
ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าดว้ยการขอรับและออกใบรับรองสถานภาพฟารม์ปลอดโรค 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

เพ่ือให้มีการยกระดับฟาร์มปศุสัตว์  โดยการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร  เข้าร่วมการขอรับรอง
สถานภาพฟาร์มปลอดโรค  โดยด าเนินการตามหลักวิชาการและมีการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน   

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง   
สถานภาพปลอดโรค  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“ฟาร์มปลอดโรค”  หมายความว่า   
(๑) ฟาร์มปลอด  โรคบรูเซลลา  วัณโรค  หรือพาราทูเบอร์คูโลสิส  ในโคนม  โคเนื้อส าหรับท าพันธุ์  

หรือกระบือส าหรับใช้ท าพันธุ์ 
(๒) ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา  ในแพะ  หรือแกะ   
(๓) ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย  ในโค  กระบือ  แพะ  หรือแกะ   
(๔) ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย  ในสุกรขุน   
(๕) ฟาร์มโรคปากและเท้าเปื่อย  ในสุกรพ่อแม่พันธุ์ 
(๖) กลุ่มหรือสหกรณ์โคนมปลอดโรคบรูเซลลา  หรือวัณโรค 
“ฟาร์มปลอดโรคระดับ  B”  หมายความว่า  ฟาร์มที่ผ่านการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค   

โดยการรับรองจากส านักงานปศุสัตว์เขต 
“ฟาร์มปลอดโรคระดับ  A”  หมายความว่า  ฟาร์มที่ผ่านการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค

ในระดับ  B  โดยการรับรองจากกรมปศุสัตว์ 
“ผู้ขอรับการรับรอง”  หมายความว่า  เจ้าของสถานที่เลี้ยงสัตว์  ผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

จากเจ้าของสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ยื่นขอการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  ฟาร์มเลี้ยงโคนม  โคเนื้อ  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร 
“ที่ปรึกษาเกษตรกร”หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ  หรือบุคคลที่กรมปศุสัตว์

มอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกรในการเตรียมการด้านต่าง ๆ  ก่อนการตรวจประเมิน
สถานภาพฟาร์มปลอดโรค 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



“คณะกรรมการตรวจประเมิน”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจประเมินสถานภาพฟาร์ม
ปลอดโรคที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์  โดยประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  กรรมการและ
เลขานุการ 

“การตรวจประเมิน”  หมายความว่า  การตรวจประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  ก่อนการ
พิจารณาการรับรอง 

“การรับรอง”  หมายความว่า  การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  ตามที่กรมปศุสตัวก์ าหนด 
“คงไว้ซึ่งการรับรอง”  หมายความว่า  การให้คงไว้ซึ่งการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค   

แก่ผู้ขอรับการรับรองที่ได้รับการรับรองและยังอยู่ระหว่างอายุการรับรอง   
“ต่ออายุการรับรอง”  หมายความว่า  การต่ออายุการรับรองฟาร์มปลอดโรคแก่  ผู้ขอรับ 

การรับรองที่ยื่นขอต่ออายุการรับรอง   
“พักใช้การรับรอง”  หมายความว่า  การพักใช้การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 
“เพิกถอนการรับรอง”  หมายความว่า  การเพิกถอนการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 
“ยกเลิกการรับรอง”  หมายความว่า  การยกเลิกการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  
“ใบรับรอง”  หมายความว่า  ใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  ออกให้แก่ผู้ขอรับการรับรอง 
“ใบแทน”  หมายความว่า  ใบแทนใบรับรอง  ซึ่งออกให้ในกรณีผู้ขอรับการรับรอง  มีความประสงค์

ขอใบใหม่  เนื่องจากใบรับรองฉบับเดิมช ารุดหรือสูญหาย 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ

ค าสั่ง  คู่มือและก าหนดแนวทางปฏิบัติ  รวมทั้งอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การขอรับการรับรอง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การยื่นขอรบัการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 

 
 

ข้อ 5 ผู้ขอรับการรอง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 
(2) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง  เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนการรับรองมาแล้วมากกว่าสองปี 
(3) ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)  หรือผ่านการรับรอง

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  จากกรมปศุสัตว์ 
ข้อ 6 การยื่นค าขอรับการรับรอง  ให้ยื่นแบบค าขอและหลักฐานตามที่ระบุในแบบค าขอ  

แบบ  ฟปร.1  หรือแบบ  ฟปร.4  แล้วแต่กรณี  ณ  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท้องที่ที่สถานที่เลี้ยงสัตว์
ตั้งอยู่  ดังนี้ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(1) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (ก) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับการรับรอง 
 (ข) ข้อมูลฟาร์ม  (แบบ  ฟปร.2) 
 (ค) หนังสือมอบอ านาจ  (กรณีได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
 (ง) ส าเนาใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)  หรือส าเนา   

การรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  จากกรมปศุสัตว์ 
 (จ) ส าเนาใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  (กรณีต่ออายุใบรับรอง) 
(2) กรณีนิติบุคคล 
 (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้แทน

อื่นใดของนิติบุคคลนั้น        
 (ค) ข้อมูลฟาร์ม  แบบ  ฟปร.2  ยกเว้นกรณีการรับรองสถานภาพกลุ่มหรือสหกรณ์โคนม

ปลอดโรคบรูเซลลา  หรือวัณโรค 
 (ง) หนังสือมอบอ านาจ  (กรณีได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
 (จ) ส าเนาใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)  หรือส าเนา

ใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  จากกรมปศุสัตว์  ยกเว้น
กรณีการรับรองสถานภาพกลุ่มหรือสหกรณ์กรโคนมปลอดโรคบรูเซลลา  หรือวัณโรค 

 (ฉ) ส าเนาใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  (กรณีต่ออายุใบรับรอง  หรือการรับรอง
สถานภาพกลุ่มหรือสหกรณ์โคนมปลอดโรคบรูเซลลา  หรือวัณโรค) 

ข้อ 7 เมื่อส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ  5  และความถูกต้อง   
ของเอกสารแล้ว  ด าเนินการส่งเอกสารในข้อ  6  ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  เพ่ือให้คณะกรรมการ  
ตรวจประเมิน  ด าเนินการตรวจประเมินต่อไป 

ส่วนที ่ ๒ 
ที่ปรึกษาเกษตรกร 

 
 

ข้อ ๘ ให้มีที่ปรึกษาเกษตรกร  โดยมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกรในการเตรียมการด้านต่าง  ๆ  ก่อนการตรวจประเมิน

สถานภาพฟาร์มปลอดโรค 
(๒) ด าเนินการเก็บตัวอย่าง  หรือทดสอบโรค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมปศุสัตว์

ก าหนด  โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จหลังจากได้รับแบบค าร้องขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
ภายในหนึ่งเดือน   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(๓) ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน  ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมิน
มอบหมาย   

ส่วนที ่ ๓ 
คณะกรรมการตรวจประเมนิ 

 
 

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการตรวจประเมินสถานภาพ   
ฟาร์มปลอดโรค”  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์เขต  เป็นประธาน
กรรมการ  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ที่รับผิดชอบพื้นที่  เป็นกรรมการ 

ให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการตรวจประเมินมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตรวจประเมินฟาร์มของผู้ขอรับการรับรองที่ได้ยื่นค าร้องไว้กับส านักงาน   

ปศุสัตว์อ าเภอ  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน  และ   
ผลการตรวจหรือทดสอบโรค 

(๒) แจ้งผลการตรวจประเมินฟาร์มให้ผู้ขอรับการรับรองทราบภายในเจ็ดวันท าการ   
(๓) ฟาร์มที่ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์  ให้คณะกรรมการตรวจประเมิน  เสนอผู้มีอ านาจ

พิจารณาลงนามในใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 
(๔) ให้คณะกรรมการตรวจประเมิน  เสนอรายงานผลการตรวจประเมินพร้อมเอกสาร   

ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต  ภายในเจ็ดวันท าการ 
(๕) ให้คณะกรรมการตรวจประเมินรายงานผลการรับรองฟาร์มปลอดโรคระดับ  B  ให้กรมปศุสัตว์

ทราบทุกวันที่  ๒๘  ของเดือน   
(๖) ตรวจสอบและติดตามฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  ให้รักษา

สถานภาพฟาร์มปลอดโรคตามระเบียบนี้  หากพบว่าฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา  พักใช้  ยกเลิก  เพิกถอนใบรับรองสถานภาพ  
ฟาร์มปลอดโรคทันที 

(๗) ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน  ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์  
มอบหมาย 

ข้อ 1๑ รูปแบบการตรวจประเมิน  มี  4  รูปแบบ  ดังต่อไปนี้   
(๑) การตรวจประเมินใหม่  เป็นการตรวจประเมินเพ่ือขอการรับรองครั้งแรก  โดยการตรวจประเมิน

จะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนด 
(๒) การตรวจติดตามผลการแก้ไข  เป็นการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง

จากการตรวจประเมินครั้งก่อน 
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(๓) การตรวจต่ออายุ  เป็นการตรวจประเมินเพ่ือการต่ออายุ  การรับรอง  โดยตรวจประเมิน
อย่างละเอียดในทุกข้อก าหนด  ซึ่งจะด าเนินการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ 

