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แบบ  กรส.1 

                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

แบบฟอร์มค าขอรับรองการปฏิบัตทิี่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ 
 

1. กรณียื่นค าขอรับรองแบบรายบุคคล 
ช่ือ-นามสกลุผู้ ย่ืนค าขอ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................. 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน/ ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว ....................................................................... 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี................หมูท่ี่............หมู่บ้าน.............................ถนน..........................................ซอย................. 
 ต าบล......................อ าเภอ............................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์  
โทรศพัท์.........................................................โทรศพัท์มือถือ.......................................................... 
โทรสาร.......................................................... อีเมล์ (ถ้ามี)............................................................... 

2.  กรณียื่นค าขอรับรองแบบนิตบุิคคล 
ช่ือนิติบคุคล................................................................................................................................................ 
ช่ือ-นามสกลุผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................... 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามของนิตบิคุคล.................................................................... 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี...............หมูท่ี่............หมู่บ้าน.............................ถนน...........................................ซอย................. 
ต าบล......................อ าเภอ................................ จงัหวดั..................รหสัไปรษณีย์    
โทรศพัท์.........................................................โทรศพัท์มือถือ.......................................................... 
โทรสาร.......................................................... อีเมล์ (ถ้ามี)............................................................... 

3. รายละเอียดของโรงฆ่าสัตว์  ช่ือโรงฆา่........................................................................................................ 
ใบอนญุาตตัง้โรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์ และการฆา่สตัว์ (ฆจส.2)เลขท่ี................................................................. 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี...............หมูท่ี่............หมู่บ้าน.............................ถนน...........................................ซอย................. 
ต าบล......................อ าเภอ..............................จงัหวดั.....................รหสัไปรษณีย์   
โทรศพัท์..........................................................โทรสาร.................................................................... 

4. ประเภทของโรงฆ่าสัตว์ 
4.1 (    )   สตัว์เคีย้วเอือ้ง    โปรดระบชุนิด 
             โค  ก าลงัผลิต...............................ตวั/วนั           
                         กระบือ  ก าลงัผลิต...............................ตวั/วนั 
4.2  (    )   สกุร   ก าลงัผลิต...............................ตวั/วนั 
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 4.3  (   )   สตัว์ปีก   โปรดระบชุนิด 
        ไก่  ก าลงัผลิต...............................ตวั/วนั           
                        เป็ด  ก าลงัผลิต...............................ตวั/วนั                  

 4.4  (   )   สตัว์  อ่ืนๆ.................. ก าลงัผลิต...............................ตวั/วนั  
5. จ านวนพนกังานภายในโรงฆา่สตัว์     จ านวน........................................คน 
6. พร้อมกบัค าขอนี ้ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานตา่งๆ มาด้วย ดงันี  ้

 (1) แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของโรงงานและสิ่งปลกูสร้างภายในบริเวณใกล้เคียง (PLOT PLAN) ในกระดาษพิมพ์

เขียว      ขนาด A0 หรือ A1 จ านวน ……….. ชดุ 
 (2) แบบแปลนแผนผงัอาคารและสิ่งปลกูสร างภายในบริเวณโรงงาน จ านวน ………… ชดุ 

(2.1) แบบแปลนพืน้อาคารโรงงานท่ีใช้ ในการผลิต (FLOOR PLAN)  
ในกระดาษพิมพ์เขียวขนาด A0 หรือ A1 

(2.2) แบบแปลนแสดงการกัน้แบง่ห้ องตา่งๆ ของอาคารผลิต ( Clean And Unclean Area)  
ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

(2.3) แบบแปลนแสดงทิศทางเข้า – ออกของพนกังาน (Worker flow)  
ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

(2.4) แบบแปลนแสดงทิศทางของขบวนการผลิต (Process Flow And Ingredient Flow) 
ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

(2.5) แบบแปลนแสดงการระบายอากาศภายในอาคารผลิต ( Air Flow or Ventilation Flow)  
ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

(2.6) แบบแปลนแสดงทิศทางการขนส่ งวสัดบุรรจสุินค้าภายในอาคารผลิต (Packaging 
Material Flow) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

(2.7) แบบแปลนแสดงทิศทางทอ่น า้ร้อน ท่ อน า้เย็น และทอ่น า้ใช้ในอาคารผลิต (piping line) 
ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

(2.8) แบบแปลนแสดงทิศทางการระบายน า้ทิง้ภายในอาคารผลิต (Waste Drainage Flow)  
ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

(2.9) แบบแปลนแสดงทิศทางการก าจดัของเสีย (Waste Flow)  
ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

 (3) แหล่ งน า้ใช้ ในโรงงาน พร้อมระบบและกรรมวิธีผลิตน า้ท่ีใช้ ในโรงงาน 
 (4) ส าเนาผลวิเคราะห์คณุภาพน า้ใช้ทางเคมี ทางกายภาพ และทางจลุชีววิทยา ไม่ เกิน 6 เดือน 

