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คู่มือการขอใช้ระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
1. บทนา
ส ำนั ก พั ฒ นำพั น ธุ์ สั ต ว์ กรมปศุ สั ต ว์ เป็ น องค์ ก รหลั ก ในกำรวิ จั ย และพั ฒ นำกำรผลิ ต ของประเทศ
มีห น่ ว ยงำนในสั งกัดจำนวน 35 หน่ วยงำน มีห น้ำที่วิจัยและปรับปรุงพั นธุ์สั ตว์ ตลอดจนผลิ ตสัตว์พันธุ์ดี และ
กระจำยพั น ธุ์ สู่ เกษตรกรน ำไปใช้ ป ระโยชน์ ตลอดจนหน่ ว ยงำนรำชกำร โครงกำรพระรำชด ำริ ต่ ำ งๆ ซึ่ ง
กำรดำเนินกำรในแต่ละปีงบประมำณมีเป้ำหมำยกำรผลิตไม่น้อยกว่ำ 1,700,000 ตัว โดยในกำรปฏิบัติงำนแต่ละเดือน
จะมี ก ำรประมวลผลและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สั ต ว์จ ำนวนมำก ส ำนั ก พั ฒ นำพั น ธุ์ สั ต ว์ จึ ง ได้ มี ก ำรพั ฒ นำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับ กำรประเมิน คุณค่ำพัน ธุกรรมของสัตว์แต่ล ะชนิด โดยกำรรวมเอำข้อมูลจำกประสิทธิภำพ
กำรให้ผลผลิตและบันทึกข้อมูลพันธุ์ประวัติสัตว์มำวิเครำะห์และแสดงผลเป็นคุณค่ำกำรผสมพันธุ์ของสัตว์เป็นรำยตัว
ช่ว ยให้ เกษตรกรสำมำรถคัด เลื อ กพ่ อ แม่ พั น ธุ์ได้ แ ม่น ย ำมำกขึ้ น ต่ อ มำส ำนั กพั ฒ นำพั น ธุ์ สั ต ว์ได้ รับ กำรอนุ มั ติ
ในกำรจ้ำงพัฒนำ “ระบบงำนฐำนข้อมูลสำนักพัฒนำพันธุ์ สัตว์บนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ” ในปีงบประมำณ 2555
เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลกลำงสำหรับกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ประกอบด้วยฐำนข้อมูลสำหรับ โคนม โคเนื้อ กระบือ
สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก ซึ่งกำรนำเข้ำข้อ มูลในช่วงเริ่มต้น เป็นข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกำรจัดกำร
ฟำร์มปศุสัตว์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สถำนีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ หน่วยงำนในสังกัดสำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์
ทั่วประเทศทั้งหมด 35 แห่ง ซึ่งในกำรปรับปรุงและพัฒนำพันธุ์สัตว์ ในระดับประเทศนั้นมีควำมจำเป็นจะต้องขยำย
ขอบเขตกำรทำงำนไปสู่เกษตรกรให้มำกขึ้น และมีประสิทธิภำพขึ้น เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังของเกษตรกร ดังนั้ นจึ งมี ควำมจำเป็ นในกำรจั ดท ำระบบกำรจัดเก็บข้ อมู ล เพื่ อ สนับ สนุ น เครือข่ำย
เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรพันธุกรรมสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ
เกี่ยวกับกำรปรับปรุงพัฒนำพันธุ์สัตว์ และใช้ประโยชน์ในกำรคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สัตว์ กำรรับรองพันธุ์ประวัติสัตว์
ตำมนโยบำย Smart Farmer Smart Officer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี ง บประมำณ 2560
ศูน ย์ข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มวิจัยและพัฒ นำระบบฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ซึ่งกรมปศุสัตว์ปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในกรมปศุสัตว์ ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรพ.ศ. 2557
กลุ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล กำรปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล พร้ อ มทั้ ง ท ำหน้ ำ ที่ ก ำหนด
กรอบนโยบำย วิธีกำรดำเนินงำนกำรเชื่อมโยงกำรใช้ทรัพยำกรพันธุกรรมสัตว์ เพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์ของประเทศ
โดยกำรกำหนด กำกับ ดูแล กำรเลี้ยงและกำรทดสอบพันธุ์สัตว์ ในฟำร์มรำชกำรและเครือข่ำยให้มีมำตรฐำนและ