(๔) การตรวจกรณีพิเศษ  เป็นการตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้ง   
ให้ผู้ขอรับการรับรองทราบล่วงหน้า 

เหตุที่จะด าเนินการตรวจกรณีพิเศษ  มีดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีเหตุอันควรสงสัยว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการรับรอง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ด้านการปศุสัตว์ที่เกีย่วขอ้ง 
 (ข) เมื่อมีการร้องเรียนหรือพบว่า  ผู้ขอรับการรับรองไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 (ค) กรณีมีการโอนกิจการ 
 (ง) ตรวจติดตามเพ่ือการรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 
 (จ) กรณีอื่น ๆ  ตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ด าเนินการ 

ส่วนที ่ ๔ 
การออกใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 

 
 

ข้อ ๑๒ การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ  B  ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต  เป็นผู้พิจารณา 
ให้การรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง  พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  และยกเลิกการรับรองฟาร์มปลอดโรค   
ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่ได้รับเอกสารครบถ้วนจากคณะกรรมการ  
ตรวจประเมิน 

ข้อ 1๓ การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ  A  หรือการรับรองสถานภาพฟาร์ม 
ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย  ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้พิจารณาให้การรับรอง  คงไว้ซึ่งการรับรอง   
ต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  และยกเลิกการรับรองฟาร์มปลอดโรค   

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การรบัรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา  วณัโรค  หรือพาราทเูบอร์คูโลสิส 

ในโคนม  โคเนื้อส าหรบัท าพันธุ์  หรอืกระบือส าหรบัใชท้ าพันธุ์ 
 
 

ข้อ 1๔ ผู้ขอรับการรับรอง  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ฟาร์มต้องผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)  หรือผ่านการรับรอง 

ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  จากกรมปศุสัตว์ 
(2) โค  กระบือ  จะต้องท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
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(3) มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว 
(4) ต้องได้รับการทดสอบโรคบรูเซลลา  วัณโรค  หรือพาราทูเบอร์คูโลสิส  ดังนี้ 
 (ก) ฟาร์มปลอดโรคระดับ  B  โค  กระบือทุกตัวที่มีอายุมากกว่าหนึ่งปี  ต้องได้รับการตรวจ 

หรือทดสอบโรคบรูเซลลา  วัณโรค  หรือพาราทูเบอร์คูโลสิส  และสัตว์ทุกตัวจะต้องมีผลการตรวจหรือ
ทดสอบโรคเป็นลบ  ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

 (ข) ฟาร์มปลอดโรคระดับ  A  โค  กระบือทุกตัวที่มีอายุมากกว่าหนึ่งปี  ต้องได้รับการตรวจ
หรือทดสอบโรคบรูเซลลา  วัณโรค  และพาราทูเบอร์คูโลสิส  โดยมีผลการตรวจหรือทดสอบโรค   
เป็นลบต่อการตรวจหรือทดสอบโรคอีกครั้งในหนึ่งปีต่อมา  หลังจากได้รับการรับรองสถานภาพ 
ฟาร์มปลอดโรคระดับ  B  ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

(5) ผู้ขอรับการรับรองสามารถตรวจรับรองเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง  หรือทั้ง  ๓  โรค  ก็ได้ 
ข้อ 1๕ ผู้ขอรับการรับรองที่ไดร้ับการรับรอง  ต้องรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  ดังต่อไปนี้ 
(1) ฟาร์มต้องรักษาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)  หรือรักษา  

การรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  จากกรมปศุสัตว์ 
(2) การน าสัตว์ใหม่เข้าฟาร์ม  ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  

ในระดับเดียวกนั  หรือมากกวา่  หรือสัตว์ดงักล่าวจะต้องไดร้ับการตรวจหรอืทดสอบโรคและใหผ้ลเปน็ลบ
ระยะเวลาไม่เกินหกเดือน 

(3) กรณีฟาร์มปลอดโรคระดับ  A  ต้องตรวจและทดสอบโรคเพื่อต่ออายุการรับรองทุกสองปี 
ข้อ ๑๖ การเริ่มต้นกระบวนการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคใหม่ตั้งแต่แรกมี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอการรับรอง  ถูกยกเลิก  หรือเพิกถอน  ใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  ตามข้อ  ๓๘  

หรือข้อ  ๔๓ 
(๒) ใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ 

ส่วนที ่ ๒ 
การรบัรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา  ในแพะ  หรือแกะ 

 
 

ข้อ 1๗ ผู้ขอรับการรับรอง  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)  

หรือผ่านการรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  จากกรมปศุสัตว์ 
(2) แพะ  หรือแกะ  ต้องท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
(3) มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว 
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(๔) ได้รับการทดสอบโรคบรูเซลลา  ดังต่อไปนี้   
 (ก) ฟาร์มปลอดโรคระดับ  B  แพะ  หรือแกะทุกตัวที่มีอายุมากกว่าหกเดือนขึ้นไป   

ต้องได้รับการทดสอบโรคบรูเซลลา  และสัตว์ทุกตัวจะต้องมีผลการตรวจโรคเป็นลบ  ตามที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด 

 (ข) ฟาร์มปลอดโรคระดับ  A  แพะ  แกะทุกตัวที่มีอายุมากกว่าหกเดือนขึ้นไปต้องได้รับ
การตรวจโรคบรูเซลลา  โดยมีผลการตรวจโรคเป็นลบอีกครั้งในหกเดือนต่อมา  หลังจากได้รับการรับรอง
สถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ  B  ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

ข้อ ๑๘ ผู้ขอรับการรับรองที่ไดร้ับการรับรอง  ต้องรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  ดังต่อไปนี้ 
(1) ฟาร์มต้องรักษาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)  หรือรักษา  

การรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  จากกรมปศุสัตว์ 
(2) การน าสัตว์ใหม่เข้าฟาร์มต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  

ในระดับเดียวกัน  หรือมากกว่า  หรือสัตว์ตัวนั้นจะต้องได้รับการตรวจโรคและให้ผลเป็นลบระยะเวลา  
ไม่เกินสามเดือน 

(3) กรณีฟาร์มปลอดโรคระดบั  A  ต้องมีการตรวจโรคเพ่ือตอ่อายุการรบัรองทุกปี  โดยมีหลักเกณฑ์
การเก็บตัวอย่าง  และการตรวจโรค  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ฝูงแพะ  หรือแกะ  ที่มีจ านวนน้อยกว่า  1,000  ตัว 
  ๑) เก็บตัวอย่างแพะ  หรือแกะ  ตัวผู้ที่มีอายุมากกว่าหกเดือนขึ้นไป  ที่ยังไม่ได้   

ท าหมันทุกตัว 
  ๒) เก็บตัวอย่างแพะ  หรือแกะ  ที่มีอายุมากกว่าหกเดือนขึ้นไป  ทุกตัวที่ยังไม่ผ่าน

การตรวจโรคในครั้งที่ผ่านมา 
  ๓) เก็บตัวอย่างแพะ  หรือแกะ  ตัวเมีย  ดังต่อไปนี้ 
  แพะ  หรือแกะในฝูงที่มีจ านวนน้อยกว่า  50  ตัวให้เก็บตัวอย่างทุกตัว 
  แพะ  หรือแกะในฝูงที่มีจ านวนตัง้แต่  50  ตัว  ถึง  200  ตัว  ให้เก็บตัวอย่างจ านวน  

50  ตัวอย่าง 
  แพะ  หรือแกะในฝูงที่มีจ านวนมากว่า  200  ตัว  ให้เก็บตัวอย่างจ านวน  25  เปอร์เซ็นต์

ของฝูง 
 (ข) ฝูงแพะ  หรือแกะ  ที่มีจ านวนมากกว่า  1,000  ตัว  ให้เก็บตัวอย่างโดยสุ่ม   

เพื่อค้นหาโรคจากค่าความชุกคาดการณ์ที่  2  เปอร์เซ็นต์  ที่ระดับความเชื่อมั่น  99  เปอร์เซ็นต์   
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ส่วนที่  ๓ 
การรบัรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปือ่ย  ในโค  กระบือ  แพะ  หรอืแกะ 

 
 

ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับการรับรอง  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ฟาร์มต้องผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)  หรือผ่านการรับรอง

ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  จากกรมปศุสัตว์ 
(2) มีคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของฟาร์ม 
(3) โค  กระบือ  แพะ  หรือแกะ  จะต้องท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์  ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
(๔) มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว 
(๕) มีมาตรการควบคุมการน าอาหาร  เช่น  เนื้อสุกร  และเนื้อสัตว์กีบคู่  จากภายนอกเข้ามา

ภายในฟาร์ม  หรือเขตการเลี้ยงสัตว์ 
(๖) ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพต่อการท าลายเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย 
(๗) ต้องได้รับการตรวจโรคปากและเท้าเปื่อย  โดยตรวจหาหลักฐานการติดเชื้อโรคปากและ

