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ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)
พ.ศ. ๒๕๖๐
เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้การดําเนินการแก้ไขปัญ หาการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรื อสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)
ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมชนิดสัตว์ และทันต่อสถานการณ์
การเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อ ง การรับรองฟาร์มสุกรขุนปลอดการใช้สาร
เร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“การรับรอง” หมายความว่า การที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองว่าเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสาร
เร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)
“ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง” หมายความว่า ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มสุกรขุน
ฟาร์มโคขุน ที่เจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรอง
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) และได้รับใบรับรอง
“ผู้ให้การรับรอง” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย
“ผู้ได้รับการรับรอง” หมายความว่า บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการในฟาร์มที่ได้รับ
การรับรอง
“ปศุสัตว์จังหวัด” หมายความว่า ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือปศุสัตว์จังหวัด แล้วแต่กรณี
“ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองการเป็นฟาร์มปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสาร
กลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอรับการรับรองเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสาร
กลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)
ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ร.ร.ฟ. ๑
ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยยื่นต่อสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่
ข้อ ๔ ผู้ขอการรับรองต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรขุน หรือเลี้ยงโคขุน ซึ่งเป็นการเลี้ยงในลักษณะฟาร์ม
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(๒) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง เว้นแต่พ้นระยะเวลาหกเดือนไปแล้ว
(๓) ต้องมีการจัดการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะพื้นฐาน รวมถึงไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง
หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)
ข้อ ๕ เมื่อได้รับคําขอตามข้อ ๓ พร้อมหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้ปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่
ที่ฟาร์มตั้งอยู่ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น คณะผู้ตรวจประเมิน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอการรับรอง ตามข้อ ๔
(๒) เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์ม เพื่อนํามาตรวจวิเคราะห์โดยวิธี ELISA อย่างน้อย ๒ ครั้ง
ระยะเวลาห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเดือน สําหรับโคขุนอาจตรวจโดยชุดทดสอบภาคสนาม (strip test)
แทนก็ได้
(๓) เมื่ อ ผลวิ เ คราะห์ ตาม (๒) ให้ ผ ลเป็ น ลบ และคณะผู้ ต รวจประเมิ น พิ จ ารณาแล้ ว
เห็นสมควรให้การรับรอง ให้เสนอคําขอพร้อมหลักฐาน ผลวิเคราะห์ และความเห็นต่อปศุสัตว์จังหวัด
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ให้การรับรอง
ข้อ ๖ เมื่ อ ผู้ ใ ห้ ก ารรั บ รองพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ควรให้ ก ารรั บ รอง ให้ อ อกใบรั บ รอง
ตามแบบ ร.ร.ฟ. ๒ (สําหรับฟาร์มสุกรขุน) หรือ แบบ ร.ร.ฟ. ๓ (สําหรับฟาร์มโคขุน) แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ แบบใบรับรอง และการระบุเลขที่ใบรับรองให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้
ให้ปศุสัตว์จั งหวัดมอบป้ ายรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้ อแดงตามที่กรมปศุสัต ว์กําหนดให้
ผู้ได้รับการรับรอง
ข้อ ๗ ใบรับรองมีอายุคราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบรับรอง
ข้อ ๘ ถ้ า ผู้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองประสงค์ จ ะขอต่ อ อายุ ใ บรั บ รอง ให้ ยื่ น คํ า ขอตามข้ อ ๓
ก่อนใบรับรองสิ้นอายุ
เมื่อได้รับคําขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะผู้ตรวจประเมินเข้าไปเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์ม
ที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในระยะเวลาก่อนใบรับรองหมดอายุ เพื่อนํามาตรวจวิเคราะห์
โดยวิธี ELISA สําหรับโคขุนอาจตรวจโดยชุดทดสอบภาคสนาม (strip test) แทนก็ได้ ในกรณีที่
