
หนา   ๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ระเบียบกรมปศุสัตว 
วาดวยการขึน้ทะเบียนพันธุสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ดวยสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  ท่ีไดมีการพัฒนาพันธุสัตวตาม

มาตรฐานหลักวิชาการและวิทยาศาสตร  เพ่ือใชเปนหลักฐานยืนยันวาเปนพันธุสัตวท่ีเจาหนาที่หรือ

หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว  หรือบุคคลอื่นใดเปนผูพัฒนาขึ้น   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมปศุสัตวจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขึ้นทะเบียนพันธุสัตวของกรมปศุสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ขอ  ๔  ในระเบียบนี้ 

“การขึ้นทะเบียน”  หมายความวา  การนําพันธุสัตวท่ีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว  

หรือบุคคลอื่นใดเปนผูพัฒนาขึ้น  มาบันทึกไวในสารบบทะเบียนพันธุสัตวท่ีกรมปศุสัตว   

“พันธุสัตว”  หมายความวา  พันธุสัตวท่ีผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูพัฒนาขึ้น  ไดแก  โคเนื้อ  โคนม  

กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  กวาง  สัตวปก 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขึ้นทะเบียนพันธุสัตว 

“คณะทํางาน”  หมายความวา  คณะทํางานขึ้นทะเบียนพันธุสัตว 

“เลขานุการคณะกรรมการ”  หมายความวา  เลขานุการคณะกรรมการขึ้นทะเบียนพันธุสัตว 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมปศุสัตว 

ขอ  ๕  ใหอธิบดีกรมปศุสัตวรักษาการตามระเบียบนี้ 

 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

ขอ  ๖  การขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  เปนการจัดระบบขอมูลพันธุสัตวท่ีกรมปศุสัตว  โดยเจาหนาที่

หรือหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว  หรือบุคคลอื่นใดเปนผูพัฒนาพันธุสัตว 

ขอ  ๗  สารบบทะเบียนพันธุสัตว  รวมทั้งหนังสือและประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน

พันธุ สัตว  เปนหลักฐานยืนยันวาเจาหนาที่หรือหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว  หรือบุคคลอื่นใด 

เปนผูพัฒนาพันธุสัตว 

 

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการ 
 

ขอ  ๘  ใหมีคณะกรรมการขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  ซึ่งอธิบดีแตงตั้ง  ประกอบดวย  รองอธิบดี  

กรมปศุสัตว  ซึ่งรับผิดชอบกํากับดูแลสํานักพัฒนาพันธุสัตว  เปนประธานกรรมการ  และกรรมการอีก 

ไมเกิน  ๑๕  คน  โดยใหหัวหนากลุมพัฒนาระบบการผลิตและรับรองพันธุสัตว  สํานักพัฒนาพันธุสัตว  

เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ  ๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนพันธุสัตว 

(๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียนพันธุสัตว 

(๓)  เสนอกรมปศุสัตวเพ่ือออกหนังสือรับรอง  และประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนพันธุสัตว 

(๔)  แตงตั้งคณะทํางาน 

ขอ  ๑๐  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

การพิจารณาของคณะกรรมการ  ใหใชคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ 

ที่มาประชุม  หากคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด   



หนา   ๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในการประชุมคณะกรรมการ  หากประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ให

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานแทน 

 

หมวด  ๓ 

คณะทํางาน 
 

ขอ  ๑๑  ใหมีคณะทํางานขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวน  ๖  คณะ  

ตามแตละชนิดสัตว  ดังนี้ 

(๑)  คณะทํางานขึ้นทะเบียนพันธุโคเนื้อ  ประกอบดวย  หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ   

เปนประธานคณะทํางาน  และคณะทํางานอีกไมเกิน  ๗  คน 

(๒)  คณะทํางานขึ้นทะเบียนพันธุโคนม  ประกอบดวย  หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาโคนม   

เปนประธานคณะทํางาน  และคณะทํางานอีกไมเกิน  ๗  คน 

(๓)  คณะทํางานขึ้นทะเบียนพันธุกระบือ  ประกอบดวย  หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนากระบือ 

เปนประธานคณะทํางาน  และคณะทํางานอีกไมเกิน  ๗  คน 

(๔)  คณะทํางานขึ้นทะเบียนพันธุ สุกร  ประกอบดวย  หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาสุกร   

เปนประธานคณะทํางาน  และคณะทํางานอีกไมเกิน  ๗  คน 

(๕)  คณะทํางานขึ้นทะเบียนพันธุแพะ  แกะ  และกวาง  ประกอบดวย  หัวหนากลุมวิจัยและ

พัฒนาแพะ  แกะ  เปนประธานคณะทํางาน  และคณะทํางานอีกไมเกิน  ๗  คน 

(๖)  คณะทํางานขึ้นทะเบียนพันธุสัตวปก  ประกอบดวย  หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาสัตวปก  