เท้าเปื่อยตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  โดยวิธีการสุ่มเพ่ือค้นหาโรคจากค่าความชุกคาดการณ์ที่  ๑๐  เปอร์เซ็นต์  
ที่ระดับความเชื่อมั่น  ๙๙  เปอร์เซ็นต์  และให้ผลเป็นลบ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) ฝูงโค  กระบือ  แพะ  หรือแกะ  ไม่เกิน  ๕๐  ตัว  เก็บฝูงละ  ๓๐  ตัวอย่าง 
 (ข) ฝูงโค  กระบือ  แพะ  หรือแกะ  ๕๑ - ๒๐๐  ตัว  เก็บฝูงละ  ๔๐  ตัวอย่าง 
 (ค)  ฝูงโค  กระบือ  แพะ  หรือแกะ  มากกว่า  ๒๐๐  ตัวขึ้นไป  เก็บฝูงละ  ๕๐  ตัวอย่าง 
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับการรับรองที่ไดร้ับการรับรอง  ต้องรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  ดังต่อไปนี้ 
(1) ฟาร์มต้องรักษาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)  หรือรักษา  

การรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  จากกรมปศุสัตว์ 
(2) มีการสังเกตอาการป่วยของโค  กระบือ  แพะ  หรือแกะ  เป็นประจ าทุกวัน  หากพบสัตว์ 

มีอาการสงสัยของโรคปากและเท้าเปื่อยให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทันที 
(3) การน าโค  กระบือ  แพะ  หรือแกะ  ใหม่เข้าฟาร์มต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรอง

สถานภาพฟาร์มปลอดโรค  หรือสัตว์นั้นต้องได้รับการตรวจโรค  และให้ผลเป็นลบสองครั้งในระยะเวลา  
ห่างกันสองสัปดาห์  ซึ่งในระหว่างรอผลการตรวจโรคทั้งสองครั้ง  ให้กักแยกสัตว์นั้นออกจากสัตว์ร่วมฝูง 

(4) ฟาร์มโค  กระบือ  แพะ  หรือแกะ  ที่ได้รับการรับรองเป็นสถานภาพฟาร์มปลอดโรค   
ปากและเท้าเปื่อยแล้ว  ต้องรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย  โดยวิธีการสุ่มเพ่ือค้นหาโรค   
ปีละหนึ่งครั้ง  ตามหลักเกณฑ์ข้อ  ๑๙  (๗) 

ส่วนที ่ ๔ 
การรบัรองสถานภาพปลอดโรคปากและเทา้เปื่อย  ในฟาร์มสุกรขนุ 

 
 

้หนา   ๘
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ข้อ ๒๑ ผู้ขอรับการรับรอง  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ฟาร์มต้องผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)   
(2) มีคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคปากและท้าเปื่อยของฟาร์ม 
(3) มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ  (Traceability)  ของสัตว์ได้ 
(๔) มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์   
(๕) มีระยะการพักคอกและฆ่าเชื้อโรคก่อนน าสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์   

และมีระบบการเลี้ยงแต่ละโรงเรือนแบบเข้าหมดออกหมด  (All-in  All-out)  โดยการน าสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ 
ในแต่ละโรงเรือนต้องมีการด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งสัปดาห์ 

(๖) มีมาตรการควบคุมการน าอาหาร  เช่น  เนื้อสุกร  และเนื้อสัตว์กีบคู่  จากภายนอกเข้ามา
ภายในฟาร์ม  หรือเขตการเลี้ยงสัตว์ 

(๗) ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพต่อการท าลายเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย 
(๘) ต้องได้รับการตรวจโรคปากและเท้าเปื่อย  โดยตรวจหาหลักฐานการติดเชื้อโรคปากและ

เท้าเปื่อยตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  โดยวิธีการสุ่มเพ่ือค้นหาโรคจากค่าความชุกคาดการณ์ที่  ๑๕  เปอร์เซ็นต์  
ที่ระดับความเชื่อมั่น  ๙๙  เปอร์เซ็นต ์ และให้ผลเป็นลบ  เก็บตัวอย่างจ านวน  ๓๐  ตัวอย่าง  โดยให้สัตว์
ทุกตัวในฟาร์มมีโอกาสได้รับการเก็บตัวอย่างเท่ากัน 

ข้อ 2๒ ผู้ขอรับการรับรองที่ไดร้ับการรับรอง  ต้องรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  ดังต่อไปนี้ 
(1) ฟาร์มต้องรักษาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)   
(2) มีการสังเกตอาการป่วยของสุกรเป็นประจ าทุกวัน  หากพบสัตว์มีอาการสงสัยของโรคปาก

และเท้าเปื่อยให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทันที 
(3) การน าสุกรขุนใหม่เข้าฟาร์มต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  

หรือสัตว์นั้นต้องได้รับการตรวจโรค  และให้ผลเป็นลบสองครั้งในระยะเวลาห่างกันสองสัปดาห์   
ซึ่งในระหว่างรอผลการตรวจโรคทั้งสองครั้ง  ให้กักแยกสัตว์นั้นออกจากสัตว์ร่วมฝูง 

(4) ฟาร์มสุกรขุนที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยแล้ว   
ต้องรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือค้นหาโรคทุกหกเดือน  
ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๑  (๘) 

(๕) กรณีการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยผู้ขอการรับรองที่ประสงค์ 
จะขอต่ออายุการรับรอง  จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส าหรับการตรวจโรค 

ส่วนที ่ ๕ 
การรบัรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปือ่ย  ในสุกรพ่อแม่พันธุ์ 

 
 

ข้อ 2๓ ผู้ขอรับการรับรอง  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ฟาร์มต้องผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)   

้หนา   ๙
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(2) มีคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคปากและท้าเปื่อยของฟาร์ม 
(3) มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ  (Traceability)  ของสัตว์ได้   
(๔) มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์ 
(๕) มีโรงเรือนส าหรับกักสุกรที่น าเข้ามาเลี้ยงใหม่  โดยแยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงสุกร   

อย่างชัดเจน  โดยระยะเวลาการกักไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน 
(๖) มีมาตรการควบคุมการน าอาหาร  เช่น  เนื้อสุกร  และเนื้อสัตว์กีบคู่  จากภายนอกเข้ามา

ภายในฟาร์ม  หรือเขตการเลี้ยงสัตว์ 
(๗) ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพต่อการท าลายเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย 
(๘) ต้องได้รับการตรวจโรคปากและเท้าเปื่อย  โดยตรวจหาหลักฐานการติดเชื้อโรคปากและ

เท้าเปื่อยตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  โดยวิธีการสุ่มเพ่ือค้นหาโรคจากค่าความชุกคาดการณ์ที่  ๕  เปอร์เซ็นต์   
ท่ีระดับความเชื่อมั่น  ๙๙  เปอร์เซ็นต์  และให้ผลเป็นลบ  เก็บตัวอย่างจ านวน  ๙๐  ตัวอย่าง  โดยให้ 
สัตว์ทุกตัวในฟาร์มมีโอกาสได้รับการเก็บตัวอย่างเท่ากัน  (กลุ่มพ่อแม่พันธุ์  กลุ่มสุกรอนุบาล  และสุกรขุน) 

ข้อ 2๔ ผู้ขอรับการรับรองที่ไดร้ับการรับรอง  ต้องรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  ดังต่อไปนี้ 
(1) ฟาร์มต้องรักษาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  (GAP)   
(2) มีการสังเกตอาการป่วยของสุกรเป็นประจ าทุกวัน  หากพบสัตว์มีอาการสงสัยของโรค  

ปากและเท้าเปื่อยให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทันที 
(3) การน าสุกรใหม่เข้าฟาร์มต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  

หรือสัตว์นั้นต้องได้รับการตรวจโรค  และให้ผลเป็นลบ  2  ครั้งในระยะเวลาห่างกันสองสัปดาห์   
ซึ่งในระหว่างรอผลการตรวจโรคทั้ง  2  ครั้ง  ให้กักแยกสัตว์นั้นออกจากสัตว์ร่วมฝูง 

ส่วนที ่ ๖ 
การรบัรองสถานภาพกลุ่ม  หรือสหกรณโ์คนมฟารม์ปลอดโรคบรูเซลลา  หรอืวัณโรค 

 
 

ข้อ ๒๕ ผู้ขอรับการรับรอง  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ฟาร์มของกลุ่มหรือสหกรณ์  ต้องผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  

(GAP)  หรือผ่านการรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  จากกรมปศุสัตว์ 
(2) โคนม  จะต้องท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์  ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด   
(๓) มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์รายตัว 
(๔)  โคนมทุกตัวที่มีอายุมากกว่าหนึ่งปี  ต้องได้รับการทดสอบโรคบรูเซลลา  หรือวัณโรค   

โดยมีผลการตรวจหรือทดสอบโรคเป็นลบไม่เกินหนึ่งปี  หรือ 
กรณีที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ  A  ต้องได้รับการตรวจหรือทดสอบ 

โรคบรูเซลลา  หรือวัณโรค  โดยมีผลการตรวจหรือทดสอบโรคเป็นลบไม่เกินสองปี 

้หนา   ๑๐
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(๕) มีระบบท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค  ที่ยานพาหนะส าหรับการรับส่งน้ านมดิบที่เข้า - ออก  
ศูนย์รับนมดิบ  หรือสหกรณ์ 

