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ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อให้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์สอดคล้องกับระบบการรับรอง   
ตามมาตรฐานสากล  และเป็นไปตามหลักวิชาการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด  ๖๐  วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑   

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

GAP  for  Livestock)  หมายความว่า  วิธีปฏิบัติว่าด้วยองค์ประกอบของสถานประกอบการ  การจัดการ
อาหารสัตว์  การจัดการทรัพยากรนํ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์  การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์  การจัดการสุขภาพสัตว์  
การจัดการสิ่งแวดล้อม  การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์  และระบบการบันทึกข้อมูล  เพื่อให้ได้ผลผลิต 
ที่มีคุณภาพ  ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามประเภทสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

“ผู้ตรวจประเมิน”  (GAP  for  Livestock  Auditor)  หมายความว่า  ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  ซึ่งเป็นบุคคลที่ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ  โดยมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบฉบับนี้ 

“คณะผู้ตรวจประเมิน”  (GAP  for  Livestock  Audit  Team)  หมายความว่า  คณะผู้ตรวจประเมิน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ  
ประกอบด้วย  หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  ผู้ตรวจประเมิน  โดยอาจมีผู้เชี่ยวชาญ  และผู้สังเกตการณ์
เข้าร่วมด้วย 
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“คณะกรรมการรับรอง”  (GAP  for  Livestock  Certification  Committee)  หมายความว่า  
คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์   
ให้ทําหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง  ต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  
และยกเลิกการรับรอง 

“ผู้เชี่ยวชาญ”  (Technical  Expert)  หมายความว่า  บุคคลผู้ให้ความรู้  หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแก่คณะผู้ตรวจประเมิน 

“ผู้สังเกตการณ์”  (Observer)  หมายความว่า  บุคคลผู้ติดตามมากับคณะผู้ตรวจประเมิน   
แต่ไม่ได้ดําเนินการตรวจประเมิน   

“สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์”  (Farm  Veterinarian)  หมายความว่า  สัตวแพทย์   
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ตามระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“การตรวจประเมิน”  (GAP  for  Livestock  Audit)  หมายความว่า  การตรวจประเมินการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  เพื่อประเมินและตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด   

“การรับรอง”  (GAP  for  Livestock  Certification)  หมายความว่า  การรับรองการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

“ให้การรับรอง”  (GAP  for  Livestock  Granting  Certification)  หมายความว่า  การให้  
การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์แก่ผู้ประกอบการที่ย่ืนขอการรับรองการปฏิบัติ   
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์   

“คงไว้ซึ่งการรับรอง”  (GAP  for  Livestock  Maintaining  Certification)  หมายความว่า  
การให้คงไว้ซึ่งการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง  
และยังอยู่ระหว่างอายุการรับรอง 

“ต่ออายุการรับรอง”  (GAP  for  Livestock  Recertification)  หมายความว่า  การต่ออายุ 
การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์แก่ผู้ประกอบการที่ย่ืนขอต่ออายุการรับรอง   

“พักใช้การรับรอง”  (GAP  for  Livestock  Suspending  Certification)  หมายความว่า   
การพักใช้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์   

“เพิกถอนการรับรอง”  (GAP  for  Livestock  Withdrawing  Certification)  หมายความว่า  
การเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์   

“ยกเลิกการรับรอง”  (GAP  for  Livestock  Cancelling  Certification)  หมายความว่า   
การยกเลิกการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์   
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“ผู้ประกอบการ”  (Entrepreneur)  หมายความว่า  เจ้าของสถานประกอบการ  หรือผู้จัดการ
สถานประกอบการหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากเจ้าของสถานประกอบการ  ที่ ย่ืนขอการรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์   

“สถานประกอบการ”  (Establishment)  หมายความว่า  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 
“คู่มือการปฏิบัติงาน”  (Manual  of  GAP  for  Livestock  Certification)  หมายความว่า  

คู่มือการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ที่ประกอบไปด้วย  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมิน  การออก
ใบรับรอง  วิธีการปฏิบัติงาน  แบบฟอร์ม  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

