หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อใหการควบคุมและปองกันโรคระบาดที่เกิดกับสัตวและการทํางานของสัตวแพทย สารวัตร
และพนั ก งานเจ า หน า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คุ ม ครองความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของประชาชนและ
เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งการจัดขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสัตวเพื่ อใหมีขอมูลในการวางแผน
บริหารจัดการ กําหนดทิศทางนโยบาย ควบคุม ปองกัน สงเสริม วิจัย ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับการปศุสัตว รวมถึงใหชวยเหลือผูเลี้ยงสัตวไดถูกตอง เหมาะสม ทันสถานการณ
ผูขอขึ้นทะเบียนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนบุคคลธรรมดา
ก. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ
ข. มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
ค. กรณี ผู ข อขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู ยั งไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต อ งได รั บ ความยิ น ยอมเป น หนั งสื อ จาก
บิดา มารดา ผูปกครองของผูนั้น หรือผูรับบุตรบุญธรรม แลวแตกรณี
(๒) กรณีเปนนิติบุคคลตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
การยื่นคํารองผูขอขึ้นทะเบียน
ผูขอขึ้นทะเบียน ใหยื่นคํารองตามแบบที่กําหนดที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอ หรือสํานักงานปศุสัตว
พื้นที่ แหงทองที่ที่สถานที่เลี้ยงสัตวนั้นตั้งอยู
การยื่นคํารองผูขอขึ้นทะเบียนตองแนบเอกสารหรือแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูเลี้ยงสัตว
(๒) กรณีเปนนิติบุคคล ใหแสดงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูจัดการ และหุนสวนผูจัดการ แลวแตกรณี
ในกรณี กรรมการผู จั ดการ และหุ นส วนผู จั ดการไม ได มายื่ นด วยตนเอง ให ผู รั บมอบอํ านาจแสดง
บัตรประชาชน พรอมหนังสือมอบอํานาจที่แสดงไดวามีอํานาจดําเนินการแทน
หลักฐานอื่น ๆ ที่กรมปศุสัตวกําหนด

๒

เจาหนาที่ไดรับคําขอแลว ดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหถูกตองครบถวน หากเอกสารไมถูกตองไมครบถวน ใหแจงใหผูขอ
ขึ้นทะเบียนทราบภายใน ๑ วันทําการ เพื่อทําการแกไขใหถูกตอง
(๒) ใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบฟารมเลี้ยงสัตวของผูขอขึ้นทะเบียน ที่ตั้งอยูในเขตทองที่รับผิดชอบ
เจาหนาที่ทําการตรวจสอบขอมูลการเลี้ยงสัตว และสถานที่ตั้งประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ใหถูกตอง
ครบถวนตามคํารองขอขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสัตว และรายงานผลการตรวจสอบใหปศุสัตวอําเภอ หรือปศุสัตวพื้นที่
ทราบ
(๓) กรณีตรวจสอบแลวเห็นวาขอมูลไมถูกตอง และไมครบถวนตามหลักเกณฑ มิใหรับขึ้นทะเบียน
และแจงใหผูยื่นคํารองขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสัตวทราบ
(๔) เจาหนาที่ตองมาบันทึกและอนุมัติแบบคํารองลงในระบบทะเบียนผูเลี้ยงสัตว
(๕) ปศุสัตวอําเภอหรือปศุสัตวพื้นที่เปนผูมีอํานาจอนุมัติใหขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสัตว และลงนามใน
แบบคํ าร องขึ้ น ทะเบี ย นผู เลี้ ย งสั ต ว และมีอํ านาจอนุ มัติ ให ย กเลิ ก เพิ ก ถอน หรื อ จํ าหน ายออกจากทะเบี ย น
ผูเลี้ยงสัตว และใหรายงานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ
โดยเมื่อปศุสัต วอําเภอหรือปศุสั ตวพื้น ที่ไดอนุมัติใหขึ้นทะเบียนแลว ให ถือวาผูขอขึ้น ทะเบีย น
ดังกลาวเปนผูเลี้ยงสัตวของกรมปศุสัตว นับตั้งแตวันที่ไดยื่นคํารองขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสัตว
อายุของทะเบียนผูเลี้ยงสัตว
ทะเบียนผูเลี้ยงสัตว ใหมีอายุสามปนับตั้งแตวันที่ปศุสัตวอําเภอ หรือปศุสัตวพื้นที่อนุมัติ
หนาที่ของผูเลี้ยงสัตว
ผูเลี้ยงสัตวมหี นาที่แจงปรับปรุงขอมูลการเลี้ยงสัตวที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอหรือสํานักงาน
ปศุสัตวพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียน โดยตองแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือสามารถดําเนินการปรับปรุงขอมูล
ดวยตนเองผานทางระบบทะเบียนผูเลี้ยงสัตว อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
กรณีมีการยายสถานที่เลี้ยงสัตว ใหผูเลี้ยงสัตวแจงยกเลิกสถานที่เลี้ยงสัตวเดิม ณ สํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอหรือสํานักงานปศุสัตวพื้นที่ในทองที่เดิม และยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสัตวใหม ณ สํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอหรือสํานักงานปศุสัตวพื้นที่ในทองที่ที่สถานที่เลี้ยงสัตวใหมตั้งอยู หรือสามารถปรับปรุงขอมูลไดดวย
ตนเองผานทางระบบทะเบียนผูเลี้ยงสัตว
การสิ้นสภาพผูเลี้ยงสัตว ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อผูเลี้ยงสัตวเสียชีวิตและทายาทไมไดดําเนินการยื่นคํารอง ภายในหกสิบวัน
(๒) เมื่อผูเลี้ยงสัตวแจงยกเลิกการเลี้ยงสัตว
(๓) เมื่อมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนผูเลี้ยงสัตว

