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แบบฟอรมคําขอรับรองฟารมเลี้ยงหมูหลุม 

หมายเลขการรับรอง ...................................... วันท่ีใหการรับรอง .............................. วันท่ีหมดอายุการรับรอง ..........................................   

1. บุคคลธรรมดา 
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ................................................................................................................................ 
เลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน ................................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ......................................................................... โทรศัพทมือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถามี) .................................................................. อีเมล (ถามี) ...................................................................  

2. นิติบุคคล 
เปนนิติบุคคลประเภท ............................................................................................................................................ 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................ จดทะเบียนเม่ือ ................................................................................... 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี.........บาน/อาคาร ................. ตรอก/ซอย ........... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ......................................................................... โทรศัพทมือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถามี) .................................................................. อีเมล (ถามี) ...................................................................  
ช่ือ-นามสกุล ผูมีอํานาจลงนาม (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................ 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ................................................................................................................................ 
ท่ีอยูเลขท่ี................หมูท่ี...........หมูบาน .......................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท. ......................................................................... โทรศัพทมือถือ .............................................................. 
ผานการฝกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงหมูหลุมสําหรับผูประกอบการ” จาก ............................................................      
ชื่อหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม................................. เม่ือวันท่ี ............................. สถานท่ีจัด ........................................  

3. ขอมูลของฟารมหมูหลุม (ท่ีตั้งพิกัดแบบ UTM (คา X,Y)  ................................................................................) 
ชื่อฟารม ................................................................................................................................................................   
ท่ีตั้งฟารมเลขท่ี................หมูท่ี.........หมูบาน .................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... โทรศัพท ............................. 
  ประเภทของโรงเรือน (เปด/ปด)  .................................................................................................. 
  จํานวนโรงเรือนท้ังหมด .................................................................................................. โรงเรือน 

  ขนาดพ้ืนท่ีคอกสําหรับเลี้ยงหมูหลุม .................................................................... ตารางเมตร/ตัว 
  ขนาดพ้ืนท่ีคอกอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................. ตารางเมตร/ตัว 

แบบ ม.ล. 1 แกไขคร้ังท่ี 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช 1 พฤษภาคม 2564 

  มีความประสงค        ขอรับรองฟารมใหม 
                            ขอตออายฟุารม  
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4. กําลังการผลิตสําหรับการเล้ียงหมูหลุม 
4.1 หมูหลุมพอพันธุ จํานวน ...............................  ตัว/ฟารม  หมูหลุมแมพันธุ จํานวน ................  ตัว/ฟารม  
4.2 หมูหลุมอนุบาล-รุน-ขุน จํานวน ..................................... ตัว/รุน หรือ ..................................  ตัว/ป 

5. การจัดการฟารมหมูหลุม 
5.1 แหลงท่ีมาของสัตว 

  ซ้ือจากบริษัท/ฟารม .........................................  จังหวัด .............................................................. 
  ซ้ือจากตลาดนัด/ตลาดคาสัตว จังหวัด .......................................................................................... 
  ผลิตเองภายในฟารม 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................................... 

5.2 คอกหรือบริเวณสําหรับกักสัตวท่ีปวย 
  ไมมี           มี  ขนาด ...................  เมตร  จํานวน..................หลัง 

5.3 แหลงน้ําสําหรับใชในฟารมเลี้ยงสัตว 
 น้ําประปา   น้ําบาดาล  น้ําบอ น้ําคลอง/แมน้ํา  อ่ืนๆ.......................... 

5.4 อาหารสัตว 
  สําเร็จรูปของบริษัท  ผสมเอง  อ่ืน.............................................................................. 

5.4 คนงานภายในฟารม  มีจํานวน.................... คน 

 มีบานพักอาศัยภายในฟารม  เชาไป-เย็นกลับ 
5.4 สถานท่ีสงจําหนาย 

  ชื่อโรงฆาสัตว  ................................  จังหวัด ................................................................................. 

