
ขั้นตอนการขอรับรองใหม ตออายุ พักใช เพิกถอน ขั้นตอนการขอรับรองใหม ตออายุ พักใช เพิกถอน 
ยื่น มฐฟ. 1/2/3 + หลักฐาน 
ผูประกอบการผานการอบรม 
ยื่น มฐฟ. 1/2/3 + หลักฐาน 
ผูประกอบการผานการอบรม 

รวบรวม ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 

สนง.ปศจ. 

รวบรวม ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 

สนง.ปศจ. 

วางแผนและเตรียมการตรวจ 
นัดหมายตรวจลวงหนา 7วนั 
ดําเนินการตรวจประเมิน/สอบสวน พรอมเก็บตย.อาหารสัตว/น้ํานม/ 
น้ําผึ้งหรือแผนเก็บตย.ในระหวางการตรวจติดตาม 
แจงผลการตรวจประเมินของ (ไมใชการตัดสินของ ) ให ผปก.ภายใน 
15 วนัหลงัการตรวจประเมินหรือหลงัการทราบผลวเิคราะห ตย. 
ตรวจแกไขขอบกพรอง 
*พบเฉพาะMIN-พิจารณาแนวทางแกไข 

รายงานผลการตรวจพรอมเอกสารหลกัฐาน 
ให ภายใน 1 เดอืน หลังการตรวจประเมิน 
และไดแกไขขอบกพรองแลวเสร็จ 
 ชี้แจงผลการตรวจ ตอ 

คณะผูตรวจรับรองมฐฟ. 

วางแผนและเตรียมการตรวจ 
นัดหมายตรวจลวงหนา 7วนั 
ดําเนินการตรวจประเมิน/สอบสวน พรอมเก็บตย.อาหารสัตว/น้ํานม/ 
น้ําผึ้งหรือแผนเก็บตย.ในระหวางการตรวจติดตาม 
แจงผลการตรวจประเมินของ (ไมใชการตัดสินของ ) ให ผปก.ภายใน 
15 วนัหลงัการตรวจประเมินหรือหลงัการทราบผลวเิคราะห ตย. 
ตรวจแกไขขอบกพรอง 
*พบเฉพาะMIN-พิจารณาแนวทางแกไข 

รายงานผลการตรวจพรอมเอกสารหลกัฐาน 
ให ภายใน 1 เดอืน หลังการตรวจประเมิน 
และไดแกไขขอบกพรองแลวเสร็จ 
 ชี้แจงผลการตรวจ ตอ 

คณะผูตรวจรับรองมฐฟ. 

ไมครบ ก 
ครบ 

ผปก.ไมสงแนวทางแกไข 
หลังไดรับหนงัสือราชการแจง 
ภายใน 30 วันและแจงเตือน 
ครั้งที่ 2 อีก 30 วัน 

ผปก.สามารถดําเนนิการแกไข 
ขอบกพรองได 2 ครั้งใน 6 
เดือน หากพนัเวลาใหตรวจ 
ใหมทุกขอกําหนดโดยไมตอง 
ย่ืน มฐฟ1.ใหมภายใน 1 ป 

- เชิญ มาชี้แจงการตรวจเดือนละ 
1 ครั้ง 

- พจิารณาผลการตรวจประเมินของ 
- วิเคราะหแนวทางแกไขขอบกพรอง 
ของ ผปก. 

- สรุปผลการพจิารณาตัดสินแจง 
ปศจ. (มติ) 

- รายงานผลการตัดสินแจงกรม 

คณะกรรมการรับรองมฐฟ. 

- เชิญ มาชี้แจงการตรวจเดือนละ 
1 ครั้ง 

- พจิารณาผลการตรวจประเมินของ 
- วิเคราะหแนวทางแกไขขอบกพรอง 
ของ ผปก. 

- สรุปผลการพจิารณาตัดสินแจง 
ปศจ. (มติ) 

- รายงานผลการตัดสินแจงกรม 

คณะกรรมการรับรองมฐฟ. 