๓
แบบสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

๔

๕

คํานิยาม
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว หมายถึง พื้นที่ที่เกษตรกรปลูกหญาหรือพืชอาหารสัตว โดยการใชทอนพันธุ หรือใชเมล็ด
พันธุปลูก ไมรวมพื้นที่สาธารณะ
ขาวโพดสําหรับหมัก
หมายถึง พันธุขาวโพดที่เกษตรกรปลูกเพื่อใชตนพรอมฟกเลี้ยงสัตว
โคเนื้อ
หมายถึง โคที่เลี้ยงขายเพื่อการบริโภคเนื้อ รวมทั้งโคที่เลี้ยงไวเพื่อใชงานดานเกษตรกรรม
เชน การเตรียมดิน ขนสง เปนตน และโคที่เลี้ยงไวเพื่อจุดประสงคอื่น ๆ (ยกเวน
โคที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงคตองการนม)
โคพันธุพื้นเมืองหรือโค หมายถึง โคที่มีลักษณะของพันธุพื้นเมือง เชน โคขาวลําพูน โคสายอีสาน โคชน โคลาน
ผสมพื้นเมือง
เปนตน รวมถึงโคที่มีลักษณะพื้นเมืองที่นําเขาราชอาณาจักร (ยกเวนโคขุน)
โคพันธุและโคลูกผสม
หมายถึง โคเนื้อที่มีลักษณะพันธุผสมหรือพันธุแท และโคที่มีการปรับปรุงพันธุมาจากการ
ผสมขามสายพันธุ (ยกเวนโคขุน)
โคขุน
หมายถึง โคเพศผูและเพศเมียที่แยกมาเลี้ยงในคอกขุนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ดวยอาหาร
ขนเพื่อเพิ่มน้ําหนักสําหรับใชเนื้อในการบริโภค
โคนม
หมายถึง โคที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงคที่ตองการน้ํานม
โคกําลังรีดนม
หมายถึง โคเพศเมียที่กําลังใหนมในขณะที่สํารวจ
โคแหงนม
หมายถึง โคเพศเมียที่หยุดพักการรีดนม เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ เชน ใหน้ํานมนอยไมคุมที่
จะรีด หรือแมโคใกลคลอดลูก
สุกรพื้นเมือง
หมายถึง สุกรที่มีลักษณะพื้นเมือง เชน กระโดน เหมยซาน ราด เปนตน
สุกรพอพันธุ
หมายถึง สุกรเพศผูที่คัดไวเพื่อจะใชทําเปนพอพันธุหรือใชเปนพอพันธุอยูแลว
สุกรแมพันธุ
หมายถึง สุกรเพศเมียที่คัดไวเพื่อจะใชทําเปนแมพันธุหรือใชเปนแมพันธุอยูแลว
ลูกสุกร
หมายถึง ลูกสุกรพันธุแรกเกิดจนถึงหยานม
สุกรขุน
หมายถึง สุกรเล็กหลังหยานม เลี้ยงขุนขายสูตลาดเพื่อบริโภค ไมรวมสุกรพื้นเมืองขุน
ไกพื้นเมือง
หมายถึง ไกที่มีลักษณะพื้นเมือง
ไกเนื้อพันธุ
หมายถึง ไกเนื้อที่เลี้ยงเพื่อสงตลาดเปนประจํา/เปนรุน หรือชุด
ไกไขพันธุ
หมายถึง ไกไขที่เลี้ยงเพื่อผลิตไขจําหนายหรือบริโภค
ไกปู-ยา-พอ-แมพันธุผลิต หมายถึง ไกปู-ยาพันธุ (Grandparent Stock) หรือไกพอ-แมพันธุ (Parent Stock) ที่เลี้ยง
ลูกไกเนื้อ
เพื่อวัตถุประสงคในการผลิตลูกไกเนื้อ
ไกปู-ยา-พอ-แมพันธุผลิต หมายถึง ไกปู-ยาพันธุ (Grandparent Stock) หรือไกพอ-แมพันธุ (Parent Stock) ที่เลี้ยง
ลูกไกไข
เพื่อวัตถุประสงคในการผลิตลูกไกไข
เปดเทศ
หมายถึง เปดที่มีลักษณะหนาเปนตุมสีแดง มีสีขาวและดํา และตัวใหญกวาเปดพันธุเ นื้อ
ทั่วไป

