
 

 
 

  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูเลี้ยงสัตว 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

    เพ่ือใหการควบคุมและปองกันโรคระบาดท่ีเกิดกับสัตวและการทํางานของสัตวแพทย สารวัตร  

และพนักงานเจาหนาท่ีมีประสิทธิภาพ คุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและ          
เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกท้ังการจัดข้ึนทะเบียนผูเลี้ยงสัตวเพ่ือใหมีขอมูลในการวางแผน 
บริหารจัดการ กําหนดทิศทางนโยบาย ควบคุม ปองกัน สงเสริม วิจัย ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เก่ียวกับการปศุสัตว รวมถึงใหชวยเหลือผูเลี้ยงสัตวไดถูกตอง เหมาะสม ทันสถานการณ 

   ผูขอข้ึนทะเบียนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีเปนบคุคลธรรมดา 

ก. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ   
ข. มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 
ค. กรณีผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก       

บิดา มารดา ผูปกครองของผูนั้น หรือผูรับบุตรบุญธรรม แลวแตกรณี 
(๒) กรณีเปนนิติบุคคลตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
 

การย่ืนคํารองผูขอข้ึนทะเบียน 

   ผูขอข้ึนทะเบียน ใหยื่นคํารองตามแบบท่ีกําหนดท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอ หรือสํานักงานปศุสัตว
พ้ืนท่ี แหงทองท่ีท่ีสถานท่ีเลี้ยงสัตวนั้นตั้งอยู  

 

    การย่ืนคํารองผูขอข้ึนทะเบียนตองแนบเอกสารหรือแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหแสดงบัตรประจาํตัวประชาชนของผูเลี้ยงสัตว 

(๒) กรณีเปนนิติบุคคล ใหแสดงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูจัดการ และหุนสวนผูจัดการ แลวแตกรณี 
ในกรณีกรรมการผูจัดการ และหุนสวนผูจัดการไมไดมายื่นดวยตนเอง ใหผูรับมอบอํานาจแสดง          

บัตรประชาชน พรอมหนังสือมอบอํานาจท่ีแสดงไดวามีอํานาจดําเนินการแทน 
หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีกรมปศุสัตวกําหนด  
 

 
 
 

 
 
 



๒ 

 
 

 เจาหนาท่ีไดรับคําขอแลว ดําเนินการดังนี้ 

 (๑) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหถูกตองครบถวน หากเอกสารไมถูกตองไมครบถวน ใหแจงใหผูขอ
ข้ึนทะเบียนทราบภายใน ๑ วันทําการ  เพ่ือทําการแกไขใหถูกตอง 

(๒) ใหเจาหนาท่ีไปตรวจสอบฟารมเลี้ยงสัตวของผูขอข้ึนทะเบียน ท่ีตั้งอยูในเขตทองท่ีรับผิดชอบ  

เจาหนาท่ีทําการตรวจสอบขอมูลการเลี้ยงสัตว และสถานท่ีตั้งประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ใหถูกตอง 
ครบถวนตามคํารองขอข้ึนทะเบียนผูเลี้ยงสัตว และรายงานผลการตรวจสอบใหปศุสัตวอําเภอ หรือปศุสัตวพ้ืนท่ี
ทราบ  

(๓) กรณีตรวจสอบแลวเห็นวาขอมูลไมถูกตอง และไมครบถวนตามหลักเกณฑ มิใหรับข้ึนทะเบียน 
และแจงใหผูยื่นคํารองข้ึนทะเบียนผูเลี้ยงสัตวทราบ  

(๔) เจาหนาท่ีตองมาบันทึกและอนุมัติแบบคํารองลงในระบบทะเบียนผูเลี้ยงสัตว    

(๕) ปศุสัตวอําเภอหรือปศุสัตวพ้ืนท่ีเปนผูมีอํานาจอนุมัติใหข้ึนทะเบียนผูเลี้ยงสัตว และลงนามใน
แบบคํารองข้ึนทะเบียนผูเลี้ยงสัตว และมีอํานาจอนุมัติใหยกเลิก เพิกถอน หรือจําหนายออกจากทะเบียน          
ผูเลี้ยงสัตว และใหรายงานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ 

   โดยเม่ือปศุสัตวอําเภอหรือปศุสัตวพ้ืนท่ีไดอนุมัติใหข้ึนทะเบียนแลว ใหถือวาผูขอข้ึนทะเบียน
ดังกลาวเปนผูเลี้ยงสัตวของกรมปศุสัตว นับตั้งแตวันท่ีไดยื่นคํารองข้ึนทะเบียนผูเลี้ยงสัตว 