(๖) กลุ่มหรือสหกรณ์โคนม  สามารถตรวจรับรองเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง  หรือทั้ง  2  โรคก็ได้ 
ข้อ ๒๖ ผู้ขอรับการรับรองที่ไดร้ับการรับรอง  ต้องรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ฟาร์มของกลุ่มหรือสหกรณ์ต้องรักษาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  

(GAP)  หรือรักษาการรบัรองระบบการปอ้งกนัโรคและการเลี้ยงสัตวท์ี่เหมาะสม  (GFM)  จากกรมปศสุตัว ์
(2) การน าสัตว์ใหม่เข้าฟาร์มต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 

ในระดับเดียวกัน  หรือมากกว่าหรือสัตว์นั้นจะต้องได้รับการตรวจหรือทดสอบโรคและให้ผลเป็นลบ
ระยะเวลาไม่เกินหกเดือน 

(3) โคนมภายในกลุ่มหรือสหกรณ์ที่อายุมากกว่าหนึ่งปี  จะต้องได้รับการตรวจหรือทดสอบโรค 
ทุกหนึ่งปี  หรือ 

กรณีที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ  A  จะต้องได้รับการตรวจหรือทดสอบโรค 
ทุกสองปี  เพื่อต่ออายุใบรับรอง 

หมวด  ๓ 
อายุใบรับรองและการต่ออายุใบรับรอง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
อายุใบรับรอง  และการนบัอายุใบรับรอง 

 
 

ข้อ 2๗ ใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคมีก าหนดอายุ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบูรเซลลา  วัณโรค  หรือพาราทูเบอร์คูโลสิส  ในโคนม  

โคเนื้อส าหรับท าพันธุ์  หรือกระบือส าหรับท าพันธุ์ 
 (ก) ฟาร์มปลอดโรคในระดับ  B  ให้มีอายุการรับรองหนึ่งปี   
 (ข) ฟาร์มปลอดโรคในระดับ  A  ให้มีอายุการรับรองสองปี 
(๒) ใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบูรเซลลา  ในแพะ  หรือแกะ   
 (ก) ฟาร์มปลอดโรคในระดับ  B  ให้มีอายุการรับรองหกเดือน 
 (ข) ฟาร์มปลอดโรคในระดับ  A  ให้มีอายุการรับรองหนึ่งปี 
(๓) ใบรับรองสถานภาพฟาร์มโค  กระบือ  แพะ  แกะปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยให้มีอายุ  

การรับรองหนึ่งปี 
(๔) ใบรับรองสถานภาพฟาร์มสุกรขุนปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยให้มีอายุการรับรองหนึ่งปี 
(๕) ใบรับรองสถานภาพฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยให้มีอายุการรับรองหนึ่งปี 

้หนา   ๑๑
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(๖) ใบรับรองสถานภาพกลุ่ม  หรือสหกรณ์โคนมปลอดโรคบรูเซลลา  หรือวัณโรคให้มีอายุ 
การรับรองหนึ่งปี 

ข้อ ๒๘ การเริ่มนับอายุใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) การขอใบรับรองครั้งแรก  ให้นับตั้งแต่วันที่ห้องปฏิบัติการรายงานผลการตรวจหรือ 

กรณีทดสอบวัณโรค  ให้นับตั้งแต่วันที่อ่านผลการทดสอบ 
(๒) การขอต่ออายุใบรับรอง  ให้นับตั้งแต่วันถัดจากใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ 
ข้อ ๒๙ หากมีการโอนกิจการ  ให้ผู้รับโอนกิจการแจ้งส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบ 

เป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่โอนกิจการ  และคณะกรรมการตรวจประเมินจะด าเนินการ 
ตรวจสอบ  เพ่ือเป็นการยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งสถานภาพฟาร์มปลอดโรคที่ได้รับการรับรองไว้   
หากมีข้อบกพร่องให้ผู้รับโอนกิจการด าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินแจ้ง 

ข้อ ๓๐ การย้ายที่ตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์หรือเลิกกิจการ  ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ท าการย้าย  เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจออกใบรับรอง   
ยกเลิกการรับรอง 

ข้อ ๓๑ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่เลี้ยงสัตว์  แต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิมหรือข้อมูลอื่น ๆ  
ในใบรับรอง  ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลงชื่อ  พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้มีอ านาจออกใบรับรอง  ด าเนินการออก
ใบรับรองฉบับใหม่  โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่ เหลืออยู่   ทั้งนี้   ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม   
ภายในสิบห้าวันวันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่  มายังส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

ข้อ ๓๒ กรณีใบรับรองช ารุดหรือสูญหาย  ให้น าใบรับรองที่ช ารุด  หรือเอกสารหลักฐาน   
การแจ้งความการสูญหาย  มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือตรวจสอบ  และคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินพิจารณาเสนอผู้มีอ านาจออกใบรับรองพิจารณาออกใบแทน  โดยใบแทนจะมีอายุ 
เท่าใบรับรองฉบับเดิม 

ส่วนที ่ ๒ 
การต่ออายุใบรบัรอง 

 
 

ข้อ ๓๓ ผู้ขอรับการรับรองที่มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรองให้ยื่นแบบค าขอและ 
หลักฐานตามที่ระบุในแบบค าขอ  แบบ  ฟปร.1  หรือแบบ  ฟปร.๔  แล้วแต่กรณี  ณ  ส านักงาน 
ปศุสัตว์อ าเภอท้องที่ที่สถานที่เลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่  ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุสามเดือน 

ข้อ ๓๔ ผู้ขอรับการรับรองต้องด าเนินการตรวจหรือทดสอบโรค  และมีผลการตรวจหรือ
ทดสอบโรคให้แล้วเสร็จก่อนที่ใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุไม่เกินสามเดือน  หรือหลังใบรับรองฉบับเดิม
หมดอายุแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๓๕ ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  ตรวจสอบความถูกต้อง  และส่งเอกสารทั้งหมด   
ให้คณะกรรมการตรวจประเมินด าเนินการตรวจประเมิน  และปฏิบัติตามข้อ  9  ถึงข้อ  12 

ข้อ ๓๖ เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาการต่ออายุใบรับรองแล้วเสร็จ  และอนุญาต
ให้ต่ออายุใบรับรอง  ให้คณะกรรมการตรวจประเมินเสนอผู้มีอ านาจออกใบรับรองฉบับใหม่  โดยปฏิบัติ
ตามข้อ  ๒๘  (๒)  โดยอนุโลม 

ในกรณีที่การพิจารณาการต่ออายุใบรับรองยังไม่แล้วเสร็จหลัง  และใบรับรองหมดอายุ   
ให้ผู้ขอรับการรับรองน าใบรับรองฉบับเดิมมาประทับตราต่ออายุเพ่ือใช้แทนจนกว่าการพิจารณา   
ผลการตรวจรับรองของคณะกรรมการตรวจประเมินแล้วเสร็จ 

ข้อ ๓๗ การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยผู้ขอการรับรองที่ประสงค์ 
จะขอต่ออายุการรับรอง  จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส าหรับการตรวจโรค 

หมวด  ๔ 
การยกเลกิการรับรอง 

 
 

ข้อ ๓๘ คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถเสนอผู้มีอ านาจออกใบรับรอง  เพ่ือท าการยกเลิก
การรับรองในกรณี  ดังนี้ 

(๑) เมื่อผู้ขอรับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือพบว่า   
ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 

(๒) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือขั้นตอนการรับรอง  และผู้ขอรับการรับรอง   
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๓) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค   
ตามระเบียบนี้  หรือหลังจากถูกพักใช้การรับรอง  2  ครั้งติดต่อกัน 

(๔) กรณีตรวจพบโรค  โดยแสดงอาการตามนิยามของโรคตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนดและ   
มีผลยืนยันว่าเป็นโรค   

(๕) กรณีตรวจพบผลเป็นบวกของโรคในฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  
ทั้งนี้  กรณีฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยให้ด าเนินการตรวจโรคซ้ า  
โดยห่างจากครั้งแรกเจ็ดวัน  และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม  ดังนี้ 

 (ก) หากตรวจพบผลเป็นบวกให้ด าเนินการยกเลิกการรับรอง 
 (ข) หากตรวจพบผลเป็นลบ  ให้ด าเนินการตรวจโรคซ้ าครั้งที่สาม  โดยห่างจากครั้งที่สอง

เป็นเวลาเจ็ดวัน  หากตรวจพบผลเป็นบวกให้ด าเนินการยกเลิกการรับรอง 
 (ค) หากตรวจพบผลเป็นบวกในฟาร์มปลอดโรค  ตาม  (ก)  หรือ  (ข)  ผู้ขอรับการรับรอง  

สามารถยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานทางห้องปฏิบัติการเพ่ือขอการรับรองใหม่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบ วัน   
นับจากวันที่ตรวจพบผลเป็นบวกในฟาร์ม 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ 3๙ เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณายกเลิกการรับรอง  ให้จัดท าหนังสือแจ้ง  
ไปยังผู้ขอรับการรับรองเพ่ือทราบ  และขอใบรับรองคืนภายในสิบห้าวัน  นับจากวันที่ได้รับหนังสือยกเลกิ  
การรับรอง 

หมวด  ๕ 
การพักใช้และเพิกถอนการรบัรอง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การพักใช้การรับรอง 

 
 

