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เครือข่ายโคเนื้อ


ระเบียบการเป็นเครือข่ายโคเนื้อกรมปศุสัตว์
 คุณสมบัติของผู้ที่ร่วมเป็นเกษตรกรเครือข่าย
1. เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี
ฟาร์มเครือข่ายการใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี หมายถึง เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์แท้ หรือโคเนื้อลูกผสม ดาเนินการโดยใช้พ่อพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ในการคุมฝูงแม่โคเพื่อผลิต
ลูกจาหน่าย ผลิตเพื่อขุนจาหน่าย หรือเพื่อยกระดับสายเลือดโค รวมทั้งใช้ องค์ความรู้ และนาเทคโนโลยีการ
จัดการฟาร์มของกรมปศุสัตว์ไปใช้ในฟาร์ม มีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร จะต้องเลี้ ยงโคเนื้อพันธุ์แท้หรือลูกผสม พันธุ์ใดก็ได้ เช่น พันธุ์
พื้น เมือง พัน ธุ์บ ราห์ มัน พันธุ์กบินทร์บุรี หรือพันธุ์ตาก หรือลู กผสมพันธุ์ต่างๆ อยู่ ก่อนแล้ ว
อย่างน้อย 3 แม่
1.2 มีความสนใจและมีความตั้งใจจริงที่เป็นฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์โคเนื้อของ
กรมปศุสัตว์
1.3 มีแหล่งพืชอาหารสัตว์อย่างเพียงพอสาหรับเลี้ยงโคเนื้อตลอดทั้งปี
1.4 มีโรงเรือนที่แบ่งเป็นสัดส่วน แยกจากที่พักอาศัยชัดเจน
1.5 มีเครื่องหมายประจาฟาร์ม มีอักษรย่อของฟาร์ม และประทับเครื่องหมายประจาฟาร์มลงบนตัว
สัตว์ทุกตัว
1.6 สามารถเก็บข้อมูลการผลิตตามแบบฟอร์มที่กาหนด และรายงานให้กรมปศุสัตว์ได้
2. เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
ฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์โคเนื้อ หมายถึง ฟาร์มโคเนื้อพันธุ์แท้ที่ดาเนินการใน
ลักษณะเดียวกับกรมปศุสัตว์ ได้แก่ มีการจัดการสัตว์ การจัดการฟาร์ม การจดบันทึกข้อมูล และมีโรงเรือนที่
ได้มาตรฐาน เป็นต้น มีการใช้พันธุกรรมโคเนื้อจากกรมปศุสัตว์ เช่น ใช้พ่อพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ในการคุมฝูงแม่
โคเพื่อผลิตลูกโคพันธุ์จาหน่าย มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เกษตรกรจะต้องเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์แท้ พันธุ์ใดก็ได้ เช่น พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์บราห์มัน พันธุ์กบินทร์บุรี
หรือพันธุ์ตาก อยู่ก่อนแล้วอย่างน้อย 5 แม่
2.2 มีความสนใจและมีความตั้งใจจริงที่เป็นฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์โคเนื้อของ
กรมปศุสัตว์
2.3 มีแหล่งพืชอาหารสัตว์อย่างเพียงพอสาหรับเลี้ยงโคเนื้อตลอดปี
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2.4 มีโรงเรือน ซองบังคับสัตว์สาหรับจัดการโคเนื้อ มีเครื่องชั้งน้าหนัก หรือหากไม่มีเครื่องชั่งน้าหนัก
สามารถใช้สายวัดวัดสัดส่วนร่างกายใต้รอบอก (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร) เพื่อประมาณน้าหนักได้
2.5 มีเครื่องหมายประจาฟาร์ม มีอักษรย่อของฟาร์ม และประทับเครื่องหมายประจาฟาร์ม ลงบนตัว
สัตว์ทุกตัว
2.6 สามารถเก็บข้อมูลการผลิตตามแบบฟอร์มที่กาหนด และรายงานให้กรมปศุสัตว์ได้
2.7 หรือสามารถทาการเก็บข้อมูลลงในโปรแกรมฐานข้อมูล e-Breeding หรือโปรแกรม Herd
Magic ของกรมปศุสั ตว์ หรือโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล อื่น และรายงานให้ กรมปศุสั ตว์ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง
3. เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
เครือข่ายอนุรักษ์โคพื้นเมือง หมายถึง เกษตกร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือชมรม หรือสมาคมผู้เลี้ยงโค
พื้นเมือง ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากตัวโคในด้านการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม การ
กีฬา ความสวยงาม รวมทั้งการรักษาสายพันธุ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือชมรม หรือสมาคมผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง จะต้องเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง
เช่น โคพื้นเมืองสายภาคใต้หรือโคชน โคลาน โคพื้นเมืองอีสาน โคขาวลาพูน
1.2 มีใจรักและมีความตั้งใจจริงที่จะเลี้ยงโคพื้นเมือง
1.3 มีแหล่งพืชอาหารสัตว์อย่างเพียงพอสาหรับเลี้ยงโคเนื้อตลอดทั้งปี
1.4 มีโรงเรือนที่แบ่งเป็นสัดส่วนแยกระหว่างโรงเรือนและที่พักอาศัย
1.5 สามารถเก็บข้อมูลการเลี้ยงตามแบบฟอร์มที่กาหนด และรายงานให้กรมปศุสัตว์ได้
 เงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นฟาร์มเครือข่าย
1. เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี
1.1 เกษตรกรหรื อกลุ่ มเกษตรกรต้องขอจดทะเบียนชื่อฟาร์มหรือชื่อกลุ่ ม ทาเครื่องหมายฟาร์ม
อักษรย่อของฟาร์ม และหมายเลขประจาตัวโคทุกตัว และจะต้องดาเนินการขอขึ้นทะเบียนโค
เนื้อทุกตัวในฟาร์ม
1.2 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจโรคโคประจาปีในฝูงเป็นรายตัว
จากสัตวแพทย์ จานวน 2 โรค คือ โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) และวัณโรค (Bovine
tuberculosis)
1.3 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีโรงเรือนหรือคอกเลี้ยงสัตว์ที่สะอาด เป็นสัดส่วน
1.4 เกษตรกรหรือกลุ่ มเกษตรกรจะต้องดาเนินการจัดเก็ บ บันทึกข้อมูล การจัดการฟาร์มลงใน
แบบฟอร์มที่กาหนด และรายงานให้กรมปศุสัตว์ ทราบอย่างต่อเนื่อง กรณีที่เกษตรกรเครือข่าย
ไม่จัดส่งข้อมูลนานติดต่อกัน 3 เดือน จะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะต้องถูก
เพิกถอนสิทธิ์การเป็นเครือข่ายกรมปศุสัตว์ และถูกระงับสิทธิ์การขอสมัครเข้าโครงการเครือข่าย
ใหม่ นาน 2 ปี
1.5 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรจะต้องดาเนินการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิทั้งภายในและภายนอกตาม
โปรแกรมของกรมปศุสัตว์เป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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1.6 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีแปลงหญ้า หรือมีแหล่งอาหารสาหรับโคอย่างเพียงพอ เพื่อ
จะได้มีการใช้ประโยชน์แบบหมุนเวียนหรือมีการพักแปลง ตัดแต่งตอ ปลูกซ่อม ใช้ตัดให้กินสด
หรือตัดเก็บไว้เป็นเสบียงสารองในช่วงฤดูแล้ง
1.7 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเลี้ยงดูและเอาใจใส่ ดูแลสัตว์เป็นอย่างดี
1.8 ส านั ก พั ฒ นาพั น ธุ์ สั ต ว์ โดยกลุ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นาโคเนื้ อ จะด าเนิ น การขออนุ มั ติ ก รมปศุ สั ต ว์
จาหน่ายพ่อพันธุ์โ คเนื้อให้ แก่เครือข่ายเพื่อใช้ในคุมฝูงแม่โ คผลิตลู กจาหน่าย ผลิตลู กเพื่อขุน
จาหน่าย หรือเพื่อยกระดับสายเลือดโค โดยจะดาเนินการทยอยจาหน่ายให้ตามความเหมาะสม
และตามศักยภาพของเครือข่าย หากเกษตรกรได้รับการอนุมัติจาหน่ายโคพ่อพันธุ์จะต้องเลี้ยง
และใช้ประโยชน์จากโคพ่อพันธุ์ในการผสมกับฝูงแม่โคที่มีอยู่ และโคพ่อพันธุ์นั้นจะต้องอยู่ใน
กรรมสิทธิ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยก่วา 2 ปี มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือ
กับกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเป็นเครือข่าย และตัดสิทธิ์ในการซื้อพันธุ์สัตว์ของกรม
ปศุสัตว์ในโอกาสต่อไป รวมถึงการถูกระงับสิทธิ์การขอสมัครเข้าโครงการเครือข่ายใหม่ นาน 2
ปี ยกเว้นกรณีที่พ่อพันธุ์ที่ได้รับการจาหน่ายนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพหรือความสมบูรณ์พันธุ์ ซึ่ง
ต้องมีหนังสือรับรองจากสัตวแพทย์ผู้ดูแล
2. เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
2.1 เกษตรกรต้องขอจดทะเบียนชื่อฟาร์ม ทาเครื่องหมายฟาร์ม อักษรย่อของฟาร์ม และหมายเลข
ประจาตัวโคทุกตัว และจะต้องดาเนินการขอขึ้นทะเบียนโคเนื้อทุกตัวในฟาร์ม
2.2 เกษตรกรจะต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจโรคโคประจาปีในฝูงเป็นรายตัวจากสัตวแพทย์
จานวน 2 โรค คือ โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) และวัณโรค (Bovine tuberculosis)