 

 อายุของทะเบียนผูเล้ียงสัตว 
 ทะเบียนผูเลี้ยงสัตว ใหมีอายุสามปนับตั้งแตวันท่ีปศุสัตวอําเภอ หรือปศุสัตวพ้ืนท่ีอนุมัติ 

 

 หนาท่ีของผูเล้ียงสัตว 
 ผูเลี้ยงสัตวมีหนาท่ีแจงปรับปรุงขอมูลการเลี้ยงสัตวท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอหรือสํานักงาน 
ปศุสัตวพ้ืนท่ีท่ีข้ึนทะเบียน โดยตองแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือสามารถดําเนินการปรับปรุงขอมูล

ดวยตนเองผานทางระบบทะเบียนผูเลี้ยงสัตว อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 กรณีมีการยายสถานท่ีเลี้ยงสัตว ใหผูเลี้ยงสัตวแจงยกเลิกสถานท่ีเลี้ยงสัตวเดิม ณ สํานักงาน 
ปศุสัตวอําเภอหรือสํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีในทองท่ีเดิม และยื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนผูเลี้ยงสัตวใหม ณ สํานักงาน

ปศุสัตวอําเภอหรือสํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีในทองท่ีท่ีสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหมตั้งอยู หรือสามารถปรับปรุงขอมูลไดดวย
ตนเองผานทางระบบทะเบียนผูเลี้ยงสัตว    
 

 การส้ินสภาพผูเล้ียงสัตว ดังตอไปนี้ 
(๑) เม่ือผูเลี้ยงสัตวเสียชีวิตและทายาทไมไดดําเนินการยื่นคํารอง ภายในหกสิบวัน  
(๒) เม่ือผูเลี้ยงสัตวแจงยกเลิกการเลี้ยงสัตว  

(๓) เม่ือมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนผูเลี้ยงสัตว 
 
 



 

๓ 
 

แบบสํารวจและข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเล้ียงสัตว 

 
 



 

๔ 
 
 

 

 



 

๕ 
 
 

คํานิยาม 

 
พ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตว หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรปลูกหญาหรือพืชอาหารสัตว โดยการใชทอนพันธุ หรือใชเมล็ด

พันธุปลูก ไมรวมพ้ืนท่ีสาธารณะ 
 ขาวโพดสําหรับหมัก หมายถึง พันธุขาวโพดท่ีเกษตรกรปลูกเพ่ือใชตนพรอมฟกเลี้ยงสัตว 

โคเนื้อ หมายถึง โคท่ีเลี้ยงขายเพ่ือการบรโิภคเนื้อ รวมท้ังโคท่ีเลี้ยงไวเพ่ือใชงานดานเกษตรกรรม 
เชน การเตรียมดิน ขนสง เปนตน และโคท่ีเลี้ยงไวเพ่ือจุดประสงคอ่ืน ๆ (ยกเวน
โคท่ีเลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงคตองการนม) 

โคพันธุพ้ืนเมืองหรือโค
ผสมพ้ืนเมือง 

หมายถึง โคท่ีมีลักษณะของพันธุพ้ืนเมือง เชน โคขาวลําพูน โคสายอีสาน โคชน โคลาน  
เปนตน รวมถึงโคท่ีมีลักษณะพ้ืนเมืองท่ีนําเขาราชอาณาจักร (ยกเวนโคขุน) 

โคพันธุและโคลูกผสม หมายถึง โคเนื้อท่ีมีลักษณะพันธุผสมหรือพันธุแท และโคท่ีมีการปรับปรุงพันธุมาจากการ
ผสมขามสายพันธุ (ยกเวนโคขุน) 

โคขุน หมายถึง โคเพศผูและเพศเมียท่ีแยกมาเลี้ยงในคอกขุนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ดวยอาหาร
ขนเพ่ือเพ่ิมน้ําหนักสําหรับใชเนื้อในการบริโภค 

โคนม หมายถึง โคท่ีเลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงคท่ีตองการน้ํานม 

โคกําลังรีดนม หมายถึง โคเพศเมียท่ีกําลังใหนมในขณะท่ีสํารวจ 

โคแหงนม หมายถึง โคเพศเมียท่ีหยุดพักการรีดนม เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ เชน ใหน้ํานมนอยไมคุมท่ี
จะรีด หรือแมโคใกลคลอดลูก 

