
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

แพะเพศผู้ 

๑. เป็นแพะเพศผู้ลูกผสมพ้ืนเมืองที่มีสายเลือดของพันธุ์แองโกลนูเบียน หรือสายเลือดพันธุ์บอร์ หรือ

สายเลือดพันธุ์ซาแนน 

๒. มีอายุระหว่าง ๘ – ๒๔ เดือน 

๓. มีขนาดน้้าหนักไม่ต่้ากว่า ๒๒ กิโลกรัม 

๔. มีคุณสมบัติและลักษณะถูกต้องตามเกณฑ์แนวพันธุ์ 

๕. มีอวัยวะสืบพันธุ์สมบูรณ์ เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นพ่อพันธุ์ 

๖. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการผิดปกติ 

๗. แพะทุกตัวต้องมาจากฟาร์มที่รับรองปลอดโรคบลูเซลโลซีสจากกรมปศุสัตว์ หรือแพะที่ให้ผลลบต่อโรคบลู

เซลโรซีสในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน ณ วันส่งมอบ 

๘. แพะทุกตัวต้องมีผลการตรวจรับรองจากห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ว่าไม่เป็นโรค Caprine Artritis 

Encephalitis (CAE) ภายในเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน ณ วันส่งมอบ 

๙. ต้องมีเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ และมีบัตรประจ้าตัวสัตว์ตามระบบการท้าเครื่องหมาย และข้ึนทะเบียน

สัตว์แห่งชาติ (NID) 

๑๐. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ทั้ง ๓ ชนิด (A,O และ Asia 1) ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน และ

ไม่เกิน ๙๐ วัน ณ วันส่งมอบ โดยมีบันทึกในบัตรประจ้าตัวสัตว์ 

๑๑. ได้รับการก้าจัดพยาธิในทางเดินอาหารและพยาธิภายนอก ไม่เกิน ๑ เดือน ณ วันส่งมอบ โดยมีการบันทึก

ในบัตรประจ้าตัวสัตว์ 

๑๒. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่แพะตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึง

สถานที่ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบแพะไปแล้วภายใน ๑๔ วัน หากพบว่าแพะป่วยหรือตายด้วยโรค 

Caprine Artritis Encephalitis (CAE) โรค Melioidosis และโรค Brucellosis ทางผู้ขายจะต้อง

เปลี่ยนตัวแพะให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิม ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์แจ้งให้ผู้ขายทราบ  

โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

แพะเพศเมียพ้ืนเมือง 

๑. เป็นแพะเพศเมียพันธุ์พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ 

๒. มีอายุระหว่าง ๙ – ๒๔ เดือน 

๓. มีขนาดน้้าหนักไม่ต่้ากว่า ๑๖ กิโลกรัม 

๔. มีคุณสมบัติและลักษณะถูกต้องตามเกณฑ์แนวพันธุ์ 

๕. มีอวัยวะสืบพันธุ์สมบูรณ์ เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ 

๖. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการผิดปกติ 

๗. แพะทุกตัวต้องมาจากฟาร์มที่รับรองปลอดโรคบลูเซลโลซีสจากกรมปศุสัตว์ 

๘. แพะทุกตัวต้องมีผลการตรวจรับรองจากห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ว่าไม่เป็นโรค Melioidosis และ

โรค Caprine Artritis Encephalitis (CAE) ภายในเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน ณ วันส่งมอบ 

๙. ต้องมีเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ และมีบัตรประจ้าตัวสัตว์ตามระบบการท้าเครื่องหมาย และข้ึนทะเบียน

สัตว์แห่งชาติ (NID) 

๑๐. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ทั้ง ๓ ชนิด (A,O และ Asia 1) ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน และ

ไม่เกิน ๙๐ วัน ณ วันส่งมอบ โดยมีบันทึกในบัตรประจ้าตัวสัตว์ 

๑๑. ได้รับการก้าจัดพยาธิในทางเดินอาหารและพยาธิภายนอก ไม่เกิน ๑ เดือน ณ วันส่งมอบ โดยมีการบันทึก

ในบัตรประจ้าตัวสัตว์ 

๑๒. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่แพะตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึง

สถานที่ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบแพะไปแล้วภายใน ๓๐ วัน หากพบว่าแพะป่วยหรือตายด้วยโรค

