
                                     บันทึกขอความ 

สวนราชการ    สํานักงานปศุสัตวอําเภอ          
ที ่            /                             วันที่                       
เรื่อง การตรวจรับรองฟารมเพื่อนําไกเนื้อเขาเลี้ยงใหม                  

 
เรียน  ปศสุัตวจังหวัดชัยภูมิ   

   ดวยสํานักงานปศุสัตวอําเภอ.........................................................................................ไดรับคํารองจาก  
นาย/นาง/นางสาว.........................................เจาของฟารม...........................................อยูบานเลขที่...............หมูที่.............
ตําบล.................................อําเภอ.................................จังหวัดชัยภูมิ  ขอใหตรวจรับรองฟารมเพื่อนําไกเนื้อเขาเลี้ยงใหม 

  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ................................................................ไดตรวจสอบแลว  ดังนี้   

  1.  เปนฟารมสัตวปก  ประเภท ไกเนื้อ   ทะเบียนมาตรฐานฟารม กษ ................................................... 
จํานวนโรงเรือน....................หลัง  สามารถเลี้ยงไกเนื้อไดโรงเรือนละ....................ตัว  จาํนวนโรงเรือน.......................หลัง  
รวมทั้งหมด...................................ตัว     

2.  ไดจับไกเนื้อครั้งสุดทาย  เมื่อวันที่ ......................... ตาม ร.3  หรือ ร.4  เลขที่.................................. 
ลงวันที.่.............................................  และไดทําความสะอาดทําลายเชื้อโรคแลว  เมื่อวันที่................................................. 

  3.  มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กรมปศุสัตวกําหนดแลว  และมีการเลี้ยงไกเนื้อตามหลัก 
สวัสดิภาพสัตว โดยมีประมาณการน้ําหนักไกเนื้อมีชีวิตรวมไมเกิน  39  กิโลกรัม  ตอพื้นที่  1  ตารางเมตร  สําหรับ
โรงเรือนระบบปด  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาออกหนังสือรับรองฟารมเพื่อนําไกเนื้อเขาเลี้ยงใหมตอไป 

 

      ลงชื่อ................................................. 

           (.................................................) 

      ตําแหนง............................................ 
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แบบคํารอง 
ขอนําไกเนื้อเขาเลี้ยงใหมของเกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้อในฟารมมาตรฐาน 

 
เขียนที่........................................................ 

วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.................. 
 
เรื่อง ขออนุญาตนําสัตวไกเนื้อเขาเลี้ยงใหม 

เรียน  ปศุสัตวอําเภอ............................................ 

   ดวยขาพเจา นาย/นาง/นางสาว............................................อายุ...........ป อยูบานเลขที่.............. 
หมูที่..........ตําบล....................อําเภอ..................จังหวัด.........................โทรศัพท....................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ  เลขที่ . . . . . . . ......... .............................ออกใหโดย...... ...................... 
หมดอายุวันที่............................................เปนเกษตรกรฟารมเลี้ยงไกเนื้อมาตรฐาน  สถานที่ตั้งฟารม/สถานที่เลี้ยงสัตว 
เลขที่.......... หมูที่........... ตําบล................................อําเภอ.....................................จังหวัดชัยภูมิ  เลขที่มาตรฐานฟารม 
กษ.......................................................................หมดอายุวันที่...................................................จะนําไกเนื้อเขาเลี้ยงใหม
ในวันที่..................................จํานวน.......................ตัว   

มีอัตราการลงเลี้ยง  จํานวน........... ตัว ตอพื้นที ่ 1  ตารางเมตร   เพื่อผลิตไกเนื้อน้ําหนัก ............. กิโลกรัม ตอตัว 

ของบริษัท/หนวยงาน........................................................จากโรงฟก/ฟารมชื่อ.................................................................... 
สถานที่ตั้งโรงฟก/ฟารมเลขที.่.................หมูที…่..............ตําบล......................................อําเภอ............................................
จังหวัด..................................................... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  ขาพเจาขอรับรองวาการนําสัตวปกเขาเลี้ยงใหมจะปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของกรมปศุสัตวทุกขั้นตอนในการเคลื่อนยายสัตวปกจากโรงฟกหรือฟารมเลี้ยงสัตว  ถึงสถานที่สัตวเขาเลี้ยงใหม
อยางเครงครัด  ทั้งนี้ในการเลี้ยงหากมีการเสียหายจากการระบาดของโรคระบาดหรือเหตุอื่น ๆ ขาพเจาจะไมเรียกรองขอการ
ชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางราชการ  โดยขาพเจาและบริษัทจะรับผิดชอบเอง 

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
  ตรวจประเมินตามหลักเกณฑการนําสัตวปกเขาเลี้ยงใหมของกรมปศุสัตวแลว 

      ถูกตอง   ไมถูกตอง 

    ลงชื่อ.................................................ผูตรวจประเมิน 
         (.................................................) 
    ตําแหนง........................................... 
     สํานักงานปศุสัตวอําเภอ............................. 

รับที่................../25............ 

ลงวันที่................................. 

ผูรับ...................................... 