ข้อ ๔๐ กรณีที่มีการตรวจติดตาม  การตรวจต่ออายุหรือตรวจกรณีพิเศษแล้ว  พบว่า   
มีข้อบกพร่องและไม่ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาสามสิบวัน  ให้คณะกรรมการ  
ตรวจประเมิน  รวบรวมหลักฐานและเอกสาร  เสนอให้ผู้มีอ านาจออกใบรับรองพิจารณาพักใช้การรับรอง 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจประเมิน  มีผลการพิจารณาให้พักใช้การรับรอง  ให้แจ้ง 
ผู้ขอรับการรับรองให้ทราบว่าถูกพักใช้การรับรอง  และให้ผู้ขอรับการรับรองหยุดการอ้างถึงการได้รับ  
การรับรองจากกรมปศุสัตว์นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งพักใช้การรับรอง  ทั้งนี้   การพักใช้การรับรอง 
แต่ละครั้ง  มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการตรวจประเมนิ  ตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกครั้ง  ก่อนครบระยะเวลา
พักใช้การรับรอง  ถ้าผู้ขอรับการรับรองสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล  ให้เสนอผู้มีอ านาจ   
ออกใบรับรอง  เพื่อพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง  แต่ถ้าใบรับรองหมดอายุ  ให้ยื่นขอการรับรองใหม่ 

ส่วนที ่ ๒ 
การเพิกถอนการรับรอง 

 
 

ข้อ ๔๓ ให้คณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมหลักฐานและเอกสาร  เสนอให้ผู้มีอ านาจ
ออกใบรับรอง  พิจารณาเพิกถอนการรับรอง  เมื่อตรวจพบหรือรับทราบเหตุที่อาจต้องเพิกถอน 
การรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

(๑) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค   
ตามระเบียบนี้  หรือมีผลกระทบร้ายแรง  ต่อการรับรอง  ตัวอย่างเช่น  ปลอมแปลงเอกสาร  การปลอม
ใบรับรอง  การแก้ไขใบรับรอง  การน าผลผลิตที่ไม่ได้รับการรับรองมากล่าวอ้าง  เป็นต้น 

(๒) มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับการรับรองที่ได้รับการรับรองกระท าผิดต่อกฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้องด้านการปศุสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจประเมิน  มีผลการพิจารณาให้เพิกถอนการรับรอง   
ให้แจ้งผู้ขอรับการรับรองให้ทราบว่าถูกเพิกถอนการรับรอง  และให้ผู้ขอรับการรับรองหยุดการอ้างถึง  

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



การได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์นบัแตว่ันที่ได้รับทราบค าสั่งเพิกถอนการรับรอง  และส่งคืนใบรับรอง
ภายในสบิห้าวันนับจากวันที่ทราบค าสั่ง 

ข้อ ๔๕ ผู้ที่ถูกเพิกถอนการรับรอง  จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
เป็นระยะเวลาสองปี   

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ ์

 
 

ข้อ  ๔๖  ผู้ขอรับการรับรองที่ถูกพักใช้การรับรอง  หรือยกเลิกการรับรอง  หรือเพิกถอน   
การรับรอง  มีสิทธิอุทธรณ์  โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ทราบ  
การพักใช้การรับรอง  หรือยกเลิกการรับรอง  หรือเพิกถอนการรับรอง  และให้ค าวินิจฉัยของอธิบดี  
กรมปศุสัตว์เป็นที่สุด 

หมวด  ๗ 
การจดัท าและเกบ็ข้อมูล 

 
 

ข้อ ๔๗ ให้ส่วนสุขภาพสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์เขตจัดท าข้อมูล  ของผู้ขอรับการรับรอง   
ที่ได้รับการรับรองใหม่  คงไว้ซึ่งการรับรอง  ต่ออายุการรับรอง  พักใช้การรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  
ยกเลิกการรับรอง  หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ  และส่งให้ส านักควบคุม  ป้องกัน  และบ าบัด 
โรคสัตว์ทราบ 

หมวด  ๘ 
ใบรับรอง  และเอกสารที่เกีย่วข้องกับการรบัรอง  การตรวจประเมินและอืน่ ๆ 

 
 

ข้อ ๔๘ ใบรับรอง  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง  การตรวจประเมินและอื่น  ๆ   
ให้เป็นไปตามที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  5  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สรวิศ  ธานโีต 
อธิบดีกรมปศุสตัว ์

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



 

 
.......................... 

กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ให้หนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
.................................................. 

ของ 
 

 ....................................................................................... 
……………………………………………………………. 

ตั้งอยู่เลขที่ ……….. หมู่ที่ …. ตําบล……………… อําเภอ………………. จังหวัด…………………….. 
 

เป็นฟาร์ม…………….ปลอดโรค..................  ระดับ …. 
 
 
 

ออกให้  ณ วันที่  .....  เดือน...............พ.ศ........... 
หมดอายุ    วันที่  .....  เดือน..............พ.ศ.......... 

 
 

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

 
เงื่อนไข 
1. ฟาร์มปลอดโรคต้องมีการรักษาสถานภาพปลอดโรคตลอดเวลา 
2. ในระหวา่งอายุรับรองเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตวส์ามารถเขา้ตรวจสอบสถานภาพปลอดโรคในฟาร์มไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. กรมปศุสัตว์สามารถยกเลิก พักใช ้หรือเพิกถอนการรับรอง และเรียกคืนใบรับรองฟาร์มปลอดโรคได ้เม่ือตรวจสอบพบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 

(เลขที่ใบรับรอง)

 

ชื่อฟาร์ม หรือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชนิด...

ชื่อ-นามสกุล เจ้าของ (ถ้าม)ี

ชนิดสัตว์ ชื่อโรค

 

 

กลุ่มเกษตรกร.....(ถ้าม)ี
 

 

 

 

 



 

 
.......................... 

กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ให้หนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

 
.................................................. 

ของ 
 

 ....................................................................................... 
……………………………………………………………. 

ตั้งอยู่เลขที่ ……….. หมู่ที่ …. ตําบล……………… อําเภอ………………. จังหวัด…………………….. 
 

เป็นฟาร์ม…………….ปลอดโรค..................  ระดับ …. 
 
 
 

ออกให้  ณ วันที่  ........  เดือน ...............  พ.ศ. .......... 
หมดอายุ    วันที่  .........  เดือน ................ พ.ศ. .......... 

 
 

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

 
เงื่อนไข 
1. ฟาร์มปลอดโรคต้องมีการรักษาสถานภาพปลอดโรคตลอดเวลา 
2. ในระหวา่งอายุรับรองเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตวส์ามารถเขา้ตรวจสอบสถานภาพปลอดโรคในฟาร์มไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. กรมปศุสัตว์สามารถยกเลิก พักใช ้หรือเพิกถอนการรับรอง และเรียกคืนใบรับรองฟาร์มปลอดโรคได ้เม่ือตรวจสอบพบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 

(เลขที่ใบรับรอง)

ชื่อฟาร์ม หรือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชนิด...

ชื่อ-นามสกุล เจ้าของ (ถ้าม)ี

ชนิดสัตว์ ชื่อโรค

 

กลุ่มเกษตรกร.....(ถ้าม)ี
 

 

 

 

(ต่ออายุ)



                
 

 
 
                        
 

แบบคําร้องขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 
 

                 เขียนที่ ................................................. 
                                        วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. ......... 
 
เรื่อง  ขอรับการตรวจประเมินเพ่ือรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินประจําเขตปศุสัตว์ที่ .. 
 
  ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ............................................................. อยู่บ้านเลขท่ี..............        
หมู่.............. ตําบล.................................... อําเภอ....................................... จังหวัด..............................................              
เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชนิด ................................ ต้ังอยู่เลขที่............ หมู่............. ตําบล............................. 
อําเภอ............................... จังหวัด ...................................มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินเพ่ือรับรอง
สถานภาพฟาร์มปลอดโรคชนิด..............................................................จึงใคร่ขอให้คณะกรรมการตรวจประเมิน           
ฟาร์มปลอดโรคประจําเขตปศุสัตว์ที่ .. ดําเนินการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
ดังกล่าว โดยข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบคําร้อง ดังน้ี 
  (    ) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับการรับรอง หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน        
ของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลน้ัน 

  (    ) ข้อมูลฟาร์ม (แบบ ฟปร.๒) 
  (    ) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) 
  (    ) สําเนาใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือสําเนาใบรับรองฟาร์ม     
ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ของกรมปศุสัตว์ 
  (    ) สําเนาใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค (กรณีต่ออายุ)  
  ทั้งน้ี ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์การรับรองฟาร์มปลอดโรคน้ีแล้ว และข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
    
   ขอแสดงความนับถือ 

 
        ................................................... 

                       (......................................................) 
                       ผู้ย่ืนคําร้องขอรับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 

 

แบบ ฟปร.๑ 



            
แบบ ฟปร.๒ 

ข้อมูลฟาร์ม 
 
๑. ชื่อฟาร์ม ………………………………………........……………..……  ชนิดสัตว์ …………………………..........................……….….…. 
    ที่อยู่เลขที่ ……..…. หมู่ที่ ….…. ตําบล ……….....…........… อําเภอ ………..…..........… จังหวัด ………….………………..….…. 

