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คํานํา 

คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์สําหรับ
เจ้าหน้าทีก่รมปศุสัตว์ จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีก่รมปศุสตัว์จากสาํนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสาํนักงาน     
ปศุสัตว์อําเภอ โดยคู่มือฉบับน้ีอ้างอิงตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นระเบียบที่ได้แก้ไขจากระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับ
และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2551 นอกจากน้ี การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินงานให้การรับรองภายใต้โครงการมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ให้แก่
ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอรับการรับรอง จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2558 กรมปศุสัตว์ได้ให้
การรับรองทั้งสิ้น 17 ชนิดสัตว์  

ผู้จัดทําได้ศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียง และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องและ
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าทีก่รมปศุสัตว์ทีเ่ก่ียวข้อง ได้นําไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางและมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนนักวิชาการและผู้ทีส่นใจในงานการตรวจ
ประเมินและการออกใบรับรอง สามารถนําคู่มือฉบับน้ีไปใช้เป็นแนวทางหรือเอกสารอ้างอิงในทางวิชาการต่อไป
ได้เป็นอย่างดี 

คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์สําหรับ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ฉบับน้ี หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทํายินดีน้อมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือนํามาพัฒนาคู่มือฉบับน้ีให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ท้ายน้ีขอขอบคุณทุกท่านที่ได้นําคู่มือฉบับน้ีไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ย่ิงขึ้น 

        ผู้จัดทํา 

       ส่วนรบัรองด้านการปศุสัตว์ 
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิค้าปศสุัตว์ 



บทนํา 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (Good Agricultural Practice : GAP) เป็นงานที่
กรมปศุสัตว์ โดยสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้ดําเนินการให้การรับรองแก่ผู้ประกอบการ
หรือเกษตรกรที่มีความสมัครใจขอรับการรับรองมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ภายใต้โครงการมาตรฐานฟารม์เลีย้งสัตว์ 
จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2558 กรมปศสุัตว์ได้ให้การรับรองทั้งสิ้น 17 สถานประกอบการ ได้แก่ ฟาร์มไก่เน้ือ 
ฟาร์มไก่พันธ์ุ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มเป็ดเน้ือ ฟาร์มเป็ดพันธ์ุ ฟาร์มเป็ดไข่ สถานที่ฟักไขส่ัตว์ปีก ฟาร์มนกกระทา 
ฟาร์มนกเขาชวาเสียง ฟาร์มสกุร ฟารม์โคเน้ือ ฟาร์มโคนม ฟาร์มผึ้ง ฟารม์แพะเน้ือ ฟารม์แกะเน้ือ ฟารม์แพะนม 
และฟาร์มห่าน ซึ่งได้ดําเนินการให้การรับรองทั่วประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จากสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดและสํานักงานปศสุัตว์อําเภอ เป็นผู้รบัคําขอจากผู้ประกอบการ และเป็นผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการ 
เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต เป็นผู้ออกใบรับรอง และสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
เป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงาน วางแผน ตรวจสอบ กํากับ ดูแล รวบรวมและสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

คู่มือฉบับน้ีได้จัดทําโดยอ้างอิงตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นระเบียบที่ได้แก้ไขจากระเบียบกรมปศุสตัว์ว่าด้วย
การขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2551 ทั้งน้ี ได้ดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม คําสั่ง เอกสารอ้างอิง และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้สอดคล้องกับ        
การดําเนินงานในปัจจุบัน  

การดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการตรวจประเมิน และการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีด้านปศุสัตว์ มีขั้นตอน ดังน้ี 

1. ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ จาก
กรมปศุสัตว์ จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ สําหรับผู้ประกอบการ 
จากสํานักงานปศุสัตว์เขต จากน้ันย่ืนแบบฟอร์มการขอรับรองพร้อมหลักฐานที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  

2. เจ้าหน้าทีจ่ากสํานักงานปศุสตัว์จังหวัดหรือสํานักงานปศุสตัว์อําเภอ ตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของแบบฟอร์มการขอรับรองพร้อมหลักฐานที่เก่ียวข้องที่ได้รับจากผู้ประกอบการ (ในกรณีที่
ผู้ประกอบการย่ืนที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ให้เจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์อําเภอส่งเอกสารทั้งหมด
ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด) หากตรวจสอบแล้วพบว่าแบบฟอร์มหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง มีรายละเอียด
ที่จําเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุง เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะแจ้งผู้ประกอบการให้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง และให้
ผู้ประกอบการย่ืนใหม่อีกคร้ัง   



3. เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะคัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินและ 
นัดหมายผู้ประกอบการ เพ่ือตรวจประเมนิตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กรมปศุสตัว์กําหนด จากน้ันจัดทาํรายงาน 
สรุปผลการตรวจประเมิน รวบรวมรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้รบัจากห้องปฏิบัติการ เอกสารและหลักฐาน 
เสนอคณะกรรมการ ซึ่งอยู่ทีส่ํานักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือพิจารณาผลการตรวจประเมิน 

4 สํานักงานปศุสัตว์เขตโดยคณะกรรมการ จะดําเนินการพิจารณาเอกสารที่ได้รับจาก
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ในกรณีที่ผลการพิจารณาให้การรับรอง สํานักงานปศุสัตว์เขตจะดําเนินการจัดทํา
ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ให้แก่ผูป้ระกอบการ จัดทําทะเบียนรายช่ือผู้ประกอบการ  
ที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งจัดส่งข้อมูลใหส้าํนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ทราบ 

5.  ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับ
การรับรอง โดยจะได้รับการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากคณะผู้ตรวจประเมิน และสรุปผลการตรวจ
ประเมินเสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง 

6. ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ปี ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ต้องย่ืน
แบบฟอร์มการขอรับรองพร้อมหลักฐานที่เก่ียวข้อง ต่อสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสาํนักงานปศุสัตว์อําเภอ
ล่วงหน้าตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด  

จากขั้นตอนการดําเนินงานหลายขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน จึงมีความสําคัญทีผู่้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
และประสบการณ์ในการดําเนินงานตามวิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน การพิจารณาใหก้ารรับรอง 
และขั้นตอนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สํานักพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสตัว์ จึงได้พิจารณา
จัดทําคู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สําหรับเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน
ตรวจประเมินสถานประกอบการ และออกใบรบัรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์แก่ผู้ประกอบการ 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการให้สอดคล้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับ
และออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 

2.  เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานการตรวจประเมิน สําหรับผู้ตรวจประเมินจาก
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ การพิจารณาให้การรับรอง ต่ออายุการรับรอง คงไว้ซึ่ง
การรับรอง ยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง สําหรับคณะกรรมการจากสํานักงาน    
ปศุสัตว์เขต การออกใบรบัรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ การฝึกอบรมและออกใบประกาศนียบัตร
ให้แก่ผู้ประกอบการจากสํานักงานปศุสัตว์เขต ทั้งน้ี การปฏิบัติงานดังกล่าวเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการ 
ในฐานะที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้เป็นผู้รบัผิดชอบและปฏิบัติงาน ทางด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

3. เพ่ือเป็นเอกสารเผยแพร่งานทางด้านวิชาการเก่ียวกับกระบวนการตรวจประเมิน และ
กระบวนการให้การรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน 
และสามารถนําไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางด้านวิชาการได้ 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ศึกษาเอกสารและแบบฟอร์ม สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
มีความเข้าใจต่อคํานิยามและอักษรย่อที่ปรากฏในเอกสารและแบบฟอรม์ที่เก่ียวข้อง 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ีประกอบด้วยบทนิยามและอักษรย่อ สําหรับใช้ในดําเนินกิจกรรมของการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ 

3. บทนิยาม 

3.1 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (Good Agricultural Practices for Livestock; GAP 
for Livestock) หมายถึง วิธีปฏิบัติว่าด้วยองค์ประกอบของสถานประกอบการ การจัดการอาหารสัตว์ การจัดการ
ทรัพยากรนํ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ด้านสวัสดิภาพสัตว์ และระบบการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มคีุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคตามประเภทสัตว์ชนิดต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

3.2 ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศสุตัว์ ซึ่งเป็น
บุคคลที่ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ 

3.3 คณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) หมายถึง คณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลท่ีดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ ประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ตรวจ
ประเมิน ผู้ตรวจประเมิน โดยอาจมีผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ผู้เช่ียวชาญ และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมด้วย 

3.4 ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (Provisional Auditor) หมายถึง ผู้ตรวจประเมนิการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ ที่เป็นบุคคลทีอ่ยู่ระหว่างการฝึกหัดการตรวจประเมิน โดยปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของหัวหน้า
คณะผู้ตรวจประเมินจากกรมปศุสัตว์ 

3.5 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายถึง คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการ 
เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ที่ได้รับการแต่งต้ังจากกรมปศุสัตว์ให้ทําหน้าที่พิจารณาให้การรับรองคร้ังแรก คงไว้ซึ่งการ
รับรอง ต่ออายุการรับรอง  ยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง และอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.6 ผู้เช่ียวชาญ (Technical Expert) หมายถงึ บุคคลผู้ใหค้วามรู้ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะด้านแก่
คณะผู้ตรวจประเมิน  

3.7 ผู้สังเกตการณ์ (Observer) หมายถึง บุคคลผู้ติดตามมากับคณะผู้ตรวจประเมินแต่ไม่ได้ดําเนินการ
ตรวจประเมิน  
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3.8 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Farm Veterinarian) หมายถึง สตัวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึงจากสัตวแพทยสภา ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ และได้รับ
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มเลี้ยงสตัว์จากกรมปศุสัตว์  

3.9 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของสถานประกอบการ หรือผู้จัดการสถานประกอบการ
หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบอํานาจจากเจ้าของสถานประกอบการ ที่ย่ืนขอการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์  

3.10 สถานประกอบการ (Establishment) หมายถึง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 
3.11 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

เพ่ือประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด  
3.12 การรับรอง (Certification) หมายถึง การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ตาม

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
3.13 ให้การรับรอง (Granting Certification) หมายถึง การให้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ด้านปศุสัตว์แก่ผู้ประกอบการที่ย่ืนขอการรับรอง  
3.14 คงไว้ซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายถึง การให้คงไว้ซึ่งการรับรองการปฏิบัติ

ทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์แก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง และยงัอยู่ระหว่างอายุการรับรอง  
3.15 ต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายถึง การต่ออายุการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ด้านปศุสัตว์แก่ผู้ประกอบการที่ย่ืนขอต่ออายุการรับรอง  
3.16 พักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายถึง การพักใช้การรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
3.17 เพิกถอนการรับรอง  (Withdrawing Certification) หมายถึง การเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติ

ทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์  
3.18 ยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายถงึ การยกเลิกการรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
3.19 การตรวจรับรองใหม่ (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองการปฏิบัติทางการ 

เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครั้งแรก โดยการตรวจประเมินจะตรวจอย่างละเอียด
ในทุกข้อกําหนด  

3.20 การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือติดตามผลการ
แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินครั้งก่อน  

3.21 การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสัตว์ เพ่ือติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง การตรวจประเภทน้ีอาจเลือกตรวจ
ในบางข้อกําหนด เพ่ือบ่งช้ีถึงภาพรวมของการปฏิบัติงาน 
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3.22 การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการต่ออายุการรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด ซึ่งจะดําเนินการตรวจ
ประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ  

3.23 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง  
ซึ่งมีปัญหา มีการร้องเรียน มีการโอนกิจการ หรืออ่ืนๆ การตรวจชนิดน้ีอาจไม่แจ้งให้ผูป้ระกอบการทราบล่วงหน้า 

3.24 ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง กรณีที่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองของกรมปศุสัตว์
ยังไม่ได้จัดทําระบบหรือจดัทําระบบไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด หรือจัดทาํระบบแล้วแต่ไม่ได้นําไปปฏิบัติ หรือนําไป
ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง 

3.25 ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน และไมม่ีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 

3.26 ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 

3.27 ข้อสังเกต (Recommendation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลย
อาจนําไปสู่ข้อบกพร่องได้ 

3.28 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) หมายถึง การตรวจติดตามภายในของหน่วยงานที่ดําเนิน
กิจกรรมการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีด้านปศุสัตว์ 

3.29 หน่วยงานที่รับการตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับการตรวจติดตามภายใน (ถูกตรวจติดตามภายใน
จากหน่วยงานอ่ืน) 

3.30 หน่วยงานที่ตรวจติดตาม หมายถึง หน่วยงานที่ตรวจติดตามภายใน (เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน
หน่วยงานอ่ืน) 

3.31 การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) หมายถึง กระบวนการในการประเมิน 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในขณะนั้นเปรียบเทียบกับระดับ สมรรถนะท่ี
คาดหวัง ว่าได้ตามท่ีคาดหวังหรือมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

3.32 ใบรับรอง (GAP for Livestock Certificate) หมายถึง ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
ด้านปศุสัตว์ ที่กรมปศุสัตว์ออกให้แก่ผู้ประกอบการ 

3.33 ใบประกาศนียบัตร (Training Certificate) หมายถึง ใบประกาศนียบัตรที่กรมปศสุัตว์ออกให้แก่
ผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรม 

3.34 ใบแทน (Replacement) หมายถึง ใบแทนใบประกาศนียบัตร หรือใบแทนใบรับรอง ที่กรมปศุสัตว์
ออกให้แก่ผู้ประกอบการท่ีมีความประสงค์ขอใบใหม ่ เน่ืองจากใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองฉบับเดิมชํารุดหรือ
สูญหาย 
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3.35 คู่มือการปฏิบัติงาน (Manual for GAP for Livestock Certification) หมายถึง คู่มือการ
ปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ทีป่ระกอบไปด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมิน การออกใบรบัรอง วิธีการ
ปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

3.36 ข้อกําหนด (Criteria) หมายถึง ข้อความท่ีระบุในแบบฟอร์มการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการ 
เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  

3.37 แบบฟอร์ม (Form) หมายถึง แบบฟอร์มทีเ่ก่ียวข้องกับการขอรับรอง การตรวจประเมิน และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

4. อักษรย่อ 

4.1 PM  = Procedure Manual ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารคุณภาพที่จัดทําอย่างมี
กระบวนการ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานหรือหลายหน่วยงาน 
ของกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงอย่างละเอียดเพ่ือ ให้เป็น
แนวทางในการประสานงานร่วมกัน และบุคลากรทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

4.2 WI = Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านที่มีความละเอียดทลีะขั้นตอนอย่างชัดเจน และลงลึก
มากกว่าระเบียบการปฏิบัติงาน เพ่ือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันโดยไม่ผิดพลาด 
และเกิดความมั่นใจว่าผลของงานที่ได้ออกมาตรงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

4.3 FM = Form  แบบฟอร์ม แบบที่ใช้เป็นเคร่ืองมือการปฏิบัติงานในการ
บันทึกข้อมูล เพ่ือเป็นหลักฐาน การสื่อสาร และการ
ทบทวนตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

4.4 GAP = Good Agricultural Practice การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
   for Livestock 
4.5 GLO = Glossary อักษรย่อ 
4.6 GER = General Requirement ข้อกําหนดทั่วไป 
4.7 BIO = Biosecurity ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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4.8 REG = Registration การข้ึนทะเบียน 
4.9 INT = Internal Audit การตรวจติดตามภายใน 
4.10 PLO =  Provincial Livestock Officer เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  
4.11 AUD = Auditor  ผู้ตรวจประเมิน 
4.12 RLO = Regional Livestock Officer เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 
4.13 C = Certificate ใบรับรอง 
4.14 CSW = Cancelling Certification  ยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง 
   Suspending Certification  และเพิกถอนการรับรอง 

    and Withdrawing Certification    
4.15 CC = Certification Committee คณะกรรมการ 
4.16 FAM = Farmer  ผู้ประกอบการ / เกษตรกร 
4.17 TRA = Training การฝึกอบรม 
4.18 HA = Poultry Hatchery สถานที่ฟักไข่สตัว์ปีก 
4.19 BC = Breeder Chicken ไก่พันธ์ุ 
4.20 BR = Broiler ไก่เน้ือ 
4.21 LC = Layer Chicken ไก่ไข่ 
4.22 BD = Breeder Duck เป็ดพันธ์ุ 
4.23 MD = Meat – type Duck เป็ดเน้ือ 
4.24 LD = Layer Duck เป็ดไข่ 
4.25 QU = Quail นกกระทา 
4.26 ZD = Zebra Dove นกเขาชวาเสียง 
4.27 BEE = Bee ผึ้ง 
4.28 PIG = Pig สุกร 
4.29 BEC = Beef Cattle โคเน้ือ 
4.30 MG = Meat Goat แพะเน้ือ 
4.31 MS = Meat Sheep แกะเน้ือ 
4.32 DC = Dairy Cattle โคนม 
4.33 DG = Dairy Goat แพะนม 
4.34 GS = Goose ห่าน 
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4.35 สพส.    หมายถึง  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
4.36 สตส.    หมายถึง  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
4.37 ศวพ.    หมายถึง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ กรมปศสุตัว์ 
4.38 สนง.ปศข.  หมายถึง  สํานักงานปศุสัตว์เขต กรมปศุสัตว์ 
4.39 สนง.ปศจ.  หมายถึง  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ 
4.40 สนง.ปศอ.  หมายถึง  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ กรมปศุสัตว์ 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นข้อกําหนดทั่วไป ในการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
สําหรับผู้ประกอบการท่ีขอรับการรับรอง และเจ้าหน้าทีก่รมปศุสัตว์ทีป่ฏิบัติงาน สามารถนําไปใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักสากล 

2. ขอบข่าย 

2.1  เอกสารฉบับน้ีประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ขอรับการรับรอง 
การย่ืนขอรับการรับรอง การตรวจประเมิน เง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง การตรวจติดตาม   
การตรวจต่ออายุ การตรวจกรณีพิเศษ ยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง การอุทธรณ ์   
การร้องเรียน การรักษาความลับ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

2.2 เอกสารฉบับน้ี ใช้สําหรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01  

4. คุณสมบัติของผู้ประกอบการและสถานประกอบการทีข่อรับการรับรอง 

 4.1  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือหลักสูตรมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์สําหรับผู้ประกอบการ และได้รับใบประกาศนียบัตร จากกรมปศสุัตว์ 
 4.2 เป็นผู้ที่สมัครใจขอรับการรับรองและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกําหนด ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 
คู่มือและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
 4.3  ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนการรับรองมาแล้วมากกว่า 3 ปี 
 4.4  ก่อนการตรวจประเมิน ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
และมีการนําขอ้กําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ไปปฏิบัติแล้ว 
 4.5  สถานประกอบการ มีสัตวแพทย์ที่มใีบรบัรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มชนิดสัตว์ที่เก่ียวข้องจาก
กรมปศุสัตว์  

5. การย่ืนขอรบัการรับรอง 

 5.1 กรมปศุสัตว์ใหก้ารรับรองตามขอบข่ายที่กรมปศุสัตว์ประกาศเท่าน้ัน 
 5.2 การขอรับการรับรอง ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์กําหนดพร้อมหลักฐานที่เป็นปัจจุบัน
ตามท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์ม ที่สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ณ ท้องที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ 
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 5.3 เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะดําเนินการพิจารณาเอกสารทั้งหมดของผู้ประกอบการ   
  5.3.1 หากพิจารณาแล้ว เอกสารทัง้หมดถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
จะรวบรวมส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะส่งเอกสารทั้งหมดให้คณะผู้ตรวจประเมิน
ดําเนินตามขั้นตอนการตรวจประเมินต่อไป 
  5.3.2 หากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง มีรายละเอียดที่จําเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุง เจ้าหน้าที ่
กรมปศุสัตว์จะแจ้งผู้ประกอบการให้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง และยื่นใหม่อีกคร้ัง  

6. การตรวจประเมิน 

 6.1 ก่อนการตรวจประเมิน ผู้ประกอบการต้องมีการนําข้อกําหนดไปปฏิบัติแล้ว รวมทัง้มีการดําเนิน
กิจกรรมในทุกข้อกําหนด 
 6.2 คณะผู้ตรวจประเมินจะดําเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด ภายหลังการตรวจ
ประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งผลการตรวจประเมินเบ้ืองต้นให้ผู้ประกอบการรับทราบ  
  6.2.1 กรณีไม่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะสรุปผลการตรวจประเมิน และรวบรวม
เอกสารที่เก่ียวข้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง 
  6.2.2 กรณีพบข้อบกพร่อง ผู้ประกอบการต้องจัดทําแนวทางการแก้ไขให้ผู้ตรวจประเมินพิจารณา
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน หากไม่จัดทําภายในระยะเวลาที่กําหนดคณะผู้ตรวจประเมินจะมีหนังสือ
แจ้งเตือนให้ส่งแนวทางการแก้ไขอีกคร้ัง (ครั้งที่ 2) ภายใน 15 วัน รวมเป็น 30 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดคร้ังที่ 2 ผู้ประกอบการยังไม่จัดทําแนวทางการแก้ไข คณะผู้ตรวจประเมินจะยุติการ
ตรวจประเมิน เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมให้ย่ืนขอรับรองอีกคร้ัง 
   เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินได้รับแนวทางการแก้ไข คณะผู้ตรวจประเมินจะพิจารณา หากเห็น
ว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ 
   1) ถ้าเป็นข้อบกพร่องไม่รุนแรง คณะผู้ตรวจประเมินจะสรุปผลการตรวจประเมินเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง 
   2) ถ้าเป็นข้อบกพร่องรุนแรง คณะผู้ตรวจประเมินจะนดัหมายผู้ประกอบการเพ่ือตรวจติดตาม
ผลการแก้ไข ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่       
ตรวจประเมิน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว คณะผู้ตรวจประเมินจะยุติการตรวจประเมิน เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อม 
ให้ย่ืนขอรับรองอีกคร้ัง  
 6.3 หากผู้ประกอบการสามารถดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
คณะผู้ตรวจประเมินจะสรุปผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง 
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 6.4 เมื่อคณะกรรมการมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้ว สาํนักงานปศุสัตว์เขตจะออกใบรับรอง โดย
มีผลต้ังแต่วันทีค่ณะกรรมการมีผลการพิจารณาให้การรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ปี และไม่สามารถโอน
ใบรับรองให้แก่ผู้อ่ืนได้ ทั้งน้ีการออกใบรับรอง สํานักงานปศสุัตว์เขตจะดําเนินการออกให้ในนามของสถานประกอบการ
ที่ได้รับการรับรองเท่าน้ัน 

7. เงื่อนไขสําหรับผูป้ระกอบการท่ีได้รับการรับรอง 

 ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
 7.1  รักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
 7.2 อ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เทา่น้ัน 
 7.3  ต้องไม่นําใบรับรองไปใช้ในทางที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอาจ
พิจารณาได้ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิด 
 7.4  ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองน้ันทั้งหมด เมื่อมกีารพักใช้การรับรอง 
เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
 7.5  ให้ความร่วมมอืแก่ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกคร้ัง 
ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบในพ้ืนที่สถานประกอบการทั้งหมดที่ถือครอง 
ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง พ้ืนที่เช่า และพ้ืนที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเคร่ืองมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และยินยอม
ให้มีการสุม่ตัวอย่าง เช่น อาหารสัตว์ นํ้าผึ้ง นํ้า ไข่ฟัก สิ่งปูรอง เป็นต้น ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 
 7.6 จัดทําบันทึกตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและข้อกําหนดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน
สามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกําหนด 
 7.7 ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมินและ
เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เมือ่ได้รับการร้องขอ 
 7.8  คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง โดยจะดําเนินการทุก 
10 – 12 เดือน นับจากวันที่ออกใบรับรอง 
 7.9  หากประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอรับรองพร้อมหลักฐานต่อสํานักงานปศสุัตว์
อําเภอ หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดล่วงหน้า ก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 
 7.10 หากประสงค์จะขอยกเลกิการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอยกเลกิเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบ
ใบรับรองคืนให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง  
 7.11  หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ เช่น เพ่ิมหรือลดจํานวนโรงเรือน เพ่ิมหรือลด
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ ปรับปรุงสถานประกอบการ เปลี่ยนสัตวแพทย์ผู้ควบคมุฟารม์เลีย้งสัตว์ เปลี่ยนผูจ้ัดการสถานประกอบการ 
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เป็นต้น ใหแ้จ้งสํานักงานปศุสตัว์จังหวัดทราบโดยทันที ซึ่งในกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงน้ี คณะกรรมการอาจพิจารณา
คงไว้ซึ่งการรับรอง หรืออาจกําหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม  
 7.12 หากมีการโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร คณะผู้ตรวจประเมินจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการ และ
นัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพ่ือเป็นการยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ตามที่ได้รับการรับรองไว้ และแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตทราบ ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง 
ให้ผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการดําเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อกําหนด  
 7.13 การย้ายสถานที่ต้ังสถานประกอบการ ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือยกเลิกการรับรอง  
 7.14 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือสถานประกอบการแต่ยังคงสถานที่ต้ังเดิม ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะเสนอสํานักงานปศุสัตว์เขต
เพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งน้ี ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วัน 
ทําการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม ่มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 7.15 กรณีมกีารเปลีย่นแปลงข้อมลูในใบรับรอง ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมมายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 7.16 กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรชํารุดหรือสูญหาย ใหนํ้าใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรที่ชํารุด 
หรือเอกสารหลกัฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณ ี มายังสํานักงานปศสุัตว์จังหวัด และสาํนักงานปศุ
สัตว์จังหวัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 
และเทียบเท่าใบประกาศนียบัตรฉบับเดิม 

8. การตรวจติดตาม 

 8.1 คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งน้ีในรอบการรับรอง
มีอายุคราวละ 3 ปี จะมีการตรวจติดตามอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยจะดําเนินการทุก 10 – 12 เดือน นับจากวันที่ออก
ใบรับรอง หรือวันที่ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการครั้งล่าสุด โดยการตรวจติดตามจะต้องห่างกัน ไม่เกิน 12 เดือน 
 8.2 การตรวจติดตามเป็นการตรวจประเมินแบบย่อซึ่งอาจไม่ครบทกุข้อกําหนด ทั้งน้ีการตรวจติดตาม
ทุกคร้ังรวมกันในรอบการรับรอง จะต้องตรวจประเมินให้ครบทุกข้อกําหนด 
 8.3 คณะผู้ตรวจประเมินจะดําเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด ภายหลังการตรวจ
ประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งผลการตรวจประเมินเบ้ืองต้นให้ผู้ประกอบการรับทราบ  
  8.3.1 กรณีไม่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะสรุปผลการตรวจประเมนิ เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง 
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  8.3.2 กรณีพบข้อบกพร่อง ผู้ประกอบการต้องจัดทําแนวทางการแก้ไขให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณา
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน หากไม่จดัทําภายในระยะเวลาที่กําหนด คณะผู้ตรวจประเมินจะมี
หนังสือแจ้งเตือนให้ส่งแนวทางการแก้ไขอีกคร้ัง (ครั้งที ่ 2) ภายใน 15 วัน รวมเป็น 30 วัน นับจากวันที่ตรวจ
ประเมิน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดคร้ังที่ 2 ผู้ประกอบการยังไม่จัดทําแนวทางการแก้ไข คณะผู้ตรวจประเมิน
จะยุติการตรวจประเมิน และเสนอคณะกรรมการพิจารณาพักใช้การรับรอง 
  8.3.3 เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินได้รับแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นแนวทางที่ยอมรับได้ 
   1) ถ้าเป็นข้อบกพร่องไม่รุนแรง คณะผู้ตรวจประเมินจะสรุปผลการตรวจประเมินเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง 
   2)  ถ้าเป็นข้อบกพร่องรุนแรง คณะผู้ตรวจประเมินจะนัดหมายผู้ประกอบการเพ่ือตรวจติดตาม
ผลการแก้ไข ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจ
ประเมิน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว คณะผู้ตรวจประเมินจะยุติการตรวจประเมิน และเสนอคณะกรรมการพิจารณา
พักใช้การรับรอง  
  8.3.4 หากผู้ประกอบการสามารถดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ คณะผู้ตรวจประเมิน 
จะสรุปผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง 

9. การตรวจต่ออายุ 

 9.1 การต่ออายุใบรับรองจะดําเนินการทุก 3 ปี ผูป้ระกอบการต้องย่ืนแบบฟอร์มการขอรับรองและหลักฐาน
ต่อสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอลว่งหน้าก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 
 9.2 การตรวจต่ออายุสามารถดําเนินการได้ก่อนใบรับรองหมดอายุไม่เกิน 6 เดือน 
 9.3 การตรวจต่ออายุจะดําเนินการตรวจประเมนิทุกข้อกําหนด กรณีทีจ่ําเป็นต้องดําเนินการตรวจติดตาม
ครั้งที่ 3 ให้ดําเนินการเป็นการตรวจต่ออายุ  
 9.4 คณะผู้ตรวจประเมินจะดําเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด ภายหลังการตรวจ
ประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งผลการตรวจประเมินเบ้ืองต้นให้ผู้ประกอบการรับทราบ  
  9.4.1 กรณีไม่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะสรุปผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาต่ออายุการรับรอง 
  9.4.2 กรณีพบข้อบกพร่อง ผู้ประกอบการต้องจัดทําแนวทางการแก้ไขให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณา
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมนิ หากไม่จัดทําภายในระยะเวลาที่กําหนด คณะผู้ตรวจประเมนิจะมหีนังสือ
แจ้งเตือนให้ส่งแนวทางการแก้ไขอีกคร้ัง (ครั้งที่ 2) ภายใน 15 วัน รวมเป็น 30 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน  
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เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดคร้ังที่ 2 ผู้ประกอบการยังไม่จัดทําแนวทางการแก้ไข คณะผู้ตรวจประเมินจะยุติการ
ตรวจประเมิน และเสนอคณะกรรมการพิจารณาพักใช้การรับรอง 
  9.4.3 เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินได้รับแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นแนวทางที่ยอมรับได้ 
   1) ถ้าเป็นข้อบกพร่องไม่รุนแรง คณะผู้ตรวจประเมินจะสรุปผลการตรวจประเมินเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่ออายุการรับรอง 
   2)  ถ้าเป็นข้อบกพร่องรุนแรง คณะผู้ตรวจประเมินจะนัดหมายผู้ประกอบการเพ่ือตรวจติดตาม
ผลการแก้ไข ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่       
ตรวจประเมิน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว คณะผู้ตรวจประเมินจะยุติการตรวจประเมิน และเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาพักใช้การรับรอง  
  9.4.4 หากผู้ประกอบการสามารถดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ คณะผู้ตรวจประเมิน 
จะสรุปผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่ออายุการรับรอง 

10. การตรวจกรณีพิเศษ 

 คณะผู้ตรวจประเมินสงวนสิทธ์ิที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษ อาจไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า 
ในกรณีต่อไปน้ี 
 10.1 มีเหตุอันควรสงสยัว่าสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมีประสิทธิภาพลดลง เช่น พบสารตกค้าง
เกินเกณฑ์ที่กําหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 10.2 เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วพบว่า ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการ 
เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือเง่ือนไขสําหรับผูป้ระกอบการที่ได้รับการรับรองที่กรมปศุสัตว์กําหนด ตามข้อ 7  
 10.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ตรวจประเมินเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้  
 10.4 มีการโอนกิจการ 
 10.5 กรณีอ่ืนๆ ตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ดําเนินการ 

11.  ยกเลิกการรับรอง 

 11.1 ผู้ประกอบการท่ีเข้าข่ายลักษณะดังต่อไปนี้ คณะผู้ตรวจประเมินสามารถเสนอคณะกรรมการเพื่อทําการ
ยกเลิกการรับรอง  
  11.1.1 ผู้ประกอบการเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
  11.1.2 ผู้ประกอบการตาย และไม่มีผู้รับโอนกิจการที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการรับรอง 
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  11.1.3 ผู้ประกอบการแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร  
  11.1.4 มีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรอง และผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  11.1.5 ใบรับรองสิ้นสภาพ กรณีที่ผูป้ระกอบการไม่ดําเนินการย่ืนต่ออายุการรับรอง 
 11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 ให้คณะผู้ตรวจประเมินสรุปข้อเท็จจริงและหลักฐานประกอบ เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการพิจารณายกเลิกการรับรอง  
 11.3 ในกรณีที่ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ยกเลกิการรับรอง สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําหนังสือ
แจ้งไปยังผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการทราบการยกเลิกการรับรอง และขอใบรับรองคืนภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่ทราบหนังสือยกเลิกการรับรอง 
 11.4 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามการขอคืนใบรับรองจากผู้ประกอบการ 
 11.5  ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงขอ้กําหนดหรือขั้นตอนการรับรอง ให้กรมปศุสัตว์แจ้งผู้ประกอบการ
ทุกรายทราบลว่งหน้า เพ่ือปรับปรุงระบบให้สอดคล้องภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้คณะผู้ตรวจประเมิน
ดําเนินการตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ หากพบว่าผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปรับปรุง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คงไว้ซึ่งการรับรองหรือได้รับการต่ออายุการรับรอง 

12. พักใช้การรับรอง 

 12.1 เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าทีก่รมปศุสัตว์ ตรวจพบหรือรับทราบเหตุที่อาจพักใช้การรับรอง
อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
  12.1.1 ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข และคณะผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนให้จัดส่งแนวทางการแก้ไข
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในคู่มอืการปฏิบัติงาน 
  12.1.2 พ้นระยะเวลาท่ีให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
  12.1.3 พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการ 
 12.2 ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไป
ตามข้อ 12.1 เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาพักใช้การรับรอง  
 12.3 ในกรณีที่คณะกรรมการมีผลการพิจารณาพักใช้การรับรอง ให้คณะกรรมการนําผลการพิจารณาน้ัน 
แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตให้ดําเนินการตามผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ และแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับทราบ 
 12.4 สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบว่าถูกพักใช้การรับรอง และให้ผู้ประกอบการ
หยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ นับแต่วันที่ทราบคําสั่งพักใช้การรับรอง ทั้งน้ี การพักใช้การ
รับรองแต่ละคร้ัง มีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน  
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 12.5 ให้คณะผู้ตรวจประเมินตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกคร้ัง ก่อนครบระยะเวลาพักใช้การรับรอง ถ้า
ผู้ประกอบการสามารถแกไ้ขได้อย่างมีประสทิธิผล ใหเ้สนอสํานักงานปศุสตัว์เขตเพ่ือพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป 
(กรณีที่ยังอยู่ในช่วงอายุการรับรอง) แต่ถ้าใบรับรองหมดอายุ ให้ย่ืนขอการรับรองใหม่ 
 12.6 ในกรณีผู้ประกอบการยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ดําเนินการส่งผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการ
พิจารณาพักใช้การรับรองต่อเน่ืองจากการพักใช้การรับรองคร้ังที่แล้วอีกครั้ง และหากผลการดําเนินการในรอบที่ 2 
พบว่าผลการพิจารณาจากคณะกรรมการให้พักใช้การรับรองอีก ถือว่ามีการพักใช้การรับรอง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 
3 ปี ให้ดําเนินการเพิกถอนการรับรองต่อไป 