ต่างๆ ทางผู้ขายจะต้องเปลี่ยนตัวแพะให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิม ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์

แจ้งให้ผู้ขายทราบ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

แพะเพศผู้พื้นเมือง 

๑. เป็นแพะเพศผู้พันธุ์พื้นเมืองพันธุ์แท้ 

๒. มีอายุระหว่าง ๙ – ๒๔ เดือน 

๓. มีขนาดน้้าหนักไม่ต่้ากว่า ๒๐ กิโลกรัม 

๔. มีคุณสมบัติและลักษณะถูกต้องตามเกณฑ์แนวพันธุ์ 

๕. มีอวัยวะสืบพันธุ์สมบูรณ์ เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นพ่อพันธุ์ 

๖. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการผิดปกติ 

๗. แพะทุกตัวต้องมาจากฟาร์มที่รับรองปลอดโรคบลูเซลโลซีสจากกรมปศุสัตว์ 

๘. แพะทุกตัวต้องมีผลการตรวจรับรองจากห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ว่าไม่เป็นโรค Melioidosis และ

โรค Caprine Artritis Encephalitis (CAE) ภายในเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน ณ วันส่งมอบ 

๙. ต้องมีเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ และมีบัตรประจ้าตัวสัตว์ตามระบบการท้าเครื่องหมาย และข้ึนทะเบียน

สัตว์แห่งชาติ (NID) 

๑๐. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ทั้ง ๓ ชนิด (A,O และ Asia 1) ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน และ

ไม่เกิน ๙๐ วัน ณ วันส่งมอบ โดยมีบันทึกในบัตรประจ้าตัวสัตว์ 

๑๑. ได้รับการก้าจัดพยาธิในทางเดินอาหารและพยาธิภายนอก ไม่เกิน ๑ เดือน ณ วันส่งมอบ โดยมีการบันทึก

ในบัตรประจ้าตัวสัตว์ 

๑๒. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่แพะตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึง

สถานที่ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบแพะไปแล้วภายใน ๓๐ วัน หากพบว่าแพะป่วยหรือตายด้วยโรค

ต่างๆ ทางผู้ขายจะต้องเปลี่ยนตัวแพะให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิม ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์

แจ้งให้ผู้ขายทราบ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

แพะเพศเมีย 

๑. เป็นแพะเพศผู้ลูกผสมพ้ืนเมืองที่มีสายเลือดของพันธุ์แองโกลนูเบียน หรือสายเลือดพันธุ์บอร์ หรือ

สายเลือดพันธุ์ซาแนน 

๒. มีอายุระหว่าง ๖ – ๒๔ เดือน 

๓. มีขนาดน้้าหนักไม่ต่้ากว่า ๑๗ กิโลกรัม 

๔. มีคุณสมบัติและลักษณะถูกต้องตามเกณฑ์แนวพันธุ์ 

๕. มีอวัยวะสืบพันธุ์สมบูรณ์ เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ 

๖. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการผิดปกติ 

๗. แพะทุกตัวต้องมาจากฟาร์มที่รับรองปลอดโรคบลูเซลโลซีสจากกรมปศุสัตว์ หรือแพะที่ให้ผลลบต่อโรคบลู

เซลโรซีสในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน ณ วันส่งมอบ 

๘. แพะทุกตัวต้องมีผลการตรวจรับรองจากห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ว่าไม่เป็นโรค Caprine Artritis 

Encephalitis (CAE) ภายในเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน ณ วันส่งมอบ 

๙. ต้องมีเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ และมีบัตรประจ้าตัวสัตว์ตามระบบการท้าเครื่องหมาย และข้ึนทะเบียน

สัตว์แห่งชาติ (NID) 

๑๐. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ทั้ง ๓ ชนิด (A,O และ Asia 1) ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน และ

ไม่เกิน ๙๐ วัน ณ วันส่งมอบ โดยมีบันทึกในบัตรประจ้าตัวสัตว์ 

๑๑. ได้รับการก้าจัดพยาธิในทางเดินอาหารและพยาธิภายนอก ไม่เกิน ๑ เดือน ณ วันส่งมอบ โดยมีการบันทึก

ในบัตรประจ้าตัวสัตว์ 

๑๒. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่แพะตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึง

สถานที่ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบแพะไปแล้วภายใน ๑๔ วัน หากพบว่าแพะป่วยหรือตายด้วยโรค 