โทรศัพท์ ……….....................…… โทรสาร ………..…......………… เลขทะเบียนฟาร์มของกรมปศุสัตว์ ..………………            
เบอร์ถังนม ……………..… โรงนม ……………….......................  สหกรณ์ ……………....................…… (เฉพาะฟาร์มโคนม) 

๒. จํานวนสัตว์ทั้งหมด ……….......………… ตัว พ่อพันธุ์ ……….....……… ตัว  แม่พันธุ์ …….....……… ตัว ลูก ……......……… ตัว  
 อื่นๆ (ระบุ) …………..............….…………… 
ระบบการจัดการในการป้องกันโรค 
๑.  พ้ืนท่ีของฟาร์ม  ……………………  ไร่  ……………………  งาน  ……………………  ตารางวา 
๒.  ร้ัวรอบฟาร์ม                    (     )     มี                    (     )     ไม่มี 
๓.  คอกกักกันสัตว์ก่อนนําเข้าฟาร์ม 

(     )     ไม่มี       (     )     มี     อยู่ห่างจากสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ ………........… เมตร 
๔.  การทดสอบโรคก่อนนําสัตว์เข้าฟาร์ม 

(     )     ไม่มี       (     )     มี     โรค …………………................................…………… 
๕.  แหล่งน้ําสําหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(     )     น้ําประปา                    (     )     น้ําบาดาล                    (     )     น้ําบ่อ 
(     )     น้ําคลอง / แม่น้ํา            (     )     อ่ืน ๆ 

๖.  แหล่งอาหาร 
๖.๑  อาหารหยาบ 
      (     )     ปลูกเองในบริเวณฟาร์ม  (     )  เก็บเกี่ยวรอบบริเวณฟาร์ม  (     )  ซ้ือสําเร็จรูป 
๖.๒  อาหารข้น 
      (     )     สําเร็จรูป ……….....................…........………… ของบริษัท ……………….......................................……………………… 
      (     )     ผสมเองโดยซ้ือวัตถุดิบมาจาก ……………................................................…………..........................................…… 

๗.  การทําลายเชื้อโรค 
-     บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรค หรือเคร่ืองพ่นยาฆ่าเชื้อโรค  (     )     มี  (     )     ไม่มี 
-     การใช้ยาฆ่าเชื้อ     (     )     มี  (     )     ไม่มี 
-     การห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม   (     )     มี  (     )     ไม่มี 

๘.  การทดสอบโรคในสัตว์ 
(     )       ไม่มี   
(     )       มี           โรค ………….................…………...……… คร้ังสุดท้ายเมื่อ  ………………….............................……… 
                           (     )     ไม่มีสัตว์เป็นโรค      (     )     มีสัตว์เป็นโรค 

             โรค ……………………….................…… คร้ังสุดท้ายเมื่อ  ……………..............................…………… 
   (     )     ไม่มีสัตว์เป็นโรค      (     )     มีสัตว์เป็นโรค 

๙.  การทําวัคซีน  (ระบุชื่อวัคซีนและเวลาท่ีทําวัคซีน) 
……………………………………………………………………………………………...…...............................………………………………  

๑๐. การกําจัดของเสีย 
(     )     มีบ่อบําบัดน้ําเสีย 
(     )     มีระบบระบายของเสียและสิ่งปฏิกูลจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
(     )     ทําความสะอาดโรงเรือนสมํ่าเสมอทุก ………...… วัน 

๑๑. วิธีการเลี้ยง 
(     )     อยู่ในบริเวณฟาร์ม   (     )     ไล่ต้อนออกนอกบริเวณฟาร์ม        (     )     อ่ืนๆ ……............…………   

 
 
 
 
 
  



  -๒-   
 
๑๒. แผนท่ีต้ังฟาร์มโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ........................................................ 

         ( ............................................................ ) 
                      ผู้ย่ืนคําร้องขอรับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 



แบบประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ - แกะ 

วันท่ีประเมินสถานภาพฟาร์ม................................................ 
ชื่อฟาร์ม/เจ้าของ .................................................................................................................................................................................. 
ต้ังอยู่เลขท่ี............หมู่............ตําบล................................อําเภอ....................................จังหวัด............................................................. 
พิกัดฟาร์ม X ………………………………………………………………….…… Y………………………………………………………………………………………… 

หลักเกณฑ์ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
หลักเกณฑ์พ้ืนฐาน 
๑. ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือผ่าน  
การรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) จาก  
กรมปศุสัตว์ 
๒. มีเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
๓. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว  

 
……. 
 
……. 
....... 

 
……. 
 
……. 
....... 

 
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………. 

หลักเกณฑ์เฝ้าระวังเพ่ือรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ B 
แพะ แกะในฟาร์มอายุมากกว่า ๖ เดือนข้ึนไปทุกตัวให้ผลเป็นลบในการตรวจโรค
คร้ังแรก 

 
……. 

 
……. 

 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

หลักเกณฑ์เฝ้าระวังเพ่ือรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ A 
ผ่านระดับ B มาแล้ว และแพะ แกะอายุมากกว่า ๖ เดือนข้ึนไปทุกตัวได้รับ  
การตรวจโรคอีกคร้ังใน ๖ เดือนต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว 

 
……. 

 
……. 

 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

หลักเกณฑ์เฝ้าระวังเพ่ือรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ A (ต่ออายุ) 
ผ่านระดับ A มาแล้ว และแพะ แกะได้รับการตรวจโรคอีกคร้ังใน ๑ ปีต่อมาและ
ให้ผลเป็นลบทุกตัว ตามเกณฑ์การเก็บตัวอย่าง ดังนี้ 
๑. ฝูงแพะแกะมีจํานวนน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัว 

- เก็บตัวอย่างตัวผู้ท่ีมีอายุมากกว่า ๖ เดือนข้ึนไป ท่ียังไม่ได้ทําหมันทุกตัว 
- เก็บตัวอย่างแพะ แกะท่ีมีอายุมากกว่า ๖ เดือนข้ึนไปทุกตัว ท่ียังไม่ผ่าน  

การตรวจโรคในคร้ังท่ีผ่านมา 
  เก็บตัวอย่างแพะ แกะตัวเมียดังนี้ 
- แพะ แกะในฝูงมีจํานวนน้อยกว่า ๕๐ ตัวให้เก็บตัวอย่างทุกตัว 
- แพะ แกะในฝูงมีจํานวนต้ังแต่ ๕๐ ตัวถึง ๒๐๐ ตัวให้เก็บตัวอย่าง 

๕๐ ตัวอย่าง 
- แพะ แกะในฝูงมีจํานวนมากกว่า ๒๐๐ ตัวให้เก็บตัวอย่างจํานวน 

๒๕% ของฝูง 
๒. ฝูงแพะ แกะที่มีจํานวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ตัว 

- ให้สุ่มเพ่ือค้นหาโรคจากค่าความชุกคาดการณ์ท่ี ๒ % ท่ีความเชื่อม่ัน ๙๙% 
 

 
……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 

สรุปผลการประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรค              ผ่านการประเมิน      ไม่ผ่านการประเมิน 

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

ตําแหน่ง................................................            ตําแหน่ง................................................  

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

        ตําแหน่ง................................................ 

แบบ ฟปร.๓/๑ 



แบบ ฟปร.๓/๒   

 

  
 

       วันที่ประเมินสถานภาพฟาร์ม.....................................................
ชื่อฟาร์ม/เจ้าของ................................................................................................................................................................................. 
ตั้งอยูเ่ลขที.่.......หมู่........ตําบล......................................อําเภอ...............................................จงัหวัด.................................................. 
พิกัดฟาร์ม X …………………………………………………………………............  Y………………………………………………………………………....…..... 

แบบประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในโคนม โคเนื้อสําหรับใช้ทําพันธ์ุ 
และกระบือสําหรับใช้ทําพันธ์ุ 

สรุปผลการประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  �   ผ่านการประเมิน    � ไม่ผ่านการประเมิน  

ลงช่ือ.....................................................................  ลงช่ือ.....................................................................           
       (....................................................................)              (....................................................................)  
ตําแหน่ง...............................................................   ตําแหน่ง...............................................................  

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

ตําแหน่ง................................................................

 
หลักเกณฑ์ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 

หลักเกณฑ์์พื้นฐาน 
๑. ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือผ่าน  
การรับรองระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่ เหมาะสม (GFM) จาก  
กรมปศุสัตว์ 
๒. มีเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
๓. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว 

 
………. 
 
 
………. 
.......... 

 
………. 
 
 
………. 
.......... 

 
………………………………
………………………………
………………………………
……….…………………… 
................................. 

หลักเกณฑ์์เฝ้าระวังเพือ่รับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ B 
โค กระบือในฟาร์มอายุมากกว่า ๑ ปีขึ้นไปทุกตัว ให้ผลเป็นลบในการตรวจโรค
ครั้งแรก 

 
………. 

 
………. 

 
………………………………
……………………………… 

หลักเกณฑ์์เฝ้าระวังเพือ่รับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ A 
ผ่านการรับรองฟาร์มปลอดโรคระดับ B มาแล้ว และโค กระบืออายุมากกว่า ๑ ปี
ขึ้นไปทุกตัว ได้รับการตรวจโรคอีกครั้งใน ๑ ปีต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว 

 
.......... 