13. เพิกถอนการรับรอง 

 13.1 เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบ หรือรับทราบเหตุที่อาจเพิกถอนการ
รับรองอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  
  13.1.1 ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง หรือมีผลกระทบร้ายแรงต่อ
การรับรอง ตัวอย่างเช่น ปลอมแปลงเอกสาร การปลอมใบรับรอง การแก้ไขใบรับรอง การนําผลผลิตที่ไม่ได้รับ 
การรับรองมากล่าวอ้าง เป็นต้น 
  13.1.2 มีการใช้สารต้องห้ามในสถานประกอบการหรือตรวจพบในผลผลิต  
  13.1.3 ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรอง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี 
  13.1.4 มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองกระทําผิดต่อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 13.2 ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไป
ตามข้อ 13.1 เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการรับรอง  
 13.3 ในกรณีที่ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการเพิกถอนการรับรอง ให้คณะกรรมการนําผลการพิจารณานั้น 
แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตให้ดําเนินการตามผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ และแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับทราบ 
 13.4 สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบว่าถูกเพิกถอนการรับรอง และให้หยุด
การอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์นับแต่วันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนการรับรอง กําหนดวันที่เพิกถอน
การรับรองให้มีผลทันทีต้ังแต่วันที่มีผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ และขอใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่ทราบคําสั่งน้ัน 
 13.5 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามการขอคืนใบรับรองจากผู้ประกอบการ  
 13.6 ผู้ที่ถูกเพิกถอนการรับรอง จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
เป็นเวลา 3 ปี 
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วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
14. การอุทธรณ์ 

 14.1 ผู้ประกอบการที่ถูกพักใช้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรองมีสิทธ์ิอุทธรณ์ โดยการย่ืนอุทธรณ์ต้อง
ทําเป็นลายลักษณ์อักษรย่ืนต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบการพักใช้การรับรองหรือเพิกถอน
การรับรอง 
 14.2 กรมปศุสัตว์จะพิจารณาคําอุทธรณ์ โดยระหว่างการพิจารณาคําอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ใหถ้ือว่าผลการ
พิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่ ทั้งน้ี คําวินิจฉยัของอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 14.3 ผู้ประกอบการที่ย่ืนคําขออุทธรณ์ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคําอุทธรณ์ทั้งหมด 

15. การร้องเรียน 

 15.1 ให้ผู้ร้องเรียนย่ืนข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณอั์กษรต่อกรมปศุสัตว์ มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน
ข้อร้องเรียนและให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบ สามารถพิจารณาดําเนินการต่อไปได้ 
 15.2 กรมปศุสัตว์จะดําเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

16. การรักษาความลบั 

 16.1 กรมปศุสัตว์จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ประกอบการไว้เป็นความลับ แต่จะ
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ อันเน่ืองมาจากการเปิดเผยความลับโดยบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะเกิดขึ้น
จากการกระทําของกรมปศุสัตว์  
 16.2 การเปิดเผยข้อมูลจะสามารถดําเนินการได้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่
สามารถเปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

17. เรื่องอ่ืนๆ  

 17.1 ในกรณีที่กรมปศุสัตว์ ได้ทบทวนและแก้ไขเอกสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้าน
ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์จะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ 
 17.2 ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 17.1 ใหถู้กต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 17.3 กรมปศุสัตว์ไมร่ับผิดชอบในการกระทําใดๆ ของผู้ประกอบการท่ีได้กระทําไปโดยไม่สุจริต หรือไม่
ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อกําหนด ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ คู่มือและเอกสารต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
 17.4 การเผยแพร่ขอ้มูล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

18. เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

 18.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 



ไม่ผ่าน

ยอมรับ

ยอมรับ

ยอมรับ 

ข้ันตอนการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
 

ผู้ประกอบการ 
สถานประกอบการ 

สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด/ 
สํานักงานปศสุัตว์อําเภอ สํานักงานปศสุัตว์เขต 

สํานักพัฒนาระบบ 
และรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศสุัตว์ 
    

   
 
 
 
 
 

 

    

    

    
 
 

ไม่ยอมรับ

ไม่ยอมรับ 

ไม่ยอมรับ 

ไม่ยอมรับ 

มีมติให้การรับรอง/ต่ออายุ/
คงไว้/ยกเลิก/พักใช้/เพิกถอน 

ย่ืนแบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานประกอบ 
การขอรับรอง 

 สนง.ปศจ. คัดเลือก 
คณะผู้ตรวจประเมิน 

สนง.ปศจ. 
รวบรวมเอกสาร 

นัดหมายเพ่ือ 
ตรวจประเมิน 

สถานประกอบการ 

ตรวจประเมิน
ฟาร์ม 

ตรวจแก้ไข
คร้ังท่ี 1 

ตรวจแก้ไข
คร้ังท่ี 2 

สนง.ปศข.ดําเนินการตาม 
ผลการพิจารณา (จัดทํา
ใบรับรอง/คงไว้ซ่ึงการ

รับรอง/ยกเลิก/ 
พักใช้/เพิกถอน)

ดําเนินการตามที่ 
สนง.ปศข. แจ้ง เช่น 

ส่งใบรับรองให้
ผู้ประกอบการ  

เป็นต้น

ได้รับใบรับรอง 

ยอมรับ

รายงานให้ 
สพส.ทราบ 

สนง.ปศข.ตรวจสอบ
ความครบถ้วนและ
ถูกต้องของเอกสาร

คณะกรรมการ
พิจารณา 

คณะผู้ตรวจประเมิน
ยุติการตรวจประเมิน  

สนง.ปศจ. แจ้ง
ผู้ประกอบการ เม่ือมี
ความพร้อมให้มาย่ืน
ขอรับรองอีกคร้ัง 

ไม่ยอมรับ 

ยอมรับ 

ตรวจสอบ 



ไม่ยอมรับ
ให้แก้ไขและย่ืนใหม่อีกคร้ัง

การตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ : เอกสารและระยะเวลาดําเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอมรับ

สนง.ปศจ.ตรวจสอบเอกสารและ
คัดเลือกคณะผูต้รวจประเมิน 

ตรวจประเมิน ณ 
สถานประกอบการ

คณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมเอกสารให้ สนง.ปศจ. 
และสนง.ปศจ. ส่งให้ สนง.ปศข.  

สนง.ปศข. ตรวจสอบความ
ครบถ้วนและถกูต้องของเอกสาร

ผู้ประกอบการท่ีผ่านการฝึกอบรมจาก สนง.ปศข. ย่ืนแบบฟอร์ม
พร้อมหลักฐานที่ สนง.ปศอ./สนง.ปศจ. (ในกรณีย่ืนที่ สนง.ปศอ. 

ให้ สนง.ปศอ. รวบรวมส่ง สนง.ปศจ.) 

สนง.ปศข. ดําเนินการตามผลการพิจารณา 
ของคณะกรรมการ  

(จัดทําใบรับรอง/คงไว้ซึ่งการรับรอง/ยกเลิก/พักใช้/เพิกถอน) 

คณะผู้ตรวจประเมินนัดหมายและแจ้งผู้ประกอบการ 
เพ่ือตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ  

1 PM-GAP-GER-01 
2 PM-GAP-PLO-01 
3 FM-GAP-FAM-01/ 
FM-GAP-FAM-02/  
FM-GAP-FAM-03/  
FM-GAP-FAM-04 

1 PM-GAP-AUD-01 

1 PM-GAP-AUD-01 
2 WI-GAP-BIO-01 
3 WI-GAP-AUD-01/ 
WI-GAP-AUD-02/ 
 WI-GAP-AUD-03 
4 FM-GAP-AUD-01/ 
FM-GAP-AUD-02/  
FM-GAP-AUD-03 
5 แบบฟอร์มการตรวจ
ประเมินของแต่ละชนิดสัตว์ 
1 PM-GAP-AUD-01 
2 PM-GAP-PLO-01 
3 FM-GAP-AUD-04 

1 PM-GAP-RLO-01 
2 FM-GAP-AUD-04 

1 PM-GAP-CC-01 
2 FM-GAP-CC-01 
3 FM-GAP-CC-02 

1 PM-GAP-RLO-01 
2 PM-GAP-C-02 
3 PM-GAP-CSW-01 
4 FM-GAP-CC-01 
5 FM-GAP-CC-02 
 

ยอมรับ

ยอมรับ

ไม่ยอมรับ 

ไม่ยอมรับ 

45 วัน

7 วัน 

3 วัน 

30 วัน

30 วัน
- สนง.ปศข. แจ้ง สนง.ปศจ. ให้ดําเนินการ  
เช่น ส่งใบรับรองให้ผู้ประกอบการ / แจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้ประกอบการทราบ เป็นต้น 
- สนง.ปศข. รายงานผลให้ สพส. ทราบ 

คณะกรรมการ 
พิจารณาเอกสารที่คณะผู้ตรวจประเมินเสนอ 

1 PM-GAP-RLO-01 
2 PM-GAP-PLO-01 

1 PM-GAP-PLO-01 



หน่วยงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การรับสมัครและฝึกอบรมผู้ประกอบการ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
PM-GAP-TRA-01 0 1 / 2
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตว์เขต สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ ในการรับสมัครและดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สําหรับ
ผู้ประกอบการ” ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสทิธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

 เอกสารฉบับน้ีใช้กําหนดขั้นตอนการรับสมัคร การฝึกอบรม และการส่งใบประกาศนียบัตรให้ผู้ประกอบการ 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 4.1  สํานักงานปศุสัตว์เขตกําหนด วัน เวลา สถานที่ และชนิดสัตว์ที่จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ สําหรับผู้ประกอบการ” รวมทั้งดําเนินการประชาสัมพันธ์กําหนดการจัดฝึกอบรมให้
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และผู้ประกอบการได้รับทราบ เช่น ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ มีหนังสือเวียนไปท่ี
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นต้น 
 4.2  ผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม ให้แจง้ความประสงค์ได้ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต
หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ และกรอกแบบฟอร์ม
รหัส FM-GAP-TRA-01 พร้อมแนบหลักฐาน ในกรณสีมัครที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมเอกสารส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต 
 4.3 เมื่อสํานักงานปศุสัตว์เขตได้รับเอกสารและรวบรวมรายช่ือได้เรียบร้อยแล้ว ใหส้ํานักงานปศุสัตว์เขต
ดําเนินการดังน้ี 
  4.3.1 จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ ตามกําหนดการท่ีได้ประชาสัมพันธ์ โดยผู้ประกอบการต้อง
ลงทะเบียน และมีระยะเวลาในการเข้ารับฝกึอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะนับว่าผ่านการฝึกอบรม  
  4.3.2 จัดทําใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการฝึกอบรม เสนอปศุสัตว์เขตลงนาม 
ตามเอกสารรหัส PM-GAP-C-01  
  4.3.3 ส่งใบประกาศนียบัตรให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการ 
  4.3.4 ส่งรายช่ือผู้ประกอบการท่ีผ่านการฝึกอบรมให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับทราบ 
 
 



หน่วยงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การรับสมัครและฝึกอบรมผู้ประกอบการ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
PM-GAP-TRA-01 0 2 / 2
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
5. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

5.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบประกาศนียบัตร สําหรับผู้ประกอบการท่ีผ่านการฝึกอบรมการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-C-01 
 5.3 แบบฟอร์มการขอรับการฝึกอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ สําหรับผู้ประกอบการ 
รหัส FM-GAP-TRA-01 



หน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การข้ึนทะเบียน  
การดํารงรักษา พัฒนาความรู้ความสามารถ  

และการประเมินสมรรถนะ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและ
ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า

สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นเอกสารกําหนดคุณสมบัติของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ สําหรับการขึ้นทะเบียน 
การดํารงรักษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ และการประเมินสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ี ครอบคลุมต้ังแต่คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน การข้ึนทะเบียน องค์ประกอบ การดํารง
รักษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ และการประเมินสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผูต้รวจประเมิน 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. คุณสมบัติของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน 

 4.1 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน มีหน้าที่ตรวจระบบการผลิตของผูป้ระกอบการว่า
สอดคล้องตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) และมีการนํา
ระบบการจัดการคุณภาพไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล นอกจากน้ี มีอํานาจหน้าที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ 
ปฏิบัติงานตามคําสั่ง คู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์กําหนด และตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.2 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ข้อดังต่อไปนี้  
  4.2.1  ต้องสําเร็จการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ หรอืสัตวศาสตร์ หรือ
สัตวบาล หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ 
  4.2.2 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์” หรือ 
“ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์” จากกรมปศุสัตว์  
  4.2.3 ประสบการณ์ทํางานและตรวจประเมิน 
   -  ผู้ตรวจประเมิน ต้องมีประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์ม 
การตรวจประเมินฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ หรืองานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านปศุสัตว์ รวมกันไม่น้อยกว่า 
2 ปี (นับรวมประสบการณ์ทํางานในหน่วยงาน และ/หรือองค์กรอ่ืนนอกเหนือจากกรมปศุสัตว์) และมีประสบการณ์
เข้าร่วมตรวจประเมินในฐานะผู้ตรวจประเมินฝึกหัดอย่างน้อย 10 ครั้ง  
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   - หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ต้องมีประสบการณ์ตรวจประเมินในฐานะผู้ตรวจประเมิน
อย่างน้อย 5 ครั้ง และมีผลการประเมินสมรรถนะเหมาะสมเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ในแบบฟอร์ม รหัส 
FM-GAP-INT-01 
  4.1.4 ปฏิบัติงานอยู่ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
 4.3 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน จะต้องมีความรู้และทักษะ 
  4.3.1 ความรู้และทักษะทั่วไปในเรื่องดังต่อไปน้ี 
   1) หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการตรวจ เพ่ือช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมิน
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และมั่นใจว่าการตรวจประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างสมํ่าเสมอและเป็นระบบ 
โดยต้องสามารถ 
    - ประยุกต์ใช้หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการตรวจ 
    - วางแผนและบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล 
    - ตรวจตามกําหนดเวลา 
    - จัดลําดับและมุง่เน้นประเด็นสําคัญ 
    - รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การฟัง การสังเกตการณ์ และการทบทวนเอกสาร 
บันทึก และข้อมูลที่มีประสิทธิผล 
    - เข้าใจความเหมาะสมและผลสืบเน่ืองของการใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างสําหรับการตรวจ 
    - ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมไว้ 
    - เสนอหลักฐานการตรวจเพ่ือสนับสนุนสิ่งทีต่รวจพบและสรุปผลการตรวจ 
    - ตรวจปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของสิ่งที่ตรวจพบและสรุปผลการตรวจ 
    - ใช้เอกสารการทํางานเพ่ือบันทึกกิจกรรมการตรวจ 
    - จัดทํารายงานการตรวจ 
    - รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล 
    - สื่อสารอย่างมปีระสทิธิผล ทัง้โดยทักษะทางภาษาเฉพาะตัว หรือโดยผา่นลา่มแปลภาษา 
   2) ข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ และเอกสารอ้างอิงเพ่ือช่วยให้
ผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าใจขอบข่ายของการตรวจและประยุกต์ใช้เกณฑ์การตรวจ 
   3) สภาวการณ์ของผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการได้รับการรับรอง เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจ
การดําเนินงานของผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการได้รับการรับรอง โดยความรู้และทักษะในเรื่องน้ีต้องครอบคลุมถึง 
    - ขนาดของฟาร์ม โครงสร้าง หน้าที่ และการบริหารจัดการในฟาร์ม 
    - กระบวนการธุรกิจทั่วไป และคําศัพท์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับฟาร์ม 
    - ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ขอรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง 
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   4) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน และตระหนัก
ถึงข้อกําหนดที่ใช้ของผู้ประกอบการท่ีรับการตรวจประเมิน โดยความรู้และทักษะในเรือ่งน้ีต้องครอบคลุมถึง 
    - หลักเกณฑ์ กฎหมายและกฎระเบียบระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับชาติ 
    - สัญญาและข้อตกลงร่วม 
    - อนุสัญญาและสนธิสัญญาสากลต่างๆ 
    - ข้อกําหนดอ่ืนๆ ทีผู่้ประกอบการเก่ียวข้อง 
  4.3.2 ความรู้และทักษะเฉพาะในการตรวจประเมินดังต่อไปน้ี 
   1) การเลี้ยงสัตว์ ระบบการผลิต องค์ประกอบของฟาร์ม การจัดการฟาร์ม การจัดการด้าน
สุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ เฉพาะสําหรับสัตว์แต่ละประเภท และ
สามารถประเมนิความพอเพียงของการควบคุมกระบวนการและบันทึกต่างๆ 
   2) พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย กฎต่างๆ มาตรฐาน ขอ้แนะนํา และ
แนวทางที่เก่ียวข้อง กับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
   3) การบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ 
   4) การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
   5) หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 
   6) การเก็บและการจัดส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่ได้กําหนดไว้ 
 4.4 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน จะต้องมีลกัษณะส่วนบุคคลและบุคลิกภาพที่น่าเช่ือถือ 
มีจรรยาบรรณ ยอมรับข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความสามารถ ไหวพริบในการติดต่อสื่อสาร ช่างสังเกต มคีวามสามารถ
ในการรับรู้ เข้าใจสถานการณ์ ปรับตัวได้และมีความสามารถในการแก้ปัญหาตามประเด็นสําคัญได้ สามารถสรุปผล
โดยการวิเคราะห์และใช้เหตุผลได้รวดเร็ว เช่ือมั่นในตนเอง รวมทั้งมีวิสยัทัศน์กว้างไกล เพ่ือสามารถเข้าใจและรับรู้
บทบาทภารกิจของผู้ประกอบการได้ 

5. การขึ้นทะเบียนหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน 

 5.1 หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน หรือผู้ตรวจประเมิน คอื สํานักงานปศุสัตว์เขต 
 5.2 เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่มีคุณสมบัติของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมินครบถ้วน
ตามข้อ 4 ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-REG-02 และเสนอให้ปศุสัตว์จังหวัดลงนามในแบบฟอร์ม  
 5.3 จัดส่งแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-REG-02 ที่ปศุสัตว์จังหวัดลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมสําเนาหลักฐาน
และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปน้ี ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตของพ้ืนที่ 
  5.3.1 สําเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีด้านปศุสัตว์” หรือ “ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์” จากกรมปศุสัตว์  
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  5.3.2 สําเนาแบบฟอร์ม รหัส FM-GAP-REG-01 ที่ครบถ้วนและแสดงถึงการมปีระสบการณ์เข้าร่วม
ตรวจประเมินตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2.3  
  5.3.3 สําเนาใบปริญญาบัตร (ในกรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มิใช่สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 
หรือสัตวศาสตร์ หรอืสัตวบาล ให้ส่งสาํเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ด้วยเพ่ือใช้พิจารณาเน้ือหาหลกัสูตร) 
  5.3.4 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึงจากสัตวแพทยสภา (ถ้ามี) 
  5.3.5 สําหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ต้องส่งสําเนาแบบฟอร์มรหัส 
FM-GAP-INT-01 ที่มีผลการประเมินสมรรถนะเหมาะสมเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  
  5.4 เมื่อสํานักงานปศุสัตว์เขตได้รับเอกสารแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 

5.4.1 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติตามข้อ 4 รวมทั้ง มีเอกสารตามข้อ 5.3 ครบถ้วน 
ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมิน จัดเก็บเอกสารในแฟ้มประวัติ
คณะผู้ตรวจประเมิน และจัดทําข้อมูลในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-REG-03 ให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ทราบ 
  5.4.2 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 4 หรือเอกสารตามข้อ 5.3 ไม่ครบถ้วน 
ให้แจ้งผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบ และจัดส่งเอกสารทั้งหมดกลบัคืนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่จัดส่ง และไมร่ับขึ้นทะเบียน
เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมิน 
 5.5 การจัดทําข้อมูลในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-REG-03 สําหรับผู้ตรวจประเมินที่ได้รบัการขึ้นทะเบียน
เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ให้ใส่ข้อมูลในรายช่ือผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินเท่าน้ัน 

6. หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมินที่โยกย้ายสถานทีท่ํางาน 

 6.1 โยกย้ายไปปฏิบัติงานภายในพ้ืนที่สํานักงานปศุสัตว์เขตเดิม ใหแ้จ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตทราบ เพ่ือ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 6.2 โยกย้ายไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของสํานักงานปศุสัตว์เขตอ่ืน 
  6.2.1 ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตเดิมทราบ  
  6.2.2 สํานักงานปศุสัตว์เขตเดิม มีหนังสือแจ้งและส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องให้สํานักงานปศุสัตว์เขต
ปลายทาง เพ่ือยืนยันสถานภาพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของผู้ที่โยกย้ายไป และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
  6.2.3 สํานักงานปศุสัตว์เขตปลายทาง ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมิน 
ตามท่ีสํานักงานปศุสัตว์เขตเดิมมีหนังสือแจ้ง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 



หน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การข้ึนทะเบียน  
การดํารงรักษา พัฒนาความรู้ความสามารถ  

และการประเมินสมรรถนะ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและ
ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า

สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

PM-GAP-REG-01 0 5 / 6

วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558
 
7. องค์ประกอบของคณะผู้ตรวจประเมิน 

 7.1 คณะผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจ
ประเมินจะต้องมีบุคคลที่ทําหน้าที่ตรวจประเมินอย่างน้อย 2 คน ซึ่งจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้า  
คณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมิน จากสํานักงานปศุสัตว์เขต โดยที่ในคณะผูต้รวจประเมินจะต้องมีหัวหน้า
คณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมิน ที่มใีบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึงจากสัตวแพทยสภา 
อย่างน้อย 1 คน  
 7.2 ในการตรวจประเมินอาจมีผู้ตรวจประเมินฝึกหัด หรือผู้เช่ียวชาญ หรือผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วม   
คณะผู้ตรวจประเมินด้วยได้ โดนมีบทบาท ดังน้ี 
  7.2.1 ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด สามารถให้ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ หรือเสนอข้อบกพร่องให้แก่        
คณะผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งจัดทําเอกสารประกอบการตรวจประเมนิ และอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
คณะผู้ตรวจประเมิน 
  7.2.2 ผู้เช่ียวชาญ ทําหน้าที่ให้ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ ตามประเด็นที่คณะผู้ตรวจประเมินซักถาม 
ภายใต้ความยินยอมหรือการมอบหมายของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินเท่าน้ัน ทั้งน้ี ไม่มีสทิธ์ิในการตัดสินและ
สรุปผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
  7.2.3 ผู้สังเกตการณ์ บุคคลผู้ติดตามมากับคณะผู้ตรวจประเมิน สามารถเข้าร่วมสังเกตในการตรวจ
ประเมินครั้งน้ันได้ ภายใต้การยินยอมของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินเท่าน้ัน ทั้งน้ี ไม่มสีิทธ์ิในการตัดสินและ
สรุปผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
 7.3 ทุกครั้งที่เข้าร่วมตรวจประเมิน หรือตรวจประเมินสถานประกอบการ จะต้องบันทึกข้อมูลในแบบฟอรม์
รหัส FM-GAP-REG-01 และมีลายเซ็นของผู้ประกอบการหรือผู้จัดการสถานประกอบการ ซึ่งเป็นผู้รับรองการตรวจ
ประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน รวมทัง้เป็นการแสดง
ถึงการดํารงรักษาความสามารถในการตรวจประเมิน 
 7.4 การตรวจประเมินให้ปฏิบัติตามเอกสารรหัส PM-GAP-AUD-01 

8. การดํารงรกัษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ ของหัวหน้าคณะผูต้รวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน 

 8.1 การดํารงรักษาความสามารถในการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน 
จะต้องรักษาและแสดงความสามารถในการตรวจประเมิน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะยังคงความสามารถในการตรวจประเมิน
ได้เป็นอย่างดี 
  8.1.1 สําหรับหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน จะต้องตรวจประเมนิในฐานะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน
อย่างน้อย 5 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี  
  8.1.2 สําหรับผู้ตรวจประเมิน จะต้องตรวจประเมินอย่างน้อย 5 ครั้งในระยะเวลา 3 ปี 



หน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การข้ึนทะเบียน  
การดํารงรักษา พัฒนาความรู้ความสามารถ  

และการประเมินสมรรถนะ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและ
ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า

สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

PM-GAP-REG-01 0 6 / 6

วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558
 
 8.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง 
  8.2.1 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเน่ือง โดยต้องดํารงรักษาและพัฒนาความรู้ ทักษะ และลักษณะส่วนบุคคล โดยสามารถดําเนินการด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การมีประสบการณ์ทํางานเพ่ิมขึ้น การฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง (Private study) การใช้
ผู้สอนพิเศษส่วนบุคคล (Coaching) การเข้าร่วมการประชุมการสัมมนาหรือกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
  8.2.2 กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ืองน้ี ต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการในการตรวจประเมิน หรือตามคู่มือการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ที่ได้กําหนดขึ้น 

9. การประเมินสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน 

9.1 ผู้ประเมินสมรรถนะ คือ เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต และผู้รับการประเมินสมรรถนะ คือ หัวหน้า
คณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน ทีป่ฏิบัติงานอยู่ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 

9.2 ผู้ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผูต้รวจประเมนิหรือผู้ตรวจประเมิน จะต้องได้รับการประเมนิ
สมรรถนะจากผู้ประเมินสมรรถนะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-INT-01 

9.3 ภายหลังจากประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว  
 9.3.1 ผู้ประเมินสมรรถนะ ต้องแจ้งผลการประเมนิแก่ผู้รับการประเมินสมรรถนะทราบ 
 9.3.2 ผู้ประเมินสมรรถนะ และผู้รับการประเมินสมรรถนะ ลงนามในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-INT-01  
 9.3.3 ผู้ประเมินสมรรถนะสําเนาแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-INT-01 ให้ผูร้ับการประเมินสมรรถนะ

เก็บไว้เป็นหลักฐาน และจัดเก็บแบบฟอรม์รหัส FM-GAP-INT-01 (ฉบับจริง) ในแฟ้มประวัติของคณะผูต้รวจประเมนิ  

10. เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

 10.1  บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
10.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินสําหรับคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-AUD-01 
 10.3 แบบฟอร์มบันทึกประวัติการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-REG-01 
 10.4 แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และกรรมการรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-REG-02  
 10.5  แบบฟอร์มสรปุรายช่ือหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผูต้รวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีด้านปศุสัตว์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน รหัส FM-GAP-REG-03 
 10.6 แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-INT-01 



หน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การข้ึนทะเบียน 
การดํารงรักษา พัฒนาความรู้ความสามารถ 

ของกรรมการรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า

สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสํานักงานปศุสัตว์เขต การขึ้นทะเบียน การดํารงรักษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของกรรมการรับรอง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมปีระสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ี ครอบคลุมต้ังแต่คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน การข้ึนทะเบียน องค์ประกอบ การดํารงรักษา
และพัฒนาความรู้ความสามารถ ของกรรมการรับรอง  

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. คุณสมบัติของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นกรรมการรับรอง 

 4.1 กรรมการมีอํานาจหน้าที่พิจารณาผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ ปฏิบัติงานตามคําสั่ง คู่มือ 
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์กําหนด และตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.2 กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ข้อดังต่อไปน้ี  
  4.2.1 สําเร็จการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ หรือสัตวศาสตร์ หรือสตัวบาล 
หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์  
  4.2.2 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์” หรือ 
“ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์” จากกรมปศุสัตว์  
  4.2.3 มีประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์ม การตรวจประเมินฟาร์ม 
การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ หรืองานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านปศุสัตว์ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับรวมประสบการณ์
ทํางานในหน่วยงาน และ/หรอืองค์กรอ่ืนนอกเหนือจากกรมปศุสัตว์) และมีประสบการณ์เข้าร่วมการตรวจประเมิน
ในฐานะผู้เช่ียวชาญ หรือผู้สังเกตการณ์ อย่างน้อย 20 ครั้ง 
  4.2.4 ปฏิบัติงานอยู่ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 

5. การขึ้นทะเบียนกรรมการ  

 5.1 หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกรรมการ คือ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ 
 5.2 เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่มีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อ 4 ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
รหัส FM-GAP-REG-02 และเสนอให้ปศุสัตว์เขตลงนามในแบบฟอร์ม  
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 5.3 จัดส่งแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-REG-02 ที่ปศุสัตว์เขตลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมสําเนาหลักฐาน
และลงนามสําเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปน้ี ให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ 
  5.3.1 สําเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีด้านปศุสัตว์” หรือ “ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์” จากกรมปศุสัตว์   
  5.3.2 สําเนาแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-REG-01 ที่ครบถ้วนและแสดงถึงการมปีระสบการณ์เข้าร่วม
ตรวจประเมินตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2.3  
  5.3.3 สําเนาใบปริญญาบัตร (ในกรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มิใช่สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 
หรือสัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล ให้ส่งสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ด้วย เพ่ือใช้พิจารณาเน้ือหาหลักสูตร) 
  5.3.4 สําเนาใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึงจากสัตวแพทยสภา (ถ้ามี) 
  5.4 เมื่อสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับเอกสารแล้ว ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วน 

5.4.1 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติตามข้อ 4 รวมทัง้มีเอกสารตามข้อ 5.3 ครบถว้น 
ให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการ จดัเก็บเอกสารในแฟ้มประวัติ
กรรมการ และจัดทําข้อมูลในแบบฟอร์มรหสั FM-GAP-REG-04  
  5.4.2 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 4 หรือเอกสารตามข้อ 5.3 ไม่ครบถ้วน 
ให้แจ้งผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบและส่งเอกสารทั้งหมดกลับคืนสํานักงานปศุสัตว์เขตที่จัดส่ง และไม่รับขึ้นทะเบียนเป็น
กรรมการ 

6. กรรมการท่ีโยกย้ายสถานที่ทํางาน 

 6.1 แจ้งสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบ เพ่ือปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 6.2 กรณีโยกย้ายไปปฏิบัติงานที่สํานักงานปศุสัตว์เขตอ่ืน 
  6.2.1 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตปลายทาง 
เพ่ือยืนยันสถานภาพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของผู้ที่โยกย้ายไป  และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
  6.2.2 สํานักงานปศุสัตว์เขตปลายทางรับทราบข้อมูล 
 6.3 กรณีโยกย้ายไปปฏิบัติงานที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ และต้องปฏิบัติหน้าที่
ในการตรวจประเมิน GAP ให้ผู้ที่โยกย้ายดําเนินการเข้าร่วมการตรวจประเมินในฐานะผู้ตรวจประเมนิฝึกหัดเพ่ือสะสม
ประสบการณ์ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน ตามเอกสารรหัส PM-GAP-REG-01 
 6.4 กรณีโยกย้ายไปปฏิบัติงาน ในหน่วยงานที่ไม่ได้ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
ให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ปรับปรุงข้อมูล 
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7. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 7.1 การประชุมคณะกรรมการ ผู้ที่ทําหน้าที่พิจารณาผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ จะต้องเป็น
กรรมการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จํานวนอย่างน้อย 3 คน 
ถึงจะเป็นองค์ประชุมได้ และในการประชุมจะต้องมี 
  7.1.1 กรรมการที่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต อย่างน้อย 2 คน 
  7.1.2 กรรมการที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหน่ึง จากสัตวแพทยสภา 
อย่างน้อย 2 คน 
 7.2 ในการประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วยตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการ ทั้งน้ี ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ คือ ผู้ทีป่ฏิบัติงาน ณ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 
 7.3 ในการประชุมคณะกรรมการอาจมีผูเ้ข้าร่วมด้วยได้ โดยจะทําหน้าทีใ่หข้อ้มูลประกอบ และ/หรืออ่ืนๆ 
ภายใต้ความยินยอมหรือการมอบหมายของประธานคณะกรรมการเท่าน้ัน ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมไมม่ีอํานาจในการพิจารณา
ผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
 7.4  ทุกคร้ังที่เข้าร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการในฐานะผู้เช่ียวชาญ หรือผู้สังเกตการณ์ จะต้อง
บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-REG-01 โดยมีลายเซ็นของผู้ประกอบการหรือผู้จัดการสถานประกอบการ 
ซึ่งเป็นผูร้ับรองการตรวจประเมิน และทุกครัง้ที่เข้าร่วมพิจารณาผลการตรวจประเมินในฐานะกรรมการ จะต้องจัดทํา
รายงานผลการพิจารณาในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-01 และสรุปผลการพิจารณาในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-02 
เพ่ือใช้ประกอบการแสดงถึงการดํารงรกัษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 7.5 กรรมการให้ปฏิบัติงานตามเอกสารรหัส PM-GAP-CC-01  

8. การดํารงรกัษาและพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ 

 8.1 การดํารงรักษาความสามารถของกรรมการ จะต้องรักษาและแสดงความสามารถในการพิจารณาผล
การตรวจประเมิน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะยังคงความสามารถได้เป็นอย่างดี โดยกรรมการจะต้องเข้าร่วมพิจารณาผล
การตรวจประเมินในการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 ครั้ง ภายใน 1 ปี และเข้าร่วมตรวจประเมินในฐานะ
ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้สังเกตการณ์ อย่างน้อย 5 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี  
 8.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง 
  8.2.1 กรรมการต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง โดยต้องดํารงรักษาและพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และลักษณะส่วนบุคคล โดยสามารถดําเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การมีประสบการณ์ทํางาน
เพ่ิมขึ้น การฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง (Private study) การใช้ผู้สอนพิเศษส่วนบุคคล (Coaching) การเข้าร่วม
การประชุมการสัมมนาหรือกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
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  8.2.2 กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ืองน้ี ต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการในการพิจารณาผลการตรวจประเมิน หรือตามคู่มือการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ที่ได้กําหนดขึ้น 

9. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 9.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
 9.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การข้ึนทะเบียน การดํารงรักษา พัฒนาความรู้ความสามารถ และ
การประเมินสมรรถนะ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
รหัส PM-GAP-REG-01 
 9.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส 
PM-GAP-CC-01 
 9.4 แบบฟอร์มบันทกึประวัติการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-REG-01 
 9.5 แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และกรรมการรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-REG-02 
 9.6  แบบฟอร์มสรุปรายช่ือกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
รหัส FM-GAP-REG-04 
 9.7 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-CC-01 
 9.8 แบบฟอร์มสรปุผลการพิจารณาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-CC-02 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตว์เขต และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการตรวจติดตาม
ภายในของหน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
มีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ี ครอบคลุมต้ังแต่ขั้นตอนการนัดหมาย การตรวจติดตามภายใน และการแจ้งผล 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 4.1  สําหรับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รับการตรวจติดตามภายในจากสํานักงานปศุสัตว์เขตของพ้ืนที่ 
  4.1.1 หน่วยงานที่ตรวจติดตาม คอื สํานักงานปศุสัตว์เขต และหน่วยงานที่รับการตรวจ คือ 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  4.1.2 หน่วยงานที่ตรวจติดตาม นัดหมายและแจ้งกําหนดการให้หน่วยงานที่รับการตรวจล่วงหน้า
อย่างน้อย 10 วันทําการ และตรวจติดตามภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
  4.1.3 หน่วยงานที่รับการตรวจ ดําเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจติดตามภายใน เช่น 
จัดเตรียมห้องประชุม เตรียมข้อมูล เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมาร่วมให้ข้อมูล เป็นต้น 
  4.1.4  หน่วยงานที่ตรวจติดตาม ให้ใช้แบบฟอร์มรหัส FM-GAP-INT-02 ในการตรวจ  

  1) หน่วยงานที่ตรวจติดตาม ต้องแจ้งผลการตรวจติดตามภายในแก่หน่วยงานที่รับการตรวจ
ภายในวันที่ตรวจ หรือภายในวันรุ่งขึ้น และทั้ง 2 ฝ่าย ต้องลงนามในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-INT-02 

  2) หน่วยงานที่ตรวจติดตาม สําเนาแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-INT-02 และมีหนังสือแจ้ง
อย่างเป็นทางการ ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันที่ตรวจติดตามภายใน 

