
q  ขอรับรอง 
q  ขอตออายุ แบบฟอรมคําขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

1.ชื่อผูยื่นคําขอ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………. 

เลขที…่……….หมู………....ตําบล……………..........อําเภอ…………….........จังหวัด………………………... 

โทรศัพท………………………….โทรศัพทมือถือ........................................โทรสาร………………………....... 

ผูประกอบการผานการฝกอบรม วันที่............................................................................................................ 

สถานที่ฝกอบรม.......................................................................................................................................... 

2.ชื่อฟารม…………………………………………………………………………………………………………….. 
เลขที…่………..หมู………......ตําบล…………….... …อําเภอ……………..........จังหวัด………………........... 
โทรศัพท…………………………โทรศัพทมือถือ......................................โทรสาร…………………………….. 

3. ประเภทของฟารมเลี้ยงสัตว 

(   ) 3.1 โคนม 

(   ) 3.2 สุกร  q  ปู – ยาพันธุ  q  พอ – แมพันธุ  q อนุบาล  q  ขุน 

(  ) 3.3 ไกเนื้อ  q  ฟารมบริษัท  q  ฟารมประกัน  q ฟารมอิสระ ระบุเอเยนต........... 

(   ) 3.4 ไกพันธุ  q ปู – ยาพันธุไกไข  q  พอ – แมพันธุไกไข 

q ปู – ยาพันธุไกเนื้อq  พอ – แมพันธุไกเนื้อ 
(   ) 3.5 ไกไข 

(   ) 3.6 เปดพันธุ q ปู – ยาพันธุเปดไข q พอ – แมพันธุเปดไข 

q ปู – ยาพันธุเปดเนื้อq พอ – แมพันธุเปดเนื้อ 

(   ) 3.7 เปดเนื้อ  q ฟารมบริษัท  q ฟารมประกนั  q ฟารมอิสระ ระบุเอเยนต........... 

(   ) 3.8 อ่ืนๆ....................................................................................................................................... 

4. ฟารมเลี้ยงสตัวแหงนี้  (   ) เคย  (   )  ไมเคย   ไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม 
5. แหลงที่มาของสัตว 

(   ) ผลิตเอง  (   )  ซื้อจากบรษิัท……………………………………………………… 
(   ) ซื้อจากตลาดนัด  (   )  อ่ืนๆ……………………………………………………………….. 

แบบ ม.ฐ.ฟ. 1 - 1 -



6. จํานวนสัตวทั้งหมด 
(   ) 6.1 โคนม…………………..ตัว 
(   ) 6.2 สุกร………….ตัว พอพันธุ……...... ตัว  แมพันธุ…….......ตัว  กําลังผลิตสุกรขุน……….....ตัว/ป 

สงโรงฆาที…่……………………. จํานวน ………………….ตัว 
สงโรงฆาที…่……………………. จํานวน ………………….ตัว 
สงโรงฆาที…่……………………..จํานวน ………………….ตัว 

(   ) 6.3 ไกเนื้อ…………………..ตัว  สงโรงฆาบริษัท……………………...... …………………............. 
(   ) 6.4 ไกพันธุ………………... ตัว 
(   ) 6.5 ไกไข…………………....ตัว 
(   ) 6.6 เปดพันธุ………………..ตัว 
(   ) 6.7 เปดเนื้อ……………….. .ตัว  สงโรงฆาบริษัท……………… …...... …………………................. 
(   ) 6.8 อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………………... 

7. ชนิดพันธุสัตว……………………………………………………………………………………………………….. 

8. ที่ตั้งของฟารม  อยูหางจากสิ่งตอไปนี้ 
8.1  ถนนสายหลัก……………....…………….ก.ม.  8.4  แหลงชุมชน………………………………ก.ม. 
8.2  ตลาดนัดคาสัตว….…………......……….ก.ม.  8.5  แหลงน้ําสาธารณะ……….......................ก.ม. 
8.3  โรงฆาสัตว….……………….......………..ก.ม.  8.6  อ่ืนๆ……………………………....................... 

9. พื้นที่ของฟารม…………………….. ......ไร…………………………...งาน………..……………………ตารางวา 

10. รั้ว  (   )  มี  ( ระบุ ) ……………………………………………………… 
(   )  ไมมี 

11. จํานวนอาคารสํานักงาน……………………...........หลัง  บานพัก……………………......หลัง 
12. จํานวนโรงเรือน………………………..……… .......หลัง 

ขนาดของโรงเรือนแตละหลัง (กวาง x ยาว x สูง) ………………………………………..………...............เมตร 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….... 
13. ลักษณะของโรงเรือน 

13.1 ระบบโรงเรือน  q เปด  q ปด 
q เลาบนพื้นดนิ  q เลาลอยน้ํา  q เลาลอยบก 

13.2 หลังคา………………………………………………………………………………………………….. 
13.3 พื้น………………………………………………………………………………………….................. 
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14.  คอกกักสัตวกอนนําเขาฟารมเลี้ยงสัตว 

(   )  ไมมี  (  )  มี  ขนาด ( กวาง X ยาว X สูง )…………………… เมตร จํานวน……………….........หลัง 
15. คอกหรือบริเวณสําหรับกกัสัตวที่ปวยในระหวางการกกัหรือการเลี้ยง 