 
.......... 

 
.....................................
.................................... 

หลักเกณฑ์์เฝ้าระวังเพือ่รับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ A (ต่ออาย)ุ 
ผ่านการรับรองฟาร์มปลอดโรคระดับ A มาแล้ว และโค กระบืออายุมากกว่า  
๑ ปีขึ้นไปทุกตัว ได้รับการตรวจโรคอีกครั้งใน ๒ ปีต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว 

 
.......... 

 
.......... 

 
.....................................
.................................... 

 



แบบ ฟปร.๓/๓   

 
 
 

แบบประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดวัณโรคในโคนม โคเนื้อสาํหรับใช้ทําพันธ์ุ 
และกระบือสําหรับใช้ทําพันธ์ุ 

สรุปผลการประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  � ผ่านการประเมิน        � ไม่ผ่านการประเมิน  

ลงช่ือ.....................................................................  ลงช่ือ.....................................................................           
       (....................................................................)              (....................................................................)  
ตําแหน่ง................................................................   ตําแหน่ง................................................................  

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

ตําแหน่ง................................................................

       วันที่ประเมินสถานภาพฟาร์ม...................................................... 
ชื่อฟาร์ม/เจ้าของ ................................................................................................................................................................................
ตั้งอยูเ่ลขที.่.......หมู่.........ตําบล......................................อําเภอ...............................................จังหวัด................................................. 
พิกัดฟาร์ม X ………………………………………………………………............  Y…………………………………………………………………………….…..... 
 

หลักเกณฑ์ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
หลักเกณฑ์์พื้นฐาน 
๑. ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือผ่านการ
รับรองระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตวท์ี่เหมาะสม (GFM) จากกรมปศุสัตว์ 
๒. มีเครื่องหมายประจําตัวสัตวต์ามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
๓. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว 

 
………. 
 
………. 
………. 

 
………. 
 
………. 
………. 

 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

หลักเกณฑก์ารเฝ้าระวังเพื่อ์รับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ B 
โค กระบือในฟาร์มอายุมากกวา่ ๑ ปีขึ้นไปทุกตัว ให้ผลเป็นลบในการทดสอบโรค
ครั้งแรก 

 
………. 

 
………. 

 
……………………………
……………………………

หลักเกณฑ์์การเฝ้าระวังเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ A 
ผ่านการรับรองฟาร์มปลอดโรคระดับ B มาแล้ว และโค กระบืออายุมากกว่า ๑ ปี  
ขึ้นไปทกุตัว ไดร้ับการทดสอบโรคอีกครัง้ใน ๑ ปีต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว 

 
.......... 

 
.......... 

 
................................
................................ 

หลักเกณฑก์ารเฝ้าระวังเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ A (ต่ออายุ) 
ผ่านการรับรองฟาร์มปลอดโรคระดับ A มาแล้ว และโค กระบืออายุมากกว่า ๑ ปี  
ขึ้นไปทกุตัว ไดร้ับการทดสอบโรคอีกครัง้ใน ๒ ปีต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว 

 
.......... 

 
.......... 

 
................................
................................ 



แบบ ฟปร.๓/๔ 

   

 
 
 

สรุปผลการประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  � ผ่านการประเมิน      �   ไม่ผ่านการประเมิน  

แบบประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคพาราทูเบอร์คูโลสิสในโคนม โคเนื้อสําหรับใช้ทําพันธ์ุ
และกระบือสําหรับใช้ทําพันธ์ุ 

ลงช่ือ.....................................................................  ลงช่ือ.....................................................................           
       (....................................................................)              (....................................................................)  
ตําแหน่ง................................................................   ตําแหน่ง................................................................  

       วันที่ประเมินสถานภาพฟาร์ม......................................................
ชื่อฟาร์ม/เจ้าของ ................................................................................................................................................................................
ตั้งอยูเ่ลขที.่.......หมู่........ตําบล......................................อําเภอ...............................................จงัหวัด.................................................. 
พิกัดฟาร์ม X ………………………………………………………………………............  Y……………………………………………………………….………..... 

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

ตําแหน่ง................................................................

 
หลักเกณฑ์ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 

หลักเกณฑ์์พื้นฐาน 
๑. ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือผ่านการ
รับรองระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตวท์ีเ่หมาะสม (GFM) จากกรมปศุสัตว์ 
๒. มีเครื่องหมายประจําตัวสัตวต์ามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
๓. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว 
 

 
………. 
 
………. 
………. 

 
………. 
 
………. 
………. 

 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 

หลักเกณฑ์์เฝ้าระวังเพือ่รับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ B 
โค กระบือในฟาร์มอายุมากกวา่ ๑ ปีขึ้นไปทุกตัว ให้ผลเป็นลบในการตรวจโรค
ครั้งแรก 

 
………. 

 
………. 

 
……………………………
…………………………… 

หลักเกณฑ์เฝ้าระวังเพือ่รับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ A 
ผ่านการรับรองฟาร์มปลอดโรคระดับ B มาแล้ว และโค กระบืออายุมากกว่า ๑ ปี
ขึ้นไปทกุตัว ไดร้ับการตรวจโรคอีกครั้งใน ๑ ปีต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว 

 
.......... 

 
.......... 

 
.................................
................................. 

หลักเกณฑ์เฝ้าระวังเพือ่รับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ A (ต่ออาย)ุ 
ผ่านการรับรองฟาร์มปลอดโรคระดับ A มาแล้ว และโค กระบืออายุมากกว่า ๑ ปี
ขึ้นไปทกุตัว ไดร้ับการตรวจโรคอีกครั้งใน ๒ ปีต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว 

 
.......... 

 
.......... 

 
.................................
................................. 

 



แบบ ฟปร.๓/๕-๑   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 
(สําหรับฟารม์สุกรพ่อแม่พันธ์ุ) 

                 วันที่ประเมินสถานภาพฟาร์ม........................................................
ชื่อฟาร์ม/เจ้าของ........................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขที.่.......หมู่.........ตําบล......................................อําเภอ............................................จงัหวัด……………………..……..………… 
พิกัดฟาร์ม X  …………………………………………..…………………............  Y………………………………………………………………………....... 

ลงช่ือ.....................................................................  ลงช่ือ..................................................................... 
      (....................................................................)               (....................................................................) 
ตําแหน่ง................................................................   ตําแหน่ง................................................................
 
 

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

ตําแหน่ง................................................................ 

สรุปผลการประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  � ผ่านการประเมิน        � ไม่ผ่านการประเมิน  

 
หลักเกณฑ์ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 

หลักเกณฑ์์พื้นฐาน  
๑. ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีด้านปศุสัตว์ (GAP) จาก 
กรมปศุสัตว์  
๒. มีคู่่มือการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่ื่อยของฟาร์ม 
๓. มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสัตว์ได้ 
๔. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์ 
๕. มีโรงเรือนสําหรับกกัสุกรทีน่ําเข้ามาเล้ียงใหม่ แยกออกจากโรงเรือนเล้ียงสุกร
โดยระยะเวลาการกกัไม่่น้อยกวา่ ๑๔ วัน  
๖. มีมาตรการควบคุมการนําอาหาร เชน่ เนือ้สุกร และเนื้อสัตว์กีบคู่ จาก
ภายนอกฟาร์มเข้ามาภายในฟาร์ม หรอืเขตการเล้ียงสัตว์  
๗. ใช้้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพต่อการทําลายเช้ือไวรัสโรคปาก
และเท้าเปื่อย 

 
………. 
 
……….
………. 
………. 
………. 
 
………. 
 
………. 

 
………. 
 
……….
………. 
………. 
………. 
 
………. 
 
………. 

 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
 
................................. 
................................. 
................................. 

หลักเกณฑ์์การเฝ้าระวังเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์์มปลอดโรค  
ฟาร์ม์มีผลเป็นลบต่อการตรวจ NSP จากการสุ่มตัวอย่างซีรั่มในกลุ่่มสุกร         
พ่อแม่่พันธุ์ สุกรอนุบาลและสุกรขุน โดยมกีารกระจายตัวอยา่งแต่่ละกลุ่มเทา่  ๆกนั    
ซึ่งคํานวณจํานวนตัวอย่างเพ่ือค้นหาโรคที่ความชุก ๕% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ ๙๙% 
(เก็บตัวอย่างฟาร์มละ ๙๐ ตัวอย่าง)  

 
………. 

 
………. 

 
................................. 
................................. 
................................. 



แบบ ฟปร.๓/๕-๒   
 

 
 

 
 

                 วันที่ประเมินสถานภาพฟาร์ม........................................................
ชื่อฟาร์ม/เจ้าของ............................................................................................................................................................................ 
ตั้งอยูเ่ลขที.่.......หมู่........ตําบล......................................อําเภอ............................................จังหวัด……………………..……..…..………
พิกัดฟาร์ม X ………………….………………………………………………............  Y………………………………………………………………………..... 

แบบประเมนิสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 
(สําหรับฟารม์สุกรขุน) 

ลงช่ือ.....................................................................  ลงช่ือ..................................................................... 
      (....................................................................)               (....................................................................) 
ตําแหน่ง................................................................   ตําแหน่ง................................................................ 

