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แบบฟอร์มค ำขอรับกำรรับรองปศุสัตวอ์ินทรยี ์

หมายเลขการรับรอง ............................................ วันท่ีได้รับการรับรอง ............................... วันท่ีใบรับรองหมดอาย ุ...............................   

1. บุคคลธรรมดำ 
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ .................................................................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที.่...............หมู่ที.่........หมู่บ้าน .......................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท.์ ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถ้ามี) .................................................................... อีเมล์ (ถ้ามี) ...................................................................  

2. นิติบุคคล 
เป็นนิติบุคคลประเภท ............................................................................................................................................... 
เลขทะเบียน ................................................. จดทะเบียนเมื่อ ................................................................................... 
ส านักงานตั้งอยู่เลขที.่...............หมู่ที.่........หมู่บ้าน ........................... ตรอก/ซอย ..................... ถนน ........................ 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท.์ ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถ้ามี) .................................................................... อีเมล์ (ถ้ามี) ...................................................................  
ชื่อผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี .................................................................................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที.่........หมู่บ้าน .......................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท.์ ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ ..............................................................  
โทรสาร (ถ้ามี) .................................................................... อีเมล์ (ถ้ามี) ...................................................................  
ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรปศุสัตว์อินทรีย์ เมื่อวันที่ .......................... สถำนที่ฝึกอบรม ......................................   

3. รำยละเอียดของฟำร์มปศุสัตว์ 
ชื่อฟาร์ม ................................................................................................................................................................... 
พ้ืนที่ทั้งหมด ............................ ไร่ ......................................................... งาน ........................................... ตารางวา 
พ้ืนที่ที่ใช้ในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งหมด ........................ ไร่ ............................ งาน .............................. ตารางวา 
ที่ตั้งฟาร์มเลขที.่...............หมูท่ี่.........หมู่บ้าน ...................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 
 
 
 
 

มีความประสงค ์           ขอรับรองใหม่ 
           ขอต่ออายุ (ระบุหมายเลขการรับรอง) 

แบบ ป.ศ.อ. 1 



- 2 - 
 

 
  

4. รำยละเอียดประเภทของโรงฆ่ำสัตว์ หรือ โรงงำนผลิตภัณฑ์ หรือ ศูนย์รวบรวมไข่/น  ำนม 
ประเภท .............................................................................. ชื่อ .................................................................................  
หมายเลขการรับรอง GMP (ถ้ามี)  ............................................................................................................................ 
หมายเลขทะเบียนโรงฆ่าท่ีได้รับ ฆจส2 (ต้องระบุกรณีเป็นโรงฆ่าสัตว์)  ..................................................................... 
ที่ตั้งโรงงานเลขที.่...............หมู่ที.่........หมู่บ้าน .................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ..................... 

5. ขอบข่ำยท่ีขอกำรรับรอง 
5.1 ผลิตผลอินทรีย์ 

    ไก่ไข ่  ไข่ไก่สด  ไก่เนื อ        เป็ดไข่      ไข่เป็ดสด 

    เป็ดเนื อ  โคเนื อ  โคนม        แพะเนื อ      แพะนม 

    กระบือนม  แกะเนื อ  สุกร        น  ำนมดิบ       ผลิตผลอ่ืนๆ (ระบ)ุ........................ 
5.2 ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

    ไข่ไก่แปรรูป  เนื อไก่  ไข่เป็ดแปรรูป    เนื อเป็ด 

    เนื อโค  น  ำนมโค เนื อแพะ    นมแพะ 

    น  ำนมกระบือ  เนื อแกะ  เนื อสุกร     ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (ระบ)ุ.................................. 
6. ก ำลังกำรผลิตส ำหรับกำรขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 