ผลวิเคราะห์ให้ผลเป็นลบให้ออกใบรับรองฉบับใหม่โดยระบุเลขที่ใบรับรองเดิม และให้มีข้อความว่า
“ต่ออายุ” ไว้มุมบนด้านขวาด้วย
ใบรั บ รองการเป็ น ฟาร์ ม สุ ก รปลอดการใช้ ส ารเร่ ง เนื้ อ แดงหรื อ สารกลุ่ ม เบต้ า อะโกนิ ส ท์
(β-Agonist)
ที่ออกให้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุการรับรองนั้น
หากประสงค์จะขอต่ออายุให้ยื่นคําขอต่ออายุตามประกาศนี้ ให้ออกใบรับรองฉบับใหม่โดยระบุเลขที่
ใบรับรองตามที่กําหนดในประกาศนี้ และให้มีข้อความว่า “ต่ออายุ” ไว้มุมบนด้านขวาด้วย
ข้อ ๙ ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องไม่นําสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) มาใช้ผสมในอาหารสัตว์
ตลอดเวลาที่ได้รับการรับรอง
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(๒) ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการลักลอบการนําเข้า ผลิต ขาย หรือใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสาร
กลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) ตลอดเวลาที่ได้รับการรับรอง
(๓) ไม่นําใบรับรองไปใช้ในทางที่ทําให้เกิดความเสียหาย หรืออาจทําให้เกิดความเข้าใจผิด
ในการได้รับการรับรอง
(๔) ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการดําเนินการตรวจประเมินและเก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะสุกรหรือปัสสาวะโคขุน
(๕) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มให้แก่
กรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับการรับรองให้ความร่วมมือแก่คณะผู้ตรวจประเมิน หรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์
ในการตรวจติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะผู้ตรวจประเมิน หรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือรับทราบว่า
ผู้ได้รับการรับรองกระทําผิดเงื่อนไขตามข้อ ๙ (๑) หรือ (๒) หรือฟาร์มที่ได้รับการรับรองถูกตรวจ
พบว่ามีการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)
ให้คณะผู้ตรวจประเมิน
หรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์รวบรวมเอกสารหลักฐาน เสนอให้ผู้ให้การรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรอง
ข้อ ๑๒ เมื่อมีการเพิกถอนการรับรอง ให้ผู้ถูกเพิกถอนการรับรองดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งใบรับรองพร้อมทั้งป้ายรับรองคืนให้แก่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่
ทันทีนับแต่รับทราบว่าถูกเพิกถอนการรับรอง
(๒) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับการรับรองทั้งหมดทันทีนับแต่
รับทราบว่าถูกเพิกถอนการรับรอง
(๓) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้การรับรองกําหนด
ข้อ ๑๓ ผู้ที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือผู้ถูกเพิกถอนการรับรองอาจยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อผู้ให้การรับรองภายในสิบห้าวัน นับแต่วันทราบผลการพิจารณา หรือการเพิกถอนการรับรอง แล้วแต่กรณี
ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่
ข้อ ๑๔ เมื่ อ ได้ รั บ อุ ท ธรณ์ ต ามข้ อ ๑๓ ให้ ป ศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง คณะพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
เพื่อพิจารณาและรายงานผลให้ผู้ให้การรับรองทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ให้
การรับรองต่อไป
การพิจารณาอุทธรณ์ต้องกระทําให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นอุทธรณ์
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับอุทธรณ์
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ให้การรับรองให้เป็นที่สุด
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ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อกําหนดหรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใดที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) กรมปศุสัตว์
จะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบวัน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ ๑๖ ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองย้ า ยสถานที่ ป ระกอบกิ จ การ โอนกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองให้แก่ผู้อื่น หรือเลิกกิจการให้ถือว่าการรับรองสิ้นสุดลง และต้องส่งใบรับรองคืนแก่ผู้ให้
การรั บ รองภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ย้ า ยสถานที่ ป ระกอบกิ จ การ โอนกิ จ การ หรื อ เลิ ก กิ จ การ
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗ กรมปศุสัตว์ไม่รับผิดชอบในการกระทําใด ๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ได้กระทําไป
โดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ หรือกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภัย สุทธิสังข์
อธิบดีกรมปศุสัตว์

