
จดัทาํโดย

นายสัตวแพทย์วทิยา ทมิสาด

ผู้อาํนวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สํานักงานปศุสัตว์เขต5



พ.ศ.2542 1. มาตรฐานฟาร์มเลีย้งไก่เน้ือ

2. มาตรฐานฟาร์มเลีย้งสุกร

3. มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลตินํา้นมดบิ

พ.ศ.2545 4. มาตรฐานฟาร์มไก่พนัธ์ุ

5. มาตรฐานสถานทีฟั่กไข่สัตว์ปีก

6. มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่

7. มาตรฐานฟาร์มเป็ดพนัธ์ุ

8. มาตรฐานฟาร์มเป็ดเน้ือ 

มาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ของประเทศไทย



พ.ศ.2548  9. มาตรฐานฟาร์มโคเน้ือ

10. มาตรฐานฟาร์มผึง้

11. มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่

พ.ศ.2550 12. มาตรฐานฟาร์มแพะเน้ือ

13. มาตรฐานฟาร์มแกะเน้ือ

14. มาตรฐานฟาร์มนกกระทา

มาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ของประเทศไทย



พ.ศ.2551-ปัจจุบัน

15. มาตรฐานศูนย์รวบรวมนํา้นมดบิ

16. มาตรฐานฟาร์มแพะนม

17. มาตรฐานฟาร์มนกเขาชวาเสียง

มาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ของประเทศไทย



สมัครเข้ารับการฝึกอบรม “ มาตรฐานฟาร์ม เลีย้งสัตว์

สาํหรับผู้ประกอบการ ”

สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด

สาํนักงานปศุสัตว์เขต

รวบรวมรายช่ือผู้ประกอบการ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความประสงค์ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์

ฝึกอบรมผู้ประกอบการ

สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ย่ืนคาํขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์   ( ม.ฐ.ฟ. 1)

หรือสถานท่ีฟักไข่สัตว์ปีก ( ม.ฐ.ฟ. 2 )

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

ไม่ผ่าน

แก้ไขเอกสาร

ต่อหน้า 2

ผู้ประกอบการ

ผ่าน



สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด  คณะผู้ตรวจรับรอง

ไม่ผ่าน ผ่าน

ตรวจประเมินฟาร์ม

ผู้ประกอบการ

แก้ไขข้อบกพร่อง

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์

มตใิห้การรับรอง
พจิารณาตัดสินให้การรับรอง

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

ผู้ประกอบการ

ออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์รายงานผลสาํนักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ผ่าน

สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด



สมัครเข้ารับการฝึกอบรม “ มาตรฐานฟาร์มผึง้ สาํหรับผู้ประกอบการ ”

สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด

สาํนักงานปศุสัตว์เขต

รวบรวมรายช่ือผู้ประกอบการ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความประสงค์ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มผึง้

ฝึกอบรมผู้ประกอบการ

สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ย่ืนคาํขอรับรองมาตรฐานฟาร์มผึง้ ( แบบ ม.ฐ.ฟ. 3 )

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

ไม่ผ่าน

แก้ไขเอกสาร

ต่อหน้า 2

ผู้ประกอบการ

ผ่าน



ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

ตรวจประเมินฟาร์ม

ไม่ผ่าน ผ่าน

ผู้ประกอบการ

แก้ไขข้อบกพร่อง

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มผึง้

มตใิห้การรับรอง

พจิารณาตดัสินให้การรับรอง

ผู้ประกอบการ

ออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มผึง้รายงานผลสาํนักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กรมส่งเสริมการเกษตร

คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (กรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมการเกษตร)

สาํนักงานปศุสัตว์เขต

ผ่าน



สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด

1. รับสมัครผู้ประกอบการที่ มีความประสงค์

อบรมมาตรฐานฟาร์มเ ลี ้ยง สัต ว์สํ าห รับ

ผู้ประกอบการ

2. รวมรายช่ือส่ง สาํนักงานปศุสัตว์เขต



สาํนักงานปศุสัตว์เขต

1. จัดอบรมผู้ประกอบการ

2. ส่งรายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมให้สํานักงานปศุ

สัตว์จังหวัด

สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ดําเนินการรับสมัครผู้ประกอบการที่ขอรับรอง

มาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์



เอกสารการสมัครขอรับรองมาตรฐานฟาร์มของ

ผู้ประกอบการ

1.แบบฟอร์มคาํขอ

ม.ฐ.ฟ. 1 = โคนม สุกร ไก่เนือ้ ไก่พนัธ์ุ ไก่ไข่ เป็ด

พนัธ์ุ เป็ดเนือ้ เป็ดไข่ โคเนือ้ แพะเนือ้ แกะเนือ้ 

นกกระทา

ม.ฐ.ฟ. 2 = สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

ม.ฐ.ฟ. 3 = ฟาร์มผึง้



เอกสารการสมัครขอรับรองมาตรฐานฟาร์มของ

ผู้ประกอบการ 

2.หลักฐานประกอบคาํขอรับรอง

สาํเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สาํเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

แผนผังที่ตัง้ฟาร์ม 1 ฉบับ

แผนผังแสดงที่ตัง้ของโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 1 ฉบับ

รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์ม

กรณีต่ออายุการรับรองให้แนบใบรับรองฉบับเดมิ



1. ผ่านการอบรม มาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์สาํหรับ

ผู้ประกอบการ

2. เป็นเจ้าของหรือ ผู้จัดการฟาร์ม

3. ไม่เป็นผู้ถูกเพกิถอนใบรับรองหรือเคยถูกเพกิถอน

แล้วยังไม่เกนิ 3 ปี

4. มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

5. มีการปรับปรุงฟาร์มตามข้อกาํหนด



คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มฯ

1. ปศุสัตว์จังหวัด หรือผู้แทน หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 7 ผู้ตรวจรับรอง

สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือผู้แทน

3. หวัหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ผู้ตรวจรับรอง

สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือผู้แทน

4. หวัหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้ตรวจรับรองและ

เลขานุการ

สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือผู้แทน



คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มฯ

1. ปศุสัตว์เขต                                           ประธาน

กรรมการ

2. ผู้อาํนวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รองประธาน

สาํนักงานปศุสัตว์เขต 

3. นายสัตวแพทย์ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรรมการ

สาํนักงานปศุสัตว์เขต จาํนวน 2 คน



ผู้ตดัสินการรับรองมาตรฐานฟาร์มฯ

 ผู้อาํนวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

สาํนักงานปศุสัตว์เขต     เป็นผู้ตัดสินการรับรอง 

(Decision Person)



ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอและออก

ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ พ.ศ.2551

รูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม มี 5 แบบ คือ

1. การให้การรับรอง (Granting Certification)

2. การคงไว้ซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification)

3. การพกัใช้ใบรับรอง (Suspending Certification)

4. การเพกิถอนการรับรอง (Withdrawing Certification)

5. การยกเลิกการรับรอง (Canceling Certification)



คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์

◦ การให้การรับรอง(คร้ังแรก ต่ออายุ) 