“แบบฟอร์ม”   (Form)  หมายความว่า  แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการขอรับรอง  การตรวจประเมิน  
และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว ์

“ข้อกําหนด”  (Criteria)  หมายความว่า  ข้อความที่ระบุในแบบฟอร์มการตรวจประเมิน   
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์   

“ใบประกาศนียบัตร”  (Training  Certificate  for  Entrepreneur)  หมายความว่า  ใบประกาศนียบัตร
ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต  กรมปศุสัตว์ออกให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรม 

“ใบรับรอง”  (GAP  for  Livestock  Certificate)  หมายความว่า   ใบรับรองการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต  กรมปศุสัตว์ออกให้แก่ผู้ประกอบการ 

“ใบแทน”  (Replacement  of  GAP  for  Livestock  Certificate)  หมายความว่า  ใบแทน  
ใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง  ซึ่งออกโดยสํานักงานปศุสัตว์เขต  กรมปศุสัตว์  ในกรณีผู้ประกอบการ  
มีความประสงค์ขอใบใหม่  เนื่องจากใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองฉบับเดิมชํารุดหรือสูญหาย 

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  
คําสั่ง  คู่มือและกําหนดแนวทางปฏิบัติ  รวมทั้งอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการและสถานประกอบการท่ีขอรับการรับรอง 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการรับรอง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  หรือหลักสูตรมาตรฐาน

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์สําหรับผู้ประกอบการ  และได้รับใบประกาศนียบัตรจากสํานักงานปศุสัตว์เขต  กรมปศุสัตว์   
(๒) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง  เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนการรับรองมาแล้วมากกว่า  ๓  ปี   
(๓) ได้ปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อกําหนด   
(๔) สถานประกอบการมีสัตวแพทย์ที่ มีใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   

จากกรมปศุสัตว์ 
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หมวด  ๒ 
การขอรับการรับรอง  การตรวจประเมิน  การออกใบรับรอง   

และเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนขอรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  ให้ย่ืนแบบฟอร์มและหลักฐานตามคู่มือ 
การปฏิบัติงานต่อสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ณ  ท้องที่ที่สถานประกอบตั้งอยู่   

ข้อ ๘ เม่ือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด   ได้ รับแบบฟอร์ม   
และหลักฐานแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบฟอร์มและหลักฐานเบ้ืองต้น  และให้สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด  รวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานจากสํานักงานปศุสัตว์อําเภอส่งให้คณะผู้ตรวจประเมิน  
ดําเนินการตรวจประเมิน  และปฏิบัติตามข้อ  ๙  ถึงข้อ  ๑๔   

ส่วนที่  ๒ 
การตรวจประเมิน 

 
 

ข้อ ๙ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินคณะหน่ึง  ประกอบด้วยหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  
และผู้ตรวจประเมิน  ในการตรวจประเมินจะต้องมีบุคคลท่ีทําหน้าที่ตรวจประเมินอย่างน้อย  ๒  คน  
และในการตรวจประเมินจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้สังเกตการณ์  เข้าร่วมคณะผู้ตรวจประเมินด้วยก็ได้  
ทั้งนี้  ในคณะผู้ตรวจประเมินจะต้องมีหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  หรือผู้ตรวจประเมินที่มีใบอนุญาต  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภาอย่างน้อย  ๑  คน 

ข้อ ๑๐ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  และผู้ตรวจประเมิน  ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง  ๓  ข้อ  ดังนี้ 
(๑) จบการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรี  สาขาสัตวแพทยศาสตร์  หรือสัตวบาล  หรือสัตวศาสตร์  

หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ 
(๒) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์   

หรือหลักสูตรผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  จากกรมปศุสัตว์ 
(๓) มีประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์  การจัดการฟาร์ม  การตรวจประเมิน  

การจัดการด้านสุขภาพสัตว์  หรืองานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับด้านปศุสัตว์  (นับรวมประสบการณ์ทํางาน 
ในหน่วยงานหรือองค์กรอื่นนอกเหนือจากกรมปศุสัตว์)  และมีประสบการณ์เข้าร่วมการตรวจประเมิน   