6.1 ไก่เนื้อ แบ่งเป็น พ่อพันธุ์  ............... ตัว แม่พันธุ์ ................ ตัว ก าลังการผลิต .................. ตัว/รุ่น อ่ืนๆ ...............ตัว 
6.2 เป็ดเนื้อ แบ่งเป็น พ่อพันธุ์ .............. ตัว แม่พันธุ์ ................ ตัว ก าลังการผลิต .................. ตัว/รุ่น อ่ืนๆ ...............ตัว 
6.3 โคเนื้อ แบ่งเป็น เพศผู้ .................... ตัว เพศเมีย ................ ตัว ขุน .................................. ตัว/ปี อ่ืนๆ .................ตัว 
6.4 แพะเนื้อ แบ่งเป็น เพศผู้  ............... ตัว เพศเมีย ................ ตัว ขุน .................................. ตัว/ปี อื่นๆ .................ตัว 
6.5 แกะเนื้อ แบ่งเป็น เพศผู้ ................ ตัว เพศเมีย ................ ตัว ขุน .................................. ตัว อื่นๆ .....................ตัว 
6.6 โคนม จ านวนสัตว ์..................... ตัว/ฟาร์ม 
 โครีดนม ................................... ตัว ปริมาณน้ านม ......................... กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน ...............................ตัน/ปี 
6.7 แพะนม จ านวนสัตว์ .................. ตัว/ฟาร์ม 
 แพะรีดนม ............................... ตัว ปริมาณน้ านม ......................... กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน  .............................ตัน/ปี 
6.8 กระบือ แบ่งเป็น เพศผู้  ............ ตัว เพศเมีย ..................... ตัว 
 กระบือรีดนม ........................... ตัว ปริมาณน้ านม ......................... กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน  .............................ตัน/ปี 
6.9 สุกร แบ่งเป็น พ่อพันธุ์ .............. ตัว แม่พันธุ์ ...................... ตัว ขุน ....................... ตัว อื่นๆ ................................ตัว 
6.10 ไก่ไข่   จ านวนสัตว ์........................... ตัว/ฟาร์ม       
 ก าลังการผลิตไข่ ................................ ฟองต่อฟาร์มต่อวัน    .............................. ฟอง/ปี 
6.11 เป็ดไข่ จ านวนสัตว์ ............................ ตัว/ฟาร์ม   
 ก าลังการผลิตไข่ ................................ ฟองต่อฟาร์มต่อวัน    .............................. ฟอง/ปี 
6.12 ไก่พ้ืนเมือง จ านวนสัตว์ ..................... ตัว/ฟาร์ม 
6.13 ผลิตผลอ่ืน ๆ (ระบ)ุ  .........................    ก าลังการผลิต ........................................... ตัว/ฟาร์ม 
6.14 ผลิตผลอ่ืน ๆ (ระบ)ุ  .........................    ก าลังการผลิต ........................................... ตัว/ฟาร์ม 
6.15 ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)  .....................    ก าลังการผลิต ........................................... กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน 
6.16 ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)  .....................    ก าลังการผลิต ........................................... กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน 
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7. รำยละเอียดแหล่งที่มำของสัตว์ 
    เกิดภายในฟาร์ม  
    น าเข้าจากภายนอกฟาร์ม โปรดระบุแหล่งที่มาและผ่านการจัดการตามระบบปศุสัตว์อินทรีย์หรือไม่ 

   อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 

8. มีระบบกำรผลิตคู่ขนำนหรือผลิตเป็นบำงส่วนหรือไม่ 
    มี ระบ.ุ............................................................................................................................ ..................... 
    ไม่มี (ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งฟาร์ม)  

9. กำรจัดกำรแปลงหญ้ำ พืชอำหำรสัตว์ กำรน ำเข้ำอำหำรสัตว์  
    ผลิตเองภายในฟาร์ม ได้แก่............................................................. .................................................... 
    แหล่งที่น าเข้า ได้แก.่...................................................................... ..................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................... 
     ทั่วไป ไมมี่ความเป็นอินทรีย์ 

      มีความเป็นอินทรีย์  
   อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอมำด้วยดังนี   
10.1  ผลิตผลอินทรีย์  

 (1)  แผนผังฟาร์ม (ระบุรายละเอียดที่ตั้งอาคารสิ่งก่อสร้าง โรงเรือน จ านวนพ้ืนที่ แปลงพืชอาหารสัตว์ 
ถนน ขอบเขตและแนวกันชน แหล่งน้ าและอ่ืน ๆ) 
 (2)  รายละเอียดแหล่งที่มาของสัตว์ จ านวนปศุสัตว์อินทรีย์ที่ขอรับรอง ณ ปัจจุบัน  

 (3)  แผนการจัดการแปลงหญ้า พืชอาหารสัตว์ การน าเข้าอาหารสัตว์ (ประมาณการตลอดปี) 
 (4)  ภาพถ่ายแสดงภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (โรงเรือน คอกพักสัตว์ป่วย แปลงพืชอาหารสัตว์            
ที่เก็บอาหาร ที่เก็บผลผลิต ขอบเขตและแนวกันชน เป็นต้น) 
 (5)  ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับจริงที่หมดอายุ (กรณขีอต่ออายุการรับรอง) 
 (6)  รายชื่อสถานที่จ าหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 
 (7)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา 
               (8)  หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอแทน (ถ้าม)ี 
 (9)  หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามี) 
 (10)  อ่ืน ๆ ................................................................................. 
10.2  ผลิตภัณฑ์อินทรีย ์ 