  3) หน่วยงานท่ีตรวจติดตามและหน่วยงานที่รับการตรวจ ต้องจัดเก็บแบบฟอร์มรหัส   
FM-GAP-INT-02 ในแฟ้มประวัติการตรวจติดตามภายในไว้เป็นหลักฐานที่สํานักงาน 
  4.1.5  ในกรณีที่ได้รับข้อเสนอแนะให้ต้องแก้ไข ปรับปรุง หน่วยงานที่รับการตรวจพิจารณาแนวทาง 
การแก้ไขและปรับปรุงตามที่ได้รับแจ้ง และมีหนังสือรายงานผลการแก้ไขหรือแนวทางในการปรับปรุง ให้หน่วยงาน
ที่ตรวจติดตามรับทราบภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่ตรวจ
ติดตาม 



หน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจติดตาม
ภายในของหน่วยงานท่ีดําเนินกิจกรรม 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
PM-GAP-INT-01 0 2 / 2
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
  4.1.6 หน่วยงานที่ตรวจติดตาม รายงานผลการตรวจติดตามภายใน และผลการปรับปรุง แก้ไข 
ของหน่วยงานท่ีรับการตรวจ (ถ้ามี) ให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบ 
 4.2  สํานักงานปศุสัตว์เขต รับการตรวจติดตามภายในจากสํานักงานปศุสัตว์เขตอ่ืนหรือจากสํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
  4.2.1 หน่วยงานที่ตรวจติดตาม คือ สํานักงานปศุสัตว์เขต หรือจากสํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ และหน่วยงานที่รับการตรวจ คือ สํานักงานปศุสัตว์เขตอ่ืน 
  4.2.2 หน่วยงานที่ตรวจติดตาม นัดหมายและแจ้งกําหนดการให้หน่วยงานที่รับการตรวจล่วงหน้า
อย่างน้อย 10 วันทําการ มีระยะเวลาในการตรวจติดตามภายใน จํานวน 1 วัน และตรวจติดตามภายในอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
  4.2.3 หน่วยงานที่รับการตรวจ ดําเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจติดตามภายใน เช่น 
จัดเตรียมห้องประชุม เตรียมข้อมูลการดําเนินกิจกรรม GAP เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสํานักงานปศุสัตว์เขต 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมาร่วมให้ข้อมูล เป็นต้น 
  4.2.4  หน่วยงานที่ตรวจติดตาม ให้ใช้แบบฟอร์มรหัส FM-GAP-INT-03 ในการตรวจ  

  1) หน่วยงานที่ตรวจติดตาม ต้องแจ้งผลการตรวจติดตามภายในแก่หน่วยงานที่รับการตรวจ
ในวันที่ตรวจ หรือภายในวันรุ่งขึ้น และทั้ง 2 ฝ่าย ต้องลงนามในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-INT-03 

  2) หน่วยงานที่ตรวจติดตาม สําเนาแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-INT-03 และมีหนังสือแจ้ง
อย่างเป็นทางการ ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันที่ตรวจติดตามภายใน 

  3) หน่วยงานท่ีตรวจติดตามและหน่วยงานที่รับการตรวจ ต้องจัดเก็บแบบฟอร์มรหัส   
FM-GAP-INT-03 ในแฟ้มประวัติการตรวจติดตามภายในไว้เป็นหลักฐานที่สํานักงาน 
  4.2.5  ในกรณีที่ได้รับข้อเสนอแนะให้ต้องแก้ไข ปรับปรุง หน่วยงานที่รับการตรวจพิจารณาแนวทาง 
การแก้ไขและปรับปรุงตามที่ได้รับแจ้ง และมีหนังสือรายงานผลการแก้ไขหรือแนวทางในการปรับปรุง ให้หน่วยงาน
ที่ตรวจติดตามรับทราบภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ได้รบัหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานท่ีตรวจติดตาม 
  4.2.6 หน่วยงานที่ตรวจติดตาม รายงานผลการตรวจติดตามภายใน และผลการปรับปรุง แก้ไข 
ของหน่วยงานท่ีรับการตรวจ (ถ้ามี) ให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบ 

5. เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 5.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
 5.2 แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายใน ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติทางการ 
เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-INT-02 
 5.3 แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายใน ของสํานักงานปศุสัตว์เขตที่ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-INT-03 
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รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
WI-GAP-BIO-01 0 1 / 1

วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 
 
1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการเข้าสถานประกอบการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ีกําหนดมาตรการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับบุคคล ยานพาหนะ และ
วัสดุอุปกรณ์ ของผู้ที่เข้าสถานประกอบการ  

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. หลักของความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 4.1  ไม่เข้าไปในสถานท่ีรวมสัตว์ เช่น ฟารม์เลีย้งสตัว์ ตลาดค้าสตัว์ สนามชนไก ่ด่านกักกันสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ 
โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว์ เป็นต้น ก่อนเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 
 4.2 ภายหลังจากตรวจประเมินสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว ต้องพักโรค ถึงจะสามารถตรวจประเมิน
สถานประกอบการถัดไปได้ ทั้งน้ี ในระหว่างพักโรค ต้องไม่เข้าไปในสถานที่รวมสัตว์ ตามข้อ 4.1 
 4.3 ถ้ามีอาการเจ็บป่วย เช่น มีอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหาร   
ห้ามเข้าสถานประกอบการโดยเด็ดขาด 
 4.4 ไม่นํายานพาหนะเข้าไปในเขตพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นยานพาหนะที่ต้องปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่
การเลี้ยงสัตว์ และได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการ โดยต้องผ่านการตรวจสอบความสะอาด และการฆ่าเช้ือโรคแล้ว 
 4.5 ก่อนเข้าเขตพ้ืนที่การเลี้ยงสตัว์หรือพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขลักษณะส่วนบุคคล 
ที่ทางสถานประกอบการได้กําหนดไว้ เช่น เปลี่ยนเสื้อผา้ที่สวมมาจากภายนอก พ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือ อาบนํ้า สระผม 
สวมเสื้อผ้า ผ้าปิดปาก – จมกู หมวกคลมุผม และรองเท้าที่ทางสถานประกอบการได้จัดเตรียมไว้ให้ เป็นต้น 
 4.6 เมื่อเข้าเขตพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์หรือพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ให้เริ่มการตรวจประเมินจากพ้ืนที่สะอาดมากสุด 
(เช่น โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก) ไปยังพ้ืนที่สะอาดน้อยสุด (เช่น เตาเผาซากสตัว์ปีก) 
 4.7 ถ้าต้องเข้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์มากกว่า 1 โรงเรือน ภายในสถานประกอบการเดียวกัน ต้องมีมาตรการ
เพ่ือป้องกันการปนเป้ือน เช่น เปลี่ยนรองเท้าบู๊ตที่ใช้เฉพาะภายในโรงเรือน ทาํความสะอาดมือก่อนเข้าโรงเรือน เป็นต้น 
 4.8 วัสดุอุปกรณ์ที่จะนําเข้าเขตพ้ืนที่การเลี้ยงสตัว์ ต้องผ่านการตรวจสอบความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค 
ตามวิธีที่เหมาะสม 

5. เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 5.1  บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ (รหัส PM-GAP-GLO-01) 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
ให้สามารถดําเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีส่ํานักงานปศสุัตว์จังหวัด และสํานักงานปศสุัตว์อําเภอ 
การรับสมคัรฝกึอบรมผู้ประกอบการ การรับเอกสารจากผูป้ระกอบการท่ีขอรับรอง การคัดเลือกคณะผูต้รวจประเมนิ 
การรวบรวมเอกสารเสนอสํานักงานปศุสัตว์เขต การดําเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ การรับการ
ตรวจติดตามภายใน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. การรับสมัครฝึกอบรมผู้ประกอบการ 

 4.1 เมื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์รับทราบกําหนดจัดฝึกอบรมหลกัสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้าน
ปศุสัตว์ สําหรบัผู้ประกอบการ” จากสํานักงานปศุสัตว์เขต ให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ 
 4.2 ผู้ประกอบการท่ีสนใจเข้ารับการฝึกอบรม แจ้งความประสงค์และกรอกแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-TRA-01 
ได้ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการ
ต้ังอยู่ ในกรณีสมัครที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวม
แบบฟอร์มพร้อมหลักฐานส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต 
 4.3 สํานักงานปศุสตัว์เขตจะดําเนินการตามเอกสารรหัส PM-GAP-TRA-01 และส่งใบประกาศนียบัตรมาที่
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 4.4 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ 

5. คุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีขอรบัรอง 

 5.1  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือหลักสูตรมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์สําหรับผู้ประกอบการ และได้รับใบประกาศนียบัตรจากสํานักงานปศุสัตว์เขต กรมปศุสัตว์ 
 5.2 เป็นผู้ที่สมัครใจขอรับการรับรองและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกําหนด ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 
คู่มือและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
 5.3  ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนการรับรองมาแล้วมากกว่า 3 ปี 
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 5.4  ก่อนการตรวจประเมิน ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อกําหนด และ
มีการนําข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ไปปฏิบัติแล้ว 
 5.5  สถานประกอบการมีสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มในชนิดสัตว์ที่เก่ียวข้อง จาก
กรมปศุสัตว์  

6. การรับเอกสารจากผู้ประกอบการท่ีขอรับรอง 

 6.1 ผู้ประกอบการยื่นแบบฟอรม์รหัส FM-GAP-FAM-01 หรือ FM-GAP-FAM-02 หรือ FM-GAP-FAM-03 
หรือ FM-GAP-FAM-04 แล้วแต่ชนิดสัตว์ที่ขอรับรอง พร้อมหลักฐานที่เป็นปัจจุบันตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ย่ืนที่
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ณ ท้องที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู่  
 6.2  เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5  
  6.2.1 หากพิจารณาแล้ว เอกสารทั้งหมดถูกต้องและครบถ้วน สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจะรวบรวม
ส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะส่งเอกสารทั้งหมดให้คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินตาม
ขั้นตอนการตรวจประเมินต่อไป 
  6.2.2 หากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง มีรายละเอียดที่จําเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุง เจ้าหน้าที ่
กรมปศุสัตว์จะแจ้งผู้ประกอบการให้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง และยื่นใหม่อีกคร้ัง 

7. การคัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน 

 7.1 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดคัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน  
  7.1.1 ผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ ต้องดําเนินการขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมินตามเอกสารรหัส PM-GAP-REG-01 
  7.1.2 คณะผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผูต้รวจประเมิน ในการ
ตรวจประเมินจะต้องมีบุคคลที่ทําหน้าที่ตรวจประเมินอย่างน้อย 2 คน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมินจากสํานักงานปศุสัตว์เขต โดยที่ในคณะผู้ตรวจประเมินจะต้องมีหัวหน้าคณะ
ผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมิน ที่มใีบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึงจากสัตวแพทยสภา
อย่างน้อย 1 คน 
  7.1.3 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน มีอํานาจหน้าที่ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์และ
ตามท่ีกรมปศสุัตว์มอบหมาย ปฏิบัติตามคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์กําหนด  
  7.1.4   ในการตรวจประเมินอาจมีผู้ตรวจประเมินฝึกหัด หรือผู้เช่ียวชาญ หรือผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วม
คณะผู้ตรวจประเมินด้วยได้ โดยมีบทบาทดังน้ี 
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   1) ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด สามารถให้ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ หรือเสนอข้อบกพร่องให้แก่        
คณะผู้ตรวจประเมิน รวมทัง้จัดทําเอกสารประกอบการตรวจประเมิน และอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
คณะผู้ตรวจประเมิน 
   2) ผู้เช่ียวชาญ ทําหน้าที่ให้ขอ้คิดเห็น วิเคราะห์ ตามประเด็นที่คณะผู้ตรวจประเมินซักถาม 
ภายใต้ความยินยอมหรือการมอบหมายของหัวหน้าคณะผูต้รวจประเมนิเท่าน้ัน ทั้งน้ีไมม่ีสิทธ์ิในการตัดสินและสรปุผล
การตรวจประเมินสถานประกอบการ 
   3) ผูส้ังเกตการณ์ บุคคลผู้ติดตามมากับคณะผู้ตรวจประเมิน สามารถเข้าร่วมสังเกตในการ  
ตรวจประเมินครั้งน้ันได้ ภายใต้การยินยอมของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินเท่าน้ัน ทัง้น้ีไม่มีสิทธ์ิในการตัดสินและ
สรุปผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
 7.2 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมอบเอกสารทั้งหมดที่ได้รับมาจากผู้ประกอบการ หรือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
และผ่านการพิจารณาแล้วใหห้ัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  
 7.3 คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตามเอกสารรหัส PM-GAP-AUD-01 

8. การรวบรวมเอกสารเสนอสํานักงานปศุสัตว์เขต 

 8.1 หลังจากที่คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจประเมิน จัดทํารายงาน และแจ้งผลการตรวจประเมิน
กับผู้ประกอบการ ตามเอกสารรหัส PM-GAP-AUD-01 เรียบร้อยแลว้ คณะผู้ตรวจประเมินจะจัดทําแบบฟอร์ม
รหัส FM-GAP-AUD-04 พร้อมรวบรวมเอกสารเสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเสนอ
สํานักงานปศุสัตว์เขตภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีเอกสารครบถ้วน 
 8.2 เอกสารที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเสนอให้สํานักงานปศุสัตว์เขต อาทิเช่น  
  8.2.1 แบบฟอร์มการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ตามชนิดสัตว์ 
  8.2.2 แบบฟอร์มรหสั FM-GAP-AUD-01 
  8.2.3 แบบฟอร์มรหสั FM-GAP-AUD-02 
  8.2.4 แบบฟอร์มรหสั FM-GAP-AUD-03 (ถ้ามี) 
  8.2.5 แนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการในกรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง (ถ้าม ี ในกรณีเขียน
แยกจากในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-AUD-03) 

กรณีตรวจรับรองใหม่ และตรวจต่ออายุ ให้รวบรวมเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้  
  8.2.6 แบบฟอร์มการขอรับรองแต่ละชนิดสัตว์รหัส FM-GAP-FAM-01 / FM-GAP-FAM-02 / 
FM-GAP-FAM-03/FM-GAP-FAM-04   
  8.2.7 ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์หรือนํ้าผึ้ง  
  8.2.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า  
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  8.2.9 แผนผังโครงสรา้งองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม (ถ้ามี) 
  8.2.10 แผนผังสถานประกอบการ แผนผังโรงเรือน ขนาดของแต่ละโรงเรือน (ความกว้าง x ความยาว 
x ความสูง) จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อโรงเรือน (ถ้ามี) 
  8.2.11 ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการหรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
   1) ระบบการควบคุมและกําจัดสตัว์พาหะ  
   2) ระบบการบันทึกข้อมูลของฟาร์มที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์น้ันๆ 
   3) ระบบการกําจัดของเสียและนํ้าเสีย (ถ้ามี) 
   4) ระบบการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืน แสงสว่าง (ถ้ามี) 
   5) ระบบการแจ้งเตือน (Alarm) (ถ้ามี) 
   6) จํานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และตําแหน่งที่จัดวาง (ถ้ามี) 
  8.2.12 ภาพถ่ายแสดงสภาพภายในสถานประกอบการในจุดที่สําคญั เช่น  
   1) ภาพมุมกว้างของสถานประกอบการ ที่ประกอบด้วยช่ือสถานประกอบการ 
   2) ระบบการฆ่าเช้ือโรคของบุคคล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
   3) สภาพทั่วไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
   4) สถานที่เก็บอุปกรณ์ อาหารสตัว์ สารเคมี ยา วัคซีน  
   5) สถานที่ทําลายซาก ขยะมลูฝอย  
   6) ระบบการควบคุมสัตว์พาหะ 
   7) ระบบระบายนํ้าเสียจากโรงเรือน บ้านพักอาศัย สถานที่พ่นยาฆ่าเช้ือยานพาหนะ    
ห้องอาบนํ้าฆ่าเช้ือบุคคล สถานที่ล้างอุปกรณ์ 
   8) เครื่องสํารองไฟฟ้า (ถ้ามี) 
   9) ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง (ถ้ามี) 
   10) รั้วรอบฟาร์ม รั้วก้ันแยกระหว่างพ้ืนที่พักอาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ (ถ้ามี) 
   11) สถานที่บําบัดนํ้าเสีย (ถ้ามี) 
  8.2.13 เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะผู้ตรวจประเมิน หรอืคณะกรรมการขอเพ่ิมเติม 
 8.3 สํานักงานปศุสัตว์เขตตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดที่ได้จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  
  8.3.1 กรณีที่ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าไม่สามารถส่งให้คณะกรรมการพิจารณาได้ เช่น มีข้อสงสัยผล
การตรวจประเมิน เอกสารไมค่รบถ้วน ภาพถ่ายไม่ชัดเจน เป็นต้น 
   1) สํานักงานปศุสัตว์เขต จะแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบเอกสารอีกคร้ัง      
   2) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดให้คณะผู้ตรวจประเมินปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ และเสนอ
กลับมาที่สํานักงานปศุสัตว์เขตอีกคร้ัง 
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  8.3.2 กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ สํานักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 8.4 หลังจากการพิจารณา สํานักงานปศุสัตว์เขตจะดําเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการใน
แบบฟอร์มรหสั FM-GAP-CC-01 และจะแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการตามข้อ 9 

9. การดําเนนิการตามที่สาํนกังานปศุสัตว์เขตแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 9.1 ให้การรับรองหรือต่ออายุการรับรอง สํานักงานปศุสัตว์เขตจะดําเนินการจัดทําใบรับรอง และส่ง
ใบรับรองให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และใหส้ํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการส่งใบรับรองให้ผู้ประกอบการ 
 9.2 คงไว้ซึ่งการรับรอง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผู้ประกอบการทราบ 
 9.3 ยกเลิกการรับรอง สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบ เพ่ือขอใบรับรองคืน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบหนังสือยกเลิกการรับรอง โดยสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดต้องติดตามการคืนใบรับรอง
จากผู้ประกอบการ กรณีใบรับรองสูญหาย ให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย 
มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามเอกสารรหัส PM-GAP-CSW-01 
 9.4 พักใช้การรับรอง  
  9.4.1 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับแจ้งจากสํานักงานปศุสัตว์เขต ถึงผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการว่าสถานประกอบการได้รับการพักใช้การรับรอง ให้ดําเนินการตามเอกสารรหัส PM-GAP-CSW-01 
  9.4.2 สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบว่าถูกพักใช้การรับรอง และให้
ผู้ประกอบการหยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ นับแต่วันที่ทราบคําสั่งพักใช้การรับรอง ทั้งน้ี 
การพักใช้การรับรองแต่ละคร้ัง มีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 
  9.4.3 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดคัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน เพ่ือตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกคร้ัง 
ก่อนครบระยะเวลาพักใช้การรับรองอย่างน้อย 15 วัน 
   1) กรณีผู้ประกอบการสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล ให้เสนอสาํนักงานปศุสัตว์เขต 
เพ่ือพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป (กรณีที่ยังอยู่ในช่วงอายุการรับรอง) แต่ถ้าใบรบัรองหมดอายุ ให้ย่ืนขอการ
รับรองใหม ่
   2) กรณีผู้ประกอบการยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ดําเนินการส่งผลการตรวจประเมินให้
คณะกรรมการพิจารณาพักใช้การรับรองต่อเน่ืองจากการพักใช้การรับรองคร้ังที่แล้วอีกครั้ง และหากผลการดําเนินการ
ในรอบที่ 2 พบว่าผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพักใช้การรับรองอีก ถือว่ามีการพักใช้การรับรอง 2 ครั้ง 
ภายในระยะเวลา 3 ปี ให้ดําเนินการเพิกถอนการรับรองต่อไป 
 9.5 เพิกถอนการรับรอง 
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  9.5.1 สํานักงานปศุสตัว์จังหวัดได้รับแจ้งจากสํานักงานปศุสัตว์เขต ถึงผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการว่าสถานประกอบการได้รับการเพิกถอนการรับรอง ให้ดําเนินการตามเอกสารรหัส PM-GAP-CSW-
01 
  9.5.2 สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบว่า ถูกเพิกถอนการรับรอง และ
ให้ผู้ประกอบการหยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ นับแต่วันทีท่ราบคําสั่งเพิกถอนการรับรอง 
และขอใบรับรองคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบคําสั่งน้ัน 
  9.5.3 สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามการขอคืนใบรับรองจากผู้ประกอบการ 
  9.5.4 ผู้ที่ถูกเพิกถอนการรับรอง จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้าน
ปศุสัตว์ เป็นเวลา 3 ปี 

10. การรับการตรวจติดตามภายใน 

 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรับการตรวจติดตามภายในจากสาํนักงานปศุสัตว์เขตในพ้ืนที่ ตามเอกสารรหัส 
PM-GAP-INT-01 และแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-INT-02 

11. เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

 11.1  บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
 11.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับสมัครและฝึกอบรมผู้ประกอบการ รหัส PM-GAP-TRA-01 
 11.3  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การข้ึนทะเบียน การดํารงรักษา พัฒนาความรู้ความสามารถ 
และการประเมนิสมรรถนะ หวัหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
รหัส PM-GAP-REG-01 
 11.4  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจติดตามภายในของหน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติทางการ 
เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-INT-01 
 11.5  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินสําหรับคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-AUD-01 
 11.6  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการยกเลิก การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-CSW-01 

11.7 แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายในของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-INT-02 

11.8 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศสุัตว์ รหสั FM-GAP-AUD-01 
11.9 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมนิการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศสุตัว์ รหสั FM-GAP-AUD-02 
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11.10  แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส 

FM-GAP-AUD-03 
 11.11  แบบฟอร์มรายการเอกสารท่ีคณะผู้ตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ด้านปศุสัตว์ เพ่ือประกอบการพิจารณา รหัส FM-GAP-AUD-04  
 11.12 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-CC-01 
 11.13 แบบฟอร์มการขอรับการฝึกอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์สําหรับผู้ประกอบการ 
รหัส FM-GAP-TRA-01 
 11.14 แบบฟอร์มการขอรับรองแต่ละชนิดสัตว์รหัส FM-GAP-FAM-01 / FM-GAP-FAM-02 / FM-
GAP-FAM-03 / FM-GAP-FAM-04 
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การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมองคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะผู้ตรวจประเมิน รูปแบบการตรวจประเมิน 
การเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การพิจารณาผลการตรวจประเมิน การจัดทํารายงาน เอกสารที่
รวบรวมเสนอให้สํานักงานปศุสัตว์เขต แนวทางการดําเนินการในกรณีที่พ้นระยะเวลาทีกํ่าหนด และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. องค์ประกอบและคณุสมบติัของคณะผู้ตรวจประเมิน 

 4.1 ภายหลังจากที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-FAM-01 หรือ FM-GAP-FAM-02 
หรือ FM-GAP-FAM-03 หรอื FM-GAP-FAM-04 แล้วแต่ชนิดสัตว์ที่ขอรับรอง พร้อมหลักฐานที่เป็นปัจจุบันจาก
ผู้ประกอบการ หรือจากสํานักงานปศุสัตว์อําเภอครบถ้วนและถูกต้อง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะคัดเลือกคณะผู้ตรวจ
ประเมิน จากผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมินจากสํานักงานปศุสัตว์เขต 
เพ่ือดําเนินการตามข้อ 6 ต่อไป  
 4.2 คณะผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจ
ประเมินจะต้องมีบุคคลที่ทําหน้าที่ตรวจประเมินอย่างน้อย 2 คน ซึ่งจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมินจากสํานักงานปศุสัตว์เขต โดยที่ในคณะผู้ตรวจประเมินจะต้องมีหัวหน้าคณะ
ผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมิน มใีบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึงจากสัตวแพทยสภา
อย่างน้อย 1 คน 
  4.2.1 การขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน ใหเ้ป็นไปตามเอกสาร
รหัส PM-GAP-REG-01 
  4.2.2 ทุกคร้ังที่เข้าร่วมตรวจประเมิน หรือตรวจประเมินสถานประกอบการ จะต้องบันทึกข้อมูล
ในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-REG-01 และมีลายเซ็นของผู้ประกอบการหรือผู้จัดการสถานประกอบการ ซึ่งเป็น    
ผู้รับรองการตรวจประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน 
รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการดํารงรักษาและพัฒนาความรู้ความสามารถในการตรวจประเมิน 
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  4.2.3 ผู้ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมิน จะต้องได้รับ
การประเมินสมรรถนะจากปศุสัตว์เขต ตามแบบฟอร์มรหสั FM-GAP-INT-01 
 4.3 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน มีอํานาจหน้าที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ 
ปฏิบัติงานตามคําสั่ง คู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์กําหนด และตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.4 ในการตรวจประเมินอาจมีผูต้รวจประเมินฝึกหัด หรือผู้เช่ียวชาญ หรือผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วม   
คณะผู้ตรวจประเมินด้วยได้ โดยมีบทบาท ดังน้ี 
  4.4.1 ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด สามารถให้ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ หรือเสนอข้อบกพร่องให้แก่        
คณะผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งจัดทําเอกสารประกอบการตรวจประเมิน และอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
คณะผู้ตรวจประเมิน 
  4.4.2 ผู้เช่ียวชาญ ทําหน้าที่ให้ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ ตามประเด็นที่คณะผู้ตรวจประเมินซักถาม 
ภายใต้ความยินยอมหรือการมอบหมายของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินเท่าน้ัน ทั้งน้ี ไม่มีสทิธ์ิในการตัดสินและ
สรุปผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
  4.4.3 ผู้สังเกตการณ์ บุคคลผู้ติดตามมากับคณะผู้ตรวจประเมิน สามารถเข้าร่วมสังเกตในการตรวจ
ประเมินครั้งน้ันได้ ภายใต้การยินยอมของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินเท่าน้ัน ทั้งน้ี ไม่มสีิทธ์ิในการตัดสินและ
สรุปผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
 4.5 คณะผู้ตรวจประเมินจะต้องดําเนินการตรวจประเมินภายใน 45 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดได้รับแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานจากผู้ประกอบการครบถ้วน 

5. รูปแบบการตรวจประเมินสาํหรับคณะผู้ตรวจประเมิน 

 รูปแบบการตรวจประเมิน มี 5 รูปแบบ ดังต่อไปน้ี  
 5.1 การตรวจรับรองใหม่ เป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองคร้ังแรก โดยการตรวจประเมินจะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด  
 5.2 การตรวจติดตามผลการแก้ไข เป็นการตรวจประเมินเพ่ือติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง จากการ
ตรวจประเมินครั้งก่อน  
 5.3 การตรวจติดตาม เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เพ่ือ
ติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง การตรวจประเภทน้ีอาจเลือกตรวจในบางข้อกําหนด เพ่ือบ่งช้ีถึงภาพรวม
ของการปฏิบัติงาน  
 5.4  การตรวจต่ออายุ เป็นการตรวจประเมินเพ่ือการต่ออายุการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้าน
ปศุสัตว์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด ซึ่งจะดําเนินการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ  
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 5.5  การตรวจกรณีพิเศษ เป็นการตรวจสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองซึ่งมีปัญหา มีการร้องเรียน 
มีการโอนกิจการ หรืออ่ืนๆ การตรวจชนิดน้ีอาจไม่แจ้งให้ผูป้ระกอบการทราบล่วงหน้า  
  เหตุที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษได้ มีดังต่อไปน้ี  
  5.5.1 มีเหตุอันควรสงสัยว่าสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมีประสิทธิภาพลดลง เช่น พบ
สารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กําหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  5.5.2 เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วพบว่า ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ หรือเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองที่กรมปศุสัตว์กําหนด ตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารรหัส PM-GAP-GER-01 
  5.5.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ตรวจประเมินเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้  
  5.5.4 มีการโอนกิจการ 
  5.5.5 กรณีอ่ืนๆ ตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ดําเนินการ 

6. การเตรียมการตรวจประเมิน 

 6.1 คณะผู้ตรวจประเมินต้องปฏิบัติตามเอกสารรหัส WI-GAP-BIO-01 
 6.2 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินนัดหมายผู้ประกอบการ โดยใช้แบบฟอร์มรหัส FM-GAP-AUD-01 
จัดส่งแบบฟอร์มให้ผู้ประกอบการ และสําเนาแบบฟอร์มไว้ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
ก่อนการตรวจประเมิน 
 6.3 กรณีการตรวจรับรองใหม่ และตรวจต่ออายุ ต้องดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ตามเอกสาร
รหัส WI-GAP-AUD-01 หรือตัวอย่างนํ้าผึ้งตามเอกสารรหัส WI-GAP-AUD-02  
 6.4 จัดเตรียม แบบฟอร์ม เอกสาร วัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการตรวจประเมิน การเก็บตัวอย่าง
อาหารสัตว์หรือตัวอย่างนํ้าผึ้ง เช่น 
  6.4.1 แบบฟอร์มรหสั FM-GAP-AUD-02 
  6.4.2 แบบฟอร์มรหัส FM-GAP-AUD-03 
  6.4.3 แบบฟอร์มการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ ตามชนิดสัตว์ 
  6.4.4 วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ เช่น ถุงพลาสติกสําหรับบรรจุตัวอย่างอาหารสัตว์ 
ซองกระดาษสีนํ้าตาลของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จํานวน 3 ชุด เป็นต้น 
  6.4.5 วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับเก็บตัวอย่างนํ้าผึ้ง เช่น ขวดที่แห้งสะอาดพร้อมป้ายรายละเอียด 
จํานวน 2 ขวด 
  6.4.6 วัสดุ อุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับการตรวจประเมินและการเก็บตัวอย่าง 
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 6.5 การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ และนํ้าผึ้ง ใหผู้้ตรวจประเมินประสานงานกับห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
เพ่ือสอบถามและศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการรักษาคุณภาพตัวอย่าง การจัดส่ง
ตัวอย่าง เป็นต้น  

7. การตรวจประเมิน 

 ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 7.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening Meeting) 
  หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับผู้ประกอบการ หรือผู้แทน และผูท้ี่
เก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ 
  7.1.1 เป็นการแนะนําคณะผู้ตรวจประเมินต่อผู้ประกอบการ หรือผู้แทน และผูท้ี่เก่ียวข้อง  
  7.1.2 เพ่ือเป็นการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 
  7.1.3 เพ่ือช้ีแจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน 
  7.1.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบการ 
  7.1.5 เพ่ือเป็นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่จาํเป็น
สําหรับคณะผูต้รวจประเมิน และความเป็นปัจจุบันของเอกสารที่ได้รับ 
  7.1.6 เพ่ือยืนยันวันและเวลาในการประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting) 
  7.1.7 เพ่ือทําความเข้าใจและถาม – ตอบข้อสงสัย ในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องกําหนดการ
ตรวจประเมิน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 7.2  การตรวจประเมิน 
  7.2.1 ให้คณะผู้ตรวจประเมินใช้แบบฟอร์มการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
ตามชนิดสัตว์ที่ตรวจประเมิน  
  7.2.2 วิธีการตรวจประเมินประกอบด้วย 
   1) การสมัภาษณ ์ขอ้มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจากแหล่งข้อมูลทีน่่าเช่ือถือ เช่น 
โดยการสังเกต การวัด และการบันทึก เป็นต้น 
   2) การตรวจเอกสารและบันทึก 
   3) การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพ้ืนที่ที่ตรวจ  
  7.2.3 บันทึกสิ่งที่อาจเป็นเหตุนําไปสู่ความไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ทั้งน้ี อาจตรวจประเมิน
รายละเอียดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในแบบฟอร์มการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ก็ได้  
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  7.2.4 ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงกําหนดการตรวจ
ประเมินได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู้ประกอบการ เพ่ือให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
และบรรลุวัตถปุระสงค์ของการตรวจประเมิน 
  7.2.5  กรณีการตรวจรับรองใหม่และการตรวจต่ออายุ  
   1) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ หรือตัวอย่างนํ้าผึ้ง 
พร้อมทั้งส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบ เพ่ือตรวจวิเคราะห์ตามรายการทดสอบที่กรมปศุสัตว์ได้กําหนด  
   2) คณะผู้ตรวจประเมนิติดตามผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ หรือนํ้าผึ้งด้วย 
   3) แนะนําผู้ประกอบการในการเก็บตัวอย่างนํ้าที่ให้สัตว์กิน 
   4) ในระหว่างการตรวจประเมิน ให้คณะผูต้รวจประเมินประสานงานกับผู้ประกอบการ 
เพ่ือขอข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
    4.1) แผนผังโครงสรา้งองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม (ถ้ามี) 
    4.2) แผนผังสถานประกอบการ แผนผังโรงเรือน ขนาดของแต่ละโรงเรือน (ความกว้าง 
x ความยาว x ความสูง) จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อโรงเรือน (ถา้มี) 
    4.3) ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการหรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
    - ระบบการควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ  
    - ระบบการบันทึกข้อมลูของฟาร์มทีส่ามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์น้ันๆ  
    - ระบบการกําจัดของเสียและนํ้าเสีย (ถ้ามี) 
    - ระบบการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืน แสงสว่าง (ถ้ามี) 
    - ระบบการแจ้งเตือน (Alarm) (ถ้ามี) 
    - จํานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และตําแหน่งที่จัดวาง (ถ้ามี) 
    4.4) ภาพถ่ายแสดงสภาพภายในสถานประกอบการในจุดที่สําคญั เช่น  
    - ภาพมุมกว้างของสถานประกอบการ ที่ประกอบด้วยช่ือสถานประกอบการ  
    - ระบบการฆ่าเช้ือโรคของบุคคล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
    - สภาพทั่วไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
    - สถานที่เก็บอุปกรณ์ อาหารสัตว์ สารเคมี ยา วัคซีน  
    - สถานที่ทําลายซาก ขยะมลูฝอย 
    - ระบบการควบคุมสัตว์พาหะ  
    - ระบบระบายนํ้าเสียจากโรงเรอืน บ้านพักอาศัย สถานที่พ่นยาฆ่าเช้ือยานพาหนะ 
ห้องอาบนํ้าฆ่าเช้ือบุคคล สถานที่ล้างอุปกรณ์ 
    - เครื่องสํารองไฟฟ้า (ถ้ามี) 
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    - ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง (ถ้ามี) 
    - รั้วรอบฟาร์ม รั้วก้ันแยกระหว่างพ้ืนที่พักอาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ (ถา้มี) 
    - สถานที่บําบัดนํ้าเสีย (ถ้ามี) 
    4.5) อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจประเมิน 
 7.3  สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ 
 7.4 การประชุมคณะผู้ตรวจประเมิน 
  7.4.1 หลังจากเสร็จสิน้การตรวจประเมิน คณะผูต้รวจประเมินต้องประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปว่าสิ่งที่
ตรวจพบรายการใดถือเป็นข้อบกพร่อง ร่วมกันพิจารณาและจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน ตามข้อ 8 
  7.4.2 การเขียนรายงานข้อบกพร่องต้องกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และให้อ้างถึง
ข้อกําหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน   โดยเขียนรายงานข้อบกพร่อง ในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-AUD-03 
 7.5  การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting) หลังจากประชุมคณะผู้ตรวจประเมินแล้วเสร็จ 
หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการประชุมปิดการตรวจประเมิน เพ่ือแจ้งผลการตรวจประเมิน ตามข้อ 8 ให้
ผู้ประกอบการได้รับทราบ และทําความเข้าใจในผลการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน   