๔
เปดเนื้อ

หมายถึง เปดพันธุเนื้อที่เลี้ยงเพื่อขุนจําหนาย สงตลาดเปนประจํา/เปนรุน หรือชุด และ
เลี้ยงเพื่อบริโภค ไมนับรวมเปดเทศและเปดเนื้อที่เลี้ยงไลทุง
เปดไข
หมายถึง เปดพันธุไขที่เลี้ยงเพื่อผลิตไขจําหนายหรือบริโภค ไมนับรวมเปดไขที่เลี้ยงไลทุง
เปดเนื้อไลทุง
หมายถึง เปดเนื้อที่เลี้ยงอยูในทุงนาและเคลื่อนยายที่อยูไปเรื่อย ๆ ไมเปนหลักแหลง
เปดไขไลทุง
หมายถึง เปดไขที่เลี้ยงอยูในทุงนาและเคลื่อนยายที่อยูไปเรื่อย ๆ ไมเปนหลักแหลง
สัตวปกสวยงาม
หมายถึง สัตวปกที่เกษตรกรนํามาเลี้ยงเพื่อความสวยงาม ยกเวนสัตวปกคุมครองหรือสัตว
สงวน
ผึ้ง
หมายถึง ผึ้งรองที่ใหน้ําผึ้ง ไดแก ผึ้งพันธุ และผึ้งโพรงที่เลี้ยงไวเผื่อผลผลิต และผสมเกสร
จิ้งหรีด
หมายถึง จิ้งหรีดที่เลี้ยงในอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางที่มีหลังคามีวัสดุลอมรอบ เชน ตาขาย
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
หมายถึง เกษตรกรผูที่ทําการเลี้ยงสัตวหรือเปนเจาของสัตวตามแบบสํารวจ ฐปศ.๑
ผูสํารวจและขึ้นทะเบียน หมายถึง เจาหนาที่ทําการสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในแบบสํารวจ ฐปศ.๑
ผูตรวจสอบ
หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูทําการตรวจสอบขอมูลในแบบสํารวจ ฐปศ.๑