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

ตําแหน่ง................................................................ 

สรุปผลการประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  � ผ่านการประเมิน � ไม่ผ่านการประเมิน  

  
หลักเกณฑ์ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 

หลักเกณฑพ์ื้นฐาน  
๑. ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีด้านปศุสัตว์ (GAP) จาก 
กรมปศุสัตว ์
๒. มีคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่ื่อยของฟาร์ม  
๓. มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสัตว์ได้ 
๔. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์  
๕. มีการพักคอกฆ่าเชื้อโรคก่อนนําสุกรเข้ามาเล้ียงใหมอ่ย่างนอ้ย ๑ สัปดาห์ และ
มีระบบการเล้ียงแต่ละโรงเรือนแบบเข้าออกหมด (all-in all-out) โดยการนํา
สุกรเข้ามาเล้ียงใหม่ในแต่ละโรงเรือนตอ้งมกีารดําเนินการใหเ้สร็จส้ินภายใน 
๑ สัปดาห์  
๖. มีมาตรการควบคุมการนําอาหาร เช่น เนือ้สุกร และเนื้อสัตว์กีบคู่ จาก
ภายนอกฟาร์มเข้ามาในฟาร์ม หรือเขตการเล้ียงสัตว์์  
๗. ใช้้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพต่อการทําลายเช้ือไวรัสโรคปาก
และเท้าเปื่ื่อย  

 
………. 
 
……….
………
………. 
………. 
 
 
 
………. 
 
………. 

 
………. 
 
……….
……….
………. 
………. 
 
 
 
………. 
 
………. 

 
................................. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

หลักเกณฑ์์การเฝ้าระวังเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์์มปลอดโรค  
ฟาร์มมีผลเป็นลบต่อการตรวจ NSP จากการสุ่มตัวอย่างซีรั่มในสุกร โดยมีการ
กระจายตัวของตัวอย่าง ซึ่งคํานวณจํานวนตวัอย่างเพื่อค้นหาโรคที่ความชุก 
๑๕% ที่ระดับความเช่ือมั่น ๙๙% (เก็บตวัอย่างฟาร์มละ ๓๐ ตัวอย่าง)  

 
………. 

 
………. 

 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 



 
แบบ ฟปร.๓/๖   

 

 

 

       วันที่ประเมินสถานภาพฟาร์ม......................................................
ชื่อฟาร์ม/เจ้าของ................................................................................................................................................................................ 
ตั้งอยูเ่ลขที.่.......หมู่........ตําบล......................................อําเภอ...............................................จงัหวัด.................................................. 
พิกัดฟาร์ม X ………………………………………………………………............  Y…………………………………………….………………………………..... 

แบบประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ 

สรุปผลการประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  � ผ่านการประเมิน      � ไม่ผ่านการประเมิน  

ลงช่ือ.....................................................................  ลงช่ือ.....................................................................           
       (....................................................................)              (....................................................................)  
ตําแหน่ง................................................................   ตําแหน่ง................................................................  

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

ตําแหน่ง................................................................ 

 
หลักเกณฑ์ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 

หลักเกณฑ์์พื้นฐาน 
๑. ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือผ่านการ
รับรองระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตวท์ี่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์ (GFM)
๒. มีคู่่มือการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือยของฟาร์์ม  
๓. มีเครื่องหมายประจําตัวสัตวต์ามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
๔. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว 
๕. มีมาตรการควบคุมการนําอาหาร เช่น เนือ้สุกร และเนื้อสัตว์์กีบคู่่ จาก
ภายนอกฟาร์มเข้ามาในฟารม์ หรือเขตการเล้ียงสัตว์  
๖. ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพต่อการทําลายเช้ือไวรัสโรคปาก
และเท้าเปื่อย 

 
………. 
 
………. 
………. 
………. 
………. 
 
………. 

 
………. 
 
………. 
………. 
………. 
………. 
 
………. 

 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

……………. 
……………………………. 

หลักเกณฑ์์การเฝ้าระวังเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค  
ฟาร์มมีผลเป็นลบต่อการตรวจ NSP จากการสุ่มตัวอย่างซีรั่มในโค กระบือ แพะ 
แกะ ซึ่งคํานวณจํานวนตัวอย่างเพ่ือค้นหาโรคทีค่วามชุก ๑๐% ที่ระดับความ
เชื่อมั่น ๙๙% โดยมีเกณฑ์ ดังนี ้

- ฝูงโค กระบือ แพะ แกะ ไม่เกิน ๕๐ ตัว เก็บฝูงละ ๓๐ ตัวอย่าง 
- ฝูงโค กระบือ แพะ แกะ ๕๑ – ๒๐๐ ตัว เก็บฝูงละ ๔๐ ตัวอยา่ง 
- ฝูงโค กระบือ แพะ แกะ มากกว่า ๒๐๐ ตัวขึ้นไป เก็บฝูงละ ๕๐ ตัวอย่าง

 
………. 

 
………. 

 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………… 
…………………………… 

 



แบบ ฟปร.๔ 
 
 
 
 
 

 

แบบคําร้องขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานภาพกลุม่/สหกรณ์โคนมปลอดโรค 
 

เขียนที่........................................................ 
วันที่........ เดือน.................... พ.ศ. ............ 

 
เรื่อง   ขอรับการตรวจประเมินเพ่ือรับรองสถานภาพกลุ่ม/สหกรณ์โคนมปลอดโรค 

เรียน   ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินประจําเขตปศุสัตว์ที่ .. 
 
  ด้วยกลุ่ม/สหกรณ์โคนม............................................................ ต้ังอยู่เลขที่................. หมู่ที่.......... 
ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด...................................... มีสมาชิกทั้งหมด..................ราย                
มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินเพ่ือรับรองกลุ่ม/สหกรณ์โคนมปลอดโรคชนิด............................................... 
จึงใคร่ขอให้คณะกรรมการตรวจประเมินประจําเขตปศุสัตว์ที่ .. ดําเนินการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การรับรอง
สถานภาพกลุ่ม/สหกรณ์ปลอดโรคดังกล่าว โดยได้แนบหลักฐานประกอบคําร้อง ดังน้ี 
  (   ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  (   ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอ่ืนใด  
ของนิติบุคคลน้ัน 
  (   ) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) 
  (   ) สําเนาใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาหรือวัณโรคในโคนม 
  ทั้งน้ี ได้ทราบหลักเกณฑ์การรับรองกลุ่ม/สหกรณ์โคนมปลอดโรคน้ีแล้ว และยินดีปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
         ................................................................. 
       (.....................................................................) 

ผู้ย่ืนคําร้องขอรับรองสถานภาพกลุ่ม/สหกรณ์โคนมปลอดโรค   
 
 



แบบการประเมินสถานภาพกลุ่ม/สหกรณ์โคนมปลอดโรคบรูเซลลา/วัณโรค 

วันที่ประเมินสถานภาพกลุ่ม/สหกรณ์................................................ 

ชื่อกลุ่ม/สหกรณ์โคนม .............................................................................................................................................................. 
ตั้งอยูเ่ลขที.่............. หมู่ที.่......... ตําบล.................................. อาํเภอ .................................... จงัหวัด..................................... 
พิกัด X ……………….…………………………………………………………… Y…………………………………………………………………..…………… 

หลักเกณฑ์ มี ไม่มี ข้อเสนอแนะ 
หลักเกณฑ์พื้นฐาน 
๑. ฝูงโคนมผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
(GAP) หรือผ่านการรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์
ที่เหมาะสม (GFM) จากกรมปศุสัตว์ 
๒. มีเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด 
๓. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์รายตัว  
๔. กลุ่ม/สหกรณ์โคนม มีระบบทําความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค  
ที่ยานพาหนะสําหรับรับส่งนํ้านมดิบที่เข้าออกทุกคร้ัง 

 
....... 
 
 
....... 
....... 
....... 
 

 
....... 
 
 
....... 
....... 
....... 
 

 
.............................................
.............................................
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………….
………………………………………

หลักเกณฑ์์เฝ้าระวังเพือ่รับรองสถานภาพกลุม่/สหกรณ์ปลอดโรค
โคนมทุกตัวที่มีอายุมากกว่า ๑ ปี ได้รับการทดสอบโรคบรูเซลลา
หรือวัณโรค โดยมีผลการทดสอบโรคเป็นลบไม่เกิน ๑ ปีหรือมีผล
การตรวจหรือทดสอบโรคเป็นลบไม่เกิน ๒ ปี กรณีได้รับการ
รับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระดับ A 
 

 
....... 
 

 
....... 
 

 
……………………………………… 
……………………………………….
……………………………………… 
………………………………………

 

 
 
ลงช่ือ.....................................................................  ลงช่ือ.....................................................................                   
       (....................................................................)              (....................................................................)  
ตําแหน่ง................................................................   ตําแหน่ง................................................................  
 

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

ตําแหน่ง........................................................... 

สรุปผลการประเมินสถานภาพกลุ่ม/สหกรณ์ปลอดโรค  � ผ่านการประเมิน       � ไม่ผ่านการประเมิน  

แบบ ฟปร.๔/๑ 
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