกิจการ และนัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพ่ือเปนการยืนยันวายังคง
รักษาไวซึ่งการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวท่ีดดีานปศุสตัวตามท่ีไดรับการรบัรองไว และแจงใหสํานักงานปศุสัตวเขตทราบ ในกรณีท่ีพบขอบกพรอง 
ใหผูประกอบการท่ีรับโอนกิจการดําเนินการแกไขใหสอดคลองกับขอกําหนด  
 (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 

 



หนวยงาน แบบฟอรมการขอรับรอง 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวท่ีดี 
กรณี สัตวเลี้ยงเพ่ือการเพาะพันธุ 

รหัส แกไขคร้ังท่ี หนา 

สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินคาปศุสัตวกรมปศุสตัว 
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วันท่ีมีผลบังคับใช วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 
 

6. คํารับรองจากผูประกอบการ 

ขาพเจา (ช่ือเจาของสถานประกอบการ/ผูจัดการสถานประกอบการ)......................................................................................ขอรับรองวา รายละเอียด
ขางตนเปนจริงทุกประการ ยินยอมใหคณะผูตรวจประเมินและเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวเขาภายในพ้ืนท่ีฟารมท้ังหมดท่ีถือครอง ท้ังพ้ืนท่ีของตนเอง 
พ้ืนท่ีเชา และพ้ืนท่ีใหเชา ตลอดจนสถานท่ีเก็บเครื่องมือ สถานท่ีเก็บปจจัยการผลติและการเลี้ยง ยินยอมใหมีการสุมตัวอยาง เชน อาหารสัตว นํ้า สิ่งปู
รอง ไปตรวจวิเคราะห รวมท้ังสนับสนุนขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีคณะผูตรวจประเมินรองขอ และอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสตัวท่ีดีดานปศสุัตว (GAP) ท่ีไดกําหนดทุกประการ 

สําหรับผูประกอบการ 

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

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

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

ในกรณีท่ีผูประกอบการไมไดมาย่ืนดวยตนเอง 

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

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

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

สําหรับเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว 

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

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

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