สอดคล้องกัน รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณค่ำทำงพันธุกรรมของปศุสัตว์ร่วมกัน ทั้งภำครัฐและเอกชน
พิจำรณำออกใบรับรองพันธุ์ประวัติปศุสัตว์ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศทำงวิชำกำร เพื่อใช้ประโยชน์ในกำร
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ เพื่อให้กำรดำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ขอรับบริกำรทรำบขั้นตอนกำรขอใช้ระบบฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
3. ขอบข่าย
คู่มือนี้ใช้เป็นแนวทำงสำหรับผู้ขอรับบริกำร ในกำรขอใช้ระบบฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
ของกลุ่มวิจัยและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สังกัดสำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถดำวน์ โหลดไฟล์ได้ที่ห น้ ำเว็บไซต์ กลุ่ มวิจัยและพัฒ นำระบบฐำนข้อมูล กำรปรับปรุงพันธุ์สั ตว์
ส ำนั ก พั ฒ นำพั น ธุ์ สั ต ว์ (http://e-breeding.dld.go.th/ และ http://164.115.129.61/ebreeding/Manual.aspx)
ดังนี้
 แบบคำขอใช้งำนระบบฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
 คู่มือกำรขอใช้ระบบฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 คู่มือกำรใช้งำนระบบ e-Breeding กระบือ
 คู่มือกำรใช้งำนระบบ e-Breeding โคเนื้อ
 คู่มือกำรใช้งำนระบบ e-Breeding โคนม
 คู่มือกำรใช้งำนระบบ e-Breeding สุกร
 คู่มือกำรใช้งำนระบบ e-Breeding แพะ
 คู่มือกำรใช้งำนระบบ e-Breeding แกะ
5. นิยาม
ระบบฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ e-Breeding หมำยถึง ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลี้ยงและ
กำรจัดกำรฝูงสัตว์ภำยในฟำร์มบนเครือข่ำยอินเทอร์เนต
ผู้ขอรับบริกำร หมำยถึง บุคคลหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกรมปศุสัตว์ ที่มำติดต่อขอใช้ระบบ
ฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
ผู้ ให้ บ ริ ก ำร หมำยถึ ง บุ ค คลำกรหรือ เจ้ ำหน้ ำ ที่ ในสั ง กั ด ส ำนั ก พั ฒ นำพั น ธุ์ สั ต ว์ ที่ ต้ อ งให้ ก ำรบริ ก ำร
แก่ผู้ขอรับบริกำร
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6. คุณสมบัติของผู้ขอใช้งานระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
6.1 เป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะ อำยุ 20 ปี ขึ้นไป
6.2 เป็นผู้มีควำมประสงค์จัดทำฐำนข้อมูลสัตว์ในฟำร์ม
6.3 เป็นผู้มีควำมพร้อมและตั้งใจจริงที่จะพัฒนำปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในฟำร์ม
6.4 เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้งำนระบบอินเทอร์เนตและเชื่อมต่อกับระบบฯ ได้ดี
ทั้งนี้ อำจมีค่ำใช้จ่ ำยในกำรเชื่อมต่อสัญ ญำณอินเทอร์เนตของระบบเครือข่ำยที่ท่ำ นใช้งำนอยู่ ซึ่งผู้รับบริกำร
จะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้
6.5 เป็นผู้ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ในฟำร์ม และพร้อมรำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ทรำบ
6.6 เป็ น สมำชิ ก เครื อ ข่ ำยสั ต ว์ พั น ธุ์ ดี ข องส ำนั ก พั ฒ นำพั น ธุ์ สั ต ว์ กรมปศุ สั ต ว์ หรือ เป็ น เกษตรกรที่ มี
ควำมสนใจและมีควำมพร้อมตำมคุณสมบัติของผู้ขอใช้งำนระบบฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
ข้ำงต้น (ตำมข้อที่ 6.1-6.5)
7. เงื่อนไขของผู้ขอใช้งานระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
7.1 ฟำร์มเลี้ยงสัตว์ต้องกำหนดขอบเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์ที่ชัดเจน เช่น โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่แบ่งเป็นสัดส่วน
