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1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการฟาร์มผึ้ง 
ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................... .................. 
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่.........ถนน....................................ต าบล.......................................อ าเภอ................. ............................ 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์..............................................โทรสาร.................................. 
โทรศัพท์มือถือ.....................................................อีเมล์.................................................................... ..........ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์” ส าหรับผู้ประกอบการฟาร์มผึ้ง จากกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่.............................................. 
ชื่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่จัดฝึกอบรม......................................................สถานที่จัด.......................................................................... 
มีความประสงค์  
 

 ขอรับรองฟาร์มใหม่ (ในกรณีที่เคยได้รับการรับรองแต่ใบรับรองหมดอายุแล้ว ให้ระบุเลขทะเบียน กษ) 
 ขอต่ออายุฟาร์ม (ระบุเลขทะเบียน กษ) 

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

 

2. ข้อมูลของฟาร์มผึ้ง 
ชื่อฟาร์มผึ้ง.................................................................................................................................ที่อยู่เลขท่ี..................หมูท่ี่............... 
ถนน.............................ต าบล..........................อ าเภอ..............................จังหวัด............... ....................รหัสไปรษณีย์........................
เบอร์โทร....................................................พิกัดของฟาร์มผึ้ง (Lat-Long) N…………………………………..……..E…………….……………….. 
สถานที่ตั้งรังผึ้ง   สวนดอกไม้ผลไม้    อ่ืนๆ.........................................พันธุ์ผึ้งที่เลี้ยง............................................................ .. 
แหล่งที่มาของพันธุ์ผึ้ง   ผลิตเอง    ซื้อมาจาก..........................................................จังหวัด................................................... 
                             อ่ืนๆ ............................................................................ ........................................................................... 
ผึ้งที่เลี้ยงในปัจจุบันมีจ านวนรัง............................................รัง      เป้าหมายที่จะเลี้ยงในปีถัดไป จ านวน..... ......................รัง        
ประเภทผลิตภัณฑ์ผึ้งที่ผลิต  น้ าผึ้ง (ระบุปริมาณผลผลิต/ปี).................  รอยัลเยลลี่  (ระบุปริมาณผลผลิต/ปี)......................  
                                  ไขผึ้ง (ระบุปริมาณผลผลิต/ปี)...................  อ่ืนๆ (ระบุปริมาณผลผลิต/ปี)................................ 

 

3. ข้อมูลการป้องกันและควบคุมโรค 
ชื่อสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ………………………………………………………………………………...............................................…………………… 
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มผึ้ง เลขที่……………..…...วันที่ออกใบรับรอง...................................วันหมดอายุ.............................. 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภาเลขที่.......................วันที่ออกใบอนุญาต.......................... 
วันหมดอายุ.......................................โทรศัพท์มือถือ................ ................... อีเมล์………………….…….......................................………… 
ผู้ปฏิบัติงานภายในฟาร์มผึ้ง  มีจ านวน……….……คน   

 

4. หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ                       ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ 
 แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงเรือนและสถานที่ก่อสร้าง 1 ฉบับ           แผนที่ที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงผึ้ง 1 ฉบับ 
 แผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในฟาร์ม (ถ้ามี) 
 รายละเอียดสถานที่ตั้งรังผึ้งในรอบปี (การเคลื่อนย้ายรังผึ้ง) 
 รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มผึ้งและสถานที่ปฏิบัติการในฟาร์มผึ้ง เช่น ประตู-รั้ว ระบบการฆ่าเชื้อบุคคล-ยานพาหนะ-วัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่เก็บอุปกรณ์-สารเคมี-ยา-วัคซีน สถานที่ท าลายซาก-ขยะมูลฝอย เครื่องส ารองไฟฟ้า ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 
 ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองฉบับจริงที่หมดอายุ   
หมายเหตุ ในกรณีที่หลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือข้อมูลไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะแจ้งผู้ประกอบการให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
และยื่นใหม่อีกคร้ัง เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะด าเนินการต่อไป ก็ต่อเมื่อเอกสารหลักฐานครบถ้วนและข้อมูลทั้งหมดถกูต้อง 
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5. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) รักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสตัว์ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
(2) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายท่ีไดร้ับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น 
(3) ต้องไม่น าใบรับรองไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าท าใหเ้กิดความเข้าใจผิด 
(4) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาทีม่ีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นท้ังหมด เมื่อมีการพักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรอง
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
(5) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหนา้ที่ของ   
กรมปศุสตัว์ เข้าตรวจสอบในพื้นทีส่ถานประกอบการทั้งหมดที่ถือครอง ท้ังพื้นที่ของตนเอง พ้ืนท่ีเช่า และพื้นท่ีให้เช่า ตลอดจนสถานท่ีเกบ็เครื่องมือ 
สถานท่ีเก็บปัจจัยการผลิต และยนิยอมให้มีการสุ่มตัวอยา่ง เช่น อาหารสตัว์ น้ าผึ้ง น้ า ไข่ฟัก สิ่งปูรอง เป็นต้น ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแตก่รณ ี
(6) จัดท าบันทึกตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนด 
(7) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตวเ์มื่อได้รับการร้องขอ 
(8) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจตดิตามในสถานประกอบการที่ได้รบัการรับรอง โดยจะด าเนินการทุก 10 – 12 เดือน นับจากวันที่ออกใบรับรอง 
(9) หากประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นแบบฟอร์มการขอรับรองพร้อมหลักฐานต่อส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสตัว์จงัหวัด
ล่วงหน้า ก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 
(10) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้ยื่นแบบฟอร์มการขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบใบรับรองคืนให้ส านักงานปศสุัตว์จังหวัด
ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง  
(11) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระส าคัญ เช่น เพิ่มหรือลดจ านวนโรงเรือน เพิ่มหรอืลดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ปรับปรุงสถานประกอบการ 
เปลี่ยนสัตวแพทย์ผูค้วบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนผู้จัดการสถานประกอบการ เป็นต้น ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มี
การเปลีย่นแปลงนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม  
(12) หากมีการโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร คณะผู้ตรวจประเมินจะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ระกอบการที่รับโอนกิจการ และนดัหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพื่อเป็นการยืนยันว่ายังคง
รักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดา้นปศุสตัว์ตามทีไ่ดร้ับการรับรองไว้ และแจ้งให้ส านักงานปศสุัตว์เขตทราบ ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง ให้
ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการด าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อก าหนด  
 (13) การย้ายสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ ให้แจ้งส านักงานปศุสตัวจ์ังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง  
(14) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือสถานประกอบการแต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม ให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐาน
การเปลี่ยนแปลง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะเสนอส านักงานปศุสัตว์เขตเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วัน ท าการ นับแต่วันท่ีไดร้ับใบรับรองฉบับใหม่ มายังส านักงานปศสุัตว์จงัหวัด 
(15) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมมายังส านักงานปศสุัตว์จังหวัด 
 (16) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรช ารดุหรือสูญหาย ให้น าใบรับรองหรือใบประกาศนียบตัรทีช่ ารุด หรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความ
เอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี มายงัส านักงานปศุสัตว์จังหวดั และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาออกใบแทน โดยใบ
แทนจะมีอายุเท่าใบรบัรองฉบับเดมิที่เหลืออยู่ และเทียบเท่าใบประกาศนียบัตรฉบบัเดมิ 

 

6. ค ารับรองจากผู้ประกอบการ 
ข้าพเจ้า (ชื่อเจ้าของฟาร์ม/ผู้จัดการฟาร์ม)......................................................................... ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ ยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เข้าภายในพ้ืนที่ทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง 
พ้ืนที่เช่า และพ้ืนที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิตและการเลี้ยง ยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง เช่น 
น้ าผึ้ง น้ า ไปตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีคณะผู้ตรวจประเมินร้องขอ และอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ทีไ่ด้ก าหนดทุกประการ   

ส าหรับผู้ประกอบการ 

ลงช่ือ...........................................ผู้ประกอบการ 
(.........................................................................) 
วันท่ี.................................................................. 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง 

ลงช่ือ.................................................ผู้ยื่นค าขอ 
(.........................................................................) 
วันท่ี................................................................. 

ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับค าขอ   
(......................................................................)    
วันท่ี............................................................... 

 


