
 
 
 

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
    เพ่ือให้การควบคุมและป้องกันโรคระบาดท่ีเกิดกับสัตว์และการทํางานของสัตวแพทย์ สารวัตร  
และพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ          
เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งการจัดขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์เพ่ือให้มีข้อมูลในการวางแผน 
บริหารจัดการ กําหนดทิศทางนโยบาย ควบคุม ป้องกัน ส่งเสริม วิจัย ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เก่ียวกับการปศุสัตว์ รวมถึงให้ช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ได้ถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์ 
 

   ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๑. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
   - มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์   
   - มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
   - กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก       

บิดา มารดา ผู้ปกครองของผู้น้ัน หรือผู้รับบุตรบุญธรรม แล้วแต่กรณี 
๒. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 

การย่ืนคําร้องผู้ขอขึ้นทะเบียน 
   ผู้ขอขึ้นทะเบียน ให้ย่ืนคําร้องตามแบบที่กําหนดที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ หรือสํานักงานปศุสัตว์
พ้ืนที่ แห่งท้องที่ที่สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ันต้ังอยู่  

 

    การย่ืนคําร้องผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องแนบเอกสารหรือแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
๑. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เลี้ยงสัตว์ 
๒. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
    แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ และหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี 
    ในกรณีกรรมการผู้จัดการ และหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ได้มาย่ืนด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอํานาจแสดง          

บัตรประชาชน พร้อมหนังสือมอบอํานาจที่แสดงได้ว่ามีอํานาจดําเนินการแทน 
หลักฐานอ่ืน ๆ ที่กรมปศุสัตว์กําหนด  
 

 เจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว ดําเนินการดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน หากเอกสารไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขอ

ขึ้นทะเบียนทราบภายใน ๑ วันทําการ  เพ่ือทําการแก้ไขให้ถูกต้อง 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของผู้ขอขึ้นทะเบียน ที่ต้ังอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบ  
     เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ และสถานท่ีต้ังประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ให้ถูกต้อง 

ครบถ้วนตามคําร้องขอขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ และรายงานผลการตรวจสอบให้ปศุสัตว์อําเภอ หรือปศุสัตว์พ้ืนที่ทราบ  
๓. กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ มิให้รับขึ้นทะเบียน 

และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้องขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ทราบ  



๒ 
 
 
๔. เจ้าหน้าที่ต้องมาบันทึกและอนุมัติแบบคําร้องลงในระบบทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์    
๕. ปศุสัตว์อําเภอหรือปศุสัตว์พ้ืนที่เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ และลงนามใน

แบบคําร้องขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ และมีอํานาจอนุมัติให้ยกเลิก เพิกถอน หรือจําหน่ายออกจากทะเบียน          
ผู้เลี้ยงสัตว์ และให้รายงานสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 

   โดยเมื่อปศุสัตว์อําเภอหรือปศุสัตว์พ้ืนที่ได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ นับต้ังแต่วันที่ได้ย่ืนคําร้องขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 
 

 อายุของทะเบยีนผูเ้ลี้ยงสัตว์ 
 ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ ให้มีอายุสามปีนับต้ังแต่วันที่ปศุสัตว์อําเภอ หรือปศุสัตว์พ้ืนที่อนุมัติ 
 

 หน้าทีข่องผูเ้ลีย้งสัตว์ 
 ผู้เลี้ยงสัตว์มีหน้าที่แจ้งปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงาน 
ปศุสัตว์พ้ืนที่ที่ขึ้นทะเบียน โดยต้องแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือสามารถดําเนินการปรับปรุงข้อมูล
ด้วยตนเองผ่านทางระบบทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
 กรณีมีการย้ายสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้ผู้เลี้ยงสัตว์แจ้งยกเลิกสถานท่ีเลี้ยงสัตว์เดิม ณ สํานักงาน 
ปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์พ้ืนที่ในท้องที่เดิม และย่ืนคําร้องขอขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ใหม่ ณ สํานักงาน
ปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์พ้ืนที่ในท้องที่ที่สถานที่เลี้ยงสัตว์ใหม่ต้ังอยู่ หรือสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ด้วย
ตนเองผ่านทางระบบทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์    
 
 การสิน้สภาพผู้เลี้ยงสัตว์ ดังต่อไปน้ี 

(๑) เมื่อผู้เลี้ยงสัตว์เสียชีวิตและทายาทไม่ได้ดําเนินการย่ืนคําร้อง ภายในหกสิบวัน  
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เมื่อผู้เลี้ยงสัตว์แจ้งยกเลิกการเลี้ยงสัตว์  
(๔) ผู้ที่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
(๕) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลย ติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี 
(๔) เมื่อมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 



๓ 
 

แบบสํารวจและข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสัตว์ 

 



๔ 
 

 



๕ 
 
 

คํานยิาม 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ผู้สํารวจและขึน้ทะเบียน 