Caprine Artritis Encephalitis (CAE) โรค Melioidosis และโรค Brucellosis ทางผู้ขายจะต้อง

เปลี่ยนตัวแพะให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิม ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์แจ้งให้ผู้ขายทราบ  

โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

แพะนมเพศเมีย 

๑. เป็นแพะเพศเมีย พันธุ์ซาแนนพันธุ์แท้ อัลไพน์ ทอกเก็นเบอร์กหรือลูกผสม ระดับสายเลือดไม่ต่้ากว่า 

๖๒.๕ % 

๒. มีคุณสมบัติและลักษณะถูกต้องตามเกณฑ์แนวพันธุ์ 

๓. มีอายุระหว่าง ๖ – ๒๔ เดือน 

๔. มีขนาดน้้าหนักไม่ต่้ากว่า ๒๕ กิโลกรัม 

๕. แพะทุกตัวต้องมาจากฟาร์มที่รับรองปลอดโรคบลูเซลโลซีสจากกรมปศุสัตว์ 

๖. แพะทุกตัวต้องมีผลการตรวจรับรองจากห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ว่าไม่เป็นโรค Melioidosis และ

โรค Caprine Artritis Encephalitis (CAE) ภายในเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน ณ วันส่งมอบ 

๗. ต้องมีเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ และมีบัตรประจ้าตัวสัตว์ตามระบบการท้าเครื่องหมาย และข้ึนทะเบียน

สัตว์แห่งชาติ (NID) 

๘. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ทั้ง ๓ ชนิด (A,O และ Asia 1) ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน และ

ไม่เกิน ๙๐ วัน ณ วันส่งมอบ โดยมีบันทึกในบัตรประจ้าตัวสัตว์ 

๙. ได้รับการก้าจัดพยาธิในทางเดินอาหารและพยาธิภายนอก ไม่เกิน ๑ เดือน ณ วันส่งมอบ โดยมีการบันทึก

ในบัตรประจ้าตัวสัตว์ 

๑๐. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่แพะตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึง

สถานที่ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบแพะไปแล้วภายใน ๓๐ วัน หากพบว่าแพะป่วยหรือตายด้วยโรค

ต่างๆ ทางผู้ขายจะต้องเปลี่ยนตัวแพะให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิม ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์

แจ้งให้ผู้ขายทราบ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

แพะนมเพศผู้ 

๑. เป็นแพะเพศผู้ พันธุ์ซาแนนพันธุ์แท้ หรือลูกผสมซาแนน ระดับสายเลือดไม่ต่้ากว่า ๘๕ % 

๒. มีคุณสมบัติและลักษณะถูกต้องตามเกณฑ์แนวพันธุ์ 

๓. มีอายุระหว่าง ๘ – ๒๔ เดือน 

๔. มีขนาดน้้าหนักไม่ต่้ากว่า ๓๐ กิโลกรัม 

๕. แพะทุกตัวต้องมาจากฟาร์มที่รับรองปลอดโรคบลูเซลโลซีสจากกรมปศุสัตว์ 

๖. แพะทุกตัวต้องมีผลการตรวจรับรองจากห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ว่าไม่เป็นโรค Melioidosis และ

โรค Caprine Artritis Encephalitis (CAE) ภายในเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน ณ วันส่งมอบ 

๗. ต้องมีเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ และมีบัตรประจ้าตัวสัตว์ตามระบบการท้าเครื่องหมาย และข้ึนทะเบียน

สัตว์แห่งชาติ (NID) 

๘. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ทั้ง ๓ ชนิด (A,O และ Asia 1) ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน และ

ไม่เกิน ๙๐ วัน ณ วันส่งมอบ โดยมีบันทึกในบัตรประจ้าตัวสัตว์ 

๙. ได้รับการก้าจัดพยาธิในทางเดินอาหารและพยาธิภายนอก ไม่เกิน ๑ เดือน ณ วันส่งมอบ โดยมีการบันทึก

ในบัตรประจ้าตัวสัตว์ 

๑๐. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่แพะตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึง

สถานที่ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบแพะไปแล้วภายใน ๓๐ วัน หากพบว่าแพะป่วยหรือตายด้วยโรค

ต่างๆ ทางผู้ขายจะต้องเปลี่ยนตัวแพะให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิม ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์

แจ้งให้ผู้ขายทราบ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

 