ยอมรับ 
ไมยอมรับ 

เสนอ  พิจารณา 
ตรวจแกไขขอบกพรอง *พบ MAJ 

และ 
*พบ MAJ+MIN 

ถูกตอง 
ครบถวน 

เสนอ พิจารณา 

ไมถูก 
ไมครบ 

ก 

ก 

ก 

ก 

ข 

ข 

ข 

ข 

ก 

ก 

ข 

มีตอ 

กรณี 

ข



ออกใบรับรองอายุ 3 ปต้ังแต 
คณะ มีมติใหการรับรอง 
บันทึกขอมูลทะเบียนฟารม 
รายงานขอมูลเขาระบบ 
ฐานขอมูล ของ สพส. สสอ. 

สนง.ปศจ. 

 แจงกรม 
เพือ่พิจารณาตอ 

สนง.ปศจ. 
คงไวซึ่ง 

การรับรอง 

พักใช 
-≥60 วัน แต ≤180 วันตอครั้ง โดยมีผล 
หลังมติ 15 วัน 
-กอนครบกําหนด 15 วัน ตองไป ตรวจแกไข 
กรณ ี
-ผปก.ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและ 
เงือ่นไขการรับรอง 
*นําเครื่องหมายรับรองไปติดท่ีผลิตภัณฑ 
-พบสารตกคางเกินเกณฑมาตรฐาน 
-ไมมีหลักฐานปฏิบัติหนาที่ของสพ.คุมฟารม 
-ไมแกไขขอบกพรองในระยะเวลาท่ีกําหนด 
-พักเลี้ยงสตัวชัว่คราวตั้งแต 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป 

สนง.ปศจ. 

เพกิถอน 
-ภายใน 90 วัน หลังไดรับหนังสือแจงจาก 
ฟารม/ สพ.ตองแกไขปรับปรุงใหแลวเสร็จ 
การเพิกถอนมีผลหลังมติ 15 วัน คืนใน30วัน 
กรณี 
ผปก.ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการ 
รับรองในสาระสําคัญ * ปลอมแปลงใบรับรอง 
. ผลผลิตจากฟารมอื่นมาอางใบรับรอง 

มีหลักฐานใชสารตองหามหรือตรวจพบในผลผลิต 
ไมปฏิบัติตามระบบท่ีไดรับการรับรองหลังถูก 
พกัใชการรับรอง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ป 
มีขอรองเรียนพจิารณาแลวมีผลเสียหายตอ 
การรับรอง (ซาก,นํ้าเสีย) 

สนง.ปศจ. 

มีความผิด คัดคานผลตัดสนิ ไมคัดคานผลตัดสิน 

ตอ 
ตรวจรับรองใหม/ตออายุ ตรวจสอบสวน(ฟารม,สพ.คุมฟารม) 
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ไมผิด 

ก  หมายถึง  คณะผูตรวจประเมินจังหวดั  (สํานักงานปศสุัตวจังหวัด) 
ข  หมายถงึ  คณะผูตดัสินจากสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามยัที่ 3  จังหวดันครราชสีมา
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ขั้นตอนการขอรับรอง  compartment 

บริษัทที่จะเขาสูระบบ  compartment 

สพส. 

ยื่นแบบ ก.ค.ช.1,2 
-biosecurity Manual ,farm management 

ถกู ไมถกู สสอ. สนง.ปศจ. 

คณะผูตรวจรับรองมาตรฐาน 
(ปศจ.,สสอ) 

ผูประกอบการ 
แตละฟารม 

ยื่น ก.ค.ช.1,2 
หลักฐานอื่น 

รวบรวมเอกสาร 

ผาน ไมผาน 

สสอ. 
รายงาน 

สพส. 

สคบ. 

กําหนดพื้นที่เฝาระวัง 

แจงพื้นที่เฝาระวัง 

สนง.ปศจ. 
เก็บตัวอยางในพท.กันชน 
รัศม1ีกม.และในฟารม 
12 เดือนแรกทุกรุนการผลิตติดตอกัน 
และผลการตรวจสอบเปนลบ 

AI-Free farm 

ตรวจสอบbiosecurity Manual  ประชุมคณะผูตรวจฯ 

สสอ. 

สพส,สคบ. ออกใบรับรอง 
รายงานผล