2.3 เกษตรกรจะต้องมีโรงเรือนหรือคอกเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัดส่วน สามารถควบคุมการผสมพันธุ์ให้
เป็นไปตามแผนได้ ซึ่งคอกสัตว์ควรมีสัตว์ในแต่ละคอกไม่เกิน 30 ตัวต่อคอก มีรางอาหาร มีคอก
คัดหรือซองบังคับสัตว์สาหรับทาวัคซีน ถ่ายพยาธิ วัดสัดส่วนร่างกาย ชั่งน้าหนักโค เป็นต้น
2.4 เกษตรกรจะต้องไม่ยอมให้มีการผสมใกล้ชิด เช่น พ่อกับลูก และระหว่างพี่น้องเดียวกัน การผสม
พันธุ์ ต้องใช้แผนการผสมพันธุ์ที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์กาหนดไว้ ไม่นาพ่อโคตัวอื่น และหรือพ่อ
โคพันธุ์อื่นเข้าไปเลี้ยงรวมกับฝูงแม่พันธุ์ดังกล่าว หากเปลี่ยนพ่อพันธุ์ตัวใหม่จะต้องมีระยะเวลา
ห่างจากพ่อตัวแรกอย่างน้อย 30 วัน เพื่อที่จะทราบว่าลูกที่เกิดมาจากพ่อตัวใด ในฝูงผสมพันธุ์
ควรมีแม่พันธุ์ไม่เกิน 30 ตัว
2.5 เกษตรกรจะต้องดาเนินการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล การจัดการฟาร์มลงในแบบฟอร์มที่กาหนด
หรือลงในโปรแกรมฐานข้อมูล e-breeding หรือโปรแกรม Herd Magic ของกรมปศุสัตว์ หรือ
โปรแกรมจั ดเก็บ ข้อมูลอื่น และรายงานให้ กรมปศุสัตว์ ทราบอย่างต่อเนื่ อง กรณีที่เกษตรกร
เครือข่ายไม่จัดส่งข้อมูลนานติดต่อกัน 3 เดือน จะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะ
ถูก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ์ การเป็ น เครือ ข่ ายโคเนื้ อกรมปศุสั ต ว์ และจะถู ก ระงับ สิ ทธิ์ ก ารขอเข้ าร่ ว ม
โครงการเครือข่ายใหม่ นาน 2 ปี
2.6 เกษตรกรจะต้องดาเนินการฉีดวัคซีน ถ่ ายพยาธิทั้งภายในและภายนอกตามโปรแกรมของกรม
ปศุสัตว์เป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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2.7 เกษตรกรจะต้องมีแปลงหญ้า หรือมีแหล่งอาหารสาหรับโคอย่างเพียงพอ เพื่อจะได้มีการใช้
ประโยชน์แบบหมุนเวียนหรือมีการพักแปลง ตัดแต่งตอ ปลูกซ่อม ใช้ตัดให้กินสด หรือตัดเก็บไว้
เป็นเสบียงสารองในช่วงฤดูแล้ง
2.8 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเลี้ยงดูและเอาใจใส่ ดูแลสัตว์เป็นอย่างดี
2.9 ส านั ก พั ฒ นาพั น ธุ์ สั ต ว์ โดยกลุ่ ม วิ จั ยและพั ฒ นาโคเนื้ อจะด าเนิน การขออนุ มั ติ ก รมปศุ สั ต ว์
จาหน่ ายโคเนื้ อให้ แก่ฟาร์มเครือข่ายเพื่อใช้ในผลิตและการปรับปรุงพันธุ์ โดยจะดาเนินการ
ทยอยจาหน่ายโคเนื้อ (พ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์) ให้ตามความเหมาะสมและตามศักยภาพของฟาร์ม
เครือข่าย หากเกษตรกรได้รับการอนุมัติจาหน่ายแม่พันธุ์โคให้แล้ว แม่โคจะต้องอยู่ในกรรมสิทธิ์
ของเกษตรกรเครือข่าย ไม่น้อยก่ว า 3 ปี หากเกษตรกรได้รับการอนุมัติจาหน่ายโคพ่อพันธุ์
จะต้องเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากโคพ่อพันธุ์ในการผสมกับฝูงแม่โคที่มีอยู่ และโคพ่อพันธุ์นั้น
จะต้องอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยก่วา 2 ปี มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ให้
ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเป็นเครือข่าย และตัดสิทธิ์ในการซื้อพั นธุ์
สัตว์ของกรมปศุสัตว์ในโอกาสต่อไป รวมถึงการถูกระงับสิทธิ์การขอเข้าร่วมโครงการเครือข่าย
ใหม่ นาน 2 ปี ยกเว้น กรณีที่แม่พันธุ์ที่ได้รับการจาหน่ายนั้นมีปัญหาด้านสุ ขภาพหรือความ
สมบูรณ์พันธุ์ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองจากสัตวแพทย์ผู้ดูแลฟาร์ม
3. เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
3.1 เกษตรกรหรื อกลุ่ มเกษตรกรต้องขอจดทะเบียนชื่อฟาร์มหรือชื่อกลุ่ ม ทาเครื่องหมายฟาร์ม
อักษรย่อของฟาร์ม และหมายเลขประจาตัวโคทุกตัว และจะต้องดาเนินการขอขึ้นทะเบียนโค
เนื้อทุกตัวในฟาร์ม
3.2 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจโรคโคประจาปีในฝูงเป็นรายตัว
จากสัตวแพทย์ จานวน 2 โรค คือ โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) และวัณโรค (Bovine
tuberculosis)
3.3 เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือชมรม หรือสมาคมผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง จะต้องมีโรงเรือนหรือ