 (5) โปรแกรมการปอ้งกนัก าจดั นก หน ูและ แมลง และแผนท่ีแสดงต าแหน งการป้ องกนัก าจดั นก หน ู 
และแมลง 
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  (6) ระบบการบ าบดัน า้เสีย 

  (7) รายการเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ พร้ อมอปุกรณ์ท่ีใช้ ในกระบวนการผลิต จ านวน ………… ชดุ 
  (8) แผนผงักระบวนการผลิตสินค้า (Process flow chart)  
  (9) รายช่ือคณะท างานท่ีรับผิดชอบการด าเนินการด้านการปฏิบตัท่ีิดีส าหรับโรงฆา่สตัว์ โดยมีผู้ผ่าน 

การฝึกอบรมหลกัสตูรการปฏิบตัท่ีิดีส าหรับโรงฆา่สตัว์ จากกรมปศสุตัว์เป็นคณะท างานอย่างน้อย
หนึง่คน 

(10) ส าเนาใบอนญุาตให้ท าการค้าสตัว์ หรือซากสตัว์ 
(11) ส าเนาใบอนญุาตตัง้โรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์ และการฆา่สตัว์ (ฆจส.2) 
(12) ใบรับรองการปฏิบตัท่ีิดีส าหรับโรงฆา่สตัว์ ฉบบัท่ีหมดอาย ุ(เฉพาะกรณีขอตอ่อายกุารรับรอง) 

 
7.   ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 
 1)  พืน้ท่ีการผลิต ข้าพเจ้ามีสิทธิท่ีถกูต้องตามกฎหมาย (อยูใ่นสิทธ์ิครอบครองของข้าพเจ้าตามกฎหมาย              
                  หรือได้รับสิทธิในการครอบครองจากเจ้าของพืน้ท่ี) 

2)  ยินยอมให้หนว่ยรับรองระบบงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองสงัเกตการณ์การตรวจ     
     ประเมินของคณะผู้ตรวจรับรองของกรมปศสุตัว์ ณ โรงฆา่สตัว์ของข้าพเจ้าตามท่ีได้รับการร้องขอ 
3)  ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ท่ีจดัสง่ให้กรมปศสุตัว์ เป็นความจริงทกุประการและเป็นปัจจบุนั 

            4)  ข้าพเจ้าจะปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีกรมปศสุตัว์ ก าหนด 
 

 
 
  
                                ลงช่ือ  .............................................ผู้ ย่ืนค าขอ /ผู้ มีอ านาจลงนาม 
                             (..............................................) 
                              ............../............../................ 
 
หมายเหตุ  กรณีลงนามโดยผู้ รับมอบอ านาจ กรุณาแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมตดิอากรแสตมป์ โดยการมอบ 
อ านาจเฉพาะครัง้ติดอากรแสตมป์  10  บาท  และการมอบอ านาจถาวรตดิอากรแสตมป์  30  บาท 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ : 

1.  กรณียื่นค าขอแบบรายบุคคล เอกสารประกอบค าขอพร้อมลงนามรับรอง อย่างละ 1 ฉบับ 
ประกอบด้วย 

              ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
              หนงัสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ย่ืนค าขอแทน 
2. กรณียื่นค าขอแบบนิตบุิคคล เอกสารประกอบค าขอพร้อมลงนามรับรอง อย่างละ 1 ฉบับ 

ประกอบด้วย 
      ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
       หนงัสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ย่ืนค าขอแทน 
       หลกัฐานการจดทะเบียนนิตบิคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ 

3. เอกสารหลักฐานต่างๆ 
       เอกสารครบถ้วน 
       เอกสารไมค่รบถ้วน ขาดรายการท่ี................................................................................................ 

4. ขอบข่ายการรับรอง 
      อยูใ่นขอบขา่ยท่ีกรมปศสุตัว์ให้บริการ และสามารถรับค าขอได้ 
       ไมอ่ยู่ในขอบขา่ยท่ีกรมปศสุตัว์ให้บริการ และไมส่ามารถรับค าขอได้ 

5. คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนค าขอ 
       มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก าหนด และสามารถรับค าขอได้ 
      ไมมี่คณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก าหนด และไมส่ามารถรับค าขอได้ 

หมายเหตุ   กรณีข้อมลูหรือเอกสารประกอบค าขอไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน  ให้คืนเอกสารทัง้หมดแก่ผู้ ย่ืนค าขอ และ 
       แจ้งให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบเพ่ือย่ืนค าขอพร้อมเอกสารประกอบค าขอใหม่ 
 
                             ลงช่ือ ......................................................ผู้ตรวจสอบค าขอ 
                                     (......................................................) 
                                       ................/................../.................. 
     
 
 
 
 

 