เปนประธานคณะทํางาน  และคณะทํางานอีกไมเกิน  ๗  คน 

ขอ  ๑๒  ใหคณะทํางานตามขอ  ๑๑  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑)  พิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนพันธุสัตวตามแตละชนิดสัตวภายใน  ๓๐  วันนับแตไดรับ 

คําขอจากเลขานุการคณะกรรมการ 

(๒)  พิจารณาใหความเห็นตอคณะกรรมการ 

(๓)  เสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียนพันธุสัตว 

 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๔ 

การขึน้ทะเบียนพันธุสัตว 
 

ขอ  ๑๓  เจาหนาที่  หรือหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว  หรือบุคคลอ่ืนใด  ประสงคขอ 

ขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  ใหแสดงความจํานงในการขอขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  โดยย่ืนคําขอ  ณ  สํานักพัฒนา

พันธุสัตว  กรมปศุสัตว  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐  พรอมเอกสารประกอบ  

ดังตอไปนี้ 

(๑)  คําขอขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  ตามแบบ  ทพ.  ๑  ทายระเบียบนี้  จํานวน  ๑  ชุด   

(๒)  เอกสารประกอบคําขอขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  ตามแบบ  ทพ.  ๒  ทายระเบียบนี้  จํานวน  

๑๐  ชุด   

ขอ  ๑๔  เมื่อเจาหนาท่ีสํานักพัฒนาพันธุสัตวไดรับคําขอแลว  ใหตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของเอกสาร  ตามขอ  ๑๓  หากเอกสารไมถูกตองครบถวน  ใหแจงเปนหนังสือเพ่ือดําเนินการ 

ใหถูกตองภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับแจง  เมื่อเอกสารถูกตองครบถวนแลว  ใหแจงเลขานุการ

คณะกรรมการภายใน  ๓  วัน  เมื่อเลขานุการไดรับคําขอขึ้นทะเบียนพรอมเอกสาร  ใหแจงคณะทํางาน

ตามแตละชนิดสัตว  เพ่ือดําเนินการพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  แลวนําความเห็นของคณะทํางาน

เสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วันนับแตวันที่เลขานุการคณะกรรมการ

ไดรับความเห็นจากคณะทํางาน 

ขอ  ๑๕  ใหเลขานุการคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนพันธุสัตวเปนหนังสือ

ไปยังผูย่ืนคําขอทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่คณะกรรมการมีมติ   

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติใหขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  ใหเลขานุการคณะกรรมการออกเลขทะเบียน  

บันทึกในสารบบทะเบียนพันธุสัตว  และเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือออกหนังสือรับรอง

การขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  ตามแบบ  ทพ.  ๓  ทายระเบียบนี้  พรอมประกาศนียบัตร  ประกาศใหทราบ

โดยท่ัวกัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไมขึ้นทะเบียนพันธุสัตว  ใหแจงเหตุผลใหผูย่ืนคําขอทราบ  ผูย่ืน 

คําขอมีสิทธิอุทธรณโดยทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายใน  ๓๐  วันนับแตวันไดรับแจงผล 

การพิจารณา  ทั้งนี้  คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ  ๑๖  พันธุสัตวใด ๆ  ที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมปศุสัตวตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวย   

การขึ้นทะเบียนพันธุสัตวปกของกรมปศุสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขึ้นทะเบียน  

พันธุสัตวของกรมปศุสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ใหถือวาพันธุสัตวนั้นไดขึ้นทะเบียนตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ  หรนิทรานนท 

อธิบดีกรมปศุสัตว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายระเบยีบกรมปศุสัตว              
วาดวยการขึน้ทะเบียนพนัธุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ทพ. ๑ 
 

คําขอข้ึนทะเบียนพันธุสัตว 
 
 
 

ขาพเจา .................................................................................................................................... 

ท่ีอยู ..................................................................................................................................................................... 

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

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

มีความประสงคขอข้ึนทะเบียนพันธุสัตว .............................................................................................................. 

ท้ังนี้ไดแนบหลักฐานตางๆ ดังนี้ 

 ๑. แบบประกอบคําขอข้ึนทะเบียนพันธุสัตว (แบบ ทพ. ๒) จํานวน ๑๐ ชุด 

 ๒. อ่ืน ๆ (ถามี) 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอและเอกสารท่ีสงพรอมคําขอนี้เปนของขาพเจา และ

ขอความท่ีระบุในเอกสารเปนความจริง ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข            

ท่ีกรมปศุสัตวกําหนดทุกประการ  

 

                            ลายมือชื่อผูขอ................................................................. 