◦ พกัใช้ 

◦ เพกิถอน

 ผู้ตดัสินการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์

◦ การคงไว้ซ่ึงการรับรอง 

◦ การยกเลกิการรับรอง



 ในรอบการรับรองมีอายุคราวละ 3 ปี

 คณะผู้ตรวจรับรองจะต้องทําการตรวจติดตามผล

อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยดําเนินการทุก 11-12 เดือน 

และไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันตรวจประเมินฟาร์ม

ครัง้ล่าสุด

 การตรวจติดตามผล เป็นการตรวจไม่ครบทุก

ข้อกําหนด แต่ในรอบอายุการรับรอง การตรวจ

ตดิตามผลจะต้องครบทุกข้อกาํหนด



 กรณีตรวจติดตามผลครัง้ที่ 3 ให้ดําเนินเป็นการ

ตรวจต่ออายุโดยสามารถตรวจประเมินก่อน

ใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน แต่ไม่เกิน 

4 เดือน และต้องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวัน

ตรวจประเมนิ ณ ฟาร์มครัง้ล่าสุด



 คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมผลการตรวจติดตาม เสนอ   

ผู้ตัดสินการรับรองในกรณีที่

- วันที่ตรวจตดิตามผลแล้วเสร็จ โดยไม่พบข้อบกพร่อง

- หรือวันที่ได้ดาํเนินการตรวจตดิตามผลการแก้ไข 

ข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ

- หรือวันที่ ยอมรับแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง     

ไม่รุนแรงจากผู้ประกอบการ



1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบรายช่ือ

ผู้ประกอบการที่ใบรับรองจะหมดอายุ

2. ทาํหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ หรือติดต่อโดยวิธี

ใดวิธีหน่ึงอย่างน้อย 4 เดือนก่อนใบรับรอง

หมดอายุ

3. ผู้ประกอบการย่ืนขอต่อใบรับรอง ก่อนใบรับรอง

หมดอายุอย่างน้อย 3 เดอืน



4. คณะผู้ตรวจรับรองตรวจตรวจประเมินฟาร์มก่อน

ใบรับรอง หมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน แต่ไม่เกิน   

4 เดือน และต้องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันตรวจ

ประเมนิฟาร์มครัง้ล่าสุด

5. ส่งรายงานผลการตรวจต่ออายุ ให้คณะกรรมการ

พจิารณาผล

6. คณะกรรมการส่งผลการพิจารณาให้สํานักงาน    

ปศุสัตว์จังหวัด จัดทาํใบรับรอง



สาเหตุที่จะมีผลในการพกัใช้ใบรับรอง
1. ผู้ประกอบการไม่ปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่ อนไขของการรับรอง เช่น ผู้ประกอบการนํา
เค ร่ืองหมายรับรองของกรมปศุสัตว์ไปติดที่
ผลิตภณัฑ์

2. พบสารตกค้างในผลผลิตเกนิเกณฑ์ที่กาํหนด

3. ไม่มีหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ ของสัตวแพทย์ผู้
ควบคุมฟาร์มและทําให้มีผลกระทบต่อระบบการ
ผลิต



4. ไม่แก้ไขข้อบกพร่องในระยะเวลาที่กําหนด 

เช่น  ในระหว่างการตรวจติดตามผล พบว่า

ผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ปัญหา เ ร่ือง     

นํา้เสียจากฟาร์มสุกรได้

5.มีการพักเลีย้งสัตว์ที่ได้รับการรับรองเป็นการ

ช่ัวคราว ตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 1 ปี



คณะผู้ตรวจฯ ทาํหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 

ให้แก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 

นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

ขัน้ตอนการพกัใช้ใบรับรอง (ต่อ)



 คณะผู้ตรวจฯ ทาํการตรวจติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอีก

ครัง้ เม่ือครบกําหนดที่ ผู้ประกอบการเสนอไว้ หรือครบ 90

วัน

กรณีพบว่า ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปรับปรุงแก้ไข

ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้คงไว้ซึ่งการรับรอง

กรณีพบว่า ผู้ประกอบการไม่ปรับปรุงแก้ไขใดๆ หรือ

แก้ไขปรับปรุงแล้วยังไม่มีประสิทธิผล ให้คณะผู้ตรวจฯ 

นําผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ เพื่ อ

พจิารณาพักใช้ใบรับรอง

ขัน้ตอนการพกัใช้ใบรับรอง (ต่อ)



 การพักใช้แต่ละครัง้ คณะกรรมการให้พักใช้ใบรับรองครัง้

ละไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกนิ180 วัน

 กํ า ห น ด วั น พั ก ใ ช้ ใ บ รั บ ร อ ง  มี ผ ล ห ลั ง จ า ก วั น ที่

คณะกรรมการมีมต ิ15 วัน

 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทาํหนังสือแจ้งผู้ประกอบการว่า

ถูกพักใช้ใบรับรอง และให้หยุดการแสดงเคร่ืองหมาย

รับรอง

 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รายงานผลการพักใช้ใบรับรอง

ให้กรมปศุสัตว์ทราบ



 คณะผู้ตรวจฯ ตรวจประเมินฟาร์มอีกครัง้ก่อนครบ

กาํหนดระยะเวลาพกัใช้ใบรับรอง อย่างน้อย 15 วัน

 กรณีผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปรับปรุง ได้อย่าง

มีประสิทธิผล ให้คงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป (กรณีอยู่

ในช่วงอายุใบรับรอง) แต่หากพบว่าใบรับรอง

หมดอายุ ให้ย่ืนขอต่ออายุใบรับรอง



 กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขปรับปรุง

ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ใ ห้ ค ณ ะ ผู้ ต ร ว จ ฯ  แ จ้ ง ใ ห้

ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขภายใน 90 วัน 

ห า ก พ บ ว่ า ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ไ ด้ แ ล ะ

คณะกรรมการมีมตใิห้พักใช้ใบรับรองอีก ถือว่า

มีการพักใช้ใบรับรอง 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 

3 ปี ให้ดาํเนินการตามกรณีเพกิถอนต่อไป



สาเหตุที่อาจนําไปสู่การเพกิถอนใบรับรอง

1. ผู้ประกอบการไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ

รับรองและส่งผลกระทบร้ายแรง ต่อการรับรอง เช่น 

ผู้ประกอบการปลอมแปลงใบรับรองให้ผู้อ่ืนนําไปใช้ หรือ

นําผลผลิตจากฟาร์มอ่ืนมาอ้างอิงการรับรองในช่ือของ

ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง

2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า มีการใช้สารต้องห้ามในฟาร์ม

หรือตรวจพบในผลผลิต

3. ถูกพักใช้ใบรับรอง 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 ปี



4. มีข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า

อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง เช่น มี

หลักฐานที่พสูิจน์ได้ว่าผู้ประกอบการนําซากสัตว์ไป

ทิง้ในแหล่งนํา้สาธารณะหรือปล่อยนํา้เสียที่ มีค่า

ไม่ได้มาตรฐาน ลงแหล่งนํา้สาธารณะและส่งผล

กระทบรุนแรงต่อสภาพแวดล้อม



 คณะผู้ตรวจรับรองทาํหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้

แก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

 คณะผู้ตรวจฯ ดําเนินการตรวจประเมินอีกครัง้เม่ือ

ครบ 90 วัน

 กรณีพบว่าผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปรับปรุงได้

อย่างมีประสิทธิผลให้คงไว้ซึ่งการรับรอง

 กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขปรับปรุง ให้

คณะผู้ตรวจฯเสนอคณะกรรมการพจิารณาเพกิถอน

ใบรับรอง



1. คณะกรรมการแจ้งผลการเพกิถอนให้สาํนักงานปศุสัตว์

จังหวัดดาํเนินการแจ้งผู้ประกอบการว่าถูกเพกิถอน และให้

ส่งคืนใบรับรอง 30 วัน

2. วันที่เพกิถอนใบรับรองให้มีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมี

มต ิ15 วัน

3. ให้ผู้ถูกเพกิถอนใบรับรอง หยุดการใช้ หรืออ้างถงึใบรับรอง

4. ฟาร์มที่ถูกเพกิถอนใบรับรอง จะไม่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์มเป็นเวลา 3 ปี

5. สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดทาํทะเบียนฟาร์มที่ถูกเพกิถอน 

และแจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบ



1. การออกหมายเลขใบรับรองให้ปฏิบัติเหมือนเดิม 

(ตาม P-C-01)

2. กาํหนดวันที่มีผลให้การรับรอง

- กรณีใ ห้การ รับรองค รั้งแรก : มีผลตาม วันที่

คณะกรรมการมีมติ

- กรณีขยาย หรือลดขอบข่ายการรับรอง : ใบรับรองที่

ออกใหม่มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่

เหลืออยู่



กรณีต่ออายุการรับรอง

กรณีที่ 1 : ผู้ประกอบการแจ้งต่ออายุการรับรอง

ก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ

การตรวจประเมินเพื่ อต่ออายุการรับรอง และ

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการรับรองแล้วเสร็จ

ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ให้ดําเนินการ

ออกใบรับรองฉบับใหม่ วันที่ต่ออายุการรับรองจะ

มีผลต่อเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดมิ



กรณีต่ออายุการรับรอง

กรณีที่ 2 : ผู้ประกอบการแจ้งต่ออายุการรับรอง

ก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ

การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองดาํเนิน

หลังจากใบรับรองหมดอายุโดยมีสาเหตุ จาก



กรณีต่ออายุการรับรอง

1. กรมปศุสัตว์ไม่ได้ตรวจประเมินภายในวันสิน้สุด
ของใบรับรองฉบับเดิมโดยมีการตรวจประเมิน
ภายใน 60 วัน นับจากวันสิน้สุดอายุใบรับรองฉบับ
เดมิ และไม่เกิน 12 เดือน จากการตรวจตดิตามผล
ครั้ง ก่อน ใ ห้กําหนดวันที่ มีผลให้การ รับรอง
ต่อเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดิม โดยถือว่าเป็นการ
ต่ออายุการรับรอง