คอกเลี้ยงสัตว์ที่สะอาด เป็นสัดส่วน แยกระหว่างโรงเรือนและที่พักอาศัยชัดเจน
3.4 เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือชมรม หรือสมาคมผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง จะต้องดาเนินการจัดเก็บ
บันทึกข้อมูล การจัดการฟาร์มลงในแบบฟอร์มที่กาหนด และรายงานให้กรมปศุสัตว์ ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง กรณีที่เกษตรกรเครือข่ายไม่จัดส่งข้อมูลนานติดต่อกัน 3 เดือน จะถือว่าไม่ให้ความ
ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์การเป็นเครือข่ายกรมปศุสัตว์
3.5 เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือชมรม หรือสมาคมผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง จะต้องดาเนินการฉีด
วัคซีน ถ่ายพยาธิภายทั้งนอกและภายในตามโปรแกรมของกรมปศุสัตว์เป็นประจาทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง
3.6 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีแปลงหญ้า หรือมีแหล่งอาหารสาหรับโคอย่างเพียงพอ เพื่อ
จะได้มีการใช้ประโยชน์แบบหมุนเวียนหรือมีการพักแปลง ตัดแต่งตอ ปลูกซ่อม ใช้ตัดให้กินสด
หรือตัดเก็บไว้เป็นเสบียงสารองในช่วงฤดูแล้ง
3.7 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเลี้ยงดูและเอาใจใส่ ดูแลสัตว์เป็นอย่างดี
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3.8 กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อจะดาเนินการขออนุมัติกรมปศุสัตว์จาหน่ายพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์โค
พื้นเมืองให้แก่เครือข่าย เพื่อใช้พ่อพันธุ์ในคุมฝูงแม่โคผลิตลูกจาหน่าย หรือเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ตัว สั ต ว์ ด้า นประเพณี วั ฒ นธรรม และกีฬ า โดยจะด าเนิ น การทยอยจ าหน่ า ยให้ ตามความ
เหมาะสมและตามศักยภาพของเครือข่าย หากเกษตรกรได้รับการอนุมัติจาหน่ายโคพ่อพันธุ์
จะต้องเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากโคพ่อพันธุ์ ในการผสมกับฝูงแม่โคที่มีอยู่ และโคพ่อพันธุ์นั้นจ่อ
ต้องอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยก่วา 2 ปี หากเกษตรกรได้รับการ
อนุมัติจาหน่ายแม่พันธุ์โคให้จะต้องอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรเครือข่าย ไม่น้อยก่วา 3 ปี
มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเป็นเครือข่าย และ
ตัดสิทธิ์ในการซื้อพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์ในโอกาสต่อไป ยกเว้นกรณีที่พ่อพันธุ์ที่ได้รับการ
จาหน่ายนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพหรือความสมบูรณ์พันธุ์ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองจากสัตวแพทย์
ผู้ดูแล
 การจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงาน
 เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี
สาหรับฟาร์มเครือข่ายการใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยีมีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
จะต้องใช้ในการเก็บบันทึกและจัดทารายงาน (เอกสารแนบท้ายเล่ม) ดังนี้
1. ใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
2. แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนชื่อฟาร์มและเครื่องหมายฟาร์ม
3. สมุดทะเบียนสถิติโคประจาฟาร์ม หรือ Herd Book ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 1
4. แบบขอขึ้นทะเบียนโคเนื้อ ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 2
5. แบบฟอร์มการรายงานผลการผสมพันธุ์โคเนื้อ ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 3
6. แบบฟอร์มการรายงานขายโค/โคตาย ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 4
7. แบบฟอร์มการแจ้งเกิดลูกโค ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 5
8. แบบฟอร์มการแจ้งน้าหนักเกิดลูกโคหย่านม ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 6