8. การพิจารณา และการจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน 

 8.1 กรณีไม่พบข้อบกพร่อง และ/หรือมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการดังน้ี 
  8.1.1 แจ้งผลการตรวจประเมินกับผู้ประกอบการหรือผู้แทน จัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน
ในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-AUD-02 โดยที่ทั้ง 2 ฝ่าย ต้องลงนามในแบบฟอร์ม และมอบสําเนาแบบฟอร์มให้
ผู้ประกอบการทราบภายใน 5 วันทําการ  
  8.1.2 รวบรวมเอกสารทั้งหมด ตามข้อ 9 ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีเอกสารครบถ้วน 
 8.2 กรณีพบข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการดังน้ี 
  8.2.1 กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องไม่รุนแรง  
   1) แจ้งผลการตรวจประเมินกับผูป้ระกอบการหรือผู้แทน จัดทาํรายงานผลการตรวจประเมิน
ในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-AUD-02 และแบบฟอร์มรหสั FM-GAP-AUD-03 โดยที่ทั้ง 2 ฝ่าย ต้องลงนามใน
แบบฟอร์ม และมอบสําเนาแบบฟอร์มให้ผูป้ระกอบการทราบภายใน 5 วันทําการ 
   2) แจ้งผู้ประกอบการ ให้จัดทําแนวทางการแก้ไขให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาภายใน 
15 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน 
    - หากผู้ประกอบการ ไม่จัดทําแนวทางการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้คณะ
ผู้ตรวจประเมินจัดทําหนังสือแจ้งเตือนให้ส่งแนวทางการแก้ไขอีกครั้ง (ครั้งที่2) ภายใน 15 วัน รวมเป็น 30 วัน นับจาก
วันที่ตรวจประเมิน  
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    - เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดคร้ังที่ 2 แต่ผู้ประกอบการยังไม่ส่งแนวทางการแก้ไข 
ให้คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตามข้อ 10 
   3) หลังจากที่ผู้ประกอบการ ส่งแนวทางการแก้ไขมาแล้ว ใหค้ณะผู้ตรวจประเมินพิจารณา
แนวทางตามท่ีผู้ประกอบการเสนอ หากเหน็ว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมเอกสาร
ทั้งหมด ตามข้อ 9 ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีเอกสารครบถ้วน 
  8.2.2 กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง  
   1) ดําเนินการเหมือนข้อ 8.2.1 ข้อย่อย 1) – 2) 
   2) หลงัจากทีผู่้ประกอบการจัดทาํแนวทางการแก้ไขมาแล้ว ใหค้ณะผู้ตรวจประเมินพิจารณา
แนวทางการแก้ไขตามท่ีผู้ประกอบการเสนอ หากเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินนัดหมาย
ผู้ประกอบการ และดําเนินการตามข้อ 7 เพ่ือตรวจติดตามผลการแก้ไข ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินดําเนินการตามข้อ 10  
   3) เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินได้ทําการตรวจติดตามผลการแก้ไขแล้วพบว่า ผู้ประกอบการได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดเรียบร้อยครบถ้วน ให้คณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมเอกสารทั้งหมด 
ตามข้อ 9 ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีเอกสารครบถ้วน 
  8.2.3  กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง และข้อบกพร่องไม่รุนแรง ให้ดําเนินการเหมือนข้อ 8.2.2  
 8.3 ถ้าคณะผู้ตรวจประเมินพบหรือรับทราบว่าผู้ประกอบการเป็นไปตามกรณีใดกรณีหน่ึงที่นําไปสู่การ
พิจารณายกเลิกการรับรอง หรือพักใช้การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรอง  
  8.3.1 ให้คณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่เพียงพอ และเอกสารทั้งหมด ตามข้อ 9 
ภายใน 7 วันทาํการ นับจากวันที่มีเอกสารครบถ้วน และแจ้งให้ผู้ประการทราบ ตามแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-AUD-02 
  8.3.2 สาเหตุที่นําไปสู่การพิจารณายกเลกิการรับรอง หรือพักใช้การรับรอง หรอืเพิกถอนการรับรอง 
มีดังต่อไปน้ี 
   1) ยกเลิกการรับรอง  
    - ผู้ประกอบการเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง  
    - ผู้ประกอบการตายและไม่มีผู้รับโอนกิจการที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขสําหรับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 
    - ผู้ประกอบการแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร  
    - มีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรอง และผูป้ระกอบการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    - ใบรับรองสิ้นสภาพกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ดําเนินการย่ืนต่ออายุการรับรอง 
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   2) พักใช้การรับรอง  
    - ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข และคณะผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนให้จัดส่งแนวทาง 
การแก้ไขตามระยะเวลาที่กําหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน 
    - พ้นระยะเวลาท่ีให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
    - พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการ 
   3) เพิกถอนการรับรอง  
    - ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 
ของเอกสารรหัส PM-GAP-GER-01 หรือมีผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง ตัวอย่างเช่น ปลอมแปลงเอกสาร การปลอม
ใบรับรอง การแก้ไขใบรับรอง การนําผลผลติที่ไม่ได้รับการรับรองมากล่าวอ้าง เป็นต้น 
    - มีการใช้สารต้องห้ามในสถานประกอบการหรือตรวจพบในผลผลิต  
    - ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรอง 2 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 
    - มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองกระทําผิดต่อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

9. เอกสารที่รวบรวมเสนอให้สํานักงานปศุสัตว์เขต  

 คณะผู้ตรวจประเมินจัดทําแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-AUD-04 และรวบรวมแบบฟอร์ม เอกสาร ข้อมูล 
ภาพถ่าย ผลการตรวจวิเคราะห์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเสนอสํานักงานปศุสัตว์เขต ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีเอกสารครบถ้วน เอกสารที่รวบรวมมีดังน้ี  
 9.1 แบบฟอร์มการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ตามชนิดสัตว์ 
 9.2 แบบฟอร์มรหสั FM-GAP-AUD-01 
 9.3 แบบฟอร์มรหสั FM-GAP-AUD-02 
 9.4 แบบฟอร์มรหสั FM-GAP-AUD-03 (ถ้ามี) 
 9.5 แนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการในกรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง (ถ้ามี ในกรณีเขยีนแยกจากใน
แบบฟอร์มรหสั FM-GAP-AUD-03) 

กรณีตรวจรับรองใหม่ และตรวจต่ออายุ ให้รวบรวมเอกสารเพ่ิมเติม 
 9.6 แบบฟอร์มการขอรับรองแต่ละชนิดสัตว์รหัส FM-GAP-FAM-01 / FM-GAP-FAM-02 / FM-GAP-
FAM-03 / FM-GAP-FAM-04  
 9.7 ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ หรือนํ้าผึ้ง  
 9.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า  



หน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การตรวจประเมินสําหรับคณะผู้ตรวจประเมิน

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
PM-GAP-AUD-01 1 9/ 11
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
 9.9 แผนผังโครงสรา้งองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม (ถ้ามี) 
 9.10 แผนผังสถานประกอบการ แผนผังโรงเรือน ขนาดของแต่ละโรงเรือน (ความกว้าง x ความยาว x 
ความสูง) จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อโรงเรือน (ถ้ามี) 
 9.11 ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการหรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
  9.11.1 ระบบการควบคุมและกําจัดสัตว์พาหะ  
  9.11.2 ระบบการบันทึกข้อมูลของฟาร์มทีส่ามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์น้ันๆ 
  9.11.3 ระบบการกําจัดของเสียและนํ้าเสีย (ถ้ามี) 
  9.11.4 ระบบการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืน แสงสว่าง (ถ้ามี) 
  9.11.5 ระบบการแจ้งเตือน (Alarm) (ถ้ามี) 
  9.11.6 จํานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และตําแหน่งที่จัดวาง (ถ้ามี) 
 9.12 ภาพถ่ายแสดงสภาพภายในสถานประกอบการในจุดที่สําคัญ เช่น  
  9.12.1 ภาพมุมกว้างของสถานประกอบการ ที่ประกอบด้วยช่ือสถานประกอบการ  
  9.12.2 ระบบการฆ่าเช้ือโรคของบุคคล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
  9.12.3 สภาพทั่วไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
  9.12.4 สถานที่เก็บอุปกรณ์ อาหารสัตว์ สารเคมี ยา วัคซนี  
  9.12.5 สถานที่ทําลายซาก ขยะมูลฝอย  
  9.12.6 ระบบการควบคุมสัตว์พาหะ 
  9.12.7 ระบบระบายนํ้าเสียจากโรงเรือน บ้านพักอาศัย สถานที่พ่นยาฆ่าเช้ือยานพาหนะ ห้อง
อาบนํ้าฆ่าเช้ือบุคคล สถานทีล่้างอุปกรณ์ 
  9.12.8 เครื่องสํารองไฟฟ้า (ถ้ามี) 
  9.12.9 ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง (ถ้ามี) 
  9.12.10 รั้วรอบฟาร์ม รั้วก้ันแยกระหว่างพ้ืนที่พักอาศัยและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ (ถ้ามี) 
  9.12.11  สถานที่บําบัดนํ้าเสีย (ถ้ามี) 
 9.13 เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะผูต้รวจประเมิน หรือคณะกรรมการขอเพ่ิมเติม 

10. แนวทางการดําเนินการในกรณีที่พน้ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 10.1 คณะผู้ตรวจประเมินรับทราบเหตุ ดังต่อไปน้ี 
  10.1.1 ผู้ประกอบการไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 15 วัน และคณะผู้ตรวจประเมินมีหนังสือ
แจ้งเตือนให้ส่งแนวทางการแก้ไขอีกคร้ัง (ครั้งที่ 2) รวมเป็น 30 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน 
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  10.1.2  พ้นระยะเวลาท่ีให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา   
3 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน  
 10.2 คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการดังน้ี 
  10.2.1 กรณีที่เป็นการตรวจรับรองใหม่ ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งผู้ประกอบการว่า เมื่อมีความ
พร้อมที่จะรับการตรวจประเมิน ให้ย่ืนขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์อีกคร้ังที่สํานักงานปศุ
สัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  10.2.2 กรณีที่เป็นการตรวจติดตาม หรือการตรวจต่ออายุ  
   1) รวบรวมเอกสารทั้งหมดตามข้อ 9 และหลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าคณะผู้ตรวจประเมิน
มีการแจ้งผู้ประกอบการให้ดําเนินการและพ้นระยะเวลาท่ีกําหนดแล้ว 
   2) เสนอพักใช้การรับรองต่อคณะกรรมการ 

11. การอุทธรณ์ 

 11.1 ในกรณีทีผู่้ตรวจประเมินไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้ผู้ตรวจประเมินย่ืน
อุทธรณ์ โดยทาํหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรย่ืนต่อผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ 
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 11.2 กรมปศุสัตว์จะพิจารณาคําอุทธรณ์ โดยระหว่างการพิจารณาคําอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการ
พิจารณายังมีผลบังคับใช้อยู่ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

12. เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

 12.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
 12.2 ข้อกําหนดทั่วไปในการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GER-01 
 12.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การข้ึนทะเบียน การดํารงรักษา พัฒนาความรู้ความสามารถ
และการประเมนิสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมนิการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
รหัส PM-GAP-REG-01 
 12.4 วิธีการปฏิบัติงานตามหลักของความปลอดภัยทางชีวภาพ รหัส WI-GAP-BIO-01 
 12.5 วิธีการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ รหัส WI-GAP-AUD-01 
 12.6 วิธีการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างนํ้าผึ้ง รหัส WI-GAP-AUD-02 
 12.7 วิธีการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างนํ้า รหัส WI-GAP-AUD-03 
 12.8  แบบฟอร์มบันทึกประวัติการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-
REG-01 
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 12.9 แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-INT-01 
 12.10 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-AUD-01 
 12.11 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-AUD-02 
 12.12 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส  
FM-GAP-AUD-03 
 12.13 แบบฟอร์มรายการเอกสารที่คณะผู้ตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ เพ่ือประกอบการพิจารณา รหัส FM-GAP-AUD-04 
 12.14 แบบฟอร์มการขอรับรองแต่ละชนิดสัตว์ รหัส FM-GAP-FAM-01 / FM-GAP-FAM-02 /       
FM-GAP-FAM-03 / FM-GAP-FAM-04 
 12.15 แบบฟอร์มการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ตามชนิดสัตว์ 
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1. วัตถุประสงค ์

 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ในสถานประกอบการ และส่งตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินสามรถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบข่าย   

วิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ และส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์และสารตกค้างจากห้องปฏิบัติการ 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. วัสดุ อุปกรณ์ 

 4.1 ถุงพลาสติกสําหรับบรรจุตัวอย่างอาหารสัตว์ จํานวน 3 ซอง 
 4.2 ซองกระดาษสีนํ้าตาลของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จํานวน 3 ซอง 
 4.3 อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง 

5. แบบฟอร์ม 

 5.1 ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดเตรียมแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
  5.1.1 แบบฟอร์มขอส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ (รหัส BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_01) ออกวันที ่
9/01/58 
  5.1.2 แบบฟอร์มเอกสารรายละเอียดตัวอย่างอาหารสัตว์ (รหัส BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_01/1) 
ออกวันที่ 28/07/57 
  5.1.3 บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ (แบบ 2) 
 5.2 แบบฟอร์มข้อ 5.1.1 และ 5.1.2 ก่อนนํามาใช้ต้องตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของแบบฟอร์มที่
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
 5.3 แบบฟอร์มข้อ 5.1.3 ก่อนนํามาใช้ต้องตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของแบบฟอร์มที่กองควบคุมอาหาร
และยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

6.  รายละเอียดวิธีการปฏิบติังาน  

 6.1 คณะผู้ตรวจประเมินเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ระยะให้ผลผลิตจากฟาร์ม ที่ขอรับการรับรองหรือต่อ
อายุการรับรอง จํานวนฟาร์มละ 1 ตัวอย่าง 
  6.1.1 ฟาร์มสุกรขุน ไก่เน้ือ เป็ดเน้ือ ให้เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ในระยะสุดท้ายก่อนจําหน่าย  
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  6.1.2 ฟาร์มเป็ดไข่ ไก่ไข่ นกกระทา ไก่พันธ์ุ (ระยะให้ไข่) และเป็ดพันธ์ุ (ระยะให้ไข่) ให้เก็บ
ตัวอย่างอาหารสัตว์ในระยะให้ไข่  
  6.1.3 กรณีที่ดําเนินการตรวจประเมินฟาร์มในระยะที่สัตว์ไม่ให้ผลผลิต ให้เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์
ในระหว่างการตรวจติดตามผล 
 6.2 คณะผู้ตรวจประเมินสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่มีลักษณะแห้งไม่เปียกนํ้า จากรางอาหารหรือจาก
ถุงอาหารสัตว์ที่จะเทให้สัตว์กินถุงเดียวกัน โดยสุ่มตักประมาณ 5-10 จุด แล้วนํามาผสมให้เข้ากัน เพ่ือรวมเป็น    
1 ตัวอย่าง แล้วแยกออกเป็น 3 ส่วนๆ ละ 500 กรัมโดยประมาณ บรรจุในถุงพลาสติกและใส่ในซองกระดาษ      
สีนํ้าตาลอีกช้ันหน่ึง พร้อมกรอกรายละเอียดบนซองและลงนามให้ครบถว้น 
   6.2.1 จัดทําบันทกึขอ้ความ เรือ่ง ส่งตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือตรวจวิเคราะห ์ และกรอกรายละเอียด
ในแบบส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ พร้อมนําตัวอย่างอาหารสัตว์ถุงที่ 1 ส่งให้กับ สตส. หรอื ศวพ. เพ่ือตรวจวิเคราะห์  
   6.2.2 จัดทําบันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ และมอบสําเนาบันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
พร้อมอาหารสัตว์ถุงที่ 2 ให้ผูป้ระกอบการเก็บรักษาไว้ ในที่สะอาด แห้ง ไม่มแีสงแดด ไม่มีมดหรือแมลง และห้าม
เปิดถุง จนกว่าจะได้ทราบผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ 
   6.2.3 คณะผู้ตรวจประเมินเก็บรักษาตัวอย่างอาหารสัตว์ถุงที่ 3 ไว้ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กรณทีี่
การตรวจ Screening test ให้ผลบวก สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ที่สํานักงาน      
ปศุสัตว์จังหวัดเก็บไว้ ให้ สตส. เพ่ือตรวจยืนยันผลการทดสอบ 
   6.2.4 การเก็บรักษาตัวอย่างอาหารสัตว์ ให้เก็บไว้อย่างน้อย 6 เดือน   
  6.3 การนําส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ต้องพยายามรักษาสภาพตัวอย่างให้อยู่ในสภาพปกติ โดยระมัดระวัง
ตัวอย่างไม่ให้ถูกแสงแดดและความร้อน ซึ่งจะมีผลทําให้ตัวอย่างและสารที่ปนเป้ือนเสื่อมสลาย หรือเปลี่ยนสภาพไป
จากปกติได้ 

7. รายการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์และวิธีวิเคราะห์ 

ชนิดตัวอย่าง 
รายการวิเคราะห์ 

วิธีวิเคราะห์ 
สตส. ศวพ. 

ฟาร์มโคนม โคเน้ือ 
แพะเน้ือ แพะนม   
แกะเน้ือ (อาหารข้น) 
     
  

 - Aflatoxin ชนิด B1  -   Vicam 
 - เน้ือ  กระดูกป่น  -   กล้องจุลทรรศน์ / ชุดตรวจสอบ 
     
 - Nitrofuran group  - Nitrofuran group      Screening  test 
 - Oxytetracycline  - Oxytetracycline      (ผล + ve  ส่ง confirm สตส.) 
 - Chlortetracycline  - Chlortetracycline   
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ชนิดตัวอย่าง 
รายการวิเคราะห์ 

วิธีวิเคราะห์ 
สตส. ศวพ. 

ฟาร์มสุกร 

 - Nitrofuran group  - Nitrofuran group      Screening  test 
 - Oxytetracycline  - Oxytetracycline      (ผล + ve  ส่ง confirm สตส.) 
 - Chlortetracycline  - Chlortetracycline   
 - Beta  - Agonist *  - Beta  - Agonist *   

ฟาร์มสัตว์ปีก (อาหาร
ไก่เน้ือ ไก่ไข่ ไก่พันธ์ุ 
เป็ดเน้ือ เป็ดไข่     
เป็ดพันธ์ุ นกกระทา 
นกเขาชวาเสียง)  

 - Nitrofuran group  - Nitrofuran group      Screening  test 
 - Oxytetracycline  - Oxytetracycline      (ผล + ve  ส่ง confirm สตส.) 
 - Chlortetracycline  - Chlortetracycline       
 - Chloramphenicol  -      Charm - 2 
   

หมายเหตุ   *   Beta  - Agonist  ใช้ผลของโครงการ แก้ไขปัญหาสารเร่งเน้ือแดง 

8. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 8.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
 8.2 แบบฟอร์มขอส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ 
 8.3 แบบฟอร์มเอกสารรายละเอียดตัวอย่างอาหารสัตว์ 
 8.4 บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ (แบบ 2) 
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1. วัตถุประสงค ์

 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างนํ้าผึ้งในฟาร์มผึ้ง และส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบข่าย  

วิธีการเก็บตัวอย่างนํ้าผึ้ง และส่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าผึ้ง 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. วัสดุ อุปกรณ์ 

 4.1 ขวดที่แห้งสะอาดพร้อมป้ายรายละเอียด จํานวน 2 ขวด 

5. แบบฟอร์ม 

 5.1 ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดเตรียมแบบฟอร์มขอส่งตัวอย่างเนื้อและผลิตภัณฑ์ (รหัส BQCLP_FORM 064) 
ออกวันที่ 9/01/58 
 5.2 ก่อนนําแบบฟอร์มมาใช้ ต้องตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของแบบฟอร์มที่สํานักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

6.  รายละเอียดวิธีการปฏิบติังาน  

 6.1 คณะผู้ตรวจประเมินเก็บตัวอย่างนํ้าผึ้งจากฟาร์มผึ้ง จํานวน 1 ตัวอย่าง บรรจุใน 2 ขวด ขวดละประมาณ 
250 ซี.ซี.  โดยเก็บก่อนที่จะมีการบรรจุลงถังรวมนํ้าผึ้ง และระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ขวดตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
  6.1.1 ระบุช่ือที่อยู่ฟาร์ม และที่ต้ังรังผึ้ง (แหล่งที่ได้ตัวอย่างนํ้าผึ้ง) 
  6.1.2 วัน เดือน ปีที่เก็บตัวอย่างนํ้าผึ้ง 
 6.2 กรณีที่การตรวจประเมินไม่ตรงกับช่วงที่มีการสลัดนํ้าผึ้ง ให้เก็บตัวอย่างนํ้าผึ้งที่บรรจุขวดแล้ว 
 6.3 คณะผู้ตรวจประเมินกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม พร้อมตัวอย่างนํ้าผึ้งขวดที่ 1 เพ่ือตรวจวิเคราะห์
ที่กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเน้ือสัตว์ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
 6.4 คณะผู้ตรวจประเมินมอบตัวอย่างนํ้าผึ้งขวดที่ 2 ให้ผู้ประกอบการเก็บรักษาไว้ในที่สะอาด แห้ง ไมม่ี
แสงแดด ไม่มมีดหรือแมลง และห้ามเปิดขวด จนกว่าจะได้ทราบผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ 
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7. รายการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําผึ้งและวิธีวิเคราะห์ 

ชนิดตัวอย่าง รายการวิเคราะห์ วิธีวิเคราะห์ 
     นํ้าผึ้ง    - Chloramphenicol      LC - MS 
  - Oxytetracycline   
   - Chlortetracycline   
   - Sulphonamides   
   - Tylrosin   
   - Organochlorine  pesticides ( OCPs)      GC - MS - MS 
            Aldrin  + Dieldrin   
            Heptachlor + heptachlor  epoxide   
           Chlordane   
           DDT   
   - Organophosphorus pesticides ( OPPs)       GC - MS - MS 
           Coumaphos   
           Malathion   

8. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 8.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
 8.2 แบบฟอร์มขอส่งตัวอย่างเนื้อและผลิตภัณฑ์ 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้คณะผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบการ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างนํ้าใน
สถานประกอบการ และส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย  

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมข้อแนะนําสําหรับผู้ประกอบการ วิธีการเก็บตัวอย่าง และรายการวิเคราะห์
ตัวอย่างนํ้าภายในสถานประกอบการ 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. รายละเอียดวิธีการปฏิบติังาน 

 4.1 ในระหว่างการตรวจประเมิน สถานประกอบการที่ขอรับการรับรองหรือต่ออายุการรับรอง ให้คณะ
ผู้ตรวจประเมินแนะนําผู้ประกอบการในการเก็บตัวอย่างนํ้าที่ให้สัตว์กิน ดังน้ี 
  4.1.1 ผู้ประกอบการต้องสอบถามและศึกษารายละเอียด วิธีการเก็บตัวอย่างนํ้า ปริมาณที่เก็บ 
วิธีการรักษาคุณภาพตัวอย่าง การจัดส่งตัวอย่าง เป็นต้น จากห้องปฏิบัติการที่จะส่งตรวจวิเคราะห์ 
  4.1.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะ และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการเก็บและส่งตรวจตัวอย่างนํ้า ตามท่ี
ห้องปฏิบัติการได้แนะนําไว้ 
  4.1.3 เก็บตัวอย่างนํ้าที่ให้สัตว์กิน เก็บตัวอย่างนํ้าให้ถูกวิธี ได้ปริมาณ และจํานวนที่เพียงพอตามที่
ห้องปฏิบัติการกําหนดไว้ พร้อมบันทึกรายละเอียดที่จําเป็นให้ครบถ้วนและสามารถสอบย้อนกลับได้ เช่น ช่ือของ
สถานประกอบการ ช่ือผู้ประกอบการ สถานที่เก็บตัวอย่างนํ้า ประเภทของตัวอย่างนํ้า วันที่เก็บตัวอย่างนํ้า เป็นต้น 
   4.1.4 ส่งตัวอย่างนํ้าไปยังห้องปฏิบัติการ เพ่ือตรวจวิเคราะห์ตามรายการทดสอบคุณภาพนํ้าที่ 
กรมปศุสัตว์ได้กําหนด และติดตามผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าด้วย  
   4.1.5 เมื่อได้ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าจากห้องปฏิบัติการแล้ว ผู้ประกอบการต้องส่งผลให้
คณะผู้ตรวจประเมินที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 4.2 เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินได้รับผลการตรวจวิเคราะห์นํ้าที่ได้รับจากผู้ประกอบการ ให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินพิจารณาผล โดยต้องคํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อตัวสัตว์ และผลผลิตทีไ่ด้จากสัตว์ ถ้าพิจารณาแล้ว
อาจส่งผลกระทบ ใหแ้จ้งผู้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
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5. รายการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําบริโภค 

 นํ้าบริโภค มีรายการวิเคราะห์ ดังน้ี คุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะทางฟิสิกส์ คุณลักษณะทางเคมี 
คุณลกัษณะสารท่ีเป็นพิษ และคุณลกัษณะทางจุลชีววิทยา ผลการวิเคราะห์ต้องเป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนํ้าบริโภค (อ้างอิงจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่3470 (พ.ศ.2549) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เร่ือง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
นํ้าบริโภค เล่ม 1 ข้อกําหนดเกณฑ์คณุภาพ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนํ้าบริโภค (มอก.257-2549) 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 64 ง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549) มีรายละเอียดดังน้ี 

 5.1  คุณลักษณะท่ัวไป 
ต้องปราศจากสิ่งแปลกปลอมและกลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นที่น่ารังเกียจ 

5.2  คุณลักษณะทางฟิสิกส์ 
1. สี ต้องไม่เกิน 5 หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์ (platinum-cobalt scale) 
2. ความขุ่น ต้องไม่เกิน 5 หน่วยเอ็นทียู (nephelometric turbidity unit, NTU) 
3. ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 

5.3  คุณลักษณะทางเคมี 

รายการ 
เกณฑ์ที่กําหนดสูงสุด (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร) 
น้ําบริโภค ประเภทที่ 1 

บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนทิ 
น้ําบริโภค  ประเภทที่ 2 
ไม่บรรจุในภาชนะบรรจุ 

ปริมาณสารทีล่ะลายทั้งหมด  
(total dissolved solids) 

500 600 

เหล็ก  0.3 ไม่ได้กําหนด 
แมงกานีส 0.05 0.1 
ทองแดง  1 ไม่ได้กําหนด 
สังกะสี  3 ไม่ได้กําหนด 
ความกระด้างทั้งหมด  
(คํานวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) 

100 300 

ซัลเฟต 200 250 
คลอไรด์  250 ไม่ได้กําหนด 
ฟลูออไรด์ 0.7 1 
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รายการ 
เกณฑ์ที่กําหนดสูงสุด (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร) 
น้ําบริโภค ประเภทที่ 1 

บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนทิ 
น้ําบริโภค  ประเภทที่ 2 
ไม่บรรจุในภาชนะบรรจุ 

ไนเทรต (คํานวณเป็นไนโตรเจน) 4 10 
ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซลัโฟเนต  0.2 ไม่ได้กําหนด 
ฟีนอลิกซับสแตนซ์  0.001 0.005 

5.4 คุณลักษณะสารท่ีเป็นพิษ 

รายการ เกณฑ์ที่กําหนดสูงสุด (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร) 
ปรอท 0.001 
ตะก่ัว 0.01 
สารหนู 0.01 
ซิลีเนียม 0.01 
โครเมียม 0.05 
ไซยาไนด์ 0.07 
แคดเมียม 0.003 
แบเรียม 0.7 

5.5 จุลินทรีย์ที่มีในน้ําบริโภค 
รายการ ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนด 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ต้องน้อยกว่า 1.1 ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli)  ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 ลกูบาศก์เซนติเมตร 
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 ลกูบาศก์เซนติเมตร 
ซาลโมเนลลา (Salmonella) ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

* ในกรณทีี่มีโรคระบาดทางน้ําในท้องถิ่นน้ัน ให้ตรวจจุลินทรย์ีที่เป็นสาเหตุของโรคระบาดในขณะน้ันด้วย เช่น 
อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ บิด 
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6. รายการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําบาดาล 

 นํ้าบาดาลมีรายการวิเคราะห ์ดังน้ี คณุลักษณะทางกายภาพ คณุลกัษณะทางเคม ีคณุลกัษณะสาร ทีเ่ป็นพิษ 
และคุณลกัษณะทางจุลชีววิทยา ผลการวิเคราะห์ต้องเป็นไปตามที่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาลที่จะ
ใช้บริโภค (อ้างอิงจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551) มีรายละเอียดดังน้ี 

6.1 คุณลักษณะทางกายภาพ 
รายการ เกณฑ์กําหนดท่ีเหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

สี (Color) หน่วย แพลทินัม-โคบอลต์ 5 15 
ความขุ่น (Turbidity) หน่วยความขุ่น 5 20 
ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 7.0 – 8.5 6.5 – 9.2 

6.2 คุณลักษณะทางเคมี (หน่วย มิลลิกรัมต่อลติร) 
รายการ เกณฑ์กําหนดท่ีเหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

เหล็ก (Fe) ไม่เกินกว่า 0.5 1.0 
แมงกานีส (Mn) ไม่เกินกว่า 0.3 0.5 
ทองแดง (cu) ไม่เกินกว่า 1.0 1.5 
สังกะสี (Zn) ไม่เกินกว่า 5.0 15 
ซัลเฟต (SO4) ไม่เกินกว่า 200 250 
คลอไรด์ (Cl) ไม่เกินกว่า 250 600 
ฟลูออไรด์ (F) ไม่เกินกว่า 0.7 1.0 
ไนเตรท (NO3) ไม่เกินกว่า 45 45 
ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCo3)   ไม่เกินกว่า 300 500 
ความกระด้างถาวร 
(Non-carbonate hardness as CaCo3) 

ไม่เกินกว่า 200 250 

ปริมาณมวลสารท้ังหมดที่ละลายได้ 
(Total dissolved solids) 

ไม่เกินกว่า 600 1,200 
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6.3 คุณลักษณะท่ีเป็นพิษ (หน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร) 

รายการ เกณฑ์กําหนดท่ีเหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
สารหนู (As) ต้องไม่มีเลย 0.05 
ไซยาไนด์ (CN) ต้องไม่มีเลย 0.1 
ตะก่ัว (Pb) ต้องไม่มีเลย 0.05 
ปรอท (Hg) ต้องไม่มีเลย 0.001 
แคดเมียม (Cd) ต้องไม่มีเลย 0.01 
ซิลิเนียม (Se) ต้องไม่มีเลย 0.01 

6.4 คุณลักษณะทางบัคเตร/ีแบคทีเรีย 
รายการ เกณฑ์กําหนดท่ีเหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

Standard plate count    
ไม่เกินกว่า 500  

โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
- 

Most probable numble of Coliform 
organism (MPN) 

น้อยกว่า 2.2  
ต่อร้อยลูกบาศก์เซนติเมตร 

- 

E.coli ต้องไม่มีเลย - 

7. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 7.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต ใหส้ามารถดําเนินการเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันและมีประสทิธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต ในการรับสมัครฝกึอบรม
ผู้ประกอบการ ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากคณะผู้ตรวจประเมิน การดําเนินการตามผลการพิจารณา การข้ึนทะเบียน
และการประเมนิสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน การตรวจติดตามภายใน และอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. การรับสมัครฝึกอบรมผู้ประกอบการ 

 4.1 สํานักงานปศุสัตว์เขต สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ รับสมัครผู้ประกอบการ
เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบฟอร์มรหัส FM-GAP-TRA-01 และแจง้รายช่ือให้สํานักงานปศุสัตว์เขตทราบ เพ่ือ
วางแผนการฝึกอบรม 
 4.2 สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สําหรับ
ผู้ประกอบการ” ดําเนินการตามเอกสารรหัส PM-GAP-TRA-01 
 4.3 สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการฝึกอบรม เสนอปศุสัตว์เขต
ลงนาม ตามเอกสารรหัส PM-GAP-C-01 และส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือมอบให้ผู้ประกอบการ  

5. การตรวจสอบเอกสารท่ีได้รับจากคณะผู้ตรวจประเมิน 

 5.1 หลังจากที่คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจประเมิน จัดทํารายงาน และแจ้งผลการตรวจประเมิน
กับผู้ประกอบการ ตามเอกสารรหัส PM-GAP-AUD-01 เรียบร้อยแลว้ คณะผู้ตรวจประเมินจัดทําแบบฟอร์มรหสั 
FM-GAP-AUD-04 พร้อมรวบรวมเอกสารเสนอให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเสนอให้
สํานักงานปศุสัตว์เขตภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีเอกสารครบถ้วน 
 5.2 สํานักงานปศุสตัว์เขตตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารทัง้หมด ทีไ่ด้รับจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  
  5.2.1 กรณีที่ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าไม่สามารถสง่ให้คณะกรรมการพิจารณาได้ เช่น มีข้อสงสัย   
ผลการตรวจประเมิน เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ภาพถ่ายไม่ชัดเจน เป็นต้น 
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   1) ให้สํานักงานปศุสัตว์เขต แจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบเอกสารอีกคร้ัง      
   2) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดให้คณะผู้ตรวจประเมินปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ และเสนอ
กลับมาที่สํานักงานปศุสัตว์เขตอีกคร้ัง 
  5.2.2 กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ สํานักงานปศุสัตว์เขตจะรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา และคณะกรรมการดําเนินการตามเอกสารรหัส PM-GAP-CC-01 

6. การดําเนนิการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 6.1 ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตดําเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ตามแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-
CC-01 และ FM-GAP-CC-02  
 6.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
  6.2.1 ให้การรับรองหรือต่ออายุการรับรอง ใหส้ํานักงานปศุสัตว์เขตดําเนินการจัดทําใบรับรองตาม
เอกสารรหัส PM-GAP-C-02 และส่งใบรับรองให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งใบรับรอง
ให้ผู้ประกอบการ  
  6.2.2 คงไว้ซึ่งการรับรอง ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตทราบ 
  6.2.3 ยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง และเพิกถอนการรับรอง ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตปฏิบัติ
ตามเอกสารรหัส   PM-GAP-CSW-01 
  6.2.4 กรณี 6.2.1 – 6.2.3 ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตแจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผู้ประกอบการทราบ 
  6.2.5 นอกเหนือจากน้ี ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการได้ระบุไว้ 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบ 

7. การจัดทําทะเบียนการรบัรองและเก็บข้อมูลการรบัรอง 

เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปศสุัตว์เขต จัดทําทะเบยีนรายช่ือสถานประกอบการ โดยปรบัปรุง เปลีย่นแปลง แก้ไข
ทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน และรายงานทะเบียนรายช่ือที่เป็นปัจจุบัน ให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ และเป็นไปตามรูปแบบที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์กําหนด  

8. การขึ้นทะเบียน การประเมินสมรรถนะคณะหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และการตรวจติดตามภายใน 

8.1 สํานักงานปศุสตัว์เขตเป็นผูข้ึน้ทะเบียนและประเมินสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมนิ  และผู้ตรวจ
ประเมิน ดําเนินการตามเอกสารรหัส PM-GAP-REG-01 แบบฟอร์มรหัส FM-GAP-REG-02 FM-GAP-REG-03 
และ FM-GAP-INT-01 
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 8.2 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกรรมการ ให้สํานักงานปศุสัตว์เขต
ดําเนินการตามเอกสารรหัส PM-GAP-REG-02 และแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-REG-02 
 8.3 สํานักงานปศุสัตว์เขตตรวจติดตามภายในสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ และสํานักงานปศุสัตว์เขตอ่ืน 
ดําเนินการตามเอกสารรหัส PM-GAP-INT-01 และแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-INT-02 และ FM-GAP-INT-03  

9. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 9.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
 9.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับสมัครและฝึกอบรมผู้ประกอบการ รหัส PM-GAP-TRA-01 
 9.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การข้ึนทะเบียน การดํารงรักษา พัฒนาความรู้ความสามารถ และ
การประเมินสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส 
PM-GAP-REG-01 
 9.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การขึ้นทะเบียน การดํารงรักษา พัฒนาความรู้ความสามารถของ
กรรมการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-REG-02 
 9.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจติดตามภายในของหน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติทางการ 
เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-INT-01 
 9.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินสําหรับคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-AUD-01 
 9.7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-
CC-01 