และแยกออกจำกที่พักของผู้ดูแลฟำร์ม
7.2 ฟำร์มเลี้ยงสัตว์ต้องมีระบบกำรเลี้ยงสัตว์และกำรจัดกำรที่ดี เช่น อำหำร อำหำรสำรอง น้ำ อุปกรณ์
และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรและจำนวนของสัตว์
7.3 ผู้ขอรับบริกำรต้องทรำบประวัติ และแหล่งที่มำของสัตว์ในฟำร์มพร้อมหลักฐำน เช่น เอกสำรกำรซื้อ
ขำย ใบรับรองพันธุ์ (กรณีเป็นสัตว์พันธุ์แท้) เป็นต้น
7.4 สั ต ว์ ภ ำยในฟำร์ ม ต้ องมี ลั กษณะตรงตำมสำยพั น ธุ์ กรณี เป็ น พั น ธุ์ แ ท้ ต้ อ งมี ใบรับ รองพั น ธุ์ ป ระวั ติ
(Pedigree)
7.5 สัตว์ภำยนในฟำร์มต้องทำหมำยเลขประจำตัวสัตว์ โดยจะต้องเป็นเอกลักษณ์และสำมำรถระบุตัวสัตว์
ได้ชัดเจน
7.6 ผู้ขอรับบริกำรต้องมีกำรจัดกำรฟำร์มที่เป็นระบบ เช่น มีกำรจัดเก็บข้อมูลประจำตัวสัตว์,ข้อมูลกำร
ผสมพันธุ์และข้อมูลกำรจำหน่ำย ซื้อของสัตว์ในฟำร์ม
7.7 ผู้ขอรับบริกำรจัดเก็บข้อมูลกำรเลี้ยงสัตว์ลงในระบบ e-Breeding ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อม
ทั้งยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์
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7.8 ผู้ ข อรั บ บริ ก ำรที่ เป็ น สมำชิ ก ฟำร์ม เครือ ข่ ำยสั ต ว์พั น ธุ์ดี ของส ำนั ก พั ฒ นำพั น ธุ์สั ต ว์ กรมปศุ สั ต ว์
ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยำยพันธุ์ สำมำรถให้เจ้ำหน้ำที่สำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ออกใบรับรองพันธุ์ประวัติของสัตว์
ภำยในฟำร์มได้
7.9 ผู้ ข อรั บ บริ ก ำรสำมำรถเข้ ำร่ ว มกิ จ กรรมกำรพั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต
หรืออืน่ ๆ ตำมที่กรมปศุสัตว์กำหนดได้
8. เอกสารทีข่ อสมัครใช้งานระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
8.1 แบบคำขอใช้งำนระบบฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
8.2 สำเนำบัตรประชำชน
8.3 ภำพถ่ำยฟำร์มในภำพรวม ไม่ต่ำกว่ำ 5 รูป ได้แก่ รูปสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนจัดเก็บอำหำรสัตว์
และเวชภัณฑ์ แหล่งผลิตอำหำรสัตว์ และบริเวณรอบฟำร์ม
8.4 สำเนำเอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น สำเนำใบรับรองฟำร์มปลอดโรค สำเนำทะเบียนฟำร์มเครือข่ำยสัตว์
พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ สำเนำใบรับรองฟำร์มมำตรฐำน สำเนำใบรับรองพันธุ์ประวัติสัตว์ในฟำร์ม เป็นต้น
9. สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ขอรับบริกำรสำมำรถยื่นใบสมัคร ณ หน่วยงำนในสังกัดสำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ดังนี้
9.1 ศูนย์วิจัยเฉพำะสัตว์ (หน่วยงำนส่วนภูมิภำค) ดังแสดงในตำรำงที่ 1
9.2 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ (หน่วยงำนส่วนภูมิภำค) ดังแสดงในตำรำงที่ 2
9.3 กลุ่มวิจัยและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (หน่วยงำนส่วนกลำง) ดังแสดงในตำรำงที่ 3
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ตารางที่ 1 ศูนย์วิจัยเฉพาะสัตว์ (หน่วยงานส่วนภูมิภาค)
หน่วยงาน
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนำโคเนื้อ
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนำโคนม
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกระบือ
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนำสุกร
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนำแพะแกะ
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนำสัตว์ปีก