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

                วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ทพ. ๒ 
 

เอกสารประกอบคําขอข้ึนทะเบียนพันธุสัตว 
 

๑. ช่ือพันธุสัตว  ท่ีขอข้ึนทะเบียน  

ภาษาไทย ...................................................................................................................................................... 
 

ภาษาอังกฤษ ................................................................................................................................................ 
 

๒. ประวัตผูิพัฒนาพันธุ 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................ นามสกุล ................................................... 

คุณวุฒิ ........................................................................ ตําแหนง .................................................................. 

หนวยงานท่ีสังกัดและรหัสไปรษณีย .............................................................................................................. 

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

หมายเลขโทรศัพท ............................................................... โทรสาร ........................................................... 

 

ผูรวมพัฒนาพันธุ (ทุกคน) 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................ นามสกุล ................................................... 

คุณวุฒิ ........................................................................ ตําแหนง .................................................................. 

หนวยงานท่ีสังกัดและรหัสไปรษณีย .............................................................................................................. 

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

หมายเลขโทรศัพท ............................................................... โทรสาร ........................................................... 

 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................ นามสกุล ................................................... 

คุณวุฒิ ........................................................................ ตําแหนง .................................................................. 

หนวยงานท่ีสังกัดและรหัสไปรษณีย .............................................................................................................. 

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

หมายเลขโทรศัพท ............................................................... โทรสาร ........................................................... 



-๒- 

 

๓. รายละเอียดเกี่ยวกับพันธุสัตวท่ีเสนอขอข้ึนทะเบียน 

(๑) จุดเริ่มตนหรือท่ีมาของพันธุ .................................................................................................................... 

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

(๒) ระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนาพันธุตั้งแตวันท่ี .............. เดือน ..................................... พ.ศ. .................... 

ถึงวันท่ี ................. เดือน ................................................. พ.ศ. .................. 

(๓) ลักษณะของผลงาน (โปรดระบุลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง) 

เปนสิ่งท่ีคิดคนข้ึนใหม โดยมีความแปลกใหม คือ 

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

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

เปนสิ่งท่ีไดปรับปรุงแกไขใหม คือ 

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

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

(๔) รายละเอียดของพันธุ  (ระบุลักษณะและคุณสมบัติดีเดนของพันธุสัตว  พรอมรูปภาพประกอบ) 

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

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

(๕) ข้ันตอนและกรรมวิธีท่ีใชในการพัฒนาพันธุ 

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

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

(๖) เคยไดรับรางวัลจาก 

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

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

(๗) งบประมาณท่ีใชในการพัฒนาพันธุ  จํานวน ......................................... บาท 

(๘) การเผยแพรผลงาน 

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

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

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

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

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

 



-๓- 

 

(๙) รายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (ถามี) 

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

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

             

   ลายมือชื่อผูพัฒนาพันธุ............................................................. 

  (……………………………………..……..…...) 

 วันท่ี ............ เดือน ....................... พ.ศ. ......... 

 

 ลายมือชื่อผูรวมพัฒนาพันธุ...................................................... 

   (………………………………………..……...) 

 วันท่ี ............ เดือน ....................... พ.ศ. .......... 

 ลายมือชื่อผูรวมพัฒนาพันธุ...................................................... 

   (………………………………………..……...) 

 วันท่ี ............ เดือน ....................... พ.ศ. .......... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ท้ังนี้โปรดแนบเอกสารประกอบคําขอข้ึนทะเบียนพันธุสัตว  จํานวน ๑๐ ชุด และจัดสงมายัง สํานักพัฒนาพันธุสัตว 
กรมปศุสัตว) 



 

 

 

ทพ. ๓ 

 

 

หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนพันธุสัตว 

 

เลขท่ี ..............................           กรมปศุสัตว 

 

  หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวแก .................................................................................................... 

โดยมี ......................................................................................................................................... เปนผูดําเนินการ 

ตั้งอยูเลขท่ี ...................... หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ....................................... 

ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ..................................... 

เพ่ือรับรองวา 

 

  ชนิดสัตว 

  ชื่อพันธุ 

 

  เปนพันธุสัตวข้ึนทะเบียน ตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการข้ึนทะเบียนพันธุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

     ใหไว ณ วันท่ี ........... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 

 

 

 

            (                                          ) 

             อธิบดีกรมปศุสัตว 

            

 

 

 

 

 

 

 

 