สําหรับเจาหนาที่ 
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แบบตรวจประเมินหลักเกณฑการนําไกเนื้อเขาเลี้ยงใหม ( ปรับปรุงครั้งที่ 4  ณ วันที่ 5 ต.ค. 2560 ) 
                                สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
            วันที…่…..……เดือน……………..…………..พ.ศ. ๒๕................ 
ชื่อฟารม…………………....………….……….ชื่อเจาของ………………………...……………………….ชนิดสัตวปก ...ไกเนื้อ......... 
เลขที่……………..หมูที่.................ตําบล……………..……….…..อําเภอ…………………………….…….จังหวัดชัยภูมิ 
เลขทะเบียนรับรองมาตรฐานฟารม   กษ   ........................................................................................................ 
 

หัวขอพิจารณา ผาน ไมผาน 
๑.  องคประกอบพื้นฐาน 

๑.๑  มีระบบการทําลายเชื้อโรคกอนเขาฟารม 
๑.๒  มีการจัดการโรงเรือนท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
๑.๓  โรงเรือนมีขนาดเหมาะสมกับชนิดสัตว 
๑.๔  มีการจัดการดานสุขภาพสัตว  โดยมีโปรแกรมการใหวัคซีนที่เหมาะสม 

๒.  การทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรค     
        ฟารมสัตวปกตองผานการทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรครวมถึงพาหะนําโรค ตามหลักเกณฑที ่