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๑๑ คณะผู้ตรวจประเมินมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ดําเนินการตรวจประเมิน  ตรวจสอบและสอบสวนสถานประกอบการ  รวมทั้งตรวจสอบ

และสอบสวนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
(๒) ดําเนินการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
(๓) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการตรวจประเมิน  ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ   
ข้อ ๑๒ รูปแบบการตรวจประเมิน  มี  ๕  รูปแบบ  ดงัต่อไปนี้   
(๑) การตรวจรับรองใหม่  (Initial  Audit)  เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองคร้ังแรก   

โดยการตรวจประเมินจะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด   
(๒) การตรวจติดตามผลการแก้ไข  (Follow-up  Audit)  เป็นการตรวจประเมินเพื่อติดตามผล

การแก้ไขข้อบกพร่อง  จากการตรวจประเมินคร้ังก่อน   
(๓) การตรวจติดตาม  (Surveillance  Audit)  เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการ   

ที่ได้รับการรับรอง  เพื่อติดตามผลการรักษาระบบท่ีได้รับการรับรอง  การตรวจประเภทน้ีสามารถเลือกตรวจ  
ในบางข้อกําหนด  เพื่อบ่งชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  การตรวจติดตามทุกคร้ังรวมกันในรอบ  
การรับรอง  ๓  ปี  จะต้องตรวจประเมินให้ครบทุกข้อกําหนด 

(๔) การตรวจต่ออายุ  (Recertification  Audit)  เป็นการตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรอง  
โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด  ซึ่งจะดําเนินการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ   

(๕) การตรวจกรณีพิเศษ  (Special  Audit)  เป็นการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง
ซึ่งมีปัญหา  มีการร้องเรียน  มีการโอนกิจการหรืออื่น ๆ  การตรวจรูปแบบนี้อาจไม่แจ้ง  ให้ผู้ประกอบการ
ทราบล่วงหน้า   

เหตุที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษได้  มีดังต่อไปนี้   
(ก) มีเหตุอันควรสงสัยว่าสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมีประสิทธิภาพลดลง  เช่น   

พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กําหนด  หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
(ข) เม่ือมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วพบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  หรือเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง  ตามข้อ  ๑๙   
(ค) ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองให้ตรวจประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้   
(ง) มีการโอนกิจการ 
(จ) กรณีอื่น ๆ  ตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ดําเนินการ   
ข้อ ๑๓ หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ  ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการตรวจประเมิน

เบ้ืองต้น  จัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน  แจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ประกอบการทราบ  ภายใน  
๕  วันทําการ  และปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๔ ให้คณะผู้ตรวจประเมิน  เสนอรายงานผลการตรวจประเมินตามข้อ  ๑๓  พร้อมเอกสาร  
ให้คณะกรรมการรับรอง  พิจารณาดําเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ส่วนที่  ๓ 
การออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์”  ประกอบด้วยบุคลากรของสํานักงานปศุสัตว์เขตและต้องมีคุณสมบัติ 
ครบทั้ง  ๓  ข้อ  ดังนี้   

(๑) จบการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรี  สาขาสัตวแพทยศาสตร์  หรือสัตวบาล  หรือสัตวศาสตร์  
หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ 

(๒) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์   
หรือหลักสูตรผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  จากกรมปศุสัตว์   

(๓) มีประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์  การจัดการฟาร์ม  การตรวจประเมินฟาร์ม  
การจัดการด้านสุขภาพสัตว์  หรืองานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับด้านปศุสัตว์  (นับรวมประสบการณ์ทํางาน   
ในหน่วยงานหรือองค์กรอื่นนอกเหนือจากกรมปศุสัตว์)  และมีประสบการณ์เข้าร่วมการตรวจประเมิน 

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการรับรอง  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาให้การรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง  ต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง  เพิกถอน

การรับรอง  และยกเลิกการรับรอง   
(๒) ดําเนินการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
(๓) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับรอง  ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ 
ข้อ ๑๗ เม่ือคณะกรรมการรับรองได้รับรายงานผลการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว  

ให้คณะกรรมการรับรองดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง  ต่ออายุ  การรับรอง  
พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  และยกเลิกการรับรอง  แล้วแต่กรณี  โดยในการประชุมต้องมีกรรมการ
รับรองเข้าร่วมประชุมจํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา  ต้องงดออกเสียง
และไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ  ในเรื่องที่พิจารณานั้น  และให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน   

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองพิจารณาแล้ว  ให้การรับรอง  หรือต่ออายุการรับรอง  
ให้กรรมการรับรองแจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการต่อไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่  ๔ 
เง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 

 
 

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง  ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
(๒) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๓) ต้องไม่นําใบรับรองไปใช้ในทางที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิด 

(๔) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์  สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด  เม่ือมีการพักใช้  
การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 

(๕) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน  และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  ในการตรวจประเมินทุกคร้ัง  
ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  เข้าตรวจสอบในพื้นที่สถานประกอบการทั้งหมด 
ที่ถือครอง  ทั้งพื้นที่ของตนเอง  พื้นที่เช่า  และพื้นที่ให้เช่า  ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ  สถานที่เก็บ
ปัจจัยการผลิต  และยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง  เช่น  อาหารสัตว์  น้ําผึ้ง  น้ํา  ไข่ฟัก  สิ่งปูรอง  เป็นต้น  
ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 

(๖) จัดทําบันทึกตามคู่มือการปฏิบัติงาน  และข้อกําหนดอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน
สามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกําหนด 

(๗) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมิน
และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เม่ือได้รับการร้องขอ 

(๘) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง  โดยจะดําเนินการ
ทุก  ๑๐ - ๑๒  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง 

(๙) หากประสงค์จะต่ออายุการรับรอง  ให้ย่ืนแบบฟอร์มคําขอรับรองและหลักฐานประกอบ 
การย่ืนคําขอตามคู่มือการปฏิบัติงาน  ต่อสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดล่วงหน้า  
ก่อนใบรับรองหมดอายุ  ๕  เดือน  แต่ไม่เกิน  ๖  เดือน 

(๑๐) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง  ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบรับรอง 
คืนให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง   

(๑๑) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ  เช่น  เพิ่มหรือลดจํานวนโรงเรือน  
เพิ่มหรือลดพื้นที่เลี้ยง  ปรับปรุงสถานประกอบการ  เปลี่ยนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เปลี่ยนผู้จัดการ
สถานประกอบการ  เป็นต้น  ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที  ซึ่งในกรณีที่มี  การเปลี่ยนแปลงนี้  
สํานักงานปศุสัตว์เขตอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง  หรืออาจกําหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม   

(๑๒) หากมีการโอนกิจการ  ให้ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร  คณะผู้ตรวจประเมินจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการ  
และนัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ  ณ  สถานประกอบการ  เพื่อเป็นการยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่ง 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ตามที่ได้รับการรับรองไว้  และแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์ 
เขตทราบ  ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง  ให้ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการดําเนินการแก้ไขให้สอดคล้อง 
กับข้อกําหนด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๑๓) การย้ายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ  ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
เพื่อยกเลิกการรับรอง 

(๑๔) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ  แต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม  ให้แจ้งสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะเสนอ
สํานักงานปศุสัตว์เขตเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่  โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่  ทั้งนี้  ต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิม  ภายใน  ๗  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่  มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

(๑๕) กรณีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในใบรับรอง  ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม  มายังสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด 

(๑๖) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรชํารุดหรือสูญหาย  ให้นําใบรับรอง  หรือใบประกาศนียบัตร
ที่ชํารุดหรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย  แล้วแต่กรณี  มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  
และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาออกใบแทน  โดยใบแทนจะมีอายุเท่า
ใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่  และเทียบเท่าใบประกาศนียบัตรฉบับเดิม 