6. ระบบการฆาเช้ือโรคและควบคุมการเขา-ออก 
การบันทึกชื่อบุคคล ยานพาหนะ เขา-ออก  ไมมี  มี 

บุคคล ไมมี  จุมรองเทาในน้ํายาฆาเชื้อ   เปลี่ยนรองเทา ลางมือดวยสบู 
 หองสเปรยฆาเชื้อโรค  อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผากอนเขาฟารม  อ่ืนๆ.................... 

ยานพาหนะ  ไมมี  เครื่องพนน้ําแรงดันสูง  เครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อแรงดันสูง UV ฆาเชื้อ 
 บอน้ํายาฆาเชื้อโรคทางเขา-ออกฟารม โรงพนน้ํายาฆาเชื้อ  อ่ืนๆ............................... 

วัสดุอุปกรณ  ไมมี  UV ฆาเชื้อ อ่ืนๆ................................................................................................ 

7. ระบบการกําจัดของเสีย 
 ไมมีระบบการจัดการของเสีย 
 มีบอพักน้ําเสีย 
 มีบอบําบัดน้ําเสีย จํานวน............บอ ขนาด กวาง..........เมตร  ยาว............เมตร  ลึก............เมตร 
 มีระบบระบายของเสีย และสิ่งปฏิกูลจากโรงเรือนสัตวเลี้ยง 
 การกําจัดซาก   เตาเผาซาก   ท่ีฝงซาก   อ่ืนๆ ...................................... ........................ 
 มีการกําจัดของเสีย มูลสัตว หรือสิ่งปูรอง 
 อ่ืน............................................................................ 
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8. หลักฐานประกอบการย่ืนคําขอมาดวยดังนี้ 
  (1) แสดงบตัรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ

  (2) แผนผังแสดงท่ีตั้งโรงเรือนและสิ่งกอสราง 1 ฉบับ 
  (3) รูปถายแสดงสภาพภายในฟารมเลี้ยงสัตว  รวมท้ังสิ่งกอสราง ประตูรั้ว การฆาเชื้อบุคคล    
           ยานพาหนะ โรงเรือนเก็บอาหาร ท่ีทําลายซาก ระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน 
  (4) อ่ืนๆ ....................................................................................................................................... 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. ขาพเจาขอใหคํารับรองวา 
 9.1) พ้ืนท่ีการผลิตท่ีขอตรวจรับรอง ขาพเจามีสิทธิท่ีถูกตองตามกฎหมาย (อยูในสิทธคิรอบครองของ 
      ขาพเจาตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิในการครอบครองจากเจาของพ้ืนท่ี) 

 9.2) ยินยอมใหหนวยรับรองระบบงานหรือองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับรอง สังเกตการณการตรวจประเมิน 
ของคณะผูตรวจประเมินของกรมปศุสัตว ณ สถานประกอบการของขาพเจาตามท่ีไดรับการรองขอ 

 9.3) ขอมูลและเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีจัดสงใหกรมปศุสัตว เปนความจริงทุกประการและเปนปจจุบัน 
 9.4) ขาพเจาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

 
หมายเหตุ กรณีขอมูลหรือเอกสารประกอบคําขอไมถูกตอง/ครบถวน  ใหคืนเอกสารท้ังหมดแกผูยื่นคําขอ และใหแจง
ผูยื่นคําขอทราบเพ่ือยื่นขอและสงเอกสารประกอบคําขอใหม 
 

ผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองฟารมเลี้ยงหมูหลุม ตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(1) รักษาไวซ่ึงระบบการเล้ียงหมูหลุม ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง 
(2) อางถึงการรับรองเฉพาะในขอบขายที่ไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวเทานั้น 
(3) ตองไมนําใบรับรองไปใชในทางที่ทําใหเกิดความเส่ือมเสียตอกรมปศุสัตว ซ่ึงอาจพิจารณาไดวาทําใหเกิดความเขาใจผิด 
(4) ยุติการใชส่ิงพิมพ ส่ือโฆษณาที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใช การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไมวาดวยสาเหตุใด 
(5) ใหความรวมมือแกผูตรวจประเมิน และเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมใหผูตรวจประเมินและเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว เขาตรวจสอบ