(   )  ไมมี  (   )  มี  ขนาด ( กวาง X ยาว X สูง )…………………....เมตร จํานวน………………….....หลัง 
16. ที่ขึ้นลงสัตว 

(   )  ไมมี  (   )  มี  (ระบุวัสดุที่ใช)…………………………………………………………………………… 
17. ซองบังคับสัตว 

(   ) ไมมี  (   )  มี    จํานวน……………………………………. ซอง 
18. แหลงน้ําสําหรับใชในฟารมเลี้ยงสัตว 

(   ) น้ําประปา  (   ) น้ําบาดาล  (   ) น้ําบอ 
(   ) น้ําคลอง/แมน้ํา  (   ) อ่ืนๆ……………………………………………………………………… 

19. อาหารสัตว 
(   ) สําเร็จรูปของบริษัท……………………………………………………………………................................ 
(  ) ผสมเอง 
(   ) อ่ืน ๆ  (ระบุ)………………………………………………………………………………………………….. 

20. คนงานภายในฟารม  มีจํานวน………………คน 
(   )  มีบานพกัอาศัยภายในฟารม  (   )  เชาไป-เย็นกลับ 

21. ชื่อสัตวแพทยผูควบคุมฟารม …………………………………… .. ……………………………………............ 
เลขที่………หมู………… ตําบล  …………………… อําเภอ……… …………….จังหวัด.............................. 
โทรศัพท........................................ โทรศัพทมือถือ......................................... โทรสาร................................ 
(  ) ใบอนญุาตสัตวแพทยผูควบคุมฟารม เลขที…่……………………… วันหมดอายุ.................................... 

22. ชื่อสัตวบาลประจําฟารม…. ……………………………………………………………………………………… 
เลขที…่……หมู………… ตําบล  …………………… อําเภอ……… …………….จังหวัด.............................. 
โทรศัพท........................................ โทรศัพทมือถือ......................................... โทรสาร................................ 

23.  ระบบการควบคุมการเขา – ออกของบุคคล  ยานพาหนะ 

23.1  บอน้ํายาฆาเชื้อโรคทางเขาฟารม  *  มี  *  ไมมี  *  มี  *  ไมมี 
23.2  โรงพนน้ํายาฆาเชื้อโรค  *  มี  *  ไมมี  *  มี  *  ไมมี 
23.3  การบันทึกชื่อบคุคล ยานพาหนะ  *  มี  *  ไมมี  *  มี  *  ไมมี 
23.4  การหามบุคคลภายนอกเขาบริเวณฟารม  *  มี  *  ไมมี 

24.  การทําวัคซีน ( ระบุชื่อวัคซีนปองกันโรค ) ................................................................................................... 
………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................... 

สําหรับบุคคล  สําหรับยานพาหนะ
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25. สภาวะของโรคระบาดสัตวในรัศมี  10  กิโลเมตร รอบฟารมเลี้ยงสัตว 

25.1 ระยะ 6 เดือนที่แลว  พบโรค………………………………………………………………………….. 
25.2 ระยะ 1 ปที่แลว  พบโรค………………………………………………………………………….. 
25.3 ระยะ 3 ปที่แลว  พบโรค………………………………………………………………………….. 
25.4 ระยะ 5 ปที่แลว  พบโรค………………………………………………………………………….. 

26. ระบบการกําจัดของเสีย 
(   )  26.1  มีบอพักน้ําเสีย 
(    )  26.2  มีบอบําบัดน้ําเสยีจํานวน……..บอ  ขนาดกวาง………เมตร ยาว……...เมตร  ลึก……....เมตร 
(    )  26.3  มีระบบระบายของเสยี   และสิ่งปฏิกูลจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว 
(    )  26.4  การกําจัดซาก  q เตาเผาซาก  q ที่ฝงซาก 
(    )  26.5  มีการทําความสะอาดโรงเรือนสม่ําเสมอทกุ………........วัน 

27. ระบบการทําทะเบยีนประวัติสตัว  (   )  มี  (   )  ไมมี 
28. การทําเครื่องหมายที่ตัวสัตว  (   )  มี  (   )  ไมมี 

ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดขางตนเปนจริงทกุประการ และยินยอมใหคณะผูตรวจรับรองเขามา 
ดําเนินการตรวจรับรองฟารมตามหลักเกณฑเงื่อนไขการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ี (GAP) หรือมาตรฐานฟารม 
เลี้ยงสัตวที่กําหนดทุกประการ รวมทั้งสนับสนนุขอมูลเพิ่มเติมตามทีค่ณะผูตรวจรับรองรองขอ 

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

ผูยื่นคําขอ 
……….../………………./………… 

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

ผูรับคําขอ 
………….../………………./………… 

หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
1. สําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นคําขอ 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 
3. แผนที่ที่ตั้งฟารมเล้ียงสัตว 1 ฉบับ 
4. แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงเรือนและส่ิงกอสราง 1 ฉบับ 
5. รูปถายแสดงสภาพภายในฟารมเล้ียงสัตว รวมทั้งส่ิงกอสราง เชน ร้ัว โรงพนน้ํายาฆาเชื้อโรค บอน้ํายาฆาเชื้อโรค  สถานที่เก็บ 
อาหาร ยาสัตว คอกสัตว สํานักงาน ที่พักอาศัย  และระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

6. ในกรณีขอตออายุการรับรองตองแนบใบรับรองมาตรฐานฟารมฉบับที่หมดอายุ