หมวด  ๓ 
อายุใบรับรองและการต่ออายุใบรับรอง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
อายุใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๒๐ ใบรับรองให้มีอายุ  ๓  ปี  รูปแบบของใบรับรอง  ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่  ๒ 
การต่ออายุใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอต่ออายุการรับรองให้ย่ืนแบบฟอร์ม  และหลักฐาน
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน  ต่อสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ณ  ท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่  ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ  ๕  เดือน  แต่ไม่เกิน  ๖  เดือน 

ข้อ ๒๒ เม่ือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ได้ รับแบบฟอร์ม   
และหลักฐานแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบฟอร์มและหลักฐานเบื้องต้น  และส่ง
เอกสารทั้งหมดให้คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจประเมิน  และปฏิบัติตามข้อ  ๙  ถึงข้อ  ๑๔ 

ข้อ ๒๓ กรณีคณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้วเสร็จ  ก่อนใบรับรอง
หมดอายุ  วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๒๔ กรณีคณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้วเสร็จ  หลังใบรับรอง
หมดอายุ  วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลนับแต่วันที่มีผลการพิจารณาต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการ
รับรอง 

ข้อ ๒๕ กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
และใบรับรองได้หมดอายุลง  ให้ผู้ประกอบการหยุดการใช้  หรืออ้างอิงใบรับรอง  และให้สิ้นสุดกระบวนการ
ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง  และให้เปลี่ยนเป็นการตรวจรับรองใหม่ 

หมวด  ๔ 
การตรวจติดตาม  การยกเลิกการรับรอง   

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การตรวจติดตาม 

 
 

ข้อ ๒๖ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามสถานประกอบการที่ ได้ รับการรับรอง   
ทุก  ๑๐  –  ๑๒  เดือน  นับแต่วันที่ออกใบรับรอง  และปฏิบัติตามข้อ  ๙  ถึงข้อ  ๑๔ 

ส่วนที่  ๒ 
การยกเลิกการรับรอง 

 
 

ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายลักษณะดังต่อไปนี้  คณะผู้ตรวจประเมินสามารถเสนอ
คณะกรรมการรับรองเพื่อทําการยกเลิกการรับรอง   

(๑) ผู้ประกอบการเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
(๒) ผู้ประกอบการตายและไม่มีผู้รับโอนกิจการที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการ 

ที่ได้รับการรับรอง 
(๓) ผู้ประกอบการแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร   
(๔) มีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรอง  และผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติ

ตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๕) ใบรับรองสิ้นสภาพกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ดําเนินการย่ืนต่ออายุการรับรอง 
ข้อ ๒๘ เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ  ๒๗  ให้คณะผู้ตรวจประเมินสรุปข้อเท็จจริงและหลักฐานประกอบ  

เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรอง  และเม่ือคณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิก
การรับรอง  ให้จัดทําหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการทราบการยกเลิกการรับรอง  
และขอใบรับรองคืนภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่ทราบหนังสือยกเลิกการรับรอง 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรอง  ให้กรมปศุสัตว์ 
แจ้งผู้ประกอบการทุกรายทราบล่วงหน้า  เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
โดยให้คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรองท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่  หากพบว่า
ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้คงไว้ซึ่งการรับรองหรือได้รับการต่ออายุ  
การรับรอง 

หมวด  ๕ 
การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การพักใช้การรับรอง 

 
 

ข้อ ๓๒ เม่ือคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือรับทราบเหตุ 
ที่อาจพักใช้การรับรองอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้   

(๑) ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข  และคณะผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนให้จัดส่งแนวทางการแก้ไข
ตามระยะเวลาที่กําหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน   

(๒) พ้นระยะเวลาที่ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง   
(๓) พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กําหนด  ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการ 
ข้อ ๓๓ ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  รวบรวมหลักฐานและเอกสารท่ีพิสูจน์

ได้ว่าเป็นไปตามข้อ  ๓๒  เสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาพักใช้การรับรอง 
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้พักใช้การรับรอง  ให้คณะกรรมการ

รับรองนําผลการพิจารณานั้น  แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตให้ดําเนินการตามผลการพิจารณา  จากคณะกรรมการ
รับรอง  และแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรับทราบ 