ในพ้ืนที่สถานประกอบการทัง้หมดที่ถือครอง ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง พ้ืนที่เชา และพ้ืนที่ใหเชา ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปจจัยการผลิต และยินยอมใหมี
การสุมตัวอยาง เชน อาหารสัตว น้ํา ส่ิงปูรอง เปนตน ไปตรวจวิเคราะห   แลวแตกรณี 

(6) สงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองที่เปนปจจุบันใหแกผูตรวจประเมินและเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวเมื่อไดรับการรองขอ 
(7) หากประสงคจะขอตออายุการรับรอง ใหย่ืนแบบฟอรมคําขอรับรองและหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอตอสํานักงานปศุสัตวอําเภอ หรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ลวงหนา กอนใบรับรองหมดอายุอยางนอยหาเดือน แตไมเกินหกเดือน  
(8)  หากประสงคจะขอยกเลิกการรับรอง ใหผูประกอบการหรือผูแทนแจงเปน ลายลักษณอักษรพรอมแนบใบรับรองคืนใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ภายในสิบหาวัน นับ

จากวันที่แจงความประสงคขอยกเลิกการรับรอง 
(9)  หากมีการเปล่ียนแปลงแกไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ เชน เพ่ิมหรือลดจํานวนโรงเรือน เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่เล้ียง ปรับปรุงสถานประกอบการ เปนตน ใหแจง

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนี้ สํานักงานปศุสัตวเขตอาจพิจารณาคงไวซ่ึงการรับรอง หรืออาจพิจารณาใหมีการตรวจ
เพ่ิมเติม  

(10) หากมีการโอนกจิการ ใหผูประกอบการที่รับโอนกจิการแจงสํานกังานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษร คณะผูตรวจประเมินจะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูประกอบการที่รับโอนกิจการ และนัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพ่ือเปนการยืนยันวายังคงรักษาไวซ่ึงระบบการเล้ียงสัตวที่ไดรับการ
รับรองไว และแจงใหสํานักงานปศุสัตวเขตทราบ ในกรณีที่พบขอบกพรองใหผูประกอบการที่รับโอนกิจการดําเนินการแกไขใหสอดคลองกับขอกําหนด 

(11) การยายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปน ลายลักษณอักษร เพ่ือยกเลิกการรับรองพรอมแนบใบรับรองคืนใหสํานักงานปศุสัตว
จังหวัด  

(12) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อสถานประกอบการ แตยังคงสถานที่ตั้งเดิม ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมหลักฐานการเปล่ียนแปลง 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะเสนอสํานักงานปศุสัตวเขตเพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม โดยมีอายุเทากับฉบับเดิมที่เหลืออยู ทั้งนี้ ตองสงคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายในเจ็ด
วันทําการ นับแตวันที่ไดรับใบรับรองฉบับใหม มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

(13) กรณีใบรับรองชํารุดหรือสูญหาย ใหนําใบรับรองที่ชํารุดหรือเอกสารหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย แลวแตกรณี มายังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดสงใหสํานักงานปศุสัตวเขตพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเทาใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู  
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                                ลงชื่อ  .........................................ผูยืน่คําขอ/ผูมีอํานาจลงนาม 
                         (..............................................) 
                              วันท่ี.........../................../...................... 
 
                              ลงชื่อ ......................................................ผูตรวจสอบคําขอ 
                         (..........................................................) 
                              วันท่ี.........../................../.............................. 
 
 
แผนผังฟารม (ระบุรายละเอียดท่ีตั้งอาคารสิ่งกอสราง โรงเรือน จํานวนพ้ืนท่ี ถนน แหลงน้ําและอ่ืน ๆ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


