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ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว   

เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้า  ออก  ผ่าน   
หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  ตามมาตรา  ๒๒   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  อันจะส่งผลให้การป้องกัน  
และควบคุมโรคระบาดมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบ
ให้ถือปฏิบัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  
เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ 
“เขตโรคระบาดชั่วคราว”  หมายความว่า  เขตโรคระบาดชั่วคราวตามที่สัตวแพทย์ประกาศกําหนด

โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“เขตโรคระบาด”  หมายความว่า  เขตโรคระบาดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนด  

โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“เขตเฝ้าระวังโรคระบาด”  หมายความว่า  เขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ประกาศกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“เขตควบคุมโรคระบาด  เขตปลอดโรคระบาด  หรือเขตกันชนโรคระบาด”  หมายความว่า  

เขตควบคุมโรคระบาด  เขตปลอดโรคระบาด  หรือเขตกันชนโรคระบาดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“สัตวแพทย์ประจําท้องที่”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ
ประจําในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 

“สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขต”  หมายความว่า  ปศุสัตว์จังหวัด  ปศุสัตว์อําเภอ  
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์  หรือสัตวแพทย์ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนด  ประจําท้องที่ที่มีการประกาศเป็นเขต
โรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 

“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
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“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ซึ่งได้ระบุชนิดของสัตว์ไว้ใน
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 

“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ซึ่งได้ระบุชนิด   
ของซากสัตว์ไว้ในประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 

“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“การตรวจโรคระบาด”  หมายความว่า  การตรวจสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์ซากสัตว์ทั้งทางกายภาพ

และหรือทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อค้นหาหรือทราบว่าเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด 
“การทําลายเชื้อโรคระบาด”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรคระบาด

เช่น  การใช้สารเคมีภัณฑ์หรือความร้อนกับวัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะ
บรรทุกสัตว์  อาคารสถานท่ี  ภาชนะสิ่งห่อหุ้ม  หรือกักขัง  รวมตลอดถึงการกระทําที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ 

ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด   

หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 
 

 

ข้อ ๕ เม่ือมีการประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวัง  
โรคระบาดแล้ว  หากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตดังกล่าว  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางรับคําขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์โดยให้
ตรวจสอบและดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์
หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย 
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือตามที่กําหนดไว้ในประกาศหรือระเบียบอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีเขตโรคระบาดชั่วคราวและเขตโรคระบาดให้ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคระบาดชนิดเดียวกันกับโรคระบาดที่ระบุไว้ในประกาศด้วย  และให้กักสัตว์ไว้ดูอาการเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า  ๒๑  วันนับถัดจากวันที่ฉีดวัคซีนเป็นต้นไป 

(๒) เม่ือดําเนินการตาม  (๑)  ครบถ้วนแล้วให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง  ส่งรายงานผล  
การตรวจสอบและดําเนินการเป็นหนังสือไปยังสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตปลายทาง 

(๓) สัตวแพทย์ประจําท้องที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตปลายทางพิจารณาและลงนาม 
ในหนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  
หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  แล้วส่งให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางโดยวิธีด่วนที่สุด  เช่น  โทรสาร  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
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(๔) สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางหรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายไปทําการตรวจโรคระบาดสัตว์
หรือซากสัตว์ที่ได้รับอนุญาต  พร้อมทั้งให้มีการทําลายเชื้อโรคระบาดตามที่กําหนด  เม่ือดําเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้มอบหนังสืออนุญาตให้กับผู้ขออนุญาตเคลื่อนย้าย 

ในกรณีการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวัง
โรคระบาด  หากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตซึ่งมีหน้าที่เป็นทั้งสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง
และสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทาง  ให้ดําเนินการตามข้อ  (๑)  และ  (๔)  โดยอนุโลม   

ในกรณีเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่น  
ให้ออกใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  (แบบ  ร.๔)  เพื่อเป็นเอกสารประกอบ  
การเคลื่อนย้ายแนบไปกับหนังสืออนุญาตดังกล่าว  โดยประทับตรายางข้อความ  “เอกสารประกอบการเคลื่อนย้าย”  
ไว้บริเวณด้านบนขวามือของแบบ  ร.  ๔  นั้นด้วย  หรือหากปลายทางเป็นเขตโรคระบาด  หรือเขตควบคุม
โรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาด  หรือเขตกันชนโรคระบาด  ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดี
กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายด้วย  หรือหากพื้นที่ต้นทางเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว  
เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบประจําเขตด้วย 

หนังสืออนุญาต  หากเป็นสําเนาให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางรับรองสําเนาก่อนมอบให้กับ
ผู้ขออนุญาต 

(๕) การดําเนินการอื่น ๆ  เก่ียวกับวิธีการ  เง่ือนไขในการอนุญาตการป้องกันโรค  การตรวจโรค
และการดําเนินการเม่ือสัตว์หรือซากสัตว์ถึงปลายทาง  ให้เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรค
ในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วย 
การเคลื่อนย้ายสัตว์  หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิด
ปากและเท้าเป่ือย  ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
หรือระเบียบอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในหรือออกจากเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด 

หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 
 

 

ข้อ ๖ เม่ือมีการประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวัง  
โรคระบาดแล้ว  หากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในหรือออกจากเขตดังกล่าวให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตนั้น  รับคําขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
โดยให้ตรวจสอบและดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไข  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรค  และทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์
หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย 
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือตามที่กําหนดไว้ในประกาศหรือระเบียบอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีเขตโรคระบาดช่ัวคราวและเขตโรคระบาดให้ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคระบาดชนิดเดียวกันกับโรคระบาดที่ระบุไว้  ในประกาศด้วย  และให้กักสัตว์ไว้ดูอาการ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๒๑  วันนับถัดจากวันที่ฉีดวัคซีนเป็นต้นไป 

(๒) เม่ือตรวจสอบและดําเนินการตาม  (๑)  แล้วถูกต้อง  ครบถ้วน  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่   
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขต  ออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในหรือออกจาก 
เขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดให้แก่ผู้ขออนุญาต 

(๓) กรณีเคลื่อนย้ายออกจากเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวัง   
โรคระบาดและปลายทางเป็นพื้นที่จังหวัดอื่นให้ใช้ใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  
(แบบ  ร.  ๔)  เป็นหนังสืออนุญาตโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ให้ประทับตรายางระบุข้อความ  “หนังสืออนุญาต
เคลื่อนย้ายออกจากเขตโรคระบาดชั่วคราว”  หรือ  “หนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายออกจากเขตโรคระบาด”  
หรือ  “หนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายออกจากเขตเฝ้าระวังโรคระบาด”  แล้วแต่กรณี  ไว้บริเวณมุมด้านขวาของ
แบบ  ร.  ๔  ด้วย 

(๔) กรณีปลายทางเป็นเขตควบคุมโรคระบาด  เขตปลอดโรคระบาด  หรือเขตกันชนโรคระบาด  
ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายด้วย 

(๕) กรณีปลายทางเป็นเขตโรคระบาดช่ัวคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู ้มีหน้าที ่ร ับผิดชอบประจําเขตนั ้นตามหมวด  ๑   
ของระเบียบนี้ด้วย 

(๖) การดําเนินการอื่น ๆ  เก่ียวกับวิธีการ  เง่ือนไขในการอนุญาต  การป้องกันโรค  การตรวจโรค
และการดําเนินการเม่ือสัตว์หรือซากสัตว์ถึงปลายทาง  ให้เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรค  
ในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วย 
การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิด
ปากและเท้าเป่ือย  ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
หรือระเบียบอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด 

หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 
 

 

ข้อ ๗ เม่ือมีการประกาศกําหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดแล้ว  ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบประจําเขตนั้น  ออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านเขตดังกล่าวทันที   



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

และแจ้งไปยังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด  ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร  ด่านกักกันสัตว์ทุกด่าน  กองและสํานักทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์  ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)  เพื่อให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ทราบถึงหนังสืออนุญาตดังกล่าว  เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ที่จะผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดน้ัน   
โดยสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายให้ผ่าน  หากมาจากท้องที่จังหวัดอื่นต้องได้รับอนุญาต
ตามประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  
การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือหากเข้า
หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วย 
การเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปาก
และเท้าเป่ือยในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือตามที่กําหนดไว้ในประกาศ   
หรือระเบียบอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  หรือมีหนังสืออนุญาตตามหมวด  ๑  หรือ  ๒  ของระเบียบนี้ 

กรณีประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว  หรือเขตโรคระบาด  หากเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
ผ่านเขตดังกล่าว  ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ 
หรือซากสัตว์ผ่านเขตดังกล่าวทุกคร้ังที่มีการเคลื่อนย้าย  ตามเง่ือนไขที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

หมวด  ๔ 
แบบคําขอ  และหนังสืออนุญาต 

 
 

ข้อ ๘ แบบคําขอให้ใช้ตามประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไข  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์
หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย 
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือตามที่กําหนดไว้ในประกาศหรือระเบียบอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง   

ข้อ ๙ หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่จังหวัดอื่นเข้าเขต 
โรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  เป็นไปตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๑๐ กรณีปลายทางเป็นพื้นที่จังหวัดอื่นให้ใช้ใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่
จังหวัดอื่น  (แบบ  ร.  ๔)  เป็นหนังสืออนุญาตออกจากเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวัง
โรคระบาดโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้า  ออก  ผ่านหรือภายในเขต 
โรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  เฉพาะภายในจังหวัดให้เป็นไปตาม 
ที่กรมปศุสัตว์กําหนด 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่จังหวัดอื่นผ่านเขต 
โรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๑๓ กรณีการปฏิบัติในการขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรค  
ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้  ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ผ่อนผันหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม  
เป็นอย่างอื่น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