ข้อ ๓๕ สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบว่าถูกพักใช้การรับรอง  
และให้ผู้ประกอบการหยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์นับแต่วันที่ทราบคําสั่งพักใช้  
การรับรอง  ทั้งนี้  การพักใช้การรับรองแต่ละครั้ง  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑๘๐  วัน 

ข้อ ๓๖ ให้คณะผู้ตรวจประเมินตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกคร้ัง  ก่อนครบระยะเวลาพักใช้
การรับรอง  ถ้าผู้ประกอบการสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล  ให้เสนอสํานักงานปศุสัตว์เขตเพื่อพิจารณา
คงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป  (กรณีที่ยังอยู่ในช่วงอายุการรับรอง)  แต่ถ้าใบรับรองหมดอายุ  ให้ย่ืนขอ 
การรับรองใหม่ 

ข้อ ๓๗ ในกรณีผู้ประกอบการ  ยังไม่สามารถแก้ไขได้  ให้ดําเนินการส่งผลการตรวจประเมิน
ให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาการพักใช้การรับรองต่อเนื่องจากการพักใช้การรับรองคร้ังที่แล้วอีกคร้ัง  
และหากผลการดําเนินการในรอบที่  ๒  พบว่าผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองให้พักใช้ 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

การรับรองอีก  ถือว่ามีการพักใช้การรับรอง  ๒  คร้ัง  ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  ให้ดําเนินการเพิกถอน
การรับรองต่อไป   

ส่วนที่  ๒ 
การเพิกถอนการรับรอง 

 
 

ข้อ ๓๘ เม่ือคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือรับทราบเหตุที่อาจ
เพิกถอนการรับรองอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้   

(๑) ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง  หรือมีผลกระทบร้ายแรง  
ต่อการรับรอง  ตัวอย่างเช่น  ปลอมแปลงเอกสาร  การปลอมใบรับรอง  การแก้ไขใบรับรอง  การนําผลผลิต  
ที่ไม่ได้รับการรับรองมากล่าวอ้าง  เป็นต้น 

(๒) มีการใช้สารต้องห้ามในสถานประกอบการหรือตรวจพบในผลผลิต   
(๓) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรอง  ๒  คร้ัง  ภายใน

ระยะเวลา  ๓  ปี 
(๔) มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองกระทําผิดต่อกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๓๙ ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  รวบรวมหลักฐานและเอกสาร   

ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามข้อ  ๓๘  เสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรอง 
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองให้เพิกถอนการรับรอง  ให้คณะกรรมการ

รับรองนําผลการพิจารณาน้ัน  แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตให้ดําเนินการตามผลการพิจารณา  จากคณะกรรมการ
รับรอง  และแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรับทราบ 

ข้อ ๔๑ สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบว่าถูกเพิกถอนการรับรอง  
และให้หยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์นับแต่วันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนการรับรอง  
และขอใบรับรองคืนภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่ทราบคําสั่งนั้น 

ข้อ ๔๒ ผู้ที่ถูกเพิกถอนการรับรอง  จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองการปฏิบัติทางการเกษตร  
ที่ดีด้านปศุสัตว์  เป็นเวลา  ๓  ปี 

หมวด  ๖   
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๔๓ ผู้ประกอบการที่ถูกพักใช้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรอง  มีสิทธิอุทธรณ์  โดยทําเป็น
หนังสือย่ืนต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ทราบการพักใช้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรอง  
และให้คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นที่สุด 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๗ 
การจัดทําและเก็บข้อมูล 

 
 

ข้อ ๔๔ สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองใหม่  คงไว้ซึ่งการรับรอง  
ต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  ยกเลิกการรับรอง  หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ  
ส่งให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบ  ตามรูปแบบที่สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔๕ สถานประกอบการใดที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย  
การขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ดําเนินการตามระเบียบดังกล่าว
จนกว่าจะแล้วเสร็จ   

ข้อ ๔๖ ใบรับรองที่ออกให้ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