 (1)  แบบแปลนสถานประกอบการ 
 (2)  แผนผังกระบวนการผลิตสินค้า (Process Flow Chart) 
 (3)  ใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ฉบับจริงที่หมดอายุ (กรณขีอต่ออายุการรับรอง) 
 (4)  ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ  
 (5)  รายชื่อสถานที่จ าหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ 
 (6)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา 
               (7)  หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอแทน (ถ้าม)ี 
 (8)  หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามี) 
 (9)  อ่ืน ๆ .................................................................................  
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11. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 
 

1)  พ้ืนที่การผลิต ข้าพเจ้ามีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย (อยู่ในสิทธิ์ครอบครองของข้าพเจ้าตามกฎหมาย หรือ
ได้รับสิทธิในการครอบครองจากเจ้าของพ้ืนที่) 

 2)  ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสังเกตการณ์การตรวจประเมิน 
ของคณะผู้ตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์ ณ สถานประกอบการของข้าพเจ้าตามที่ได้รับการร้องขอ 

 3)  ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จัดส่งให้กรมปศุสัตว์ เป็นความจริงทุกประการและเป็นปัจจุบัน 
 4)  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์ ก าหนด 
หมำยเหตุ    กรณีข้อมูลหรือเอกสารประกอบค าขอไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน  ให้คืนเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ยื่นค าขอ และ 
            ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบเพื่อยื่นขอและเอกสารประกอบค าขอใหม่ 
 
 
 

                                ลงชื่อ  .............................................ผู้ยื่นค าขอ /ผู้มีอ านาจลงนาม 
                             (..............................................) 
                        วันที่.........../................../...................... 
 
หมำยเหตุ  กรณีลงนามโดยผู้รับมอบอ านาจ กรุณาแนบหนังสือมอบอ านาจ 
 
                       ลงชื่อ ......................................................ผูต้รวจสอบค าขอ 
                              (......................................................) 
                         วันที่.........../................../...................... 
 

ผูป้ระกอบกำรท่ีได้รับกำรรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไข  ดังต่อไปนี  
(1) ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
(2) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
(3) ต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงอาจพิจารณา  

ได้ว่าท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
(4) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
(5) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและ เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบในพื้นที่     

สถานประกอบการทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า และพื้นที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และยิ นยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง        
ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 

(6) จัดท าบันทึกตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
(7) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 
(8) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง โดยจะด าเนินการทุก 10 - 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง 
(9) หากประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอรับรองพร้อมหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ ต่อส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล่วงหน้า          

ก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบรับรองคืนให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
(11) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ในสาระส าคัญ เช่น เปลี่ยนชนิดสัตว์เลี้ยง หรือเพิ่มชนิด เพิ่มหรือลดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแปลง

พื้นที่ หรือสถานที่ผลิต มีการเปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรูปและการจัดการผลิตผล ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์เป็นวิธีใหม่ ปรับปรุงสถานประ กอบการ เปลี่ยนผู้จัดการ เป็นต้น             
ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจประเมนิเพิม่เตมิ  

(12) กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาจากระบบอินทรีย์ ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที 
(13) การโอนกิจการ ให้ผูป้ระกอบการที่รับโอนกิจการแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการพรอ้มยืนยัน

ว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ คณะกรรมการรับรองอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม 
(14) การย้ายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง  
(15) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการแต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ส านักงานปศุสัตว์

จังหวัดจะรวบรวมข้อมูลเสนอส านักงานปศุสัตว์เขต และเสนอกรมปศุสัตว์ตามล าดับเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับ
เดิม ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

(16) กรณีใบรับรองช ารุดหรือสูญหาย ให้น าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายแล้วแต่กรณี มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวม
ข้อมูลเสนอส านักงานปศุสัตว์เขต และเสนอกรมปศุสัตว์ตามล าดับเพื่อพิจารณาเออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่  
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แผนผังฟำร์ม (ระบุจ านวน พ้ืนที่ ขอบเขตและแนวกันชน แปลงพืชอาหารสัตว์ โรงเรือน แหล่งน้ าและอ่ืน ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