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่
ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
15190
1207 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.ขนงพระ อ.ปำกช่อง
จ.นครรำชสีมำ 30130
ต.นำบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์
32000
78 หมู่ 13 ต.ขนงพระ
อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ
30130
ตู้ ปณ.35 ปทจ. จ.ยะลำ
95000
ตู้ ปณ. 52 อ.กบินทร์บุรี
จ.ปรำจีนบุรี 25110

โทรศัพท์/โทรสาร

e-mail address

036-456700

lclb_lbr@dld.go.th

044-249-983

lsna_nak@dld.go.th

044-546-109

lssu_sur@dld.go.th

044-249296

lcna_nak@dld.go.th

073-203-218

lcya_yaa@dld.go.th

037-625-208-9
/037-288-152

lcpc_pcr@dld.go.th

ตารางที่ 2 ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ (หน่วยงานส่วนภูมิภาค)
หน่วยงาน
1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวำง
2. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปรำจีนบุรี
3. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
4. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่
ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี 18260
ตู้ ปณ.38 ต.ลำดตะเคียน
อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี
25110
63 ม.2 ต.วังแซ้ม อ.มะขำม
จ.จันทบุรี 22150
ตู้ ปณ.22 อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
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โทรศัพท์/โทรสาร

e-mail address

036-358-502
/036-358-503

lctk_sbr@dld.go.th

037-265-211

lspc_pcr@dld.go.th

039-460-882-3

lsct_ctr@dld.go.th

037-427-523

lssr_srk@dld.go.th

ตารางที่ 2 ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ (หน่วยงานส่วนภูมิภาค ต่อ)
หน่วยงาน
5. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
6. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
7. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ
8. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
9. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่ำพระ
10. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหำสำรคำม
11. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

12. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม

13. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธำนี
14. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลรำชธำนี
15. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่
103 หมู่ 8 ต.ห้วยไร่
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
36140
302 ม.11 ต.ศรีสงครำม
อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ
จ.บุรีรัมย์ 31220
ต.ท่ำพระ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40260
ต.แวงน่ำง อ.เมือง
จ.มหำสำรคำม 44000
194 หมู่ 6 ต.พังขว้ำง
อ.เมือง จ.สกลนคร
47000
หมู่ 7 ต.โนนตำล
อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม
48120
ตู้ ปณ.289 อ.เมือง
จ.อุดรธำนี 41000
ต.หนองขอน อ.เมือง
จ.อุบลรำชธำนี 34000
หมู่ 13 ถ.อำนวยโยธำ1
ต.ยุหว่ำ อ.สันป่ำตอง
จ.เชียงใหม่ 50120
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โทรศัพท์/โทรสาร
044-810-644
042-801-068

e-mail address
lscp_cpm@dld.go.th
lslo_loe@dld.go.th

045-612507

lssr_sri@dld.go.th

044-634-627

lsbr_brr@dld.go.th

043-261-194

lctp_kkn@dld.go.th

043-777-270

lsms_msk@dld.go.th

042-099-728

lssn_sno@dld.go.th

042-503-036

lsko_kop@dld.go.th

042-250-710
081-056-9393
/042-244-297
045-259-952
/045-259-996
053-311-836

lsut_uth@dld.go.th
lsub_ubt@dld.go.th
lccm_cmi@dld.go.th

ตารางที่ 2 ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ (หน่วยงานส่วนภูมิภาค ต่อ)
หน่วยงาน
16. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
17. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยำ
18. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่
19. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตำก
20. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก

21. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์

22. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวำง
23. ศูนย์วิจัยและพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
24. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรำษฎร์ธำนี
25. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมรำช

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่
61/10 หมู่ 5 ต.ผำบ่อง
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
58000
ตู้ ปณ.14 หนองระบู
อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
ตู้ ปณ.14 อ.เมือง จ.แพร่
54000
79 หมู่ 7 ต.ไม้งำม
อ.เมือง จ.ตำก 63000
หมู่ 24 ต.หนองกะท้ำว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
65120
ตู้ปณ 10 ปณภ.หนองบัว
อ.หนองบัว จ.
นครสวรรค์ 60110
ตู้ ปณ.12 ต.จอมบึง
อ.จอมบึง จ.รำชบุรี
70150
อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี
72180
ตู้ ปณ.32 อ.เมือง
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
หมู่ 7 ต.ควนชุม
อ.ร่อนพิบูล
จ.นครศรีธรรมรำช
80130
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โทรศัพท์/โทรสาร

e-mail address

053-684-031

lsmh_mhs@dld.go.th

054-466-080

lspy_pyu@dld.go.th

054-646-457

lspr_pre@dld.go.th

055-890-712
/055-540-603

lcta_tak@dld.go.th

055-009-909

lsph_phs@dld.go.th

056-237-256-7

lsns_nsw@dld.go.th

032-228-418

lcrr_rri@dld.go.th

035-960-178

lssp_spr@dld.go.th

081-894-8864

lcur_urt@dld.go.th

075-354-921
075-354-933
/075-354-921

lsns_nst@dld.go.th

ตารางที่ 2 ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ (หน่วยงานส่วนภูมิภาค ต่อ)
หน่วยงาน
26. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
27. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง
28. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพำ
29. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตำนี

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่
ตู้ ปณ.19 อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง 92210
ตู้ ปณ 2 อ.เทพำ
จ.สงขลำ 90150
หมู่ 1 ต.บ่อทอง
อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี
94170

โทรศัพท์/โทรสาร

e-mail address

075-618-053

lskb_ kbi@dld.go.th

075-203-040

lstr_trg@dld.go.th

074-318-041

lstp_sgk@dld.go.th

073-330-892

lspn_pni@dld.go.th

ตารางที่ 3 กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (หน่วยงานส่วนกลาง)
หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่

กลุ่มวิจัยและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรปรับปรุง ศูนย์รำชกำรกรมปศุสัตว์
พันธุ์สัตว์
จ.ปทุมธำนี 12000
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โทรศัพท์/โทรสาร

e-mail address

-

ebreeding@dld.go.th

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
10.1 ระบบงำนฐำนข้ อมู ล กำรปรั บ ปรุงพั น ธุ์สั ต ว์ สำมำรถรองรับ กำรขยำยกำรบริก ำรจัด เก็ บ ข้ อ มู ล
กำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ในระดับเกษตรกร ช่วยลดควำมเสี่ยงต่อกำรสูญหำยของข้อมูลฟำร์ม
10.2 ผู้ ข อรั บ บริ ก ำรมี ร ะบบฐำนข้ อ มู ล ส ำหรั บ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ทะเบี ย นพั น ธุ์ สั ต ว์ ประวั ติ สั ต ว์
ข้อมูลสมรรถภำพกำรผลิตและกำรสืบพันธุ์
10.3 สัตว์ในฟำร์มได้รับกำรประเมินคุณค่ำกำรผสมพันธุ์ (EBV: Estimated Breeding Value) ของสัตว์
เพื่ อ วำงแผนกำรผสมพั น ธุ์ ข องสั ต ว์ ในฟำร์ ม และสำมำรถน ำไปใช้ ป ระโยชน์ ในกำรคั ด เลื อ กพ่ อ แม่ พั น ธุ์ สั ต ว์
ได้แม่นยำมำกขึ้น
10.4 สั ตว์ภ ำยในฟำร์ ม ได้รับ กำรรับ รองพัน ธุ์ ตำมเงื่อนไขของกรมปศุสั ตว์ (พั น ธุ์แท้ /upgrade ระดับ
สำยเลือด เท่ำนั้น)
10.5 ผู้รับบริกำรสำมำรถนำข้อมูลจำกระบบ e-Breeding มำใช้สำหรับกำรวำงแผนกำรจัดกำรฟำร์มได้
10.6 ผู้ขอรับบริกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลประวัติสัตว์จำกฐำนข้อมูลระบบ e-Breeding ได้
10.7 ผู้ขอรับบริกำรสำมำรถประเมินศักยภำพกำรผลิต สถำนะสัตว์ภำยในฟำร์มได้อย่ำงรวดเร็วทันเหตุกำรณ์
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11. ขั้นตอนการขอใช้งานระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
ขั้นตอนการขอใช้งานระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
ผู้ขอรับบริกำรยื่น
แบบคำขอฯ