9.8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบประกาศนียบัตรสําหรับผู้ประกอบการท่ีผ่านการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-C-01 
 9.9 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-C-02 
 9.10 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการยกเลิก การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-CSW-01 
 9.11 แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนหัวหน้าคณะผูต้รวจประเมนิ ผู้ตรวจประเมนิ และกรรมการ การปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-REG-02 
 9.12 แบบฟอร์มสรุปรายช่ือหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน รหัส FM-GAP-REG-03 
 9.13 แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-INT-01 
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 9.14 แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายในของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-INT-02 
 9.15 แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายในของสํานักงานปศุสัตว์เขตที่ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติทางการ 
เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-INT-03 
 9.16 แบบฟอร์มรายการเอกสารที่คณะผู้ตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ เพ่ือประกอบการพิจารณา รหัส FM-GAP-AUD-04 
 9.17 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-CC-01 
 9.18 แบบฟอร์มสรปุผลการพิจารณาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-CC-02 
 9.19 แบบฟอร์มการขอรับการฝึกอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์สําหรับผู้ประกอบการ 
รหัส FM-GAP-TRA-01 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน สําหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  
ให้สามารถดําเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมองคป์ระกอบ คุณสมบัติและประสบการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 4.1 ผู้ที่ทําหน้าที่พิจารณาผลการตรวจประเมนิสถานประกอบการ จะต้องเป็นกรรมการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จํานวนอย่างน้อย 3 คน ถึงจะดําเนินการประชุม
คณะกรรมการได้ โดยที่ในการประชุมจะต้องมี 
  4.1.1 กรรมการที่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต อย่างน้อย 2 คน 
  4.1.2 กรรมการมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึง จากสัตวแพทยสภา 
อย่างน้อย 2 คน 
 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วยตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการ ทั้งน้ี ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ คือ ผู้ทีป่ฏิบัติงาน ณ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 
 4.3 กรรมการมีอํานาจหน้าที่พิจารณาผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ ปฏิบัติงานตามคําสั่ง คู่มือ 
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์กําหนด และตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.4 กรรมการต้องรักษาความลับ และกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงและ
ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาน้ัน และให้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กรมปศุสตัว์กําหนด 

5. รายละเอียดการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

 5.1  สํานักงานปศุสัตว์เขตคัดเลือกคณะกรรมการ 
 5.2  ภายหลังจากที่สํานักงานปศุสัตว์เขตตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากคณะผู้ตรวจประเมินเรียบร้อยแลว้ 
ให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการดังน้ี 
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  5.2.1 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยดําเนินการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
หรือตามความเหมาะสม และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 
  5.2.2 กําหนดวัน เวลา สถานที่การประชุม และวาระการประชุม พร้อมรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  5.2.3 เชิญคณะกรรมการและ/หรือผู้ตรวจประเมินที่เก่ียวข้องมาร่วมช้ีแจง (ในกรณีที่พิจารณาแล้ว
เห็นว่าควรเชิญมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม) การนัดหมายทําได้หลายวิธี เช่น มีหนังสือเชิญ นัดหมายทางอีเมล์ โทรศัพท์
แจ้งกําหนดประชุมทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน เป็นต้น 
 5.3 การประชุมคณะกรรมการ 
  5.3.1 ในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงขององค์ประชุม 
  5.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการ อาจมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยได้ โดยจะทําหน้าที่ให้ข้อมูล
ประกอบ และ/หรืออ่ืนๆ ภายใต้ความยินยอมหรือการมอบหมายของประธานคณะกรรมการเท่าน้ัน ทั้งน้ี 
ผู้เข้ารว่มประชุม ไม่มีอํานาจในการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
  5.3.3 การประชุมทําได้หลายวิธี เช่น ประชุมร่วมกันในห้องประชุม เวียนหนังสือ หรือประชุมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  5.3.4 กรณีมีกรรมการเข้าประชุมไม่ครบจํานวน 3 คน ให้เลขานุการคณะกรรมการ ทําการนัด
ประชุมใหม่  
  5.3.5 การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหน่ึงคนให้มหีน่ึงเสยีงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ใหป้ระธานคณะกรรมการหรือผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายออกเสียงช้ีขาด และหากเร่ืองใดไม่มีผูค้ัดค้านถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบ  
  5.3.6 กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการต้องงดออกเสียงและไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ 
  5.3.7 เลขานุการคณะกรรมการ จัดทํารายงานผลการพิจารณา ในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-01 
และสรุปผลการพิจารณาในแบบฟอร์มรหสั FM-GAP-CC-02 ใหส้ํานักงานปศุสัตว์เขตดําเนินการตามผลการพิจารณา  
 5.4 ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ใหแ้จ้งสาํนักงานปศุสัตว์เขตดําเนินการดังน้ี 
  5.4.1 ให้การรับรองหรือต่ออายุการรับรอง ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตดําเนินการจัดทําใบรับรองตาม
เอกสารรหัส PM-GAP-C-02 และส่งใบรับรองให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งใบรับรอง
ให้ผู้ประกอบการ  
  5.4.2 คงไว้ซึ่งการรับรอง ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตรับทราบ 
  5.4.3 ยกเลิกการรับรอง พักใช้การรับรอง และเพิกถอนการรับรอง ให้ปฏิบัติตามเอกสารรหัส 
PM-GAP-CSW-01 
  5.4.4 กรณี 5.3.1 – 5.3.3 สํานักงานปศุสัตว์เขตแจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผู้ประกอบการทราบ 
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  5.4.5 นอกเหนือจากน้ี ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่คณะกรรมการได้ระบุไว้ 
  5.4.6 รายงานผลการพิจารณาให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบ 
 5.5 ทุกคร้ังที่เข้าร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการในฐานะผู้เช่ียวชาญ หรือผู้สังเกตการณ์ จะต้อง
บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-REG-01 โดยมีลายเซ็นของผู้ประกอบการหรือผู้จัดการสถานประกอบการ 
ซึ่งเป็นผู้รับรองการตรวจประเมิน และทุกครั้งที่เข้าร่วมการพิจารณาผลการตรวจประเมินในฐานะกรรมการ จะต้อง
จัดทํารายงานผลการพิจารณาในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-01 และสรุปผลการพิจารณาในแบบฟอร์มรหัส 
FM-GAP-CC-02 เพ่ือใช้ประกอบการแสดงถึงการดํารงรักษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 5.6 กรรมการต้องดํารงรักษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ ตามเอกสารรหัส PM-GAP-REG-02 

6. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 6.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
 6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การขึ้นทะเบียน การดํารงรักษา พัฒนาความรู้ความสามารถของ 
กรรมการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-REG-02 
 6.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-C-
02 
 6.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการยกเลิก การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร 
ที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-CSW-01 
 6.5 แบบฟอร์มบันทึกการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-REG-01 
 6.6 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-CC-01 
 6.7 แบบฟอร์มสรปุผลการพิจารณาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-CC-02 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือกําหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดทําใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการฝึกอบรม 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะการจัดทําใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการฝึกอบรม 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01  

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 4.1 เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมรายช่ือผู้ประกอบการท่ีผ่านการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ผ่านเกณฑ์ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารรหัส PM-GAP-TRA-01 
 4.2 การจัดทําใบประกาศนียบัตร ให้ดําเนินการตามแบบที่กําหนดดังน้ี 
  4.2.1  จัดพิมพ์รายละเอียด โดยใช้ฟอนต์ ลักษณะ และขนาดตัวอักษรตามที่กําหนดในวงเล็บ ดังน้ี 
   บรรทัดที่ 1:  กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (KodchiangUPC Bold 44) 
   บรรทัดที่ 2: ประกาศนียบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า (KodchiangUPC 24) 
   บรรทัดที่ 3:  ช่ือ-นามสกุล ของผู้ประกอบการ (KodchiangUPC Bold 32) 
   บรรทัดที่ 4:   ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (KodchiangUPC 24) 
   บรรทัดที่ 5:   “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดีด้านปศุสัตว์ สําหรับผู้ประกอบการ....” 

(KodchiangUPC Bold 28) 
   บรรทัดที่ 6:   ณ ........(สถานที่อบรม)........จังหวัด........................................... 

(KodchiangUPC 24) 
   บรรทัดที่ 7:   เมื่อวันที่/เดือน/พ.ศ. (KodchiangUPC 24) 
   บรรทัดที่ 8:   ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อ 
     ตนเองและประเทศชาติสืบไป (KodchiangUPC 28) 
   บรรทัดที่ 9:  ลงนามโดยปศุสัตว์เขต (KodchiangUPC 24) 
   บรรทัดที่ 10: ช่ือ-นามสกุล ปศุสัตว์เขต (KodchiangUPC Bold 24) 
   บรรทัดที่ 11: ตําแหน่งปศุสัตว์เขต.... (KodchiangUPC Bold 24) 

 4.2.2 รายละเอียดที่ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการออกใบประกาศนียบัตร จากตัวอย่างข้อ 4.2.1 คือ 
บรรทัดที ่3: ช่ือ-นามสกุลของผู้ประกอบการ จากตัวอย่างคือ นางสาวมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ 
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บรรทัดที่ 5: ชนิดสัตว์ที่ได้รับการฝึกอบรม จากตัวอย่าง คือ “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ด้านปศุสัตว์ สําหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร” 

บรรทัดที่ 6: สถานที่และจังหวัดที่จัดฝึกอบรม จากตัวอย่าง คือ ณ ห้องประชุมสํานักงาน
ปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี 

บรรทัดที่ 7: วันที่ได้รับการฝึกอบรม จากตัวอย่าง คือ เมื่อวันที่ 1 มิถนุายน 2556 
บรรทัดที่ 10: ช่ือ-นามสกุล ปศุสัตว์เขต จากตัวอย่าง คือ นายมั่นใจ ปลอดภัย 
บรรทัดที่ 11: ตําแหน่งปศุสัตว์เขต จากตัวอย่าง คือ ปศุสัตว์เขต 1  

 4.3  ปศุสัตว์เขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบประกาศนียบัตร 
 4.4  สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ส่งใบประกาศนียบัตรให้ผู้ประกอบการ 
 4.5  สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําทะเบียนรายช่ือผู้ประกอบการท่ีผ่านการฝึกอบรม โดยแยกเป็นรายหลักสูตร
หรือแต่ละชนิดสัตว์ที่ฝึกอบรม และจัดส่งทะเบียนรายช่ือให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่เก่ียวข้องทราบ 

5. การจัดทําใบแทนใบประกาศนียบัตร 

 5.1 กรณีใบประกาศนียบัตรชํารุดหรือสูญหาย ให้นําใบประกาศนียบัตรที่ชํารุดหรือสําเนาเอกสารการ
แจ้งความพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องมายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งให้สํานักงาน
ปศุสัตว์เขตพิจารณาออกใบแทน โดยแทนจะมีอายุเทียบเท่าใบประกาศนียบัตรฉบับเดิม 
 5.2  ในกรณีส่งมาทีส่ํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งมาท่ีสํานักงานปศุสัตว์เขต 
 5.3 สํานักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาออกใบแทน โดยใบประกาศนียบัตรฉบับใหม่จะมีข้อความ “ใบแทน” 
และ “ออกให้ไว้ ณ วันที่...” ปรากฏในใบประกาศนียบัตรที่ออกใหม ่
 5.4 รายละเอียดที่ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการออกใบแทน จากตัวอย่างข้อ 4.2.1 คือ 
   บรรทัดที่ 0:  ด้านข้างขวาของตราสัญลักษณ์ ใช้ข้อความ “ใบแทน” (KodchiangUPC Bold 40) 
   บรรทัดที่ 12: ออกให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (KodchiangUPC Bold 24) 
 5.5 ผู้ลงนาม คือ ปศุสัตว์เขต ที่ดํารงตําแหน่ง ณ วันที่ออกใบแทน 
 5.6 เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต ส่งใบแทนให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ส่งให้ผู้ประกอบการ 

6. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 6.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
 6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับสมัครและฝึกอบรมผู้ประกอบการ รหัส PM-GAP-TRA-01 
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7. ตัวอย่างใบประกาศนียบตัร 
7.1  ใบประกาศนียบัตร 
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7.2 ใบแทนใบประกาศนียบัตร 
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1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือกําหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดทําใบรับรองให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีได้รับการรับรอง  

2. ขอบข่าย 
เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะการจัดทําใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง 

3. นิยาม 
 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1 เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขตหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย ตรวจสอบแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-01 
และรวบรวมรายช่ือสถานประกอบการที่มผีลการพิจารณาให้การรับรองหรือต่ออายุการรับรอง เพ่ือจัดทาํใบรับรอง 
 4.2 การจัดทําใบรับรองให้ดําเนินการจัดพิมพ์รายละเอียด โดยใช้ฟอนต์ ลักษณะ และขนาดตัวอักษร
ตามท่ีกําหนดในวงเล็บ ดังน้ี 
  4.2.1  ใบรับรองฉบับภาษาไทย  
   บรรทัดที่ 1: กรมปศุสัตว์ (KodchiangUPC Bold 36) 
   บรรทัดที่ 2:   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (KodchiangUPC Bold 36) 
   บรรทัดที่ 3:  ให้ใบรับรองฉบับน้ีเพ่ือแสดงว่า (KodchiangUPC 24) 
   บรรทัดที่ 4:   ช่ือสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง (KodchiangUPC Bold 36) 
   บรรทัดที่ 5:   ที่อยู่สถานประกอบการ (KodchiangUPC 24) 
   บรรทัดที่ 6:   ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับ....  
     (KodchiangUPC Bold 24) 
   บรรทัดที่ 7:   หมายเลขรับรอง จํานวน 20 หลัก (KodchiangUPC 24) 
   บรรทัดที่ 8:   รับรอง ณ วันที่/เดือน/พ.ศ. (มีผลต้ังแต่วันที่คณะกรรมการมีผลการพิจารณาให้

การรับรอง) (KodchiangUPC 24) 
   บรรทัดที่ 9:  ถึง วันที่/เดือน/พ.ศ. (เป็นวันที่ครบกําหนด 3 ปี หลังจากวันที่ออกใบรับรอง) 
     (KodchiangUPC 24) 
   บรรทัดที่ 10:  ลงนามโดยปศุสัตว์เขต (KodchiangUPC Bold 24) 
   บรรทัดที่ 11:  ช่ือ-นามสกุล ปศุสัตว์เขต (KodchiangUPC Bold 24) 
   บรรทัดที่ 12:  ตําแหน่งปศุสัตว์เขต.... (KodchiangUPC Bold 24) 
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   ใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ 
  บรรทัดที่ 1:  DEPARTMENT OF LIVESTOCK DEVELOPMENT (Angsana New Bold 22) 
  บรรทัดที่ 2:  MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES, THAILAND (Angsana 

New Bold 22) 
  บรรทัดที่ 3:  THIS  IS  TO  CERTIFY  THAT (Angsana New 22) 
  บรรทัดที่ 4:   ช่ือสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง (Angsana New Bold 22) 
  บรรทัดที่ 5:   ที่อยู่สถานประกอบการ (Angsana New 22) 
  บรรทัดที่ 6:   HAS CARRIED OUT AND IMPLEMENTED (Angsana New 22) 
  บรรทัดที่ 7:   GOOD AGRICULTURAL PRACTICE FOR BROILER FARM (Angsana New Bold 22) 
  บรรทัดที่ 7:   CERTIFICATION NO. จํานวน 20 หลัก (Angsana New 22) 
  บรรทัดที่ 8:   DATE OF CERTIFY วันที่/เดือน/ค.ศ. (มีผลต้ังแต่วันที่คณะกรรมการมีผลการ

พิจารณาให้การรับรอง) (Angsana New 22) 
  บรรทัดที่ 9: VALID UNTIL วันที่/เดือน/ค.ศ. (เป็นวันที่ครบกําหนด 3 ปี หลังจากวันที่ออก

ใบรับรอง) (Angsana New 22) 
  บรรทัดที่ 10:  ลงนามโดยปศุสัตว์เขต (Angsana New 22) 
  บรรทัดที่ 11:  ช่ือ-นามสกุล ปศุสัตว์เขต (Angsana New 22) 
  บรรทัดที่ 12:  ตําแหน่งปศุสัตว์เขต.... (Angsana New Bold 22) 
  4.2.2  หมายเลขรับรอง 20 หลัก คอื กษ XX   XX   XXXXX   XXXXXXXX   XXX  

กษ XX XX XXXXX XXXXXXXX XXX 
รหัสที ่ 1 2 3 4 5 

 รหัสที่ 1 XX   (2 หลัก)   หน่วยงานรับรอง คือ กรมปศุสัตว์ = 02 
 รหัสที่ 2 XX   (2 หลัก)   ประเภทการรับรอง มาตรฐานฟาร์มใช้ระบบ GAP ในการรับรอง 
     ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร = 22 
 รหัสที่ 3 XXXXX (5หลัก)  มาตรฐานท่ีให้การรับรอง (ตามบัญชีรหัสมาตรฐานของ สํานักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ; มกอช.) เป็นดังน้ี  
    ฟาร์มโคเน้ือ  (beef cattle farm)   =  06400 
    ฟาร์มโคนม   (dairy cattle farm)       =  06402 
    ฟาร์มสุกร   (pig farm)     =  06403 
    ฟาร์มแพะเนื้อ   (meat goat farm)    =  06404 
    ฟาร์มแกะเนื้อ  (meat sheep farm)   =  06405 
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    ฟาร์มแพะนม   (dairy goat farm)    =  06408 
    ฟาร์มเป็ดพันธ์ุ  (breeder duck farm)   =  06900 
      ฟาร์มเป็ดเน้ือ  (meat-type duck farm)   =  06900 
    ฟาร์มไก่เน้ือ   (broiler farm)    =  06901 
     ฟาร์มไก่ไข่  (layer chicken farm)    =  06902 
    ฟาร์มไก่พันธ์ุไข่  (layer breeder chicken farm)   =  06903 
    ฟาร์มไก่พันธ์ุเน้ือ (broiler breeder chicken farm)  =  06903 
     สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (poultry hatchery)    =  06904 
    ฟาร์มเป็ดไข่    (layer duck farm)    =  06905 
      ฟาร์มนกกระทา  (quail farm)     =  06906 
    ฟาร์มนกเขาชวาเสียง  (zebra dove farm)    =  06907 
    ฟาร์มห่าน  (Goose farm)    =  06911 
    ฟาร์มผึ้ง  (bee farm)    =  08200 
 รหัสที่ 4 XXXXXXXX (8 หลัก) บริษัท/ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ 
    4 หลักแรก เป็นรหัสพ้ืนที่ของกรมการปกครอง ปกติรหัสพ้ืนที่ของกรมการปกครองม ี
6 หลัก บ่งช้ีถึงจังหวัด อําเภอ และตําบล แต่เน่ืองจากรหัสที่ 4 ของมกอช. บังคับให้มีแค ่ 8 หลกั 4 หลักแรก
เท่าน้ันที่จะใช้บ่งช้ีถึงพ้ืนที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ จึงบ่งช้ีได้แค่จังหวัดและอําเภอ ไม่สามารถบ่งช้ีถึงตําบลได้ 
    4 หลักหลัง ใช้บ่งช้ีลําดับที่ของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองของแต่ละชนดิสัตว์
ของจังหวัด         
  รหัสที่ 5 ช่ือ/ชนิด/ประเภทสินค้า ใบรบัรองไม่จําเป็นต้องใช้ เน่ืองจากได้กําหนดมาตรฐานแต่ละชนิดสัตว์ 
ในรหัสที่ 3 แลว้ จึงใช้ 000 ในรหัสที่ 5   

ตัวอย่าง การออกหมายเลขรับรองในใบรับรองของฟาร์มไก่เน้ือ ซึ่งต้ังอยู่ที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับภาษาไทย <—   กษ   02      22   06901    19050217    000 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับภาษาอังกฤษ  <—   AC                                                                                 
กรมปศุสัตว์ 
ระบบ  GAP 
มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ 
รหัสพ้ืนที่ของกรมการปกครอง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 
ฟาร์มไก่เน้ือลําดับที่ 217 ที่ได้รับการรับรองของจังหวัดสระบุรี 
รหัสที่  5 
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 4.2.3 รายละเอียดที่ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการออกใบรับรอง จากตัวอย่างข้อ 4.2.1 คือ 
   บรรทัดที่ 4: ช่ือสถานประกอบการ จากตัวอย่าง คือ ทองอ่อนฟาร์ม 
   บรรทัดที่ 5: ที่ต้ังสถานประกอบการ จากตัวอย่าง คือ เลขที่ 33 ม.3 ต.หนองกบ  

อ.หนองแซง จ. สระบุรี  
   บรรทัดที่ 6: ชนิดสัตว์ที่ออกใบรับรอง จากตัวอย่าง คือ ฟาร์มไก่เน้ือ  
   บรรทัดที่ 7:  รหัสที่ 3  รหัสชนิดสัตว์ จากตัวอย่าง คือ 06901 (ฟาร์มไก่เน้ือ) 
     รหัสที่ 4 4 หลักแรก เป็นรหัสพ้ืนที่ของกรมการปกครอง จากตัวอย่าง คือ 1905 

(อ. หนองแซง จ. สระบุรี) 
       4 หลักหลัง เป็นลําดับที่ของฟาร์ม จากตัวอย่าง คือ 0217 
   บรรทัดที่ 8: วันที่ออกใบรับรอง จากตัวอย่าง คือ วันที่ 12 กันยายน 2556 
   บรรทัดที่ 9: วันหมดอายุใบรับรอง จากตัวอย่าง คือ วันที่ 11 กันยายน 2559 
   บรรทัดที่ 10: ช่ือ-นามสกุล ของปศุสัตว์เขต  
   บรรทัดที่ 11: ตําแหน่งปศุสัตว์เขต จากตัวอย่าง คือ ปศุสัตว์เขต 1  
  4.2.4 ฟาร์มเก่าที่ได้รับการรับรองไปแล้ว เมื่อต่ออายุให้ออกใบรับรอง และมขี้อความ “(ต่ออายุ)” 

สําหรับฉบับภาษาไทย และมีข้อความ “(Recertification)” สําหรับฉบับภาษาอังกฤษ ท้ายวันที่ออกใบรับรอง 
  4.2.5 ฟาร์มที่มีการยกเลิก เพิกถอนการรับรอง กรณีที่อยู่ในสถานที่ต้ังเดิมและได้รับการรับรอง

ใหม่ ให้ใช้หมายเลขการรับรองหมายเลขเดิม 
 4.3 การกําหนดวันที่มีผลให้การรับรอง มีดังน้ี  
  4.3.1 วันที่มีผลใหก้ารรับรองคร้ังแรก นับแต่วันทีม่ผีลการพิจารณาให้การรับรองจากคณะกรรมการ 
  4.3.2 การต่ออายุการรับรอง มีดังน้ี 
   1)  คณะกรรมการมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้วเสร็จก่อนใบรับรองหมดอายุ วันที่
ต่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม 
   2)  คณะกรรมการมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้วเสร็จหลังใบรับรองหมดอายุ วันที่ต่ออายุ
การรับรองให้มผีลนับแต่วันที่มผีลการพิจารณาต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการ (วันที่ให้การรับรองจะไม่ต่อเน่ืองจาก
ใบรับรองฉบับเดิม) 
  4.3.3 การโอนกิจการ ใหผู้้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการ และนัดหมาย
ตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพ่ือเป็นการยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ตามที่ได้รับการรับรอง เมื่อผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเสนอ
คณะกรรมการ 
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   1) กรณีไม่มีการเปลี่ยนช่ือสถานประกอบการ ให้คณะกรรมการรับทราบและปรับปรุงข้อมลู
ในทะเบียนสถานประกอบการ (ผู้ประกอบการไม่ต้องส่งคืนใบรับรอง) 
   2) กรณีมกีารเปลีย่นแปลงช่ือสถานประกอบการ ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดทําใบรับรอง
ฉบับใหม ่ โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทัง้น้ีผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้สํานักงาน
ปศุสัตว์เขต 
  4.3.4 กรณีเปลี่ยนช่ือสถานประกอบการแต่ไม่มีการโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการส่งหลักฐานการ
เปลี่ยนแปลงให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด หากพิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบต่อระบบท่ีให้การรับรอง ให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาจัดทําใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งน้ีผู้ประกอบการ
ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สํานักงานปศุสัตว์เขต 
  4.3.5 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบที่ให้การรับรอง เช่น การเปลี่ยนระบบการผลิต  
การเปลี่ยนนโยบายการบริหาร เป็นต้น ให้ผู้ประกอบการแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
หากพิจารณาแล้วมีผลกระทบต่อระบบที่ให้การรับรอง ให้ดําเนินการตรวจประเมินเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิกใบรับรอง ทั้งน้ีผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่สํานักงานปศุสัตว์เขต 
  4.3.6 การดําเนินการในข้อ 4.3.3 – 4.3.5 ในกรณีผู้ประกอบการส่งใบรับรองมาที่สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งใบรับรองของผู้ประกอบการมาที่สาํนักงานปศุสัตว์เขต  
  4.3.7 นอกเหนือจากน้ี  ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
  4.3.8 การยกเลิก การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรองให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-CSW-01 
 4.4  ปศุสัตว์เขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบรับรอง 
 4.5  เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต ส่งใบรับรองให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ส่งให้ผู้ประกอบการ 
 4.6 เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต จัดทําทะเบียนรายช่ือสถานประกอบการ โดยปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
แก้ไขทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน และรายงานทะเบียนรายช่ือที่เป็นปัจจุบัน ให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ทราบ และเป็นไปตามรูปแบบที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด 

5. การจัดทําใบแทนใบรับรอง 

5.1 กรณใีบรับรองชํารุดหรือสญูหาย ให้นําใบรับรองที่ชํารุด หรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความเอกสารสญูหาย 
แล้วแต่กรณี มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตพิจารณา
ออกใบแทน โดยใบแทนจะมอีายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่  
 5.2 ในกรณีส่งมาสาํนักงานปศสุัตว์จังหวัด ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งหลักฐานไปสํานักงานปศุสัตว์เขต 
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 5.3 สํานักงานปศุสัตว์เขตดําเนินการออกใบแทนใบรับรอง โดยใบรับรองฉบับใหม่จะมีข้อความ “ใบแทน” 
และ “ออกให้ไว้ ณ วันที่ ...” ปรากฏในใบรับรองที่ออกใหม่ 
 5.4 รายละเอียดที่ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการออกใบแทน จากข้อ 4.2.1 คือ 
   บรรทัดที่ 0:  ด้านข้างขวาของตราสญัลกัษณ ์มีข้อความ “ใบแทน” (KodchiangUPC Bold 36) 
สําหรับฉบับภาษาไทย และมีข้อความ “Replacement” (Angsana New 24) สําหรับฉบับภาษาอังกฤษ 
   บรรทัดที่ 8:   วันที่ออกใบรับรอง รับรอง ณ วันที่/เดือน/พ.ศ. ที่สํานักงานปศุสัตว์เขตได้รับ
หลักฐาน กรณีต่ออายุให้มีข้อความ “(ต่ออายุ)” สําหรับฉบับภาษาไทย และมีข้อความ “(Recertification)” สําหรับ
ฉบับภาษาอังกฤษ ท้ายวันที่ออกใบรับรอง 
   บรรทัดที่ 9:   วันหมดอายุใบรับรอง ให้คง วันที่/เดือน/พ.ศ. เหมือนเดิม 
   บรรทัดที่ 13: ออกให้ไว้ ณ วันที่ วันที่/เดือน/พ.ศ. (KodchiangUPC 24) สําหรับภาษาไทย 
     DATE OF ISSUE วันที่/เดือน/ค.ศ. (Angsana New 22) สําหรับภาษาอังกฤษ 
 5.5 ผู้ลงนาม คือ ปศุสัตว์เขต ที่ดํารงตําแหน่ง ณ วันที่ออกใบแทน 
 5.6 เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปศสุัตว์เขต ส่งใบแทนใบรับรองให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศสุัตว์
จังหวัดส่งให้ผู้ประกอบการ 

6. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 6.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
 6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการยกเลิก การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-CSW-01 
 6.3 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-CC-01 

7. ตัวอย่างใบรับรอง 
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7.1 ใบรับรอง กรณีรับรองฟาร์มใหม่ (ฉบับภาษาไทย) 
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7.2 ใบรับรอง กรณีรับรองฟาร์มใหม่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
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7.3 ใบรับรอง กรณีฟาร์มต่ออายุ (ฉบับภาษาไทย) 
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7.4 ใบรับรอง กรณีฟาร์มต่ออายุ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
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7.5 ใบแทนใบรับรอง (ฉบับภาษาไทย) 
 
 



หน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดทําใบรับรอง 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
PM-GAP-C-02 0 12 / 12

วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 
 
7.6 ใบแทนใบรับรอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการยกเลิก การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรอง ให้เป็นไปในรูปแบบ
เดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมการปฏิบัติงาน ต้ังแต่การพบสาเหตุและหลักฐาน ซึ่งจะนําไปสูก่ารยกเลกิ การพักใช้ 
และการเพิกถอนการรับรอง ของคณะกรรมการ จนถึงแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ 

3. นิยาม 

 ให้เป็นไปตามเอกสารรหัส PM-GAP-GLO-01 

4. การยกเลิกการรับรอง 

 4.1 ผู้ประกอบการที่เข้าขา่ยลักษณะดังต่อไปน้ี คณะผู้ตรวจประเมินสามารถเสนอยกเลิกการรับรอง 
  4.1.1 ผู้ประกอบการเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง  
  4.1.2 ผู้ประกอบการตาย และไม่มผีู้รับโอนกิจการที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการรับรอง ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารรหัส PM-GAP-GER-01 
  4.1.3 ผู้ประกอบการแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร  
  4.1.4 มีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรอง และผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  4.1.5 ใบรับรองสิ้นสภาพ กรณีที่ผูป้ระกอบการไม่ดําเนินการย่ืนต่ออายุการรับรอง 
 4.2 การดําเนินการสําหรับกรณีที่ 4.1.1 – 4.1.2 
  เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้รับทราบจากหน่วยงานราชการ หรือข้อมูลข่าวสาร 
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ ว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองได้เลิกกิจการแล้ว หรือตาย และ
ไม่มีผู้รับโอนกิจการที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง ให้สืบหาข้อเท็จจริงและจัดหา
หลักฐานประกอบอย่างเป็นทางการ เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้หลักฐานชัดเจน ให้จัดทําบันทึกสรปุรายละเอียด
ข้อเท็จจริง และสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามข้อ 4.6 
 4.3 การดําเนินการสําหรับกรณีที่ 4.1.3  
  เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ได้รับแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-FAM-00 จาก
ผู้ประกอบการที่แจ้งขอยกเลกิการรับรอง ให้สรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามข้อ 4.6 
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 4.4  การดําเนินการสําหรับกรณีที่ 4.1.4 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรอง ให้กรมปศุสัตว์แจ้งให้ผู้ประกอบการที่ได้รับ
การรับรองทุกรายทราบล่วงหน้า เพ่ือปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับข้อกําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนด และเมื่อครบ
กําหนดเวลา คณะผู้ตรวจประเมินจะดําเนินการตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ หากพบว่า
ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คงไว้ซึ่งการรับรองหรือได้รับการต่ออายุการรับรอง 
  หากพบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรอง
ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามข้อ 4.6 
 4.5 การดําเนินการสําหรับกรณีที่ 4.1.5 
  เมื่อสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตว์เขตรับทราบว่า ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง
มีใบรับรองที่หมดอายุ และผูป้ระกอบการไม่ดําเนินการย่ืนต่ออายุการรับรอง ให้สรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตามข้อ 4.6 
 4.6  คณะกรรมการพิจารณายกเลิกการรับรองตามเอกสารรหัส PM-GAP-CC-01 จัดทํารายงานตาม
แบบฟอร์มรหสั FM-GAP-CC-01 และ FM-GAP-CC-02  
 4.7 ให้สํานักงานปศุสัตว์เขตดําเนินการจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบ เพ่ือขอใบรับรองคืนภายใน 
15 วันนับจากวันที่ทราบหนังสือยกเลิกการรับรอง และปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนรายช่ือสถานประกอบการที่ได้รับ
การรับรองให้เป็นปัจจุบัน และจัดส่งให้สาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสํานักงาน     
ปศุสัตว์จังหวัดทราบ  
 4.8 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามการขอคืนใบรับรองฉบับเดิมจากผู้ประกอบการ 
 4.9 กรณีใบรับรองสูญหาย ให้นําเอกสารหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายมายังสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด และสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต 

5. พักใช้การรบัรอง 

 5.1 คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศสุัตว์ตรวจพบ หรือรับทราบเหตุที่อาจพักใช้การรับรอง
อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข และคณะผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนให้จัดส่งแนวทางการแก้ไข
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในคู่มอืการปฏิบัติงาน 
  5.1.2 พ้นระยะเวลาท่ีให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
  5.1.3 พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการ 
 5.2 คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศสุัตว์ รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไป
ตามข้อ 5.1 เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาพักใช้การรับรอง 
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 5.3 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา ตามเอกสารรหัส PM-GAP-CC-01 จดัทํารายงานผลการพิจารณา
ตามแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-01 และสรุปผลการพิจารณาตามแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-02 
 5.4 กรณีคณะกรรมการมีผลการพิจารณาพักใช้การรับรองตามแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-01 ให้สํานักงาน
ปศุสัตว์เขตดําเนินการตามผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ และแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรับทราบ 
 5.5 สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบว่าถูกพักใช้การรับรอง และให้ผู้ประกอบการ
หยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ นับแต่วันที่ทราบคําสั่งพักใช้การรับรอง ทั้งน้ี การพักใช้การรับรอง
แต่ละคร้ัง มีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน  
 5.6 ให้คณะผู้ตรวจประเมนิตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกครั้ง ก่อนครบระยะเวลาพักใช้การรับรองอย่างน้อย 
15 วัน 
  5.6.1 กรณีผู้ประกอบการสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล ให้เสนอสํานักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือ
พิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป (กรณีที่ยังอยู่ในช่วงอายุการรับรอง) แต่ถ้าใบรบัรองหมดอายุ ให้ย่ืนขอการ
รับรองใหม ่
  5.6.2 กรณีผู้ประกอบการยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ดําเนินการส่งผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการ
พิจารณาพักใช้การรับรองต่อเน่ืองจากการพักใช้การรับรองคร้ังที่แล้วอีกครั้ง และหากผลการดําเนินการในรอบที่ 2 
พบว่าผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพักใช้การรับรองอีก ถือว่ามีการพักใช้การรับรอง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 
3 ปี ให้ดําเนินการเพิกถอนการรับรองต่อไป 
 5.7  สํานักงานปศุสัตว์เขต ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนรายช่ือสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองว่าถูก
พักใช้การรับรอง พร้อมทั้งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ และ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับทราบ  

6. การเพิกถอนการรบัรอง 

 6.1 คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศสุัตว์ตรวจพบ หรอืรับทราบเหตุที่อาจเพิกถอนใช้การรับรอง
อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
  6.1.1  ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของ
เอกสารรหัส PM-GAP-GER-01 หรือส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง ตัวอย่างเช่น ปลอมแปลงเอกสาร การปลอม
ใบรับรอง การแก้ไขใบรับรอง การนําผลผลติที่ไม่ได้รับการรับรองมากล่าวอ้าง เป็นต้น 
  6.1.2 มีการใช้สารต้องห้ามในสถานประกอบการหรือตรวจพบในผลผลิต  
  6.1.3 ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรอง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี 
  6.1.4 มีหลกัฐานทีแ่สดงให้เหน็ว่า ผูป้ระกอบการท่ีได้รับการรบัรองกระทําผิดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
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 6.2 คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศสุัตว์ รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไป
ตามข้อ 6.1 เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการรับรอง 
 6.3 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผล ตามเอกสารรหัส PM-GAP-CC-01 จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาตามแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-01 และสรุปผลการพิจารณาตามแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-02 
 6.4 กรณีคณะกรรมการมีผลการพิจารณาเพิกถอนการรับรอง ตามแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-01 ให้
สํานักงานปศุสัตว์เขตดําเนินการตามผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ และแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรับทราบ 
 6.5 สํานักงานปศุสตัว์เขตจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบว่าถูกเพิกถอนการรับรอง และใหผู้้ประกอบการ
หยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ นับแต่วันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนการรับรอง และขอใบรับรองคืน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบคําสั่งน้ัน 
 6.6 สํานักงานปศุสัตว์เขต ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนรายช่ือสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองว่า   
ถูกเพิกถอนการรับรอง พร้อมทั้งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับทราบ  
 6.7 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามการขอคืนใบรับรองจากผู้ประกอบการ  
 6.8 กรณีใบรับรองสูญหาย ให้นําเอกสารหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายมายังสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขต 
 6.9 ผู้ที่ถูกเพิกถอนการรับรอง จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
เป็นเวลา 3 ปี 

7. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 7.1 บทนิยามและอักษรย่อ สําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GLO-01 
 7.2 ข้อกําหนดทั่วไปในการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-GER-01 

7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส PM-GAP-CC-01 
 7.4 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-CC-01 
 7.5 แบบฟอร์มสรปุผลการพิจารณาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-CC-02 
 7.6 แบบฟอร์มการขอยกเลิกการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-FAM-00 



หน่วยงาน 
แบบฟอร์มบันทึกประวัติการตรวจประเมิน 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/น.สพ./สพ.ญ.)......................................................................................................................................................................
ตําแหน่ง................................................................................................สังกัด (กลุ่ม/ส่วน)........................................................................................................
หน่วยงาน (สํานักงานปศุสัตว์เขต/สํานักงานปศสุตัว์จังหวัด/สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ).............................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.........................................................อีเมล์.................................................................................. เป็นผู้มีใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภาเลขท่ี................................................วันท่ีออกใบอนุญาต....................................วันหมดอายุ.........................................