หมายถึง 
หมายถึง 

เกษตรกรผู้ที่ทาํการเลี้ยงสัตว์หรือเป็นเจ้าของสัตว์ตามแบบสํารวจ ฐปศ.๑ 
เจ้าหน้าทีท่ําการสํารวจและข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ในแบบสาํรวจ ฐปศ.๑ 

ผู้ตรวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าทีท่ี่ได้รบัการแต่งต้ังใหเ้ป็นผู้ทําการตรวจสอบข้อมลูในแบบสํารวจ ฐปศ.๑ 
ฟาร์ม 
 

หมายถึง สถานที่เลี้ยงสตัว์ ที่มีการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์ที่ชัดเจน มีคอกหรือ
โรงเรือนโดยมีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ 

พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
 

หมายถึง พ้ืนที่ที่เกษตรกรปลูกหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ โดยการใช้ท่อนพันธ์ุ หรือใช้เมล็ด
พันธ์ุปลูก ไม่รวมพ้ืนที่สาธารณะ 

ข้าวโพดสําหรับหมัก หมายถึง พันธ์ุข้าวโพดที่เกษตรกรปลูกเพ่ือใช้ต้นพร้อมฟักเลี้ยงสัตว์ 
โคเน้ือ 
 
 

หมายถึง โคที่เลี้ยงเพ่ือการผลิตเน้ือสู่การบริโภค รวมท้ังโคท่ีเลี้ยงไว้เพ่ือใช้งานด้าน
เกษตรกรรมหรือโคท่ีเลี้ยงไว้เพ่ือจุดประสงค์ในด้านอ่ืนๆ (ยกเว้นโคที่เลี้ยงเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการให้นํ้านม) 

โคพ้ืนเมือง หมายถึง โคที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศ แต่จะมีลักษณะและช่ือเรียกทีแ่ตกต่างกันออกไป
ตามภูมิภาคต่างๆ เช่น โคพ้ืนเมืองภาคเหนือ (โคขาวลําพูน) โคพ้ืนเมืองภาค
อีสาน (โคพ้ืนเมืองอีสาน) โคพ้ืนเมืองภาคใต้ (โคชน) โคพ้ืนเมืองภาคกลาง (โค
ลาน) เป็นต้น รวมถึง โคที่มีถิน่กําเนิดจากต่างประเทศที่นําเข้าราชอาณาจักร 
ยกเว้น โคขุน 

โคพันธ์ุแท้ 
 
โคลูกผสม 

หมายถึง 
 
หมายถึง 

โคสายพันธ์ุแท้ มีลักษณะภายนอกตรงตามสายพันธ์ุ และมหีนังสือรับรองพันธ์ุ
ประวัติ ยกเว้นโคขุน 
โคที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธ์ุ เพ่ือปรับปรุงสายพันธ์ุ ยกเว้นโคขุน 

โคขุน หมายถึง โคที่เลี้ยงแบบแยกคอก โดยใช้อาหารท่ีมีคุณภาพสูง ทั้งอาหารหยาบ และ
อาหารข้น ในช่วงเวลาหน่ึงโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิตเน้ือโคในเชิงพาณิชย์ 

โคนม หมายถึง โคที่เลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ต้องการนํ้านม 
โคกําลังรีดนม หมายถึง โคเพศเมียที่กําลังให้นมในขณะที่สํารวจ 
โคแห้งนม 
 
กระบือเน้ือ 
 
 
กระบือนม 

หมายถึง 
 
หมายถึง 
 
 
หมายถึง 

โคเพศเมียที่หยุดพักการรีดนม เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ให้นํ้านมน้อยไม่คุ้มที่
จะรีด หรือแม่โคใกล้คลอดลูก 
กระบือที่เลี้ยงเพ่ือการผลิตเน้ือสู่การบริโภค รวมทั้งกระบือที่เลี้ยงไว้เพ่ือใช้งาน
ด้านเกษตรกรรมหรือกระบือที่เลี้ยงไว้เพ่ือจุดประสงค์ในด้านอ่ืนๆ (ยกเว้น
กระบือที่เลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้นํ้านม) 
กระบือที่เลี้ยงไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ต้องการนม 

สุกรพ้ืนเมือง หมายถึง สุกรที่มลีักษณะพ้ืนเมือง เช่น กระโดน เหมยซาน ราด เป็นต้น 
สุกรพ่อพันธ์ุ หมายถึง สุกรเพศผู้ที่คัดไว้เพ่ือจะใช้ทําเป็นพ่อพันธ์ุหรือใช้เป็นพ่อพันธ์ุอยู่แล้ว 
   

 



๖ 
 
 

สุกรแม่พันธ์ุ หมายถึง สุกรเพศเมียทีค่ัดไว้เพ่ือจะใช้ทําเป็นแม่พันธ์ุหรือใช้เป็นแมพั่นธ์ุอยู่แล้ว 
ลูกสุกรพันธ์ุ หมายถึง ลูกสุกรพันธ์ุแรกเกิดจนถึงหย่านมท่ีคัดไว้เพ่ือจะใช้เป็นพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ 
สุกรขุน 
ลูกสุกรขุน 