การส่งข้อมูลสาหรับฟาร์มเครือข่ายการใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี
1. รายงานตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 1 ให้เก็บไว้ประจาฟาร์ม แสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจ
เยี่ยมฟาร์ม
2. รายงานตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 2 ให้ส่งทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติเป็นฟาร์มเครือข่าย
โคเนื้อที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
3. รายงานตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 3, 4, 5 และ 6 ทาการบันทึกเมื่อมีการจัดการอย่างใด
อย่างหนึ่งในฟาร์มตามแบบฟอร์ม ส่งให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ทุกวันที่ 5 ของเดือน หรือส่งไฟล์ข้อมูลไปที่
เมล : breeding3@dld.go.thทุกวันที่ 5 ของเดือน
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 เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
สาหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานของฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และ
ขยายพันธุ์โคเนื้อ (ตามเอกสารที่แนบท้ายเล่ม) ดังนี้
1. ใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
2. แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนชื่อฟาร์มและเครื่องหมายฟาร์ม
3. โปรแกรมฐานข้อมูล e-breeding หรือโปรแกรม Herd Magic ของกรมปศุสัตว์ หรือโปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลอื่น ซึ่งสามารถติดต่อขอใช้โปรแกรมได้จากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ หรือสถานีวิจัยฯ ที่กากับดูแล
4. สมุดทะเบียนสถิติโคประจาฟาร์ม หรือ Herd Book ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 1
5. แบบขอขึ้นทะเบียนโคเนื้อ ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 2
6. แบบฟอร์มการรายงานผลการผสมพันธุ์โคเนื้อ ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 3
7. แบบฟอร์มการรายงานขายโค/โคตาย ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 4
8. แบบฟอร์มการแจ้งเกิดลูกโค ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 5
9. แบบฟอร์มการแจ้งน้าหนักลูกโคหย่านม ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 6
10. แบบฟอร์มการแจ้งน้าหนักลูกโคเมื่ออายุ 1 ปี ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 7
การส่งข้อมูลสาหรับฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์โคเนื้อ
1. หากใช้โปรแกรมฐานข้อมูล e-breeding ไม่ต้องจัดส่ งแต่ให้ กรอกเป็นประจาตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจิงภายในฟาร์ม เช้น การผสมพันธุ์ การคลอด น้าหนักแรกเกิด การหย่านม เป็นต้น
เนื่องจากเป็นโปรแกรมระบบอัตโนมัติบนเวบไซด์
2. หากใช้โปรแกรม Herd Magic ของกรมปศุสัตว์ หรือโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลอื่น ให้บันทึกข้ อมูล
ลงบนแผ่ น CD ส่ ง ที่ ก ลุ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นาโคเนื้ อ ทุ ก วั น ที่ 5 ของเดื อ น หรื อ ส่ ง ไฟล์ ข้ อ มู ล ไปที่ เ มล :
breeding3@dld.go.th ทุกวันที่ 5 ของเดือน
3. รายงานตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 1 ให้เก็บไว้ประจาฟาร์ม แสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจ
เยี่ยมฟาร์ม
4. รายงานตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 2 ให้ ส่งทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติเป็นฟาร์ม
เครือข่ายโคเนื้อที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
5. รายงานตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 3, 4, 5, 6 และ 7 ทาการบันทึกเมื่อมีการจัดการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในฟาร์มตามแบบฟอร์ม ส่งให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ทุกวันที่ 5 ของเดือน หรือส่งไฟล์ข้อมูล
ไปที่เมล : breeding3@dld.go.th ทุกวันที่ 5 ของเดือน

สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสตั ว์
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 เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
1. ใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
2. แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนชื่อฟาร์มและเครื่องหมายฟาร์ม
3. สมุดทะเบียนสถิติโคประจาฟาร์ม หรือ Herd Book ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 1
4. แบบขอขึ้นทะเบียนโคเนื้อ ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 2
5. แบบฟอร์มการรายงานผลการผสมพันธุ์โคเนื้อ ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 3
6. แบบฟอร์มการรายงานขายโค/โคตาย ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 4
7. แบบฟอร์มการแจ้งเกิดลูกโค ตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 5
การส่งข้อมูลสาหรับฟาร์มเครือข่ายอนุรักษ์โคพื้นเมือง
1. รายงานตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 1 ให้เก็บไว้ประจาฟาร์ม แสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจ
เยี่ยมฟาร์ม
2. รายงานตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 2 ให้ส่งทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติเป็นฟาร์มเครือข่าย
โคเนื้อที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
3. รายงานตามแบบฟอร์ม โคเนื้อหมายเลข 3, 4 และ 5 ทาการบันทึกเมื่อมีการจัดการอย่างใดอย่าง
หนึ่งในฟาร์มตามแบบฟอร์ม ส่งให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ทุกวันที่ 5 ของเดือน หรือส่งไฟล์ข้อมูลไปที่เมล :
breeding3@dld.go.thทุกวันที่ 5 ของเดือน

สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสตั ว์

สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสตั ว์
แบบฟอร์มโคเนื้อหมายเลข 1

ทะเบียนสถิตโิ คประจาฟาร์ม (Herd Book)
เมือ่ แรกเกิด
ชั่งเมือ่ หย่านม(200วัน)
ชั่งเมือ่ 400 วัน
เมือ่ จาหน่าย
ที่ เบอร์ เพศ วันเกิด เบอร์พอ่ เบอร์แม่ สี เขา พันธุ์
เหตุผล
วันที่ นน. สูง อก ยาว วันที่ นน. สูง อก ยาว วันที่ นน. สูง อก ยาว วันที่ ราคา นน. สูง อก ยาว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โคพันธุ์

ทีอ่ ยู่

ชื่อฟาร์ม
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23
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ชื่อฟาร์ม

แบบฟอร์มขอขึน้ ทะเบียนโคเนื้อ

แบบฟอร์มโคเนื้อหมายเลข 2

ที่อยู่
โคพันธุ์
ที่

เบอร์

เพศ วันเกิด

เบอร์พ่อ

เบอร์แม่ สี

เขา

พันธุ์

เมื่อแรกเกิด
วันที่ นน. สูง อก ยาว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ...................................
....../......../......

สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสตั ว์
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1
2
3
4
5
6
7

ที่

เบอร์แม่

โคพันธุ์

ทีอ่ ยู่

ชื่อฟาร์ม

น้าหนัก

เมือจัดฝูงผสมพันธุ์
สูง
รอบอก
ยาว

แบบฟอร์มโคเนื้อหมายเลข 3

ลงชื่อ...........................................................
......../.........../..............

ผลการ กาหนด
วัน
ผสมครั้งที่ 4
ผสมครั้งที่ 3
ผสมครั้งที่ 2
ผสมครั้งที่ 1
เบอร์พอ่ วันทีผ่ สม เบอร์พอ่ วันทีผ่ สม เบอร์พอ่ วันทีผ่ สม เบอร์พอ่ วันทีผ่ สม ตรวจท้อง ตรวจท้อง คลอด

แบบฟอร์มการรายงานผลการผสมพันธุโ์ คเนือ้
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ชื่อฟาร์ม

แบบฟอร์มการรายงานโคตาย/ขายโค

แบบฟอร์มโคเนื้อหมายเลข 4

ที่อยู่
โคพันธุ์

ที่

เบอร์สัตว์

เพศ

น.น.(กก.)

สะโพกสูง(ซม.)

ลาตัวยาว(ซม.)

รอบอก(ซม.)

สาเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลงชื่อ...........................................................
......../.........../..............

สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสตั ว์

ผู้ซื้อ

ว/ด/ป
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ชื่อฟาร์ม

แบบฟอร์มการแจ้งเกิดลูกโค

แบบฟอร์มโคเนื้อหมายเลข 5

ที่อยู่
โคพันธุ์

ที่

เบอร์สัตว์

เพศ

วันเกิด

เบอร์พ่อ

เบอร์แม่

น.น.(กก.)

รอบอก(ซม.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ...........................................................
......../.........../..............

สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสตั ว์

สี
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ชื่อฟาร์ม

แบบฟอร์มการแจ้งน้าหนักเกิดลูกโคหย่านม

แบบฟอร์มโคเนื้อหมายเลข 6

ที่อยู่
โคพันธุ์

ที่

เบอร์สัตว์

เพศ

วันเกิด

เบอร์พ่อ

เบอร์แม่

น.น.(กก.)

รอบอก(ซม.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ...........................................................
......../.........../..............

สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสตั ว์

สี
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ชื่อฟาร์ม

แบบฟอร์มการแจ้งน้าหนักเกิดลูกโคเมื่ออายุ 1 ปี

แบบฟอร์มโคเนื้อหมายเลข 7

ที่อยู่
โคพันธุ์

ที่

เบอร์สัตว์

เพศ

ว/ด/ป เกิด

เบอร์พ่อ

เบอร์แม่

น.น.(กก.)

รอบอก(ซม.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ...........................................................
......../.........../..............

สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสตั ว์

สี

