
 

 

แบบค าขอรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 

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

วันที.่............เดือน.....................พ.ศ.................. 

1. ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).....................................................นามสกุล.............................................................................. 

1.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  อายุ...........................ปี สญัชาติ.............................บตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

(ระบุ).....................................เลขที่.....................................................ออกให้ ณ  อ าเภอ/เขต.....................................................  

จังหวัด........................................................... อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย..........................................

ถนน................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 

จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์...................................

โทรสาร………………………………………... 

 1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล ประเภท............................... จดทะเบียนเมือ่...........................เลขทะเบียน........................... 

มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี................ ตรอก/ซอย................................ ถนน............................................. หมู่ที.่............................. 

ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย์.................................................... โทรศัพท์.................................................โทรสาร……………………………………… 

โดยมผีู้ด าเนินกิจการ ช่ือ..........................................อายุ..........................ปี  

สัญชาติ...........................บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร (ระบุ)....................................เลขท่ี............................................... 

ออกให้ ณ  อ าเภอ/เขต....................................................................จงัหวัด............................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่...........................หมูท่ี่..............ตรอก/ซอย...........................................................ถนน............................................ 

ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด..................................รหสัไปรษณีย์........................

โทรศัพท์.............................................โทรสาร……………………………………… 

2. มีความประสงค์ขอรับการรับรอง 

          สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว ์(ปศุสัตว์ OK ) ชนดิ       เนื้อไก ่     เนื้อเป็ด      เนื้อสุกร      เนื้อโค       อื่นๆ ระบุ..........            

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ชนิดเนื้อสัตว์) 

          ประเภทสถานท่ีจ าหน่าย :   

  รับเนื้อสตัว์จากโรงฆ่าสตัว์ที่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสตัว์ (กฆ.1/ฆจส.2) 

   รับเนื้อสตัว์จากโรงฆ่าสตัว์ที่ไดร้ับการรับรองโรงงานผลติผลิตภัณฑป์ศุสัตว์เพื่อการส่งออก (EST.)         

ผู้ประกอบการโครงการเนื้อสัตว์อนามัย    

Modern trade  

 

0 ขอรับรองใหม่ 

0  ต่ออาย ุ
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ช่ือร้าน.................................................................โดยมี................................................................................เป็นผูด้ าเนินกิจการ  

เลขท่ี.........................หมู่ที่.............................ตรอก/ซอย................................................ถนน...................................................... 

ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต..................................

จังหวัด....................................................โทรศัพท์......................................................... 

ใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสตัว์หรือซากสัตว์ (ร.10 หรือ ร.10/1) เลขท่ี........................................ 

3. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว คือ 

3.1 ส าเนาหรือรปูถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ท าหน้าท่ียื่นค าขอหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชนได้ 

3.2 ส าเนารับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

3.3 หนังสือแสดงว่าเป็นผูด้ าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิตบิุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

3.4 ในกรณีขอต่ออายุการรับรองต้องแนบใบรับรองฉบับท่ีหมดอาย ุ 

เง่ือนไขการให้การรับรองสถานที่จ าหน่าย ปศุสัตว์ OK 

ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองต้องรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่
จ าหน่ายปศุสัตว์ OK ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 

2. ผู้ประกอบการสามารถอ้างถึงการรับรองเฉพาะชนิดของเนื้อสัตว์ที่ผู้ประกอบการหรือสถาน

ประกอบการขอรับรองเท่านั้น 

3. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองไปใช้ในทางที่ท าให้

เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมปศุสัตว์ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

4. กรมปศุสัตว์สามารถยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมี

การยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 

5. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์  

ในการตรวจประเมินทุกครั้ง โดยจะต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าตรวจสอบในพื้นที่สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์

ทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า และพื้นที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และ

ยินยอมให้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 

6. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองต้องเก็บเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน

สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และจะต้องเป็นไป

ตามเกณฑ์การรับรองทุกประการ โดยให้เก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี 

7. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบัน

ให้แก่กรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 
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8. กรณีผู้ประกอบการได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบฟอร์ม  

OK - 04 พร้อมส่งคืนใบรับรองและป้ายตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอใน

พื้นท่ีภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้ประกอบการได้รับการรับรองขอยกเลิกการรับรอง และให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง

ส านกังานปศุสัตว์เขตทราบต่อไป 

9. กรณีใบรับรองช ารุด สูญหาย ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองต้องแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมยื่นค าขอ

ใบรับรองใบใหม่ และแนบส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายังส านักงานปศุสัตว์

จังหวัด เพื่อแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตให้ออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่

เหลืออยู่ 

10. กรณีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นขอต่ออายุไม่น้อยกว่า 60 วัน 

แต่ไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันที่หมดอายุได้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ/ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/ส านักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แล้วแต่กรณี  

11. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการรายใหม่ หรือการโอนกิจการให้บุคคลอื่นมาด าเนินการแทน   

ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้ทราบเป็นหนังสือ เพื่อยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม และให้ผู้ที่มาด าเนินกิจการ

แทนยื่นค าขอรับรองใหม่ ทั้งนี้ ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตทราบด้วย 

12. การย้ายสถานที่ตั้งสถานที่จ าหน่ายปศุสัตว์ OK (กรณีการย้ายข้ามเขตจังหวัด) ให้ผู้ได้รับการรับรอง

แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นหนังสือเพื่อยกเลิกการรับรอง และให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตทราบ 

13. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ แต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม หรือกรณีการย้ายสถาน

ที่ตั้งภายในจังหวัดเดิม ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) ให้

ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตเพื่อพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม่โดยมีอายเุท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้

ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่มายังส านักงาน       

ปศุสัตว์จังหวัด 

14. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองแล้วต้องแสดงป้ายตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ณ จุดจ าหน่ายเนื้อสัตว์

ตามแบบท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนดหรืออนุญาตในสถานที่เปิดเผยและผู้บริโภคสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน และรักษาสภาพของ

ป้ายให้สะอาดอยู่เสมอ 

15. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ประกาศ

เพิ่มเติม โดยกรมปศุสัตว์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 

 

 

ลายมือช่ือ.........................................................ผู้ขออนุญาต 

(.............................................................) 
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ความเห็นของเจ้าหน้าที ่

เอกสารหลักฐานครบถ้วน 

      เอกสารหลักฐานไม่ครบ 

เอกสารทีไ่ม่ครบ ได้แก่

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

ลายมือช่ือ................................................... 

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

ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ีได้รับเอกสาร…………………………………….. 
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