2. ผู้ประกอบการไม่มีความพร้อม ในการรับการตรวจ

ประเมิน ภายในวันสิน้สุดอายุของใบรับรองฉบับ

เดิม โดยมีเหตุผลความจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่

สามารถหลีกเล่ียงได้ และมีการตรวจประเมิน

ภายใน 60 วัน นับจากวันสิน้อายุของใบรับรอง และ

ไม่เกิน 12 เดือน จากการติดตามผลครั้งก่อน ให้

กํ าหนด วันที่ มีผลใ ห้การ รับรอง ต่อเ น่ืองจาก

ใบรับรองฉบับเดมิโดยถือเป็นการต่ออายุ ฯ



3. หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว (1+2) ให้

ถือว่าเป็นการขอรับรองครัง้ใหม่ วันที่มีผลให้

การรับรองเป็นไปตามมตคิณะกรรมการ



กรณีต่ออายุการรับรอง

กรณีที่ 3 : ผู้ประกอบการไม่ได้แจ้งต่ออายุการ
รับรองก่อนใบรับรองหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 3 
เดือน และมีการตรวจประเมินหลังใบรับรอง
หมดอายุ หรือกรณีที่ ผู้ประกอบการไม่แจ้งต่อ
อายุการรับรอง ให้ถือเป็นการขอรับรองใหม่
(ไม่ได้รับการต่ออายุการรับรอง) ให้กําหนด
วั น ที่ มี ผ ล ใ น ก า ร รั บ ร อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ม ติ
คณะกรรมการ



กรณีต่ออายุการรับรอง

กรณีที่ 4 : กรมปศุสัตว์จะดาํเนินการตรวจประเมิน 

เพื่อต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรองฉบับเดิม

หมดอายุไม่เกิน 4 เดือน และวันที่มีผลการรับรอง

ให้นับต่อเน่ืองจากใบรับรองฉบับเดมิ



กรณีต่ออายุการรับรอง

กรณีที่ 5 : การเปล่ียนแปลงขอบข่ายการรับรอง 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะออกใบรับรองฉบับ

ใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรอง

ฉบับเดิมที่ เหลืออยู่และผู้ประกอบการต้องส่ง

ใบรับรองฉบบัเดมิคืนที่สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด



กรณีต่ออายุการรับรอง

กรณีที่ 6 : การโอนกจิการ ใบรับรองฉบับใหม่

มีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดมิที่เหลืออยู่



กรณีต่ออายุการรับรอง

กรณีที่  7 : กรณีเปล่ียนแปลงที่ มีผลกระทบต่อ

ระบบที่ ให้การรับรอง เช่น การเปล่ียนระบบการ

ผลิต การเปล่ียนนโยบายบริหาร ให้ดําเนินการ

ตรวจประเมินใหม่ และเสนอคณะกรรมการ

พจิารณา ยกเลิกใบรับรองฉบับเดมิ ใบรับรองฉบับ

ใหม่มีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดมิที่เหลืออยู่



กรณีต่ออายุการรับรอง

กรณีที่ 8 : การเปล่ียนช่ือสถานประกอบการ 

หากพิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบต่อระบบการ

รับรอง ให้ผู้ประกอบการ ส่งหลักฐานการ

เปล่ียนแปลง เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้

การรับรองใหม่ และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม 

โดยไม่ต้องมีการตรวจประเมิน ใบรับรองฉบับ

เดมิมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดมิที่เหลืออยู่



กรณีต่ออายุการรับรอง

กรณีที่ 9 : กรณีย้ายสถานที่ประกอบการ ให้

ผู้ประกอบการแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่ อพิจารณา

ยก เลิ ก ใ บ รับ รองฉ บับ เดิ ม  และ แ จ้ ง ใ ห้

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอใหม่ เพื่อตรวจประเมิน

และส่งคณะกรรมการพิจารณาใบรับรองฉบับ

ใหม่ มีผลตามวันที่คณะกรรมการมีมติ



ขอบคุณครับ..
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