เกษตรกรกรอกข้อมูลรำยละเอียดของฟำร์ม ในแบบคำขอใช้งำน
ระบบฐำนข้ อ มู ล กำรปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ (e-Breeding) และยื่ น
แบบคำขอฯ ให้กับหน่วยงำนในสังกัดสำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ ที่อยู่
ใกล้บ้ำน

ไม่ผ่ำน

ตรวจสอบข้อมูล
ผ่ำน

ส่งแบบคำขอฯ ให้ศูนย์ข้อมูล
กำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์

เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนฯ ดำเนินกำรตรวจสอบ และลงชื่อรับรอง
ข้อมูลของเกษตรกร ภำยในเวลำ 7 วัน หลังจำกเกษตรกรยื่นแบบ
คำขอฯ
หน่วยงำนดำเนินกำรส่งแบบคำขอฯ ของเกษตรกรให้กับเจ้ำหน้ำที่
กลุ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล กำรปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์
สำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ โดยสำมำรถส่งแบบคำขอฯ ได้ 3 ทำง ดังนี้
1.ทำงไปรษณีย์
2.ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
3.ทำงโทรสำร
ภำยในเวลำ 14 วัน หลังจำกเกษตรกรยื่นแบบคำขอฯ

ผู้อำนวยกำรอนุมัติ

กลุ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล กำรปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์
ทำหนังสือให้ผู้อำนวยกำร สำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ ลงนำมอนุมัติใน
แบบคำขอฯ

แจ้งผลกำรอนุมัติ

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มวิจัยและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ด ำเนิ น กำรแจ้ งผลผ่ ำ นทำงโทรศั พ ท์ พร้ อ มรหั ส ผ่ ำ นเข้ ำระบบ
e-Breeding และคู่มือกำรใช้งำน ทำง e-mail ภำยในเวลำ 30 วัน
หลังจำกเกษตรกรยื่นแบบคำขอฯ
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ภาคผนวก
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คณะผู้จัดทาคู่มือการขอใช้ฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeeding) ของเกษตรกร
โดยคณะทางาน PMQA หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1.นำงสำวเยำวลักษณ์

เลไพจิตร

นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำรพิเศษ

2.นำยธีระชัย

ช่อไม้

นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำรพิเศษ

3.นำงจิรวรรณ

จุ้ยวัดเลำ

นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำร

4.นำงสำวกำนต์ธิดำ

ใจดี

นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำร

5.นำงสำวภควรรณ

ประภำวัต

นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร

4.นำงสำวพรรษมนต์

วริศวัชรพงศ์

นักจัดกำรงำนทั่วไป

5.นำยภูวดล

บุญญะฤทธิ์

พนักงำนผู้ช่วยสัตวบำล

6.นำงสำวชิตชนก

แก้วทองคง

นักวิชำกำรสัตวบำล

7.นำงสำวจันทร์เพ็ญ

เอื้อสกุลรุ่งเรือง

จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนสัตวบำล

8.นำงสำวอัญชลี

เจือหอม

นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร

9.นำยจตุพงษ์

ปัทมะ

นักวิชำกำรสัตวบำล
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