แบบ ร.ร.ฟ. ๑

 ขอรับรอง
 ขอต่ออายุ

แบบคาขอหรือขอต่ออายุใบรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดง
หรือกลุ่มสารเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)
๑. ชื่อ/สกุล ( เจ้าของฟาร์ม  ผู้ดาเนินกิจการ).......................................................................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...............ตาบล..................................................อาเภอ....................................
จังหวัด..........................................................................................โทรศัพท์....................................................
๒. ชื่อฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์....................................................................ชนิดสัตว์  สุกรขุน  โคขุน
ตั้งอยู่เลขที่ .................................หมู่ที่ ....................ตาบล....................................................................
อ าเภอ.........................................................จั ง หวั ด .......................................................................
โทรศัพท์....................................................
๓. พื้นที่ฟาร์ม.................................................................... ไร่.................งาน.................ตารางวา
๔. จานวนโรงเรือน...............................................โรงเรือน จานวนสัตว์................................ตัว
๕. ทั้งนี้ขอรับรองฟาร์ม  สุกรขุน  โคขุน
เป็นฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)
๖. ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมปศุสัตว์กาหนดอย่างเคร่งครัดแล้ว ดังนี้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่กาหนด)
 เป็นผูป้ ระกอบการเลี้ยง  สุกรขุน  โคขุนในลักษณะฟาร์ม
 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองเว้นแต่พ้นระยะเวลา ๖ เดือนไปแล้ว
 กรณีขอรับรองใหม่ ต้องมีผลตรวจสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะด้วยวิธี ELISA และผลเป็นลบติดต่อกัน
อย่างน้อย ๒ ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย ๑ เดือน
 กรณี ในโคขุ น ต้ อ งมี ผ ลตรวจสารเร่ งเนื้ อ แดงในปั ส สาวะด้ วยชุ ด Strip test หรื อ ด้ วยวิ ธี ELISA
และผลเป็นลบติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย ๑ เดือน
 กรณีข อต่อ อายุต ้อ งมีผ ลการตรวจสารเร่ง เนื ้อ แดงในปัส สาวะด้ว ยวิธี ELISA และผลเป็น ลบ
อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในระยะเวลาก่อนใบรับรองหมดอายุ
๗. พร้อมกับคาขอนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 แผนที่แสดงทีต่ ั้งฟาร์ม
 สาเนาใบรับรองฉบับเดิม (กรณีขอต่ออายุใบรับรอง)
 อื่นๆ ระบุ
(๑) ........................................................................................................................
(๒) ........................................................................................................................
(๓) ........................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(......................................................) เจ้าของฟาร์ม/ผู้ดาเนินกิจการ

แบบ ร.ร.ฟ. ๒

เลขที.่ .................................

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ชื่อฟาร์ม.....................................................................................................
ชื่อผู้ประกอบการ.........................................................................................
สถานที่ตั้งฟาร์ม...........................................................................................

ได้รับการรับรอง
เป็นฟาร์มสุกรขุนปลอดสารเร่งเนื้อแดง
หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)

ออกให้ ณ วันที่......................................พ.ศ. ........
หมดอายุ วันที่......................................พ.ศ. ........

ลงชื่อ .....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ....................................................

แบบ ร.ร.ฟ. ๓

เลขที.่ .................................

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ชื่อฟาร์ม.............................................................................................................................
ชื่อผู้ประกอบการ...............................................................................................................
สถานที่ตั้งฟาร์ม.................................................................................................................

ได้รับการรับรอง
เป็นฟาร์มโคขุนปลอดสารเร่งเนื้อแดง
หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)

ออกให้ ณ วันที่......................................พ.ศ. ........
หมดอายุ วันที่......................................พ.ศ. ........

ลงชื่อ .....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ....................................................

การระบุเลขที่ใบรับรองการเป็นฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง
หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)

ชนิดสัตว์ รหัสจังหวัด รหัสอาเภอ พ.ศ.ที่ออก

ลาดับที่

    
ชนิดสัตว์
รหัสจังหวัด
รหัสอาเภอ
พ.ศ. ที่ออก
ลาดับที่

หมายเลข ๑ คือ ฟาร์มสุกรขุน
หมายเลข ๒ คือ ฟาร์มโคขุน
หมายถึง รหัสจังหวัดที่กาหนดโดยกรมการปกครอง
หมายถึง รหัสอาเภอที่กาหนดโดยกรมการปกครอง
หมายถึง เลขท้าย ๒ หลักของปี พ.ศ. ที่ออกใบรับรอง
หมายถึง ลาดับที่ออกใบรับรองให้กับฟาร์มในปีนั้น โดยให้แยกลาดับที่ของฟาร์มสุกรขุนและ
ฟาร์มโคขุนออกจากกัน

ตัวอย่าง ๑ ๑๐๐๑ ๖๐ ๐๐๑ หมายความว่า ฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ได้รับ
การรับรองปลอดสารเร่งเนื้อแดงในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลาดับที่ ๑ ในปีนั้น