กรมปศุสตัวกําหนด  ดังนี้  (ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรควันที…่…….................................................) 
           ๒.๑  นําวัสดุ อุปกรณที่ใชในการเลี้ยงสัตวปกออกนอกโรงเรือนแตใหอยูภายในบริเวณฟารมแลว
ใหดําเนินการทําความสะอาดแชหรือพนดวยน้ํายาฆาเชื้อและตากใหแหง   
           ๒.๒ เก็บกวาดเศษอาหาร  มูลสัตว  สิ่งปูรอง  หยากไยที่เกาะอยูตามซอกมุมหลังคาแลวนําออก
จากโรงเรือนเพื่อทําลายโดยการเผาหรือฝง โดยเฉพาะมูลสัตวปกตองกําจัดออกจากโรงเรือนใหหมดสิ้น 
           ๒.๓ ทําความสะอาดโรงเรือนดวยน้ําผสมผงซักฟอกหรือสารทําความสะอาด (Detergen)                 
อื่น ๆ และถูหรือขัดคราบไขมัน ฝุน มูลสัตว ออกโดยเฉพาะบริเวณพื้นคอก กรงตับ รางไข แลวลางดวยน้ํา
สะอาดอีกครั้ง 
           ๒.๔ พนน้ํายาฆาเชื้อโรคโดยใชเครื่องพนแรงดันสูง หรือแบบสะพายหลังใหทั่วทุกซอก                 
ทุกมุมของโรงเรือน และบริเวณรอบโรงเรือน 
           ๒.๕ กําจัดพาหะของโรคระบาด เชน หนู นก แมลงและอื่น ๆ 
           ๒.๖ เก็บขยะบริเวณฟารมใหหมดแลวนําไปทําลายโดยวิธีฝงหรือเผา 
           ๒.๗ บริเวณรอบ ๆ โรงเรือนตองสะอาดไมมีแหลงท่ีใหพาหะนําโรคอาศัย 
๓.  การพักฟารม 
           3.1  ฟารมสัตวปกในระบบคอมพารทเมนต และไดรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
จากกรมปศุสัตว ใหพักฟารมอยางนอย 17  วัน หลังจากจับสัตวปกตัวสุดทายของโรงเรือนสุดทาย 
           3.2  ฟารมสัตวปกที่ไดรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมปศุสัตว ใหพักฟารม
อยางนอย  24  วัน  หลังจากจับสัตวปกตัวสุดทาย ของโรงเรือนสุดทาย 
           3.3  ฟารมสัตวปกอื่น ๆ ใหพักฟารมหรือโรงเรือนอยางนอย  33  วัน หลังจากจับสัตวปก 
ตัวสุดทายของโรงเรือนสุดทาย หรือโรงเรือนนั้น ๆ 
๔.  การตรวจสอบโรคระบาด 
          พื้นท่ีบริเวณฟารมตองไมมีสตัวปกปวยดวยโรคไขหวัดนกในรัศมีพื้นที่  ๑๐  กิโลเมตร ในระยะเวลา  
๙๐ วัน ที่ผานมา  หรือตามที่กรมปศุสัตวกําหนดขณะนั้น ดวย 
๕.  การผานหลักเกณฑมาตรฐาน  
         ฟารมสัตวปกตองผานการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมจากกรมปศสุัตว 
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๖.  การผานการตรวจรับรองดานการปองกันโรคระบาด  
        กรณีฟารมสัตวปกไมผานการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมตามขอ  ๕. กรมปศุสัตวอนุโลมใหฟารม
สัตวปกนั้น  (ยกเวนฟารมเลี้ยงไกเนื้อตั้งแต  ๓,๐๐๐  ตัว ขึ้นไป )  ตองผานการตรวจรับรองดานการ
ปองกันโรคระบาดสัตวจากสัตวแพทย  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ดังนี้ (ผานขอ ๕ แลวไมตองประเมินขอน้ี) 
      ๖.๑  ตองมีรั้วลอมรอบบริเวณเนื้อที่ของฟารมสัตวปก  และสามารถปองกันพาหะนําโรคไมให               
ผานเขา – ออก โดยเฉพาะโรงเรือนตองสามารถควบคุมปองกันสัตวพาหะ  เชน นก  หนู เขาใน    
โรงเรือนได 
      ๖.๒  ตองมีระบบปองกันกําจัดเชื้อโรคที่ยานพาหนะ และบุคคลที่ผ านเขา  –ออก เชนมี               
โรงพนน้ํายาฆาเชื้อโรค หรือมีเครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อโรคหรือมีอางน้ํายาฆาเชื้อประจําที่ประจําที่ประตูทาง 
เขา - ออกฟารม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาฟารมโดยเด็ดขาด นอกจากไดรับอนุญาต ผูที่เขาฟารม
หรือโรงเรือนตองผานการทําความสะอาดรางกายและไดรับการฆาเชื้อโรคและตองเปลี่ยนและรองเทากอน               
เขาฟารมทุกครั้ง 
      ๖.๓  ตองมีการกําจัดซากสัตวอยางเหมาะสม เชน มีสถานท่ีฝงหรือเผา ทําลายซากสัตว 
      ๖.๔  หนาทางเขาโรงเรือนเลี้ยงสัตวปก มีอางน้ํายาฆาเชื้อโรคสําหรับจุม รองเทาและ อางลางมือ
พรอมสบู 
      ๖.๕   มีสถานท่ีเก็บอาหารสัตวสามารถปองกันสัตวพาหะ เชน นก หนู ไดดี 
      ๖.๖   มีแหลงนํ้าสะอาดสําหรับใชในฟารมสัตวปก โดยจะตองผานการฆาเชื้อโรคแลว 
      ๖.๗   มีบานพักอาศัยแยกเปนสัดสวนจากโรงเรือน 
      ๖.๘  มีสัตวแพทยของกรมปศุสัตวหรือสัตวแพทยผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยทําหนาท่ี
ควบคุมดูแลดานสุขภาพสตัว เชน  การใชยา การทําวัคซีน 
      ๖.๙   มีการบันทึกประวัติการเลีย้งสัตวปก สาํหรับ เจาหนาที่ตรวจสอบได 
      ๖.๑๐ มีการบันทึกบุคคลและยานพาหนะเขา – ออกฟารม โดยระบุวัตถุประสงครวมทั้งหมายเลข
ทะเบียนยานพาหนะ 
๗.  การฝกอบรม 
       เจาของฟารมสัตวปกหรือผูควบคุมดูแลฟารมสัตวปกตองผานการฝกอบรมหรือการใหความรูจาก
หนวยงานของกรมปศุสัตว 
8. การออกหนังสือรับรองการนําสัตวปกเขาเลี้ยงใหม 
       ฟารมสัตวปกตองผานหลักเกณฑขอ ๑ และขอ ๒ และขอ ๓ และขอ ๔ และขอ ๕ หรือขอ ๖   
ปศุสัตวจังหวัดจึงออกหนังสือรับรองการนําสัตวปกเขาเลี้ยงใหมได 
9.  การปฏิบัติหลังจากนําสัตวปกเขาเลี้ยงใหมในการปฏิบัติงานที่ผานมา 
     เมื่อนําสัตวปกเขาเลี้ยงใหมแลวเจาของฟารมตองดําเนินการดังนี ้
    9.1 จัดทําบันทึกระบุจํานวนสัตวปวย  และสัตวตายเปนประจําทุกวัน โดยบันทึกดังกลาวใหติดไวที่
ประตูหนาฟารม เพื่อเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
    9.2 หากพบสัตวปกปวยหรือตายมากผิดปกติใหรีบแจงเจาหนาที่ปศุสัตวทันที ภายใน  24  ชั่วโมงและ
หามเคลื่อนยายสัตวปวยและสัตวตาย รวมทั้งชําแหละหรือกระทําการอยางใดแกสัตวปวยและซากสัตวนั้น 
    9.3 หากไมปฏิบัติตามขอ 9.2 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือนหรือปรบัไมเกินสีพ่ันบาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ  รวมทั้งหากมีการทําลายสัตวปกในฟารมรัฐบาลจะไมชดใชคาเสียหายใหแกเจาของฟารม 
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10. พื้นที่ในการเลี้ยงไกเนื้อ 
    10.1  โรงเรือนระบบเปด   
    พื้นท่ีในการเลี้ยงนํ้าหนักไกเนื้อมีชีวิตไมเกิน  20  กิโลกรัมตอพื้นที่  1  ตารางเมตร 
    10.2  โรงเรือนระบบปด   
    พื้นท่ีในการเลี้ยงนํ้าหนักไกเนื้อมีชีวิตไมเกิน  39  กิโลกรัมตอพื้นที ่ 1  ตารางเมตร 
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         (…………………………….……..…………) 
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