 

วันท่ีตรวจ
ประเมิน 

วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน 
(ตรวจรับรอง/ตรวจติดตามผล/
ตรวจต่ออายุ/ตรวจติดตามผล
การแก้ไข/ตรวจกรณีพิเศษ) 

ช่ือสถานประกอบการ 
และจังหวัดท่ีเข้าตรวจประเมิน ชนิดสัตว์ 

บทบาทการตรวจ  
(หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน/
ผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน

ฝึกหัด/ผูส้ังเกตการณ์/ผู้เช่ียวชาญ)

ผู้ประกอบการ 
/ผู้จัดการฟาร์ม  
ลงนามรับรอง 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน 
หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน 

และกรรมการรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 

สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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1. ข้อมูลของผู้ขอขึ้นทะเบียน                              
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/น.สพ./สพ.ญ.)...........................................................................................ตําแหน่ง......................................................
สังกัด (กลุ่ม/ส่วน)........................................................................หน่วยงาน (สนง.ปศข./สนง.ปศจ./สนง.ปศอ.)................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด..................................อายุ...................ปี ท่ีอยู่ปัจจุบนั..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท์มือถือ......................................................อีเมล์............................................................................. เป็นผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภาเลขท่ี..........................................วันท่ีออกใบอนุญาต...........................................วันหมดอายุ................................
มีความประสงค์ขอข้ึนทะเบียนเป็น     หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน       ผู้ตรวจประเมิน       กรรมการ       

 

2. ข้อมูลการศึกษา 
ระดับปริญญา คุณวุฒิ/สาขา สถาบัน ปีการศึกษาท่ีจบ (ปี พ.ศ.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

3. การฝึกอบรมท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวกับระบบคุณภาพ (เช่น ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์, ผู้ตรวจมาตรฐานฟาร์มผ้ึง,  ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025 เป็นต้น)  

หลักสูตรการฝึกอบรม 
จํานวนวัน และ 
ช่วงระยะเวลา 
(เดือน/ปี พ.ศ.) 

หน่วยงานท่ีจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน 
หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน 

และกรรมการรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 

สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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4. ประสบการณ์ทํางาน 
ช่วงระยะเวลา (เดือน /ปี พ.ศ.) ลักษณะงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

5. ประสบการณ์ด้านการตรวจประเมิน :  

ขอบข่ายท่ีตรวจประเมิน ช่วงระยะเวลา 
(ปี พ.ศ.) 

ขอบข่ายย่อยท่ีเคยตรวจประเมิน (เช่น ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มโคนม สถานท่ีฟักไข่สัตว์ปีก 
คอมพาร์ทเมนต์ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ โรงฆ่าสัตว์ปีก โรงงานผลิตอาหารสัตว์) 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ด้านปศุสัตว์ (GAP)  

 
 
 

การจัดการสุขลักษณะท่ีดี 
(GMP) 

  
 
 

การวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตท่ีต้องควบคุม (HACCP) 

  
 
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 

6. คํารับรองและหลักฐานประกอบการย่ืนขอขึ้นทะเบียน 
   - สําเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์” หรือ “ผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์” จากกรมปศุสัตว์ และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
   - สําเนาแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-REG-01 ท่ีครบถ้วนและแสดงถึงการมีประสบการณ์ตรวจประเมิน และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จาํนวน 1 ฉบับ 
   - สําเนาใบปริญญาบัตร (ในกรณีไม่ได้จบการศกึษาข้ันตํ่าระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ หรือสัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล ให้ส่งสําเนาใบ
รายงานผลการศกึษา (Transcript) ด้วย) และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
   - สําเนาใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา (ถ้ามี) และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
   - สําหรับผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ต้องมีสําเนาแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-INT-01 ท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะเหมาะสม
เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 

สําหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนลงนาม 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
          ลงชื่อ........................................................................ผู้ขอข้ึนทะเบียน 
               (.........................................................................) 
      ตําแหน่ง......................................................................... 
          วันท่ี............................................................................ 

สําหรับผู้บังคับบัญชา (ปศุสัตว์เขต / ปศุสัตว์จังหวัด) ลงนาม  
 

         ลงชื่อ........................................................................... 
               (.........................................................................) 
      ตําแหน่ง.......................................................................... 
          วันท่ี.......................................................................... 

 



หน่วยงาน แบบฟอร์มสรุปรายชื่อ 
หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์  
ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 

สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

FM-GAP-REG-03 0 1 / 1 
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 สํานักงานปศุสัตว์เขต............... ได้ขึ้นทะเบียนผู้ทําหน้าที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
มีสถานะเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจํานวน..........ราย และผู้ตรวจประเมินจํานวน.........ราย  
 มีรายช่ือดังน้ี (ข้อมูล ณ วันที.่.....................................) 

 
รายชื่อผู้ที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเปน็หัวหนา้คณะผู้ตรวจประเมิน 

ลําดับท่ี คํานําหน้า (นาย/นาง/ 
น.ส./น.สพ./สพ.ญ.) 

ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา สังกัด (กลุ่ม/สนง.ปศอ.) หน่วยงาน (สนง.ปศจ.) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
รายชื่อผู้ที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเปน็ผู้ตรวจประเมิน 

**** ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว ไม่ต้องใส่ข้อมูลในผูต้รวจประเมิน 

ลําดับท่ี 
คํานําหน้า (นาย/นาง/ 
น.ส./น.สพ./สพ.ญ.) ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา สังกัด (กลุ่ม/สนง.ปศอ.) หน่วยงาน (สนง.ปศจ.) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



หน่วยงาน แบบฟอร์มสรุปรายชื่อ 
กรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 

ด้านปศุสัตว์ ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-REG-04 0 1 / 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
 

 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้ขึ้นทะเบียนผู้ทาํหน้าที่เป็นกรรมการรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ จํานวน..........ราย มีรายช่ือดังน้ี (ข้อมูล ณ วันที่......................................) 
 

รายชื่อผู้ที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเปน็กรรมการ 

ลําดับท่ี คํานําหน้า (นาย/นาง/
น.ส./น.สพ./สพ.ญ.) 

ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา สังกัดส่วน สํานักงานปศุสัตว์เขต 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะ 
หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-INT-01 0 1 / 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
 

ข้อมูลของผู้รับการประเมินสมรรถนะ 
ชื่อ-นามสกุล........................................................................................ตําแหน่ง.........................................สังกัด (กลุ่ม/ปศอ.)..........................................
หน่วยงาน สนง.ปศจ. .....................................................สถานะที่ได้รับการข้ึนทะเบียน (หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน).........................
วันท่ีรับการตรวจประเมิน............................ ชื่อสถานประกอบการท่ีเข้าตรวจประเมิน.....................................................ชนิดสัตว์.................................
เลขทะเบียน กษ 02 22 ..........................................................กิจกรรมการตรวจประเมิน (ตรวจรับรอง/ตรวจติดตาม/ตรวจต่ออายุ/อ่ืนๆ).....................
 

ข้อมูลของผู้ประเมินสมรรถนะ 
1 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….....................…………….……ตําแหน่ง.............................................หน่วยงาน........................................... 
2 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………….....................…….……ตําแหน่ง.............................................หน่วยงาน........................................... 
3 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………….....................…….……ตําแหน่ง.............................................หน่วยงาน........................................... 

 

เกณฑ์การประเมิน สิ่งท่ีตรวจพบ (ข้อดี ข้อด้อย) 
ความรู้และทักษะ 
การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน 
1. มีการวางแผนก่อนการตรวจประเมิน 
2. จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ แบบฟอร์ม และเอกสาร เพ่ือใช้ในการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์/
น้ําผึ้ง และการตรวจประเมิน 

 

ในระหว่างการเปิดประชุม การตรวจประเมิน และการปิดประชุม 
1. กล่าวเปิดประชุม (open meeting) เช่น การแนะนําตัว แจ้งขอบข่าย วัตถุประสงค์ 
ชี้แจงรูปแบบและวิธีการตรวจประเมิน เป็นต้น  
2. ดําเนินการตรวจประเมินโดยไม่อคติ เป็นระบบ ครบทุกข้อกําหนด และรักษาระยะเวลา 
3. จัดลําดับความสําคัญตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ และเนื้อหาการตรวจประเมิน 
4. เก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ การฟัง การสังเกต และการทบทวนเอกสาร บันทึกและ
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล 
5. ทบทวนความเกี่ยวข้องและความถูกต้องของข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
6. มีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
7. มีความรู้และเข้าใจในกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 
8. ดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์/น้ําผึ้ง ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
9. สื่อสารด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมีประสิทธิผล 
10. ใช้แบบฟอร์มตามท่ีกําหนด และเป็นปัจจุบัน  
11. สรุปผลการตรวจประเมินโดยยึดหลักฐานท่ีเป็นจริง ไม่อคติ 
12. จัดทํารายงานการตรวจประเมิน/บันทึกข้อบกพร่อง ท่ีเหมาะสม 
13. ประชุมปิดการตรวจประเมิน (closing meeting) ดําเนินการการแจ้งผลการตรวจ
ประเมิน และแนวทางในการดําเนินการต่อไปให้ผู้รับการตรวจประเมินได้รับทราบ  
14. การให้โอกาสในการสอบถามและการตอบคําถาม 

 

พฤติกรรมส่วนบุคคล * (อ้างอิงจาก : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางการ
ตรวจประเมินระบบการ จัดการ มาตรฐานเลขท่ี มอก.19011 – 2556) 
1. จริยธรรม (ethical) เช่น ยุติธรรม  ซ่ือสัตย์ สุขุมรอบคอบ 
2. เปิดใจกว้าง (open minded) เช่น เต็มใจท่ีจะพิจารณาความเห็นหรือมุมมองท่ีต่างกัน 
3. ศิลปะในการเจรจา (diplomatic) เช่น มีไหวพริบในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ  
4. ช่างสังเกต (observant) เช่น ใส่ใจสังเกตสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและกิจกรรมต่างๆ 
อย่างกระตือรือร้น 
5. ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจ (perceptive) เช่น มีสัญชาติญาณในการรับรู้และ
สามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ 
6. ความสามารถในการปรับตัว (Versatile) เช่น สามารถปรับตัวอย่างรวดเร็ว เข้ากับ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะ 
หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-INT-01 0 2 / 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 

เกณฑ์การประเมิน สิ่งท่ีตรวจพบ (ข้อดี ข้อด้อย) 
7. ความมุ่งม่ันในการทํางานให้สําเร็จ (tenacious) เช่น ยืนหยัดและจดจ่อท่ีจะบรรลุผล
สําเร็จให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
8. ความสามารถในการตัดสินใจ (decisive) เช่น สามารถหาข้อมูลสรุปในเวลาอันควรโดย
ใช้ตรรกะแห่งเหตุผลและการวิเคราะห์ 
9. ความเชื่อม่ันในตัวเอง (self-reliant) เช่น สามารถปฏิบัติและทํางานอย่างเป็นอิสระ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอดทน (acting with fortitude) เช่น สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดย
มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม บางคร้ังอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้า 
11. เปิดรับการปรับปรุง (open to improvement) เช่น เต็มใจท่ีจะเรียนรู้จาก
สถานการณ์ หรือพยายามเพ่ือให้ได้ผลการตรวจประเมินท่ีดีกว่า 
12. สํานึกทางวัฒนธรรม (culturally sensitive) ช่างสังเกตและแสดงความนับถือต่อ
วัฒนธรรมของผู้รับการตรวจประเมิน 
13. การทํางานร่วมกัน (collaborative) เช่น ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
รวมท้ังสมาชิกของคณะผู้ตรวจประเมิน และบุคลากรของผู้รับการตรวจประเมิน 
กิจกรรมอื่นๆ (ผู้ประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาตรวจประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
สําหรับผู้ตรวจประเมินท่ีจะขอขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ประเมินสมรรถนะพิจารณาแล้ว เห็นว่า 
  เหมาะสมเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน    
  ไม่เหมาะสมเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน เนื่องจาก......................................................................................................................................... 

สําหรับผู้รับการประเมินสมรรถนะ 
ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินสมรรถนะจากผู้ประเมินสมรรถนะแล้ว  
         ลงชื่อ........................................................................... 
               (.........................................................................) 
    ตําแหน่ง..........................................................................       

สําหรับผู้ประเมินสมรรถนะ 
          ลงชื่อ........................................................................ 
               (.........................................................................) 
      ตําแหน่ง......................................................................... 

สําหรับผู้ประเมินสมรรถนะ 
          ลงชื่อ........................................................................ 
               (.........................................................................) 
      ตําแหน่ง......................................................................... 

 สําหรับผู้ประเมินสมรรถนะ 
          ลงชื่อ........................................................................ 
               (.........................................................................) 
      ตําแหน่ง......................................................................... 

หมายเหตุ : 1. ภายหลังจากประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว ผู้ประเมินสมรรถนะสําเนาแบบฟอร์มให้ผู้รับการประเมินสมรรถนะได้รับทราบ และจัดเก็บ
แบบฟอร์ม (ฉบับจริง) ในแฟ้มประวัติของคณะผู้ตรวจประเมิน / 2. ผู้รับการประเมินสมรรถนะ ให้เก็บสําเนาแบบฟอร์มนี้เป็นหลักฐาน 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายใน 
ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ีดําเนินกิจกรรม 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-INT-02 0 1 / 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
 

หน่วยงานท่ีรับการตรวจติดตามภายใน 
สังกัด กลุ่ม/ส่วน..................................................................................... สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด.................................................................................. 
วันท่ีรับการตรวจติดตาม.................................................................  

 

ข้อมูลของผู้ตรวจติดตามภายใน สํานักงานปศุสัตว์เขต............. 
1 ชื่อ-นามสกุล.........................……………………………………................................………………….……ตําแหน่ง..................................................................... 
2 ชื่อ-นามสกุล.........................…………………………………………….........……….......................….……ตําแหน่ง..................................................................... 
3 ชื่อ-นามสกุล.........................………………………………………………….........….......................….……ตําแหน่ง..................................................................... 

 

ประเด็นการตรวจติดตาม ผลการตรวจติดตาม หมายเหตุ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ไม่มี
1. แบบฟอร์มท่ีใช้ เป็นแบบฟอร์มท่ีอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติ

ให้ใช้ (ไม่ได้จัดทําข้ึนเอง) 
    

2. แบบฟอร์มท่ีใช้เป็นปัจจุบัน ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มท่ียกเลิกแล้ว     

3. แบบฟอร์มมีการบันทึกข้อมูล และลงนามครบถ้วน     

4. มีหลักฐานประกอบตามท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มครบถ้วน 
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้กําหนดไว้ 

    

5. คู่มือท่ีใช้ในอ้างอิงในการตรวจประเมินและรับรอง เป็นคู่มือ
ฉบับปัจจุบัน 

    

6. เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย หาง่าย     

7. ระยะเวลาท่ีใช้ นับจากข้ันตอนการรับเอกสารท่ีสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ถึงตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 
ภายใน 45 วัน 

    

8. ผู้ท่ีทําหน้าท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการ ได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจ
ประเมินจากสํานักงานปศุสัตว์เขต 

    

9. หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน ได้รับการ
ประเมินสมรรถนะอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

    

10. ส่งแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-AUD-02 และแบบฟอร์มรหัส    
FM-GAP-AUD-03 (ถ้ามี) ให้ผู้ประกอบการภายใน 5 วัน  
ทําการ นับจากตรวจประเมินท่ีสถานประกอบการแล้วเสร็จ 

    

11. ส่งเอกสารให้สํานักงานปศุสัตว์เขตภายใน 7 วันทําการ 
หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

    

12. ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ     

13. รายงานข้อมูลการดําเนินการต่างๆ ให้สํานักงานปศุสัตว์เขต
ทราบเป็นประจํา 

    

14. มีการจัดเก็บบันทึกข้อร้องเรียน ผลการสอบสวนฟาร์ม     

15. การเบิกจ่าย สพส 001 ในไก่เนื้อและสุกร เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย 

    



หน่วยงาน แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายใน 
ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ีดําเนินกิจกรรม 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-INT-02 0 2 / 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
ผลการตรวจติดตาม หมายเหตุ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ไม่มี

16 อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

สรุปผลการตรวจติดตามภายในและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สําหรับผู้ตรวจติดตาม 

ลงชื่อ...................................................... 
(.............................................................) 
ตําแหน่ง.................................................

สําหรับผู้ตรวจติดตาม 
ลงชื่อ...................................................... 
(.............................................................) 
ตําแหน่ง................................................. 

สําหรับผู้รับการตรวจติดตาม 
ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจจากผู้ตรวจติดตามภายในแล้ว  
ลงชื่อ....................................................................................... 
 (..............................................................................................)
ตําแหน่ง...................................................................................

หมายเหตุ : ภายหลังจากตรวจติดตามภายในเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานท่ีตรวจติดตาม (สํานักงานปศุสัตว์เขต) สําเนาแบบฟอร์มให้หน่วยงานท่ีรับการตรวจ 
(สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด) และจัดเก็บแบบฟอร์มนี้ในแฟ้มประวัติของการตรวจติดตามภายใน 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายใน 
ของสํานักงานปศุสัตว์เขตที่ดําเนินกิจกรรม 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
ก 

หน่วยงานท่ีรับการตรวจติดตามภายใน 
ส่วน.............................................................................................................. สํานักงานปศุสัตว์เขต..................................................................................
วันท่ีรับการตรวจติดตาม.................................................................  

 

ข้อมูลของผู้ตรวจติดตามภายใน สํานักงานปศุสัตว์เขต............. 
1 ชื่อ-นามสกุล.........................……………………………………................................………………….……ตําแหน่ง..................................................................... 
2 ชื่อ-นามสกุล.........................…………………………………………….........……….......................….……ตําแหน่ง..................................................................... 
3 ชื่อ-นามสกุล.........................………………………………………………….........….......................….……ตําแหน่ง..................................................................... 

 

ประเด็นการตรวจติดตาม ผลการตรวจติดตาม หมายเหตุ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ไม่มี
1. แบบฟอร์มท่ีใช้ เป็นแบบฟอร์มท่ีอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติ

ให้ใช้ (ไม่ได้จัดทําข้ึนเอง) 
    

2. แบบฟอร์มท่ีใช้เป็นปัจจุบัน ไม่ได้นําแบบฟอร์มท่ียกเลิกแล้ว
มาใช้ 

    

3. แบบฟอร์มมีการบันทึกข้อมูล และลงนามครบถ้วน     

4. มีหลักฐานประกอบครบถ้วน ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้กําหนดไว้     

5. คู่มือท่ีใช้ในอ้างอิงในการตรวจประเมินและรับรอง เป็นคู่มือ
ฉบับปัจจุบัน 

    

6. เอกสารจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย หาง่าย     

7. หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน กรรมการ  
ได้รับการข้ึนทะเบียนตามคุณสมบัติท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด 

    

8. แฟ้มทะเบียนหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน  
มีความเป็นปัจจุบัน ค้นหาง่าย 

    

9. ทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการท่ีผ่านการฝึกอบรมเป็น
ปัจจุบัน หาได้ง่าย 

    

10. ทะเบียนรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเป็น
ปัจจุบัน 

    

11. รูปแบบใบประกาศนียบัตรสําหรับผู้ประกอบการท่ีผ่านการ
ฝึกอบรม เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

    

12. รูปแบบใบรับรอง เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด     

13. ดําเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ     

14. รายงานข้อมูลการดําเนินการต่างๆ ให้ สพส.ทราบเป็น
ประจํา 

    

15. มีการจัดเก็บบันทึกข้อร้องเรียน ผลการสอบสวนฟาร์ม     

16. การเบิกจ่าย สพส 001 ในไก่เนื้อและสุกร เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย 

    



หน่วยงาน แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายใน 
ของสํานักงานปศุสัตว์เขตที่ดําเนินกิจกรรม 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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ประเด็นการตรวจติดตาม 
ผลการตรวจติดตาม หมายเหตุ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ไม่มี

17. อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

สรุปผลการตรวจติดตามภายในและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สําหรับผู้ตรวจติดตาม 

ลงชื่อ...................................................... 
(.............................................................) 
ตําแหน่ง.................................................

สําหรับผู้ตรวจติดตาม 
ลงชื่อ...................................................... 
(.............................................................) 
ตําแหน่ง................................................. 

สําหรับผู้รับการตรวจติดตาม 
ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจจากผู้ตรวจติดตามภายในแล้ว  
ลงชื่อ....................................................................................... 
 (..............................................................................................)
ตําแหน่ง...................................................................................

หมายเหตุ : ภายหลังจากตรวจติดตามภายในเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานท่ีตรวจติดตามสําเนาแบบฟอร์มให้หน่วยงานท่ีรับการตรวจ และจัดเก็บ
แบบฟอร์มนี้ ในแฟ้มประวัติของการตรวจติดตามภายใน 



หน่วยงาน 
แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมิน 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
 

ช่ือสถานประกอบการ..........................................................................................................ชนิดสัตว์..........………...…………
ช่ือผู้ประกอบการ................................................................................................................................................................
ที่อยู่ของฟาร์มเลขที่...................หมู่ที่...............ตําบล...............................................อําเภอ................................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท์.....................................................โทรสาร.............................................. 
เลขทะเบียนฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม (ถ้ามี)............................................................................................................................ 

 

รายชื่อคณะผูต้รวจประเมิน (Audit Team) 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด…………………………………………………………………………………………………….................................... 
1..............................................................................................................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  
2..................................................................................................................................................................ผู้ตรวจประเมิน
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

 

ข้อมูลการตรวจประเมิน 
จุดประสงค์ของการตรวจ    
 ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial audit) 
 ตรวจต่ออายุใบรับรอง (Recertification audit) 
 ตรวจติดตามผล (Surveillance audit) ครั้งที่....................
 ตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up audit) ครั้งที่..…...

 
 ตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) เน่ืองจาก 
......................................................................................
 อ่ืนๆ....................................................................... 
......................................................................................

แบบฟอร์มการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สําหรับ..................................................................
กําหนดวันที่ตรวจประเมิน.............................................................เวลา.............................................................................. 

เวลา ข้อกําหนด ผู้ตรวจประเมิน 
   
   
   
   

 

หมายเหตุ :   
1. กําหนดการน้ีเป็นกําหนดการท่ีอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวการณ์ที่พบระหว่างการตรวจประเมิน  
2. กรณีทีผู่้ประกอบการมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกําหนดการตรวจประเมิน หรือมี
ข้อขัดข้องเก่ียวกับรายช่ือคณะผู้ตรวจประเมิน โปรดติดต่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน
ช่ือ…………………………………………………………………….…….. หมายเลขติดต่อ………………………………….………   

 
    ลงช่ือ........................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
            (............................................................) 

    ตําแหน่ง..............................................................  
        วันที่.................................................................. 



หน่วยงาน 
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................. ชนิดสัตว์......................................... 
ชื่อผู้ประกอบการ..............................................................................ท่ีอยู่ของฟาร์มเลขท่ี................หมู่ท่ี.........ตําบล..................................... 
อําเภอ....................................................จงัหวัด...............................................โทรศัพท์...................................โทรสาร................................... 
เลขทะเบียนฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม (ถ้ามี).........................................................................................วันท่ีตรวจประเมิน...................................
 

รายชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัด....................................................................................................... 
1..........................................................................................................................................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน   
2..............................................................................................................................................................................................ผู้ตรวจประเมิน 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….............................…………. 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….............................…….
รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 
1.................................................................................................................................ตําแหน่ง........................................................................  
2.................................................................................................................................ตําแหน่ง........................................................................ 
3.................................................................................................................................ตําแหน่ง........................................................................ 

 

สรุปภาพรวม (Overview) 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
ผลการตรวจประเมิน 
 ไม่พบข้อบกพร่อง 
 พบข้อบกพร่อง  ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่อง  จํานวน ................ฉบับ   จําแนกเป็น  
                                ข้อบกพร่องรุนแรง (Major)   จํานวน ................ฉบับ   ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor)  จํานวน ...............ฉบับ 
 พบข้อสังเกต/ข้อแนะนํา (Recommendation)      จํานวน ...............ข้อ  และได้ให้คําแนะนํา ดังนี้……………………………………………. 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 
มีคําแนะนําเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงฟาร์ม (Opportunity for improvement : OFI) ดังนี้……………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
ความเห็นของคณะผู้ตรวจประเมิน   เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้ 
  ให้การรับรองหรือต่ออายุ เม่ือได้รับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (ถ้ามี) จากผู้ประกอบการ 

 พักใช้การรับรอง     เพิกถอนการรับรอง    คงไว้ซ่ึงการรับรอง   ยกเลิกการรับรอง 
  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประกอบการ 
(.......................................................................................................) 
วันท่ี.................................................................................................. 

ลงชื่อ...................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  
(....................................................................................................)   
วันท่ี..............................................................................................    

 

จุดประสงค์ของการตรวจ    
 การตรวจรับรองใหม่ (Initial audit) 
 การตรวจต่ออายุ (Recertification audit) 

 
 การตรวจติดตาม (Surveillance audit) คร้ังท่ี...............................
 การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up audit) คร้ังท่ี…………....

 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) เนื่องจาก…………………...................................................................................................................
 อ่ืนๆ............................................................................................................................................................................................................
การเก็บตัวอย่าง   อาหารสัตว์ จํานวน...............ตัวอย่าง  อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................................จาํนวน..............ตัวอย่าง   



หน่วยงาน 
แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมิน 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................................................ชนิดสัตว์........................................CAR No……… 
ชื่อผู้ประกอบการ.....................................................................................................วันทีต่รวจประเมิน...................................................... 
จุดประสงค์ของการตรวจ   
   

 การตรวจรบัรองใหม่        การตรวจต่ออาย ุ      การตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที…่…………
 การตรวจติดตาม ครั้งที่….......   การตรวจกรณีพิเศษ    อื่นๆ...................................................... 

อธิบายลักษณะหรือรายละเอียดข้อบกพร่องทีต่รวจพบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นผู้ประกอบการ           
 เห็นด้วยกับข้อบกพร่อง ระยะเวลาแก้ไข.....................วัน         ไม่เหน็ด้วยกับข้อบกพร่อง เนื่องจาก (ระบุ) 
แนวทางการแกไ้ข (ระบุ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................................ผู้ประกอบการ 
(.........................................................................................) 

ลงช่ือ............................................ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  
(.......................................................................................) 

ผลการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง  
 ยอมรับทั้งหมด     
 ไม่ยอมรับ โดยได้ออกบันทกึข้อบกพร่อง เลขที่ CAR No…… 

 
ลงช่ือ............................................... หวัหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 
(..........................................................) วันที่......................................

หมายเหต.ุ................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................   



หน่วยงาน แบบฟอร์มรายการเอกสารท่ีคณะผู้ตรวจประเมิน 
เสนอคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 

ด้านปศุสัตว์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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ชื่อสถานประกอบการ..............................................................ชนิดสตัว์......................ชื่อผู้ประกอบการ..............................................................................  
สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด........................................................................ตรวจประเมิน ณ วันท่ี........................................มีรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินดังนี้ 
1……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……....….……….หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…………………….….............ผู้ตรวจประเมิน 
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………………….. 
4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

 

รายการเอกสารที่คณะผู้ตรวจประเมินเสนอให้คณะกรรมการ เพ่ือประกอบการพิจารณา มี ไม่มี
1 แบบฟอร์มการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ สําหรับ................................................  
2 แบบฟอร์มกําหนดการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-AUD-01  
3 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-AUD -02  
4 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ รหัส FM-GAP-AUD-03 (ถ้ามี)  
5 แนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการในกรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง (ถ้ามี ในกรณีเขียนแยกจากแบบฟอร์ม รหัส FM-GAP-AUD-03)  
*** ในกรณีตรวจรับรองหรือตรวจต่ออายุ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้ ***   
6 แบบฟอร์มการขอรับรอง GAP รหัส FM-GAP-FAM-01 / FM-GAP-FAM-02 / FM-GAP-FAM-03 / FM-GAP-FAM-04  
7 ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์/น้ําผึ้ง   
8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา   
9 แผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าท่ีรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
10 แผนผงัสถานประกอบการ แผนผังโรงเรือน ขนาดของแต่ละโรงเรือน (ความกว้างxความยาวxความสูง) จาํนวนสัตว์ท่ีเลี้ยงต่อโรงเรือน (ถ้ามี)  
11 ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
 11.1 ระบบการควบคุมและกําจดัสัตว์พาหะ ตําแหน่งการวางกับดัก  
 11.2 ระบบการบันทึกข้อมูลของฟาร์มท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้นๆ  
 11.3 ระบบการกําจัดของเสียและน้ําเสีย (ถ้ามี)  
 11.4 ระบบการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง (ถ้ามี)  
 11.5 ระบบการแจ้งเตือน (alarm) (ถ้ามี)  
 11.6 จํานวนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเลี้ยงสัตว์และตําแหน่งท่ีจัดวาง (ถ้ามี)  
12 ภาพถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มในจุดท่ีสําคัญ เช่น  
 12.1 ภาพมุมกว้างของสถานประกอบการ ท่ีประกอบด้วยชื่อสถานประกอบการ  
 12.2 ระบบการฆ่าเชื้อโรคของบุคคล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์  
 12.3 สภาพท่ัวไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
 12.4 สถานท่ีเก็บอุปกรณ์ อาหารสัตว์ สารเคมี ยา วัคซีน  
 12.5 สถานท่ีทําลายซาก ขยะมูลฝอย  
 12.6 ระบบการควบคุมสัตว์พาหะ  
 12.7 ระบบระบายน้ําเสียจากโรงเรือน บ้านพักอาศัย สถานท่ีพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะ ห้องอาบน้ําฆ่าเชื้อบุคคล สถานท่ีล้างอุปกรณ์  
 12.8 เคร่ืองสํารองไฟฟ้า   
 12.9 ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง (ถ้ามี)  
 12.10 ร้ัวรอบสถานประกอบการ ร้ัวกั้นแยกระหว่างพ้ืนท่ีพักอาศัยและพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ (ถ้ามี)  
 12.11 สถานท่ีบําบัดน้ําเสีย (ถ้ามี)  
13 เอกสารอ่ืนๆ.......................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน
(............................................................................................................................)
ตําแหน่ง................................................................................................................
วันท่ีลงนาม...........................................................................................................

ลงชื่อ................................................................................ปศุสัตว์จงัหวัด
(..............................................................................................................)
ตําแหน่ง..................................................................................................
วันท่ีลงนาม.............................................................................................

 
 



                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ / หน่วยงาน............................................................................................................    

ที่...........................................................วันที่...........................................................................              
เร่ือง....ขอส่งตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือทดสอบคุณภาพ........................................................................................   
 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

 (ช่ือหน่วยงาน)................................................................................................................................... ขอส่งตัวอย่าง    
  อาหารส าเร็จรูป       หัวอาหารสตัว ์          
  วัตถุดิบอาหารสัตว์         สารผสมล่วงหน้า/วตัถุที่เตมิในอาหารสตัว์         
  นมและผลติภณัฑ์นมส าหรับสตัว์        Dog Chew         
  อื่นๆ ....................................................... จ านวน..............ตัวอย่าง  เพื่อทดสอบคุณภาพ  ตามกิจกรรม 

ตรวจตาม  พรบ.                          
 ควบคุมคณุภาพตาม พรบ. อาหารสตัว์ (1)  สอบสวนอาหารสตัว์ไม่ผ่านเกณฑ์ (1.1)                        
 ตรวจสอบเฝา้ระวังเชื้อแบคทีเรียในสินค้า Dog Chew (1.2)                                                  
 ก าหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ (1.3)         ตรวจสอบคณุภาพอาหารสัตวท์ี่น าเข้า (2)                   
 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสตัว์ AEC (2.1)                                    
 หน่วยเฉพาะกิจ (2.2)    ด าเนินคดี /อายัด /เก็บซ้ า (8)  

มาตรฐานฟาร์ม               
 ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม์สตัว์ปีก (3.1ป.)    ตรวจยืนยันผลตรวจรับรองฟาร์มสตัว์ปีก (3.11ป)          
 ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม์สตัว์อื่น (3.1อ.)  ตรวจยืนยันผลตรวจรับรองฟาร์มสตัว์อื่น (3.11อ.)         
 ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟารม์สตัว์ปีก (3.3ป.)      ตรวจยืนยันผลตรวจต่ออายุฟาร์มสตัว์ปีก (3.31ป.)            
 ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟารม์สตัว์อื่น (3.3อ.)  ตรวจยืนยันผลตรวจต่ออายุฟาร์มสตัว์อื่น (3.31อ.)         
 ตรวจยืนยันผล  Screening test ฟาร์ม (3.2)   สอบสวนฟาร์ม  (3.4)  

ตรวจสอบเฝ้าระวังสารตกค้างประจ าปี              
 แผนสารตกคา้งประจ าปี (10.1)    แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง  (10.2) 

อื่นๆ                    
 ตรวจสอบคุณภาพน้ านมดิบ  (6)      อนุเคราะห ์ (11)                          
 เฝ้าระวังสารไดออกซิน (12)     …………………………………………………………. 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป                
  

        (........................................................) 
                                                                                                                      
    
                           
   หมายเหต ุ กรณีตรวจซ  า / ด าเนินคดี/ อายดั / ตรวจยืนยันผล  screening test  ต้องแนบส าเนาผล/ เรื่องเดมิมาให้ทราบด้วยทุกครั     
    - แบบค าขอส่งตัวอย่างให้แยกตามกจิกรรม และชนิดตัวอยา่ง และไม่เกิน 20  ตัวอย่าง ต่อแบบค าขอส่งตัวอยา่ง 
    - หากจัดท าเอกสารดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาน าไฟล์เอกสารมาดว้ย เพือ่ความรวดเร็วในการจัดท ารายงานทดสอบ   
     - กรุณาใช้แบบค าขอส่งตัวอยา่งตามที่ส านักฯก าหนดเท่านั้น มิฉะนั้นห้องปฏบิัติการอาจปฏิเสธแบบค าขอของท่าน  เนื่องจากห้องปฏิบัติการ    
       สตส. ได้เข้าสู่  ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005 แล้ว ทา่นสามารถศึกษารายละเอียดแบบค าขอส่งตัวอย่าง ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง  
       ได้ที ่http://qcontrol.dld.go.th 

เลขรับที่...................วันท่ี........................... 
ผู้รับ............................................................ 
Sample No. …………………………………….. 
           ถึง .............................................. 

BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_01  ออกวันที่  9/01/58  

 



เอกสารรายละเอียดตัวอยางอาหารสัตว BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_01/1 ออกวันที่  28/07/57  

สําหรับเจาหนาท่ีผูมีอํานาจภาครัฐ 

ลําดับ
 ท่ี

Sample No.
ชนิด

ตัวอยาง
  Reference No.   

(ชื่อการคา)
ประเภท/รายละเอียดตัวอยาง(เลข

ทะเบียนอาหารสัตว)
วันผลิต/ 
นําเขา

วันท่ีเก็บ
ตัวอยาง

    หนวยงาน   
เจาของ /  ผูเก็บ 

ตัวอยาง

แหลงท่ีเก็บ
(ฟารม / โรงงาน)

    รายการทดสอบ

 

สําหรับเจาหนาท่ี  สตส.

         Lot No.         
(ถาระบุได)

                              สําหรับเจาหนาท่ีรับตัวอยาง  สวนบริหารฯ

ลงชื่อ ..........................................................เจาหนาท่ีภาครัฐ ภาชนะบรรจุ       ปกติ      ผิดปกติ (ระบุ)…...............................…………...........

        (........................................................) ไดตรวจสอบตัวอยางแลวถูกตองรับไวดําเนินการ   จํานวน ..........................ตัวอยาง  

โทรศัพท.........................…..................……………………………… สงคืน / ไมดําเนินการเน่ืองจาก…….............…....……………….........................................

ลงชื่อ ..................................................................ผูสงตัวอยาง .......................................................................................................................................

        (................................................................) ลงชื่อ........................................................................  เจาหนาท่ีรับตัวอยาง

โทรศัพท.........................…..................………………………………        (......................................................................) 

วันท่ีสงตัวอยาง ..............................................เวลา................. วันท่ี....................................................เวลา ............................................

วันท่ี…....……..........................…….....................

เวลา ................................................................

ผูลงบันทึกขอมูล

ลงชื่อ........................................................

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

วันท่ี…....…….............…….........................

เวลา .......................................................

ผูรับตัวอยางเขาหองปฏิบัติการ 

ลงชื่อ .............................................................

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ สําหรับเจาหนาท่ีกลุมตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว



แบบ 2 

บันทกึการเกบ็ตวัอย่างอาหารสัตว์ 

เขียนท่ี…………………………………… 
…………………………………………... 

วนัท่ี………. เดือน………………………พ.ศ…………… 
 

 วนัน้ี (เวลา…………… น.) พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2525 ทีมีรายช่ือ  ดงัน้ี 
1……………………………………………2………………………………………………3………………………………………... 
ไดร่้วมกนัทาํการตรวจสอบและเกบ็ตวัอยา่งอาหารสัตว ์ณ สถานท่ี / ผลิตอาหารสัตวเ์พ่ือขาย / นาํเขา้ซ่ึงอาหารสัตวเ์พ่ือขาย / ขาย / 
เล้ียงสัตว ์ตามท่ีอยูข่า้งตน้ ซ่ึงมี นาย / นาง / น.ส………………………………………………………..เป็นผูด้าํเนินกิจการ/เจา้ของ 
 ขา้พเจา้……………………………………………ผูด้าํเนินกิจการ/เจา้ของ/ผูแ้ทน/ อยูบ่า้นเลขท่ี……………… หมู่ท่ี…… 

ถนน……………………….ตาํบล……………………………อาํเภอ………………………… จงัหวดั……………………………. 
หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน…………………………………………. หลกัฐานอ่ืน ๆ………………………………………… 

ไดน้าํพาพนกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปตรวจสอบและมอบตวัอยา่งอาหารสัตว ์ซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดด้าํเนินการสุ่มเกบ็เพ่ือนาํไป
ทดสอบตรวจ หรือวเิคราะห์คุณภาพ  ดงัรายการต่อไปน้ี 

 

ลาํดบั 
เลขทะเบียนอาหารสัตว ์

ช่ือการคา้ – เบอร์ 
ชนิดอาหารสัตว ์– ใชส้าํหรับ 

ช่ือผูผ้ลิตหรือนาํเขา้ - สถานท่ีผลิตหรือนาํเขา้ 
เกบ็จากอาหารสัตว ์
ทั้งหมดท่ีมีอยู ่

วนัท่ีผลิต/ 
นาํเขา้ 

 

Lot No. 

   ……………….. ถุง 
นน. ถุงละ………...กก. 

  
  

   ……………….. ถุง 
นน. ถุงละ………...กก. 

  
  

   ……………….. ถุง 
นน. ถุงละ………...กก. 

  
  

   ……………….. ถุง 
นน. ถุงละ………...กก. 

  
  

   ……………….. ถุง 
นน. ถุงละ………...กก. 

  
  

   ……………….. ถุง 
นน. ถุงละ………...กก. 

  
  

   รวมจาํนวนอาหารสัตวท์ั้งหมด ท่ีสุ่มเกบ็……………… ตวัอยา่ง   จาํนวน………….. ถุง (นํ้าหนกัถุงละประมาณ 200 – 1,000 กรัม) 
 

 อน่ึง  ในการน้ีขา้พเจา้ไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด และในการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีคร้ังน้ี  มิไดท้าํใหท้รัพยสิ์น
ของขา้พเจา้สูญหายหรือเสียหายแต่อยา่งใด อ่านใหฟั้งแลว้รับวา่ถกูตอ้ง จึงลงช่ือรับรองไวต่้อหนา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทา้ยบนัทึกน้ี 
 

ลงช่ือ……………………………….. ผูด้าํเนินกิจการ/เจา้ของ/ผูแ้ทน   ลงช่ือ………………………………….. พนกังานเจา้หนา้ท่ี  
       (………………………………...)              (………………………………….) 

  ลงช่ือ………………………………….. พนกังานเจา้หนา้ท่ี          
                                 (………………………………….) 



   ส่วนราชการ /หน่วยงาน...........................................

   ที�.................. วนัที�................................

BQCLP_FORM 064 ออกวันที่ 9/01/58  ส่วนบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการ

เลขที�รับ..........................................

วนัที�  .............................................
เรื�อง    ขอส่งตวัอยา่งเนื�อและผลิตภณัฑ์

เรียน   ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสตัว์

            ดว้ยขา้พเจา้ขอส่งตวัอยา่ง     เนื�อ     ไขมนั     นํ�าผึ�ง   อื�นๆ..............................................  จาํนวน .................  ต.ย.  สภาพตวัอยา่ง   แช่แขง็    แช่เยน็    อุณหภูมิหอ้ง        เพื�อตรวจวิเคราะห์ ตามกิจกรรม

  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ�ง (กิจกรรมที� 3.1)   ตรวจต่ออายมุาตรฐานฟาร์มผึ�ง (กิจกรรมที� 3.3)                                 สอบสวนสารตกคา้งในฟาร์มมาตรฐาน  กรณีผลเป็นบวก (กิจกรรมที�  3.4)

วนัที�  .............................................

  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ�ง (กิจกรรมที� 3.1)   ตรวจต่ออายมุาตรฐานฟาร์มผึ�ง (กิจกรรมที� 3.3)                                 สอบสวนสารตกคา้งในฟาร์มมาตรฐาน  กรณีผลเป็นบวก (กิจกรรมที�  3.4)

  เนื�ออนามยัและไข่อนามยั (กิจกรรมที� 5)   ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื�อนาํเขา้ (กิจกรรมที� 15)                               อื�นๆ ......................................................................................................

ในรายการ  1.-agonists                     2.Chloramphenicol         3.Nitrofurans metabolite         4.Sulphonamides               5.Tetracyclines                              6.OCPs                        7.OPPs     8.PCBs

 9. Aerobic  plate  count    10.Coliform                     11.E. Coli                                12. Enterococcus  sp.       13.  ยาตกคา้งวิธี Micro Assay        14. Salmonella spp.     15. S. aureaus

 16. อื�น  ๆ  .............................................................................................      โดยมีรายละเอียดดงันี�

ลาํดบัที� ชนิดตวัอยา่ง 
2 แหล่งที�เกบ็

(โรงฆ่า/สถานที�จาํหน่าย)

ผูผ้ลิต/

นาํเขา้/ฟาร์ม

วนัผลิต/

นาํเขา้

วนัที�

เกบ็ตวัอยา่ง
 

 9. Aerobic  plate  count    10.Coliform                     11.E. Coli                                12. Enterococcus  sp.       13.  ยาตกคา้งวิธี Micro Assay        14. Salmonella spp.     15. S. aureaus

สาํหรับเจา้หนา้ที�ภาครัฐที�ไดรั้บมอบหมาย
1 สาํหรับเจา้หนา้ที� สตส.

Sample No.ที�อยู่ลาํดบัที� ชนิดตวัอยา่ง 
(โรงฆ่า/สถานที�จาํหน่าย) นาํเขา้/ฟาร์ม นาํเขา้ เกบ็ตวัอยา่ง

 

                               

                  

Sample No.ที�อยู่

                          

     ลงบนัทึกขอ้มูลตวัอยา่ง

ลงชื�อ ..............................................................

วนัที�................................................. เวลา.............................   เจา้หนา้ที�บนัทึกขอ้มูล 

ไดต้รวจเอกสารถูกตอ้งแลว้

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

ลงชื�อ .................................................. ลงชื�อ.............................................

 เจา้หนา้ที�ออกรายงาน

จึงเรียนมาเพื�อโปรดดาํเนินการ ผูต้รวจวิเคราะห์

ลงชื�อ.............................................................

เจา้หนา้ที�หอ้งปฏิบติัการ

ผูล้งบนัทึกและพิมพร์ายงาน

ลงชื�อ……….......….................................ผูต้รวจสอบเอกสาร

วนัที�................................................. เวลา.............................   เจา้หนา้ที�บนัทึกขอ้มูล 

   วนัที�...............................................................

ลงชื�อ ..................................  ผูส่้งตวัอยา่ง    เวลา...............................................................    

        (……...........................) วนัที�................................................ เวลา.............................

  เวลา.............................................    เวลา.............................................................. 

ไดต้รวจสภาพตวัอยา่งถูกตอ้งแลว้

ลงชื�อ......................................................เจา้หนา้ที�รับตวัอยา่ง

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

เจา้หนา้ที�ภาครัฐ

 เจา้หนา้ที�ออกรายงาน

วนัที�………....................................

เจา้หนา้ที�หอ้งปฏิบติัการ

  วนัที�...............................................................   

        (……...........................) วนัที�................................................ เวลา.............................

โทรศพัท.์................................................

หมายเหตุ   1. กรุณากรอกขอ้มูลดว้ยตวับรรจงและครบถว้น   2. กรุณาระบุชนิดตวัอยา่ง  เช่น  เนื�อสุกร  เนื�อไก่  เนื�อโค  ฯลฯ หนา้......./.......



หน่วยงาน แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณา 
ของคณะกรรมการรับรอง 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-CC-01 0 1 / 1

วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 
 
 

ช่ือสถานประกอบการ................................................................................................................ชนิดสัตว์.................................. 
ช่ือผู้ประกอบการ....................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ของสถานประกอบการเลขท่ี...............หมู่ที่.........ตําบล.........................................อําเภอ................................................. 
จังหวัด...................................................โทรศัพท์.....................................................โทรสาร..................................................... 
เลขทะเบียนมาตรฐานฟาร์ม (ถ้ามี) กษ 02 22 ...................................................................วันที่หมดอายุ................................ 
 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด………………………………………………..…วันที่ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ................................. 
วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไขคร้ังที่ 1 .....................................................ครั้งที่ 2 .................................................................. 

รายช่ือคณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) 

1.....................................................................................................................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  
2........................................................................................................................................................................ผู้ตรวจประเมิน 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…. 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….………. 
5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….………. 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ สํานักงานปศุสัตว์เขต............. ณ วันที่...................................................................มีดังน้ี 

    ให้การรับรอง                   ต่ออายุการรับรอง                 คงไว้ซึ่งการรับรอง       
    ยกเลิกการรับรอง              พักใช้การรับรอง                   เพิกถอนการรับรอง 
    อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………...................................................................................................……. 
………………………………………………………………………………...................................................................................................……. 
………………………………………………………………………………...................................................................................................……. 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน แบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณา 
ของคณะกรรมการรับรอง 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-CC-02 0 1 / 1 

วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 
 
 

เลขานุการคณะกรรมการ จัดทํารายงานผลการพิจารณาของแต่ละสถานประกอบการ ในแบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-01 โดยแยก 
1 แบบฟอร์มรหัส FM-GAP-CC-01 ต่อ 1 สถานประกอบการ (ตามเอกสารแนบ) มีจํานวนทั้งสิ้น.........................สถานประกอบการ
สรุปผลการพิจารณาได้ดังน้ี 

 ให้การรับรอง จํานวน..........................สถานประกอบการ  ต่ออายุการรับรอง จํานวน..............................สถานประกอบการ

 พักใช้การรับรอง จํานวน.....................สถานประกอบการ  เพิกถอนการรับรอง จํานวน............................สถานประกอบการ

 อ่ืนๆ ระบุ ......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

 

1. การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ …....../............ วันที่ประชุมคณะกรรมการ....................................เวลา......................................
สถานที…่……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………,
มีรายช่ือคณะกรรมการผู้เข้าประชุม ดังน้ี 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด (ส่วน) ลายเซ็น 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้ให้ข้อมูล 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด (กลุ่ม/ส่วน) ลายเซ็น 
     
     
     
     
     
     
     
     

 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการขอรับการฝึกอบรม 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

สําหรับผู้ประกอบการ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-TRA-01 0 1 / 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
 

สถานที่ยื่นคําขอ 
 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ..............................................................
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวดั.............................................................

 สํานักงานปศุสัตว์เขต..........................

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
          ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... อยู่บ้านเลขที่.....................หมูท่ี่............
ถนน..............................................ตําบล...............................................อําเภอ.............................................. จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์..............................โทรศัพท์......................................โทรสาร...................................โทรศัพท์มือถอื............................................
อีเมล์................................................................................ประกอบอาชีพ...................................................................(ในกรณีทีป่ระกอบอาชพี
ผู้ประกอบการฟาร์มเล้ียงสัตว์/ผู้จัดการฟาร์ม/สัตวบาล หรืออาชีพที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ กรุณากรอกรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อมูลฟาร์ม)

มีความประสงค์ ขอรับการฝึกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติทางการ 
เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์” สําหรับ
ผู้ประกอบการ (กรุณาเลือก) 

 ไก่เนื้อ 
 ไก่ไข ่
 ไก่พันธุ ์
 สุกร 

 เป็ดเนื้อ 
 เป็ดไข ่
 เป็ดพันธุ ์
 ห่าน       

 ผ้ึง 
 โคเน้ือ 
 โคนม 
อื่นๆ (ระบ)ุ 

 แพะเนื้อ 
 แพะนม 
 แกะเน้ือ 
 

 สถานที่ฟกัไข่สัตว์ปีก 
 นกเขาชวาเสียง 
 นกกระทา 

 

*** หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ :   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง จํานวน 1 ฉบับ *** 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของสถานประกอบการ 
          ชื่อสถานประกอบการ...........................................................................ที่อยู่เลขที.่................หมูท่ี่.......ถนน.......................................
ตําบล..............................................อําเภอ............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณยี์............................... 
เบอร์โทร.........................................................พิกัดของฟาร์ม (Lat-Long) N……………………….………………..E…………………………………..……..
พื้นที่ของฟาร์ม…………..ไร…่…....งาน…….…ตารางวา  ชนิดสัตวท์ี่เล้ียงในฟาร์ม................................พันธุ์สัตว์................................................. 
รูปแบบของฟาร์ม   ฟาร์มอิสระ   ฟาร์มบรษิทั   ฟาร์มประกัน ชือ่บริษทั……………..……………………………..….…..……………..……… 

กําลัง 
การผลิต 

 จํานวนสัตว.์...............................หน่วย...................................(เช่น ตัวต่อรุ่น / ตัวฟาร์ม)   ไข่........................ ฟอง/เดอืน   
สําหรับสุกร/โคเนื้อ/แพะเนื้อ/แกะเน้ือ แบ่งเปน็ พ่อพันธุ.์...........ตวั /แม่พันธุ.์..........ตวั /ขุน..........ตวั /อื่นๆ.............................ตวั
สําหรับโคนม/แพะนม มีแมร่ีดนม.................................ตัว   มปีริมาณน้ํานม................... กิโลกรัมตอ่ตัวตอ่วนั 

สถานที่ส่ง
จําหน่าย 

 ชื่อโรงฆ่าสัตว…์……………………………………………………………………..........……….… 
 ชื่อฟาร์ม…………………………………………...........................................................….
 ชื่อศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ………………………………...……………………….............……
 ชื่อศูนย์รวบรวมไข…่………………………………………………………………...............…...

จังหวดั........…………………………………………...
จังหวดั........…………………………………………...
จังหวดั........…………………………………………...
จังหวดั........…………………………………………...

 

คํารับรองจากผูป้ระกอบการ 
ข้าพเจ้า.................................................................................................. ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นเป็นจรงิทกุประการ และรับทราบว่า
กรมปศุสัตว์จะออกใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรม และมีระยะเวลาในการเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  

ลงช่ือ.......................................................................ผู้ขอรับการฝึกอบรม
(.............................................................................................................) 
วันที่...................................................................................................... 

 



หน่วยงาน 
แบบฟอร์มการขอยกเลิกการรับรอง 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-FAM-00 0 1 / 1 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผูป้ระกอบการ 
ช่ือเจ้าของ/ผู้จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................
(กรณีนิติบุคคล ใหร้ะบุช่ือบริษัทด้วย)...................................................................................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่............ถนน...........................................ตําบล..................................อําเภอ.........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.........................................โทรสาร.......................................
โทรศัพท์มือถือ................................................................อีเมล์..............................................................................................................

 

2. ข้อมูลของสถานประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ....................................................ชนิดสัตว์................ที่อยู่เลขที่...........หมู่ที่.........ถนน.................................. 
ตําบล........................................อําเภอ........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.......................... 
เบอร์โทร....................................................พิกัดของฟาร์ม (Lat-Long) N………………………….…………..E……………………………………. 
เลขที่ใบรับรอง กษ 02 22 ............................................................................................................................................................... 
วันที่ออกใบรับรอง……………………………..............................................วันที่หมดอายุ......................................................................... 
 

ช่ือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม (น.สพ./สพ.ญ.).……………………………………………………………………………….......................................... 
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มเลขที…่………………....วันที่ออกใบรับรอง................................วันหมดอายุ................................ 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึงจากสัตวแพทยสภาเลขที่............................................................................. 
วันที่ออกใบอนุญาต......................................................................วันหมดอายุ.................................................................................. 

 

3. เหตุผลและหลักฐานประกอบการขอยกเลิกการรับรอง 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ และมีเหตุผลในการยกเลิกการรับรอง ดังน้ี 
(โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
ทั้งน้ี ข้าพเจ้าจะส่งใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ฉบับจริง (หรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความเอกสารสญูหาย
กรณีใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย) ใหส้ํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบหนังสือยกเลิกการรับรอง และขอ
รับรองว่ารายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

สําหรบัผูป้ระกอบการ 
ลงช่ือ.......................................................................ผู้ประกอบการ
(.................................................................................) 
วันที่........................................................................... 

 
 

สําหรบัเจ้าหนา้ที่กรมปศสุัตว์ 
ลงช่ือ........................................................................ผู้รับคําขอ  
(.................................................................................)    
วันที่............................................................................ 

ในกรณีทีผู่้ประกอบการไม่ได้มาย่ืนด้วยตนเอง 
ลงช่ือ......................................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
(..............................................................................) 
วันที่......................................................................... 
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1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ 
ชื่อเจ้าของฟาร์ม/ผู้จัดการฟาร์ม (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี...............ถนน........................................ตําบล....................................................อําเภอ.................................................. 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.................................................โทรสาร.............................................
โทรศัพท์มือถือ...........................................................................................อีเมล์...............................................................................................................
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์” สําหรับผู้ประกอบการฟาร์ม...................................................จากกรมปศุสัตว์ 
เม่ือวันท่ี...............................ชื่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ท่ีจัดฝึกอบรม...................................................สถานท่ีจัด..............................................................
มีความประสงค์  
 

 ขอรับรองฟาร์มใหม่ (ในกรณีท่ีเคยได้รับการรับรองแต่ใบรับรองหมดอายุแล้ว ให้ระบุเลขทะเบียน กษ) 
 ขอต่ออายุฟาร์ม (ระบุเลขทะเบียน กษ) 

เลขทะเบียน กษ .........................................................................วันท่ีได้รับการรับรอง.............................วันท่ีใบรับรองหมดอายุ....................................
 

2. ข้อมูลของฟาร์ม 
ชื่อฟาร์ม....................................................................................................ท่ีอยู่เลขท่ี.................หมู่ท่ี......... 
ถนน..................................................ตําบล........................................อําเภอ.............................................. 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์......................เบอร์โทร.................................................... 
พิกัดของฟาร์ม (Lat-Long) N……………………………………….……………..E………………………………………….. 
พ้ืนท่ีของฟาร์ม……………..ไร่……..งาน……….…ตารางวา   
แหล่งท่ีมาของสัตว์   ซ้ือจากบริษัท/ฟาร์ม……………………………………....…จังหวัด............................... 
                         ซ้ือจากตลาดนัด/ตลาดค้าสัตว์ จังหวัด................................................................ 
                         ผลิตเอง      อ่ืนๆ ระบุ................................................................................... 
รูปแบบของฟาร์ม    ฟาร์มอิสระ  ฟาร์มบริษัท  ฟาร์มประกัน ชื่อบริษัท……….…..………..…….. 
ท่ีต้ังของฟาร์ม  อยู่ห่างจากสิ่งต่อไปน้ี    
          ถนนสายหลัก………….…….ก.ม. แหล่งชุมชน…………..……ก.ม.  ตลาดนัดค้าสัตว์….…………...ก.ม.  
          แหล่งน้ําสาธารณะ...........ก.ม.  โรงฆ่าสัตว์….……………..ก.ม.  อ่ืนๆ………..……………........………. 

ชนิดสัตว์ท่ีเลี้ยงในฟาร์ม 
 เป็ดพันธ์ุ 
 เป็ดเนื้อ 
 เป็ดไข่ 
 นกกระทา
 สุกร 

 ไก่พันธ์ุ
 ไก่เนื้อ
 ไก่ไข่ 
 โคนม
 ห่าน 

 โคเนื้อ 
 แพะเนื้อ 
 แกะเนื้อ 
 แพะนม 
 อ่ืนๆ..............

ชนิดพันธ์ุสัตว์
....................................................................
ระบบการทําทะเบียนประวัติสัตว์             
  มี               ไม่มี 
การทําเคร่ืองหมายท่ีตัวสัตว์                   
  มี              ไม่มี                    

กําลัง 
การผลิต 

 จํานวนสัตว์.........................................หน่วย...................................(เช่น ตัว/รุ่น หรือ ตัว/ฟาร์ม)   ไข่.......................... ฟอง/เดือน  
สําหรับสุกร/โคเน้ือ/แพะเนื้อ/แกะเนื้อ แบ่งเป็น พ่อพันธ์ุ................ตัว  แม่พันธ์ุ..............ตัว  ขุน..............ตัว  อ่ืนๆ...............................ตัว 
สําหรับโคนม/แพะนม มีแม่รีดนม.................................ตัว   มีปริมาณน้ํานม........... กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน 

สถานท่ีส่ง
จําหน่าย  

 ชื่อโรงฆ่าสัตว์………………………………………………….…….จังหวัด........…………………..……เลขรับรอง……………………………….........………… 
 ชื่อฟาร์ม…………………………………………...............………จังหวัด........…………………..……เลขรับรอง……………………………….........………… 
 ชื่อศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ………………………………………จังหวัด........…………………..……เลขรับรอง……………………………….........…………. 
 ชื่อศูนย์รวบรวมไข่………………………………………………..จังหวัด........…………………..……เลขรับรอง……………………………….........………… 
**** (ถ้ามีมากกว่า 1 แห่ง ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบ) 

ร้ัว   ไม่มี      มี ระบุลักษณะร้ัว............................................................................................................................................................................ 
จํานวนโรงเรือน………..……..หลัง ขนาดของโรงเรือนแต่ละหลัง (กว้างxยาวxสูง) ………………………………….…...........................................................เมตร
จํานวนอาคารสํานักงาน……….....หลัง  บ้านพัก……….....หลัง  ต้ังอยู่นอกพ้ืนในเล้ียงสัตว์/นอกร้ัวฟาร์ม   ต้ังอยู่ภายในพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์/ในรั้วฟาร์ม
ลักษณะของโรงเรือน    
     ระบบโรงเรือน    เปิด           ปิด   
     โรงเรือน          บนพ้ืนดิน    ยกพ้ืนคอก  
                         ลอยน้ํา  
     ลักษณะพ้ืนโรงเรือน..........……..................….………  
     หลังคา…………………….................…………..….……… 

คอกกักสัตว์ก่อนนําเข้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์                                        ไม่มี 
 มี ขนาด (กว้าง/ยาว/สูง)……………….…...................…......…… เมตร จํานวน………......หลัง
คอกหรือบริเวณสําหรับกักสตัว์ท่ีป่วยในระหว่างการกักหรือการเลี้ยง     ไม่มี 
 มี ขนาด (กว้าง/ยาว/สูง)………………………….....................…....เมตร จํานวน…………...หลัง
ท่ีข้ึนลงสัตว์       ไม่มี    มี (ระบุวัสดุท่ีใช้)………………………………..……......………...……..
ซองบังคับสัตว์    ไม่มี    มี จํานวน……………………………………. ซอง 

แหล่งน้ําสําหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
 น้ําประปา   น้ําบาดาล   น้ําคลอง/แม่น้ํา 
 น้ําบ่อ   อ่ืนๆ……….......................................… 

อาหารสัตว์  สําเร็จรูปของบริษัท………….............................................................................
               ผสมเอง ระบุแหล่งวัตถุดิบ............................................................................... 
               อ่ืนๆ (ระบุ)…...................................................................................................
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3. ข้อมูลการป้องกันและควบคุมโรค 
ชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ………………………………………………………………………………...............................................………………………………………….. 
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มชนิดสัตว์...................... เลขท่ี……………........……วันท่ีออกใบรับรอง.............................วันหมดอายุ.......................... 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภาเลขท่ี..........................................วันท่ีออกใบอนุญาต................................... 
วันหมดอายุ..................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................อีเมล์………………….…….......................................…………........ 
สัตวบาลประจําฟาร์ม มีจํานวน..................คน มีรายชื่อดังนี้ 
ชื่อ-นามสกุล…..………………………….......……………..........................โทรศัพท์มือถือ............................................... อีเมล์....................................................
ชื่อ-นามสกุล…..………………………….......……………..........................โทรศัพท์มือถือ............................................... อีเมล์....................................................
ชื่อ-นามสกุล…..………………………….......……………..........................โทรศัพท์มือถือ............................................... อีเมล์....................................................
ชื่อ-นามสกุล…..………………………….......……………..........................โทรศัพท์มือถือ............................................... อีเมล์....................................................
ชื่อ-นามสกุล…..………………………….......……………..........................โทรศัพท์มือถือ............................................... อีเมล์....................................................
คนงานภายในฟาร์ม  มีจํานวน………………คน         พักอาศัยท่ีฟาร์มจัดให้                ไม่ได้พักอาศัยท่ีพักของฟาร์ม / เช้าไป-เย็นกลับ 
การทําวัคซีน (ระบุชื่อวัคซีนป้องกันโรค ) ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
ระบบการฆ่าเชื้อโรคและควบคุมการเข้า – ออก 
     การบันทึกชื่อบุคคล ยานพาหนะ เข้า- ออก   ไม่มี         มี         
     บุคคล 
 
     ยานพาหนะ 
 
     วัสดุอุปกรณ์ 

 ไม่มี                            จุ่มรองเท้าในน้ํายาฆ่าเชื้อ                เปลี่ยนรองเท้า                ล้างมือด้วยสบู่         
 ห้องสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค        อาบน้ํา-เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนเข้าฟาร์ม   อ่ืนๆ............................................................................
 ไม่มี          เคร่ืองพ่นน้ําแรงดันสูง    เคร่ืองพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคแรงดันสงู    บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทางเข้า-ออก ฟาร์ม  
 UV ฆ่าเชื้อ  โรงพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค    อ่ืนๆ.................................................................... 
 ไม่มี          UV ฆ่าเชื้อ                  อ่ืนๆ................................................................... 

สภาวะของโรคระบาดสัตว์ภายในฟาร์มและรัศมี 10 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
ระยะ 6 เดือนท่ีแล้วพบโรค…………………............…………………………………………..ระยะ 1 ปีท่ีแล้วพบโรค………………………….....….…….………………………
ระยะ 3 ปีท่ีแล้วพบโรค………………………………………………………………………….....ระยะ 5 ปีท่ีแล้วพบโรค………………………………………………………..………
ระบบการกําจัดของเสีย   มีบ่อพักน้ําเสีย 

 มีบ่อบําบัดน้ําเสียจํานวน…………..บ่อ  ขนาดกว้าง………..…เมตร ยาว…………...เมตร  ลึก…………....เมตร 
 มีระบบระบายของเสีย และสิ่งปฏิกูลจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
 มีการกําจัดซากโดย  เตาเผาซาก  ฝังซาก  ฝังกลบ  การต้มซาก  Rendering  อ่ืนๆ ........................
 มีการจัดการของเสีย มูลสัตว์ หรือสิ่งปูรอง 
 มีการทําความสะอาดโรงเรือนสมํ่าเสมอทุก…………......วัน 

 

4. หลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ 
 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ 
 เอกสารท่ีแสดงถึงการได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 แผนผังแสดงท่ีต้ังของโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 1 ฉบับ   
 แผนท่ีท่ีต้ังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 1 ฉบับ 
 แผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม (ถ้ามี) 
 รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมท้ังสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู-ร้ัว ระบบการฆ่าเชื้อบุคคล-ยานพาหนะ-วัสดุอุปกรณ์ สภาพท่ัวไปของ
โรงเรือนเลี้ยงสตัว์ สถานท่ีเก็บอุปกรณ์-อาหารสัตว์-สารเคมี-ยา-วัคซีน สถานท่ีทําลายซาก-ขยะมูลฝอย เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ระบบบําบัดน้ําเสีย เป็นต้น
 ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองฉบับจริงท่ีหมดอายุ   
หมายเหตุ ในกรณีท่ีหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือข้อมูลไม่เพียงพอ เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์จะแจ้งผู้ประกอบการให้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
และยื่นใหม่อีกครั้ง เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์จะดําเนินการต่อไป ก็ต่อเม่ือเอกสารหลักฐานครบถ้วนและข้อมูลท้ังหมดถูกต้อง  

 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการขอรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

สําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-FAM-01 0 3 / 3 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 

 5. ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
(1) รักษาไว้ซ่ึงการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับการรับรอง 
(2) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
(3) ต้องไม่นําใบรับรองไปใช้ในทางท่ีทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงอาจพิจารณาได้ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิด 
(4) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาท่ีมีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นท้ังหมด เม่ือมีการพักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรอง
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
(5) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกคร้ัง ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าท่ีของ   
กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบในพ้ืนท่ีสถานประกอบการทั้งหมดท่ีถือครอง ท้ังพ้ืนท่ีของตนเอง พ้ืนท่ีเช่า และพื้นท่ีให้เช่า ตลอดจนสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ 
สถานท่ีเก็บปัจจยัการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง เช่น อาหารสัตว์ น้ําผึ้ง น้ํา ไข่ฟัก สิ่งปูรอง เป็นต้น ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 
(6) จัดทําบนัทึกตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อกาํหนดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเปน็ไปตามข้อกาํหนด 
(7) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรองท่ีเป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์เม่ือได้รับการร้องขอ 
(8) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรอง โดยจะดําเนินการทุก 10 – 12 เดือน นับจากวันท่ีออกใบรับรอง 
(9) หากประสงคจ์ะต่ออายุการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอรับรองพร้อมหลักฐานต่อสํานักงานปศสุัตว์อําเภอ หรือสํานักงานปศสุัตว์จังหวัด
ล่วงหน้า ก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบใบรับรองคืนให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง  
(11) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ เช่น เพ่ิมหรือลดจํานวนโรงเรือน เพ่ิมหรือลดพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ ปรับปรุงสถานประกอบการ 
เปลี่ยนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนผู้จัดการสถานประกอบการ เป็นต้น ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาคงไว้ซ่ึงการรับรอง หรืออาจกําหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม  
(12) หากมีการโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการแจง้สํานกังานปศุสัตว์จงัหวัดทราบเปน็ ลายลักษณ์อักษร คณะผู้ตรวจประเมินจะดําเนนิการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการ และนัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพ่ือเป็นการยืนยันว่ายังคง
รักษาไว้ซ่ึงการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ตามที่ได้รับการรับรองไว้ และแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตทราบ ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่อง ให้
ผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการดําเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อกําหนด  
 (13) การย้ายสถานท่ีต้ังสถานประกอบการ ให้แจ้งสํานักงานปศุสตัว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  
(14) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการแต่ยังคงสถานที่ต้ังเดิม ให้แจ้งสํานกังานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐาน
การเปลี่ยนแปลง สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดจะเสนอสาํนักงานปศุสตัว์เขตเพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ท้ังนี้ ต้องสง่คืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วัน ทําการ นับแต่วันท่ีได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(15) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมมายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 (16) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรชํารุดหรือสูญหาย ให้นําใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรท่ีชํารุด หรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความ
เอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทน
จะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ และเทียบเท่าใบประกาศนียบัตรฉบับเดิม 

 

6. คํารับรองจากผู้ประกอบการ 
ข้าพเจ้า (ชื่อเจ้าของฟาร์ม/ผู้จัดการฟาร์ม)......................................................................................ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
ยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์เข้าภายในพ้ืนท่ีฟาร์มท้ังหมดท่ีถือครอง ท้ังพ้ืนท่ีของตนเอง พ้ืนท่ีเช่า และพื้นท่ีให้เช่า 
ตลอดจนสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ สถานท่ีเก็บปัจจัยการผลิตและการเลี้ยง ยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง เช่น อาหารสัตว์ น้ําผึ้ง น้ํา ไข่ฟัก สิ่งปูรอง ไป
ตรวจวิเคราะห์ รวมท้ังสนับสนุนข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามท่ีคณะผู้ตรวจประเมินร้องขอ และอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ท่ีได้กําหนดทุกประการ   

สําหรับผู้ประกอบการ 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประกอบการ 
(.........................................................................) 
วันท่ี.................................................................. 