หมายถึง 
หมายถึง 

สุกรเล็กหลังหย่านม เลีย้งขุนขายสู่ตลาดเพ่ือบริโภค ไม่รวมสุกรพ้ืนเมืองขุน 
ลูกสุกรต้ังแต่แรกเกิดถึงหย่านม เลี้ยงขนุขายสู่ตลาดเพ่ือบริโภค ไม่รวมสกุร
พ้ืนเมืองขุน 

ไก่พ้ืนเมือง 
ไก่ลูกผสม 

หมายถึง 
หมายถึง 

ไก่ที่มีลักษณะพ้ืนเมือง 
ไก่ที่เกิดจากพ่อแม่พันธ์ุต่างพันธ์ุกันต้ังแต่สองพันธ์ุขึ้นไป 

ไก่เน้ือ หมายถึง ไก่พันธ์ุเน้ือทางการค้าที่เลี้ยงเพ่ือส่งตลาดเป็นประจํา/เป็นรุ่น หรือชุด 
ไก่ไข่ หมายถึง ไก่ไข่ที่เลี้ยงเพ่ือผลิตไข่จําหน่ายหรือบริโภค 
ไก่ปู่-ย่าพันธ์ุผลิตลูกไก่
เน้ือ 
ไก่พ่อ-แม่พันธ์ุผลิตลูกไก่
เน้ือ 

หมายถึง 
 
หมายถึง 

ไก่ปู่-ย่าพันธ์ุ (Grandparent Stock) ที่เลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตไก่พ่อ-
แม่ พันธ์ุไก่เน้ือ 
ไก่พ่อ-แม่พันธ์ุ (Parent Stock) ที่เลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตลูกไก่เน้ือ 

ไก่ปู่-ย่าพันธ์ุผลิตลูกไก่ไข่ 
 
ไก่พ่อ-แม่พันธ์ุผลิตลูกไก่
ไข่ 

หมายถึง 
 
หมายถึง 

ไก่ปู่-ย่าพันธ์ุ (Grandparent Stock) ที่เลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตพ่อ-แม่ 
พันธ์ุไก่ไข่ 
ไก่พ่อ-แม่พันธ์ุ (Parent Stock) ที่เลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตลูกไก่ไข่ 

เป็ดเทศ หมายถึง เป็ดที่มีลกัษณะหน้าเป็นตุ่มสแีดง มีสขีาวและดํา และตัวใหญ่กว่าเป็ดพันธ์ุเน้ือ
ทั่วไป 

เป็ดเน้ือ หมายถึง เป็ดพันธ์ุเน้ือที่เลี้ยงเพ่ือขุนจําหน่าย ส่งตลาดเป็นประจํา/เป็นรุ่น หรือชุด และ
เลี้ยงเพ่ือบรโิภค ไม่นับรวมเป็ดเทศและเป็ดเน้ือที่เลี้ยงไล่ทุ่ง 

เป็ดไข่ หมายถึง เป็ดพันธ์ุไข่ที่เลีย้งเพ่ือผลิตไข่จาํหน่ายหรือบรโิภค ไม่นับรวมเป็ดไข่ที่เลี้ยงไล่ทุ่ง 
เป็ดเน้ือไล่ทุ่ง หมายถึง เป็ดเน้ือที่เลีย้งอยู่ในทุ่งนาและเคลื่อนย้ายทีอ่ยู่ไปเรื่อย ๆ ไม่เป็นหลักแหลง่ 
เป็ดไข่ไล่ทุ่ง 
แพะเน้ือ 
แพะนม 
แกะ 
ผึ้ง 
จิ้งหรีด 
นก/สัตว์ปีกสวยงาม 
 
กระต่าย 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
 
หมายถึง 

เป็ดไข่ที่เลี้ยงอยู่ในทุ่งนาและเคลื่อนย้ายที่อยู่ไปเรื่อย ๆ ไมเ่ป็นหลักแหล่ง 
แพะทีเ่ลี้ยงเพ่ือการผลิตเน้ือสูก่ารบริโภค หรอืเลี้ยงไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านอ่ืนๆ 
แพะทีเ่ลี้ยงไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ต้องการนม 
แกะที่เลีย้งเพ่ือการผลิตเน้ือหรอืผลิตขน 
ผึ้งรวงทีใ่ห้นํ้าผึง้ ได้แก่ ผึ้งพันธ์ุ และผึ้งโพรงที่เลี้ยงไว้เผื่อผลผลิต และผสมเกสร 
จิ้งหรดีที่เลี้ยงในอาคาร หรือสิง่ปลูกสร้างทีม่หีลังคามีวัสดุลอ้มรอบ เช่น ตาข่าย 
สัตว์ปีกที่เกษตรกรนํามาเลี้ยงเพื่อความสวยงาม เช่น ไก่ฟ้า ไก่แจ ้ยกเว้นสตัว์ปีก
คุ้มครองหรือสตัว์สงวน 
กระต่ายที่เลี้ยงไว้เพ่ือเชิงพาณิชย์ 
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