สุกรพ้ืนเมือง หมายถึง สุกรท่ีมีลักษณะพ้ืนเมือง เชน กระโดน เหมยซาน ราด เปนตน 

สุกรพอพันธุ หมายถึง สุกรเพศผูท่ีคัดไวเพ่ือจะใชทําเปนพอพันธุหรือใชเปนพอพันธุอยูแลว 

สุกรแมพันธุ หมายถึง สุกรเพศเมียท่ีคัดไวเพ่ือจะใชทําเปนแมพันธุหรือใชเปนแมพันธุอยูแลว 

ลูกสุกร หมายถึง ลูกสุกรพันธุแรกเกิดจนถึงหยานม 

สุกรขุน หมายถึง สุกรเล็กหลังหยานม เลี้ยงขุนขายสูตลาดเพ่ือบริโภค ไมรวมสุกรพ้ืนเมืองขุน 

ไกพ้ืนเมือง หมายถึง ไกท่ีมีลักษณะพ้ืนเมือง 

ไกเนื้อพันธุ หมายถึง ไกเนื้อท่ีเลี้ยงเพ่ือสงตลาดเปนประจํา/เปนรุน หรือชุด  

ไกไขพันธุ หมายถึง ไกไขท่ีเลี้ยงเพ่ือผลิตไขจําหนายหรือบริโภค 

ไกปู-ยา-พอ-แมพันธุผลิต
ลูกไกเนื้อ 

หมายถึง ไกปู-ยาพันธุ (Grandparent Stock) หรือไกพอ-แมพันธุ (Parent Stock) ท่ีเลี้ยง
เพ่ือวัตถุประสงคในการผลิตลูกไกเนื้อ 

ไกปู-ยา-พอ-แมพันธุผลิต
ลูกไกไข 

หมายถึง ไกปู-ยาพันธุ (Grandparent Stock) หรือไกพอ-แมพันธุ (Parent Stock) ท่ีเลี้ยง
เพ่ือวัตถุประสงคในการผลิตลูกไกไข 

เปดเทศ หมายถึง เปดท่ีมีลักษณะหนาเปนตุมสีแดง มีสีขาวและดํา และตัวใหญกวาเปดพันธุเนื้อ
ท่ัวไป 

 



 

๔ 
 

 
เปดเนื้อ หมายถึง เปดพันธุเนื้อท่ีเลี้ยงเพ่ือขุนจําหนาย สงตลาดเปนประจํา/เปนรุน หรือชุด และ

เลี้ยงเพ่ือบริโภค ไมนับรวมเปดเทศและเปดเนื้อท่ีเลี้ยงไลทุง 
เปดไข หมายถึง เปดพันธุไขท่ีเลี้ยงเพ่ือผลิตไขจําหนายหรือบริโภค ไมนับรวมเปดไขท่ีเลี้ยงไลทุง 

เปดเนื้อไลทุง หมายถึง เปดเนื้อท่ีเลี้ยงอยูในทุงนาและเคลื่อนยายท่ีอยูไปเรื่อย ๆ ไมเปนหลักแหลง 

เปดไขไลทุง หมายถึง เปดไขท่ีเลี้ยงอยูในทุงนาและเคลื่อนยายท่ีอยูไปเรื่อย ๆ ไมเปนหลักแหลง 

สัตวปกสวยงาม หมายถึง สัตวปกท่ีเกษตรกรนํามาเลี้ยงเพ่ือความสวยงาม ยกเวนสัตวปกคุมครองหรือสัตว
สงวน 

ผึ้ง หมายถึง ผึ้งรองท่ีใหน้ําผึ้ง ไดแก ผึ้งพันธุ  และผึ้งโพรงท่ีเลี้ยงไวเผื่อผลผลิต และผสมเกสร 

จิ้งหรีด หมายถึง จิ้งหรีดท่ีเลี้ยงในอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางท่ีมีหลังคามีวัสดุลอมรอบ เชน ตาขาย 

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว หมายถึง เกษตรกรผูท่ีทําการเลี้ยงสัตวหรือเปนเจาของสัตวตามแบบสํารวจ ฐปศ.๑ 
ผูสํารวจและข้ึนทะเบียน หมายถึง เจาหนาท่ีทําการสํารวจและข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในแบบสํารวจ ฐปศ.๑ 

ผูตรวจสอบ หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูทําการตรวจสอบขอมูลในแบบสํารวจ ฐปศ.๑ 

 

 