ในกรณีท่ีผู้ประกอบการไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง

ลงชื่อ.................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
(.........................................................................)
วันท่ี................................................................. 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับคาํขอ  
(........................................................................) 
วันท่ี................................................................. 
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1. ข้อมูลทั่วไปของผูป้ระกอบการสถานที่ฟักไข่สัตว์ปกี 
ช่ือเจ้าของ/ผู้จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..........ถนน....................................ตําบล.......................................อําเภอ.............................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์..............................................โทรสาร..................................
โทรศัพท์มือถือ.....................................................อีเมล์..............................................................................ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์” สําหรับผู้ประกอบการสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกจากกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่............................
ช่ือหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่จัดฝึกอบรม......................................................สถานที่จัด..........................................................................
มีความประสงค์  
 

 ขอรับรองใหม่ (ในกรณีทีเ่คยได้รับการรับรองแต่ใบรับรองหมดอายุแล้ว ให้ระบุเลขทะเบียน กษ) 
 ขอต่ออายุ (ระบุเลขทะเบียน กษ)  

เลขทะเบียน กษ ..................................................................................................................................................................................
วันที่ได้รับการรับรอง....................................................................วันที่ใบรับรองหมดอายุ....................................................................

 

2. ข้อมูลของสถานทีฟ่ักไขส่ัตว์ปีก 
ช่ือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก.............................................................................................................ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่............... 
ถนน.............................ตําบล..........................อําเภอ..............................จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์........................
เบอร์โทร.......................................พิกัดของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (Lat-Long) N……………………………..……..E…………….………………..
พ้ืนที่ของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก………………………......ไร่…………………………...งาน………..……………………ตารางวา  
รูปแบบของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก  บริษัท       อ่ืนๆ.....................................................................  
แหลง่ที่มาของไข่สัตว์ปีก มาจากฟาร์มจํานวน..............................ฟาร์ม  
      เป็นฟาร์มที่ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีจากกรมปศุสัตว์จํานวน....................ฟาร์ม   
      อ่ืนๆ จํานวน.........................................ฟาร์ม 
ประเภทลูกสัตว์ปีก  ไก่พันธ์ุ   ไก่เน้ือ   ไก่ไข่   เป็ดพันธ์ุ   เป็ดเน้ือ  เป็ดไข่  อ่ืนๆ ระบุ.............................. 
ชนิดพันธ์ุลูกสัตว์ปีก........................................................................... จํานวนไข่เข้าฟัก………………...........................…. ฟอง/สัปดาห์
จํานวนลูกสัตว์ปีก................................................ตัว/สัปดาห์ 
ที่ต้ังของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก  อยู่ห่างจากสิ่งต่อไปน้ี    
          ถนนสายหลัก……………....….…...…….ก.ม. แหล่งชุมชน…………….......……ก.ม.   ตลาดนัดค้าสัตว์….………..................…....ก.ม. 
          แหล่งนํ้าสาธารณะ………...................ก.ม. โรงฆ่าสัตว์….………………….....ก.ม.   อ่ืนๆ………..……………........…………….............
จํานวนอาคารฟักไข…่…….…..อาคาร ขนาดของอาคารแต่ละหลัง (กว้างxยาวxสูง) ………………………………….…...........................เมตร
จํานวนอาคารสํานักงาน……….....หลัง  บ้านพัก……….....หลัง จํานวนตู้ฟัก.............................ตู้ จํานวนตู้เกิด.................................ตู้ 
แหล่งนํ้าสําหรบัใช้ในสถานทีฟั่กไข่สัตว์ปีก นํ้าประปา         นํ้าบาดาล                นํ้าคลอง/แม่นํ้า  

นํ้าบ่อ               อ่ืนๆ………................................................. 
 

3. ข้อมูลการป้องกันและควบคุมโรค 
ช่ือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ………………………………………………………………………………...............................................……………………
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มสัตว์ปีก เลขที…่…………..…...วันที่ออกใบรับรอง..............................วันหมดอายุ...........................
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึงจากสัตวแพทยสภาเลขที่.......................วันที่ออกใบอนุญาต..........................
วันหมดอายุ.......................................โทรศัพท์มือถือ................................... อีเมล…์……………….……........................................…………
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ช่ือสัตวบาล/ผูจ้ัดการ…..………………………….……..........................โทรศัพท์มือถือ............................... อีเมล์.........................................
ช่ือสัตวบาล................…..………………………….…….........................โทรศัพท์มือถือ............................... อีเมล์.........................................
ช่ือสัตวบาล................…..………………………….…….........................โทรศัพท์มือถือ............................... อีเมล์.........................................
ช่ือสัตวบาล................…..………………………….…….........................โทรศัพท์มือถือ............................... อีเมล์.........................................
ผู้ปฏิบัติงานภายในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก มีจาํนวน….…คน  พักอาศัยภายในบริเวณสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกจัดให้ จํานวน............คน
                                                                      ไม่ได้พักอาศัย / เช้าไป-เย็นกลับ จํานวน.......................คน 
การทําวัคซีน (กรณีมีการทําวัคซีนให้ลูกสัตว์ปีก) .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ระบบการฆ่าเช้ือโรคและควบคุมการเข้า – ออก 
     ฆ่าเช้ือไข่ฟักด้วยวิธี........................................................ระบุสารเคมี.............................................................................................
     การบันทึกช่ือบุคคล ยานพาหนะ เข้า- ออก   ไม่ม ี     ม ี        

บุคคล 
 
ยานพาหนะ 
 
วัสดุอุปกรณ์  

 ไม่มี          เปลี่ยนรองเท้า           จุ่มรองเท้าในนํ้ายาฆ่าเช้ือ    ล้างมือด้วยสบู่ 
 ห้องสเปรย์ฆ่าเช้ือโรค       อาบนํ้า-เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนเข้าฟาร์ม      อ่ืนๆ...........................................
 ไม่มี          เครื่องพ่นนํ้าแรงดันสูง  เคร่ืองพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคแรงดันสูง   โรงพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค  
 UV ฆ่าเช้ือ  บ่อนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคทางเข้า-ออก ฟาร์ม     อ่ืนๆ................................................................
 ไม่มี          UV ฆ่าเช้ือ                อ่ืนๆ...................................................................                     

ระบบการกําจัดของเสีย   มีบ่อพักนํ้าเสีย 
                          มีบ่อบําบัดนํ้าเสียจํานวน…………..บ่อ ขนาดกว้าง……………เมตร ยาว……..…...เมตร  ลึก…..…..เมตร 
                          มีระบบระบายของเสีย และสิ่งปฏิกูลจากอาคารฟักไข่  
                          มีการกําจัดซากสัตว์ โดย  เตาเผาซาก  ฝังซาก   ฝังกลบ    อ่ืนๆ ................................. 
                               มีการจัดการของเสีย เช่น เปลือกไข่ สิ่งปูรอง 
                          มีการทําความสะอาดตู้ฟัก/ตู้เกิด สม่ําเสมอทุก………........วัน 
ระบบการจัดการลูกสัตว์ปีกคัดทิ้ง   รมควันโดยใช้ก๊าซ    บดละเอียด    อ่ืนๆ................................................................. 

 

4. หลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ 
 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ 
 เอกสารที่แสดงถึงการได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แผนผังแสดงที่ต้ังของเครื่องมือ เครื่องจักรในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 1 ฉบับ   
 แผนที่ที่ต้ังสถานที่ฟักไข่สตัว์ปีก 1 ฉบับ 
 แผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (ถ้ามี) 
 รูปถ่ายแสดงสภาพภายในสถานที่ฟักไขส่ัตว์ปีก รวมท้ังสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู-ร้ัว ระบบการฆ่าเช้ือบุคคล-ยานพาหนะ-วัสดุ
อุปกรณ์ สภาพทั่วไปของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เก็บอุปกรณ์-อาหารสัตว์-สารเคม-ียา-วัคซีน สถานที่ทําลายซาก-ขยะมูลฝอย 
เครื่องสํารองไฟฟ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น 
 ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองฉบับจริงที่หมดอายุ   
 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือข้อมูลไม่เพียงพอ เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์จะแจ้งผู้ประกอบการให้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
และยื่นใหม่อีกครั้ง เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์จะดําเนินการต่อไป ก็ต่อเม่ือเอกสารหลักฐานครบถ้วนและข้อมูลท้ังหมดถูกต้อง 

 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการขอรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

สําหรับสถานท่ีฟักไข่สัตว์ปีก 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-FAM-02 0 3 / 3 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 

5. ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) รักษาไว้ซ่ึงการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับการรับรอง 
(2) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
(3) ต้องไม่นําใบรับรองไปใช้ในทางท่ีทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงอาจพิจารณาได้ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิด 
(4) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาท่ีมีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นท้ังหมด เม่ือมีการพักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรอง
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
(5) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกคร้ัง ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าท่ีของ   
กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบในพ้ืนท่ีสถานประกอบการทั้งหมดท่ีถือครอง ท้ังพ้ืนท่ีของตนเอง พ้ืนท่ีเช่า และพื้นท่ีให้เช่า ตลอดจนสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ 
สถานท่ีเก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง เช่น อาหารสัตว์ น้ําผึ้ง น้ํา ไข่ฟัก สิ่งปูรอง เป็นต้น ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 
(6) จัดทําบนัทึกตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อกาํหนดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเปน็ไปตามข้อกาํหนด 
(7) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรองท่ีเป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์เม่ือได้รับการร้องขอ 
(8) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรอง โดยจะดําเนินการทุก 10 – 12 เดือน นับจากวันท่ีออกใบรับรอง 
(9) หากประสงคจ์ะต่ออายุการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอรับรองพร้อมหลักฐานต่อสํานักงานปศสุัตว์อําเภอ หรือสํานักงานปศสุัตว์จังหวัด
ล่วงหน้า ก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบใบรับรองคืนให้สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด
ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง  
(11) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ เช่น เพ่ิมหรือลดจํานวนโรงเรือน เพ่ิมหรือลดพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ ปรับปรุงสถานประกอบการ 
เปลี่ยนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนผู้จัดการสถานประกอบการ เป็นต้น ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาคงไว้ซ่ึงการรับรอง หรืออาจกําหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม  
(12) หากมีการโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการแจง้สํานกังานปศุสัตว์จงัหวัดทราบเปน็ ลายลักษณ์อักษร คณะผู้ตรวจประเมินจะดําเนนิการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการ และนัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพ่ือเป็นการยืนยันว่ายังคง
รักษาไว้ซ่ึงการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ตามที่ได้รับการรับรองไว้ และแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตทราบ ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่อง ให้
ผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการดําเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อกําหนด  
 (13) การย้ายสถานท่ีต้ังสถานประกอบการ ให้แจ้งสํานักงานปศุสตัว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  
(14) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการแต่ยังคงสถานที่ต้ังเดิม ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐาน
การเปลี่ยนแปลง สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดจะเสนอสาํนักงานปศุสตัว์เขตเพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ท้ังนี้ ต้องสง่คืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วัน ทําการ นับแต่วันท่ีได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(15) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมมายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 (16) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรชํารุดหรือสูญหาย ให้นําใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรท่ีชํารุด หรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความ
เอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทน
จะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ และเทียบเท่าใบประกาศนียบัตรฉบับเดิม 

 

6. คํารบัรองจากผู้ประกอบการ 
ข้าพเจ้า (ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการสถานที่ฟกัไข่สัตว์ปีก)...........................................................................ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นจรงิ
ทุกประการ ยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าทีข่องกรมปศุสัตว์เข้าภายในพื้นทีท่ั้งหมดทีถ่ือครอง ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า 
และพื้นที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิตและการเล้ียง ยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง เช่น ไข่ฟกั ส่ิงปูรอง น้ํา 
ไปตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่คณะผู้ตรวจประเมินรอ้งขอ และอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีด้านปศุสัตว์ (GAP) ทีไ่ด้กําหนดทุกประการ   

สําหรับผู้ประกอบการ 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประกอบการ 
(.........................................................................) 
วันท่ี.................................................................. 

ในกรณีท่ีผู้ประกอบการไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง

ลงชื่อ.................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
(.........................................................................)
วันท่ี................................................................. 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับคาํขอ  
(........................................................................) 
วันท่ี................................................................. 

 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการขอรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์  

สําหรับฟาร์มผ้ึง 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-FAM-03 0 1 / 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผูป้ระกอบการฟาร์มผึ้ง 
ช่ือเจ้าของ/ผู้จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..........ถนน....................................ตําบล.......................................อําเภอ.............................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์..............................................โทรสาร..................................
โทรศัพท์มือถือ.....................................................อีเมล์..............................................................................ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์” สําหรับผู้ประกอบการฟาร์มผึ้ง จากกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่..............................................
ช่ือหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่จัดฝึกอบรม......................................................สถานที่จัด..........................................................................
มีความประสงค์  
 

 ขอรับรองฟาร์มใหม่ (ในกรณีที่เคยได้รบัการรับรองแต่ใบรับรองหมดอายุแล้ว ให้ระบุเลขทะเบียน กษ) 
 ขอต่ออายุฟาร์ม (ระบุเลขทะเบียน กษ) 

เลขทะเบียน กษ ..................................................................................................................................................................................
วันที่ได้รับการรับรอง....................................................................วันที่ใบรับรองหมดอายุ....................................................................

 

2. ข้อมูลของฟาร์มผึ้ง 
ช่ือฟาร์มผึ้ง.................................................................................................................................ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่............... 
ถนน.............................ตําบล..........................อําเภอ..............................จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์........................
เบอร์โทร....................................................พิกัดของฟาร์มผึ้ง (Lat-Long) N…………………………………..……..E…………….……………….. 
สถานที่ต้ังรังผึ้ง   สวนดอกไม้ผลไม ้   อ่ืนๆ.........................................พันธ์ุผึ้งที่เลี้ยง.............................................................. 
แหล่งที่มาของพันธ์ุผึ้ง   ผลิตเอง    ซือ้มาจาก..........................................................จังหวัด................................................... 
                             อ่ืนๆ .......................................................................................................................................................
ผึ้งที่เลี้ยงในปัจจุบันมีจํานวนรัง............................................รัง      เป้าหมายท่ีจะเลี้ยงในปีถัดไป จํานวน...........................รัง        
ประเภทผลิตภัณฑ์ผึ้งที่ผลิต  นํ้าผึ้ง (ระบุปริมาณผลผลิต/ปี).................  รอยัลเยลลี่  (ระบุปรมิาณผลผลิต/ปี)...................... 
                                  ไขผึ้ง (ระบุปริมาณผลผลิต/ปี)...................  อ่ืนๆ (ระบุปริมาณผลผลิต/ปี)................................ 

 

3. ข้อมูลการป้องกันและควบคุมโรค 
ช่ือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ………………………………………………………………………………...............................................……………………
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มผึ้ง เลขที่……………..…...วันที่ออกใบรับรอง...................................วันหมดอายุ..............................
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึงจากสัตวแพทยสภาเลขที่.......................วันที่ออกใบอนุญาต..........................
วันหมดอายุ.......................................โทรศัพท์มือถือ................................... อีเมล…์……………….…….......................................…………
ผู้ปฏิบัติงานภายในฟาร์มผึ้ง  มีจํานวน……….……คน   

 

4. หลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ                       สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ 
 แผนผังแสดงที่ต้ังของโรงเรือนและสถานที่ก่อสร้าง 1 ฉบับ           แผนที่ที่ต้ังฟาร์มเลี้ยงผึ้ง 1 ฉบับ 
 แผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม (ถ้ามี) 
 รายละเอียดสถานที่ต้ังรังผึ้งในรอบปี (การเคล่ือนย้ายรังผึ้ง) 
 รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มผึ้งและสถานท่ีปฏิบัติการในฟาร์มผึง้ เช่น ประตู-รั้ว ระบบการฆ่าเช้ือบุคคล-ยานพาหนะ-วัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่เก็บอุปกรณ์-สารเคม-ียา-วัคซีน สถานที่ทาํลายซาก-ขยะมูลฝอย เครื่องสํารองไฟฟ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น 
 ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองฉบับจริงที่หมดอายุ   
หมายเหตุ ในกรณีท่ีหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือข้อมูลไม่เพียงพอ เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์จะแจ้งผู้ประกอบการให้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
และยื่นใหม่อีกครั้ง เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์จะดําเนินการต่อไป ก็ต่อเม่ือเอกสารหลักฐานครบถ้วนและข้อมูลท้ังหมดถูกต้อง 

 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการขอรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์  

สําหรับฟาร์มผ้ึง 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-FAM-03 0 2 / 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 

 

5. ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) รักษาไว้ซ่ึงการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับการรับรอง 
(2) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
(3) ต้องไม่นําใบรับรองไปใช้ในทางท่ีทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงอาจพิจารณาได้ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิด 
(4) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาท่ีมีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นท้ังหมด เม่ือมีการพักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรอง
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
(5) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกคร้ัง ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าท่ีของ   
กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบในพ้ืนท่ีสถานประกอบการทั้งหมดท่ีถือครอง ท้ังพ้ืนท่ีของตนเอง พ้ืนท่ีเช่า และพื้นท่ีให้เช่า ตลอดจนสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ 
สถานท่ีเก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง เช่น อาหารสัตว์ น้ําผึ้ง น้ํา ไข่ฟัก สิ่งปูรอง เป็นต้น ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 
(6) จัดทําบนัทึกตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อกาํหนดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเปน็ไปตามข้อกาํหนด 
(7) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรองท่ีเป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์เม่ือได้รับการร้องขอ 
(8) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรอง โดยจะดําเนินการทุก 10 – 12 เดือน นับจากวันท่ีออกใบรับรอง 
(9) หากประสงคจ์ะต่ออายุการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอรับรองพร้อมหลักฐานต่อสํานักงานปศสุัตว์อําเภอ หรือสํานักงานปศสุัตว์จังหวัด
ล่วงหน้า ก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบใบรับรองคืนให้สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด
ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง  
(11) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ เช่น เพ่ิมหรือลดจํานวนโรงเรือน เพ่ิมหรือลดพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ ปรับปรุงสถานประกอบการ 
เปลี่ยนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนผู้จัดการสถานประกอบการ เป็นต้น ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาคงไว้ซ่ึงการรับรอง หรืออาจกําหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม  
(12) หากมีการโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการแจง้สํานกังานปศุสัตว์จงัหวัดทราบเปน็ ลายลักษณ์อักษร คณะผู้ตรวจประเมินจะดําเนนิการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการ และนัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพ่ือเป็นการยืนยันว่ายังคง
รักษาไว้ซ่ึงการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ตามที่ได้รับการรับรองไว้ และแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตทราบ ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่อง ให้
ผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการดําเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อกําหนด  
 (13) การย้ายสถานท่ีต้ังสถานประกอบการ ให้แจ้งสํานักงานปศุสตัว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  
(14) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการแต่ยังคงสถานที่ต้ังเดิม ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐาน
การเปลี่ยนแปลง สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดจะเสนอสาํนักงานปศุสตัว์เขตเพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ท้ังนี้ ต้องสง่คืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วัน ทําการ นับแต่วันท่ีได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(15) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมมายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 (16) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรชํารุดหรือสูญหาย ให้นําใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรท่ีชํารุด หรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความ
เอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี มายังสํานักงานปศสุัตว์จังหวัด และสํานักงานปศสุัตว์จังหวัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาออกใบแทน โดยใบ
แทนจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ และเทียบเท่าใบประกาศนียบัตรฉบับเดิม 

 

6. คํารบัรองจากผู้ประกอบการ 
ข้าพเจ้า (ช่ือเจ้าของฟาร์ม/ผู้จัดการฟาร์ม)......................................................................... ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ ยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสตัว์เข้าภายในพ้ืนที่ทั้งหมดทีถ่ือครอง ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง 
พ้ืนที่เช่า และพ้ืนที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเคร่ืองมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิตและการเลี้ยง ยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง เช่น 
นํ้าผึ้ง นํ้า ไปตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและเอกสารเพ่ิมเติมตามที่คณะผู้ตรวจประเมินร้องขอ และอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ที่ได้กําหนดทุกประการ   

สําหรับผู้ประกอบการ 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประกอบการ 
(.........................................................................) 
วันท่ี.................................................................. 

ในกรณีท่ีผู้ประกอบการไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง

ลงชื่อ.................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
(.........................................................................)
วันท่ี................................................................. 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ 

ลงชื่อ...............................................ผู้รับคําขอ  
(......................................................................)   
วันท่ี............................................................... 

 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการขอรับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 

สําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
FM-GAP-FAM-04 0 1 / 3 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 19 กันยายน 2558 

 
 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการฟาร์ม 
ชื่อเจ้าของฟาร์ม/ผู้จัดการฟาร์ม (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี...............ถนน........................................ตําบล....................................................อําเภอ.................................................. 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.................................................โทรสาร.............................................
โทรศัพท์มือถือ...........................................................................................อีเมล์...............................................................................................................
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์” สําหรับผู้ประกอบการฟาร์มนกเขาชวาเสียงจากกรมปศสุัตว์ 
เม่ือวันท่ี...............................ชื่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ท่ีจัดฝึกอบรม...................................................สถานท่ีจัด..............................................................
มีความประสงค์  
 

 ขอรับรองฟาร์มใหม่ (ในกรณีท่ีเคยได้รับการรับรองแต่ใบรับรองหมดอายุแล้ว ให้ระบุเลขทะเบียน กษ) 
 ขอต่ออายุฟาร์ม (ระบุเลขทะเบียน กษ) 

เลขทะเบียน กษ .........................................................................วันท่ีได้รับการรับรอง.............................วันท่ีใบรับรองหมดอายุ....................................

เหตุผลของการย่ืนคําขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง 
      เพ่ือการส่งออก       เพ่ือยกระดับฟาร์ม       เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ       อ่ืนๆ ระบุ.................................................................. 

 

2. ข้อมูลของฟาร์ม 
ชื่อฟาร์ม.....................................................................ท่ีอยู่เลขท่ี.................หมู่ท่ี..........ถนน........................................ตําบล.......................................... 
อําเภอ..............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์......................เบอร์โทร................................................................. 
พิกัดของฟาร์ม (Lat-Long) N……………………………………..E……………………………..พ้ืนท่ีของฟาร์ม………………ไร่…………...งาน………..……..……ตารางวา  
ท่ีต้ังของฟาร์ม  อยู่ห่างจากสิ่งต่อไปน้ี    
          ถนนสายหลัก……………....……....…….ก.ม. โรงงานอุตสาหกรรม…………………......………ก.ม.   ตลาดนัดค้าสัตว์….………......................…....ก.ม.  
          ฟาร์มสัตว์อ่ืน………............................ก.ม. โรงฆ่าสัตว์….………………..........…………...….ก.ม.   อ่ืนๆ………..……………........………............................
ร้ัว   ไม่มี      มี ระบุลักษณะร้ัว............................................................................................................................................................................ 
จํานวนอาคารสํานักงาน…………………………....หลัง     บ้านพัก…………………….......หลัง    ประตูเข้า-ออกฟาร์ม..................................................ประต ู
จํานวนโรงเรือน………..………..โรง  ขนาดโรงเรือนแต่ละหลัง  (กว้าง x  ยาว x สูง)..........................................................................................เซนติเมตร
กรงผสมพันธ์ุ..................กรง (จํานวนนกพ่อแม่พันธ์ุ.............คู่) ขนาดกรงผสมพันธ์ุ (กว้าง x  ยาว x สูง).......................................................เซนติเมตร
กรงรวม...........................กรง (จํานวนนก…………….............ตัว) ขนาดกรงรวม  (กว้าง x  ยาว x สูง)..............................................................เซนติเมตร
เก็บนกกรงเด่ียวได้........................................................กรง/โรง ขนาดกรงเด่ียว  (กว้าง x  ยาว x สูง)..........................................................เซนติเมตร 
แหล่งท่ีมาของสัตว์   ซ้ือจากสนามแข่งนก จังหวัด.............................................................  ผลิตเอง 
                          ซ้ือจาก ประเทศ.............................................................................  อ่ืนๆ ระบุ..................................................................   
ระบบการทําทะเบียนประวัติสัตว์                         มี                       ไม่มี 
การทําเคร่ืองหมายท่ีตัวสัตว์                               มี                      ไม่มี 

แหล่งน้ําสําหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์       น้ําประปา   น้ําบาดาล   น้ําคลอง/แม่น้ํา    น้ําบ่อ   อ่ืนๆ……….......................................…
อาหารสัตว์  สําเร็จรูปของบริษัท…………........................................... ซ้ือจากร้านค้า.................................................จังหวัด..................................
               ผสมเอง ระบุแหล่งวัตถุดิบ...............................................................................  อ่ืนๆ (ระบุ)…........................................................ 

 

3. ข้อมูลการป้องกันและควบคุมโรค 
การจัดการด้านสุขภาพนกเขาชวาเสียงโดยความดูแลของสัตวแพทย์    ไม่มี                มี (กรอกรายละเอียดด้านล่าง) 
ชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ………………………………………………………………………………...............................................………………………………………….. 
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มประเภท...................... เลขท่ี……………........……วันท่ีออกใบอนุญาต.............................วันหมดอายุ..........................
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภาเลขท่ี..........................................วันท่ีออกใบรับรอง................................... 
วันหมดอายุ..................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................อีเมล์………………….…….......................................…………........ 
 



หน่วยงาน แบบฟอร์มการขอรับรอง 
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สําหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง 

รหัส แก้ไขครั้งท่ี หน้า 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง 
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คนงานภายในฟาร์ม  มีจํานวน………………คน         พักอาศัยท่ีฟาร์มจัดให้                ไม่ได้พักอาศัยท่ีพักของฟาร์ม / ไปเช้า-เย็นกลับ 
บริเวณหรือกรงสําหรับกักนกเขาก่อนท่ีจะนําเข้าฟาร์ม   
       ไม่มี       มี จํานวน……………………….…..กรง ขนาด (กว้าง/ยาว/สูง)……………….…....................................................................เซนติเมตร 
บริเวณหรือกรงสําหรับกักนกท่ีป่วย แยกเป็นสัดส่วนจากนกปกติ เพ่ือทําการรักษา    
       ไม่มี       มี จํานวน………........................กรง ขนาด (กว้าง/ยาว/สูง)……………….…....................................................................เซนติเมตร 
การทําวัคซีน (ระบุชื่อวัคซีนป้องกันโรค ) ....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................ 

ระบบการฆ่าเชื้อโรคและควบคุมการเข้า – ออก 
     การบันทึกชื่อบุคคล ยานพาหนะ เข้า- ออก   ไม่มี         มี         
     บุคคล 
 
     ยานพาหนะ 
 
     วัสดุอุปกรณ์ 

 ไม่มี                            จุ่มรองเท้าในน้ํายาฆ่าเชื้อ                เปลี่ยนรองเท้า                ล้างมือด้วยสบู่         
 ห้องสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค        อาบน้ํา-เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนเข้าฟาร์ม   อ่ืนๆ............................................................................
 ไม่มี          เคร่ืองพ่นน้ําแรงดันสูง    เคร่ืองพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคแรงดันสงู    บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทางเข้า-ออก ฟาร์ม  
 UV ฆ่าเชื้อ  โรงพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค    อ่ืนๆ.................................................................... 
 ไม่มี          UV ฆ่าเชื้อ                  อ่ืนๆ................................................................... 

สภาวะของโรคระบาดสัตว์ภายในฟาร์มและรัศมี 10 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
ระยะ 6 เดือนท่ีแล้วพบโรค…………………............…………………………………………..ระยะ 1 ปีท่ีแล้วพบโรค………………………….....……………………………… 
ระยะ 3 ปีท่ีแล้วพบโรค………………………………………………………………………….....ระยะ 5 ปีท่ีแล้วพบโรค……………………………………………………………… 
การจัดการสิ่งแวดล้อม    ขยะมูลฝอย รวบรวมในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด   ไม่มี     มี 
                        การกําจัดซาก     ไม่มี        มี ระบุ  ............................................. (เช่น เตาเผาซาก /ท่ีฝังซาก เป็นต้น) 
                              มีการทําความสะอาดโรงเรือนสมํ่าเสมอทุก………...........................วัน  กรงผสมพันธ์ุทุก.............................วัน  
                              กรงรวมทุก.......................วัน กรงเด่ียวทุก......................วัน กรงสําหรับกักนกเขาก่อนท่ีจะนําเข้าฟาร์มทุก........................วัน  
                              กรงสําหรับกักนกท่ีป่วย แยกเป็นสัดส่วนจากนกปกติ เพ่ือทําการรักษาทุก........................วัน 

 

4. หลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ 
 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ 
 แผนผังแสดงท่ีต้ังของกรง โรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 1 ฉบับ   
 แผนท่ีท่ีต้ังฟาร์มนกเขาชวาเสียง 1 ฉบับ 
 แผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม (ถ้ามี) 
 รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มนกเขาชวา เช่น ระบบการฆ่าเชื้อบุคคล-ยานพาหนะ-วัสดุอุปกรณ์ สภาพท่ัวไปของกรงเลี้ยงสัตว์ สถานท่ีเก็บ
อุปกรณ์-อาหารสัตว์-สารเคมี-ยา-วัคซีน สถานท่ีทําลายซาก-ขยะมูลฝอย เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ระบบบําบัดน้ําเสีย เป็นต้น 
 ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองฉบับจริงท่ีหมดอายุ           
หมายเหตุ ในกรณีท่ีหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือข้อมูลไม่เพียงพอ เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์จะแจ้งผู้ประกอบการให้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
และยื่นใหม่อีกครั้ง เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์จะดําเนินการต่อไป ก็ต่อเม่ือเอกสารหลักฐานครบถ้วนและข้อมูลท้ังหมดถูกต้อง 
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5. ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) รักษาไว้ซ่ึงการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับการรับรอง 
(2) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
(3) ต้องไม่นําใบรับรองไปใช้ในทางท่ีทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงอาจพิจารณาได้ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิด 
(4) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาท่ีมีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นท้ังหมด เม่ือมีการพักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรอง
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
(5) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกคร้ัง ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าท่ีของ   
กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบในพ้ืนท่ีสถานประกอบการทั้งหมดท่ีถือครอง ท้ังพ้ืนท่ีของตนเอง พ้ืนท่ีเช่า และพื้นท่ีให้เช่า ตลอดจนสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ 
สถานท่ีเก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง เช่น อาหารสัตว์ น้ําผึ้ง น้ํา ไข่ฟัก สิ่งปูรอง เป็นต้น ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 
(6) จัดทําบนัทึกตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อกาํหนดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเปน็ไปตามข้อกาํหนด 
(7) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรองท่ีเป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์เม่ือได้รับการร้องขอ 
(8) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรอง โดยจะดําเนินการทุก 10 – 12 เดือน นับจากวันท่ีออกใบรับรอง 
(9) หากประสงคจ์ะต่ออายุการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอรับรองพร้อมหลักฐานต่อสํานักงานปศสุัตว์อําเภอ หรือสํานักงานปศสุัตว์จังหวัด
ล่วงหน้า ก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบใบรับรองคืนให้สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด
ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง  
(11) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ เช่น เพ่ิมหรือลดจํานวนโรงเรือน เพ่ิมหรือลดพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ ปรับปรุงสถานประกอบการ 
เปลี่ยนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนผู้จัดการสถานประกอบการ เป็นต้น ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดทราบโดยทันที ซ่ึงในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาคงไว้ซ่ึงการรับรอง หรืออาจกําหนดให้มีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม  
(12) หากมีการโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการแจง้สํานกังานปศุสัตว์จงัหวัดทราบเปน็ ลายลักษณ์อักษร คณะผู้ตรวจประเมินจะดําเนนิการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการ และนัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพ่ือเป็นการยืนยันว่ายังคง
รักษาไว้ซ่ึงการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ตามที่ได้รับการรับรองไว้ และแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตทราบ ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่อง ให้
ผู้ประกอบการท่ีรับโอนกิจการดําเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อกําหนด  
 (13) การย้ายสถานท่ีต้ังสถานประกอบการ ให้แจ้งสํานักงานปศุสตัว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  
(14) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการแต่ยังคงสถานที่ต้ังเดิม ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐาน
การเปลี่ยนแปลง สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดจะเสนอสาํนักงานปศุสตัว์เขตเพ่ือออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ท้ังนี้ ต้องสง่คืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วัน ทําการ นับแต่วันท่ีได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(15) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมมายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 (16) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรชํารุดหรือสูญหาย ให้นําใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรท่ีชํารุด หรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความ
เอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทน
จะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ และเทียบเท่าใบประกาศนียบัตรฉบับเดิม 

 

6. คํารับรองจากผู้ประกอบการ 
ข้าพเจ้า (ชื่อเจ้าของฟาร์ม/ผู้จัดการฟาร์ม)................................................................................... ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
ยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์เข้าภายในพ้ืนท่ีฟาร์มท้ังหมดท่ีถือครอง ท้ังพ้ืนท่ีของตนเอง พ้ืนท่ีเช่า และพื้นท่ีให้เช่า 
ตลอดจนสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ สถานท่ีเก็บปัจจัยการผลิตและการเลี้ยง ยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง เช่น อาหารสัตว์ น้ํา ไปตรวจวิเคราะห์ รวมทั้ง
สนับสนุนข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามท่ีคณะผู้ตรวจประเมินร้องขอ และอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ 
(GAP) ท่ีได้กําหนดทุกประการ   

สําหรับผู้ประกอบการ 

ลงชื่อ............................................ผู้ประกอบการ 
(...........................................................................) 
วันท่ี.................................................................... 

ในกรณีท่ีผู้ประกอบการไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง

ลงชื่อ.................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
(.........................................................................)
วันท่ี................................................................. 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ 

ลงชื่อ...............................................ผู้รับคําขอ  
(......................................................................) 
วันท่ี............................................................... 

 



กิตติกรรมประกาศ 

ฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศสุัตว์ ซึ่งเป็นคณะผู้จัดทําและเรียบเรียง คู่มือการตรวจประเมนิและการ
ออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สําหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ขอขอบคุณผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ข้อแนะนํา ช่วยตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการจัดทําคู่มือให้บรรลุไปได้ด้วยดี 
และขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อบุคคลที่มรีายนามต่อไปน้ี 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิค้าปศสุัตว์ 

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์     
นายพลกฤษณ์ อุ้ยตา ผู้อํานวยการส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์    
นายพัฒน์พงษ์ โลหะอนุกูล หัวหน้าฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ 
นางสาวบุณิกา  จุลละโพธิ  นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ 
นางสาวรัชณี  ศรีฐาน  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ 
นายปราโมช  พวงชมภู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ       ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ 
นางสาวศศิภา  แก้วประเสริฐ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ       ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ 
นายธิติ  อันตรเสน  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ 
นางสาวประวีณ  บุญวัชรชัย  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ 
นางสาววันวิสาข์ แย้มมีกลิ่น  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ 

สํานักตรวจสอบคุณภาพสนิค้าปศสุัตว์ 

นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

สํานักกฎหมาย 

นายแสนศักด์ิ เหลืองเก้ือกูล นิติกรปฏิบัติการ สํานักกฎหมาย 

สํานักงานปศสุัตว์เขต 1-9 

นายอัชวัน โกมลเสวิน ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
นายธีระวุฒิ  สุวัธนะเชาว์ ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 
นางสาวทาริกา  ประมูลสินทรพัย์ ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขต 3 
นายสุทิน กาญจนรัช ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 
นายสมบัติ  ศุภประภากร ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 
นายกัฐพร ภู่เพ็ชร์ ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 



นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 
นางทัศนีย์  มุงเมือง ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขต 9 
นายสัตยา แป้งผง นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
นายศิลปกิจ  บุญโพธ์ิ นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 
นายชัยโรจน์ โพธ์ิเจริญ นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 
นายไกรแก้ว  คําดี นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานปศุสัตว์เขต 6 
นายไชยญา  เจริญสวัสด์ิ นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 

สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด 

นายวสันต์  ตรีโรจนถาวร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 
นายบุญกัน  เขตแวงควง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
นายมาโนชญ์  วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
นายอนันต์  สิงหัตถะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 
นายชิงชาญ  พ่ึงเจียม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
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