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ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด 

ชนิดปากและเท้าเป่ือยในภาคใต้ของประเทศไทย   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุม
โรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือยในภาคใต้ของประเทศไทยตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นไปในแนวทางเดียวกันอันจะส่งผลให้การป้องกันและควบคุมโรคระบาด   
มีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานควบคุม  ป้องกันโรคระบาดสัตว์  การตรวจสอบอาการ
ของสัตว์จําพวกโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  รวมถึงการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  
ก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือยในภาคใต้ของประเทศไทย 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบ 
ให้ถือปฏิบัติไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์   
หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือยในภาคใต้ของประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย”  หมายความว่า  เขตควบคุมโรคระบาด   

ชนิดปากและเท้าเป่ือยในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  ในภาคใต้ของประเทศไทย  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

“สัตวแพทย์ประจําท้องที่”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะประจํา
ในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 

“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามกฎหมาย   

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์”  หมายความว่า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  และให้หมายความรวมถึง

น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า   
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(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวางที่ตายแล้ว   
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวางที่มีชีวิตหรือที่ตายแล้ว   
(๓) อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“การตรวจโรคระบาด”  หมายความว่า  การตรวจสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์ซากสัตว์ทั้งทางกายภาพ

และหรือทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อค้นหาหรือทราบว่าเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด 
“การทําลายเชื้อโรค”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรคระบาด   

กับวัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะบรรทุกสัตว์  อาคารสถานท่ี  ภาชนะสิ่งห่อหุ้ม  
หรือกักขัง  รวมตลอดถึงการกระทําที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ 

“หนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน   
หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือยในภาคใต้ของประเทศไทย 

“ผู้ออกหนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์
มอบหมาย 

ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  รักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 

คําขอและหลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอ 
 

 

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  
ชนิดปากและเท้าเป่ือย  ให้ย่ืนคําขอรับหนังสืออนุญาตต่อสัตวแพทย์ประจําท้องที่ที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว  
อยู่ในพื้นที่นั้น   

ข้อ ๖ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (ค) กรณีผู้ย่ืนคําขอแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 
(๒) กรณีนิติบุคคล 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ค) กรณีผู้ย่ืนคําขอแทน  ต้องมีหนังสอืมอบอํานาจ 
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ข้อ ๗ การย่ืนคําขอ 
(๑) ย่ืนคําขอผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  หรือ 
(๒) ติดต่อโดยตรงที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดท้องที่ที่สัตว์   

หรือซากสัตว์อยู่ในพื้นที่นั้น  เพื่อขอรับบริการย่ืนคําขอผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมปศุสัตว์   

ข้อ ๘ ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ผู้รับคําขอเป็นผู้พิจารณาคําขอว่าเอกสารหรือหลักฐาน  
และข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่   

ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่
แจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สัตวแพทย์ประจําท้องที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต  หรือไม่จัดส่งเอกสาร   
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สัตวแพทย์ประจําท้องที่กําหนดตามวรรคสอง  ให้ถือว่า 
ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  และให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่จําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

ข้อ ๙ ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่พิจารณาตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์หรือซากสัตว์   
อย่างละเอียด  โดยจะต้องไม่เป็นสัตว์หรือซากสัตว์ที่มาจากท้องที่ที่มีการระบาดของโรคระบาด  หรือมีความเสี่ยง
ของโรคระบาด 

ข้อ ๑๐ กรณีสัตว์ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย 
(๑) บริเวณที่มาของสัตว์ในรัศมี  ๑๐  กิโลเมตรต้องไม่มีโรคปากและเท้าเป่ือยเกิดขึ้นตลอด

ระยะเวลา  ๓  เดือนที่ผ่านมา 
(๒) กรณีสัตว์ที่นําไปเลี้ยงจะต้องมีหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ปลายทางมาประกอบ   

การย่ืนคําขอด้วย 
(๓) กรณีสุกรต้องมาจากฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยที่กรมปศุสัตว์รับรองหรือเป็นสุกร

ที่มาจากประเทศที่ได้รับการรับรองสถานภาพปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยจากองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการนําเข้า  หรือนําผ่าน
ราชอาณาจกัรซึ่งสัตว์  หรือซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

กรณีซากสัตว์ที่อ ยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์  ต้องผ่าน
กระบวนการฆ่าหรือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 

หมวด  ๒ 
การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  การป้องกันโรคระบาด  และการตรวจโรคระบาด 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้มีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข   
ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด   
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ข้อ ๑๒ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
(๑) ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก

และเท้าเป่ือยให้แก่  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  ทุกตัว  ส่วนวัคซีนชนิดอื่นให้ฉีด
ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด  เม่ือได้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์แล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ทําหลักฐานการฉีดวัคซีน  
ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

สัตว์และลูกสัตว์ต่อไปนี้  จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามวรรคหน่ึงหรือไม่  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่
ผู้รับคําขอเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร  คือ 

(ก) ลูกสุกร  ลูกหมูป่า  ที่มีอายุน้อยกว่า  ๘  สัปดาห์ 
(ข) สุกรขุนที่มีน้ําหนักตัวเกิน  ๘๐  กิโลกรัม 
(ค) ลูกโค  ลูกกระบือ  ลูกแพะ  ลูกแกะ  ลูกกวาง  ที่มีอายุน้อยกว่า  ๔  เดือน 
(๒) สัตว์ตาม  (๑)  หากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยและหรือวัคซีนชนิดอื่น

มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวันและไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับถัดจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นต้นมา  
จะไม่ฉีดวัคซีนชนิดดังกล่าวข้างต้นให้กับสัตว์นั้นอีกก็ได้  แต่ทั้งนี้สัตว์นั้นจะต้องมีหลักฐานการได้รับ 
การฉีดวัคซีนหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่สามารถตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนได้ 

ข้อ ๑๓ ให้กักสัตว์ที่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย  
ณ  สถานกักกันสัตว์ของกรมปศุสัตว์  หรือสถานกักกันสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๒๑  วัน 

ข้อ ๑๔ ในระหว่างการกักสัตว์ตามข้อ  ๑๓  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์ 
ที่ได้รับมอบหมายทําการตรวจโรคระบาด  ดังนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการตรวจโรคระบาดโดยดูอาการของสัตว์และให้เข้มงวดในการตรวจโรคปาก
และเท้าเป่ือยโดยพิจารณารอยโรคที่ปากและกีบอย่างละเอียด 

(๒) กรณีสัตว์ชนิด  โค  กระบือ  แพะ  และแกะ  ให้เก็บตัวอย่างซีร่ัมเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ว่า  
ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อโรคปากและเท้าเป่ือยในวันที่  ๑๔  ของการกัก  ยกเว้นสัตว์ที่มาจากฟาร์ม 
ปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยที่กรมปศุสัตว์รับรอง  ไม่ต้องเก็บตัวอย่างดังกล่าว 

(๓) กรณีที่ตรวจพบอาการของโรคระบาดในระหว่างการกัก  ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกตัว 
ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย 

(๔) สัตว์ชนิดใดจะทําการตรวจโรคระบาดชนิดใดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
ข้อ ๑๕ กรณีซากสัตว์ 
(๑) จะต้องเป็นซากสัตว์ที่พนักงานตรวจโรคสัตว์  หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายตรวจแล้ว

และมีเอกสารกํากับว่าซากสัตว์นั้นได้จากสัตว์ที่ผ่านกระบวนการฆ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีหนังสือรับรอง
สุขศาสตร์ซากสัตว์ที่ออกโดยสัตวแพทย์ 

(๒) ซากสัตว์ชนิดใดจะทําการตรวจโรคระบาดชนิดใดให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๕  และได้ตรวจสอบและดําเนินการ
ครบถ้วนตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  หรือข้อ  ๑๕  แล้ว  
สัตว์หรือซากสัตว์ไม่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่พิจารณาดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สัตวแพทย์ประจําท้องที่  กรณีเป็นปศุสัตว์อําเภอให้รายงานผลการตรวจสอบและดําเนินการ
เป็นหนังสือพร้อมแบบคําขอส่งให้ปศุสัตว์จังหวัด  เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นประกอบการอนุญาต
เคลื่อนย้ายและส่งต่อไปยังผู้ออกหนังสืออนุญาต  เพื่อพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน  และความเห็น  
ของปศุสัตว์จังหวัดดังกล่าว  หากเห็นว่าถูกต้อง  ครบถ้วนตามที่กําหนด  ให้ผู้ออกหนังสืออนุญาตพิจารณา   
ลงนามในหนังสอือนุญาต   

กรณีสัตวแพทย์ประจําท้องที่เป็นหัวหน้าด่านกักกันสัตว์  หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นให้ส่งรายงาน 
ผลการตรวจสอบและดําเนินการไปยังผู้ออกหนังสืออนุญาตได้โดยตรง 

(๒) ผู้ออกหนังสืออนุญาต  ส่งหนังสืออนุญาตที่ลงนามแล้วตาม  (๑)  ไปยังปศุสัตว์จังหวัดต้นทาง
หรือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นแล้วแต่กรณี  โดยวิธีด่วนที่สุด  เช่น  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
โทรสาร  เป็นต้น 

(๓) ปศุสัตว์จังหวัดต้นทางหรือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นแล้วแต่กรณี  
หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายไปทําการตรวจโรคระบาดสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้รับอนุญาต  พร้อมให้มี  
การทําลายเชื้อโรคตามที่กําหนด  เม่ือดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มอบหนังสืออนุญาตตาม  (๑)  
พร้อมใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร  (ร.๔)  ที่ปศุสัตว์จังหวัดต้นทาง 
หรือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นแล้วแต่กรณี  ออกให้แก่ผู้ขออนุญาตเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์   

หนังสืออนุญาตหากเป็นสําเนาให้ปศุสัตว์จังหวัดต้นทางหรือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือหัวหน้า
ส่วนราชการอื่นแล้วแต่กรณี  รับรองสําเนาก่อนมอบให้แก่ผู้ขออนุญาต 

การออกใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร  (ร.๔)  ให้เป็นไป
ตามประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  
การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๔) ก่อนมอบหนังสืออนุญาต  พร้อมใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักร  (ร.๔)  ให้กับผู้ขออนุญาต  ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการอื่นแล้วแต่กรณี  แจ้งการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสัตวแพทย์ประจําท้องที่



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ปลายทางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์นั้นจะเคลื่อนย้ายไป  โดยวิธีด่วนที่สุด  เช่น  โทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
หรือทางระบบอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 

การแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ระบุรายละเอียดสถานที่ปลายทางที่นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปให้ชัดเจน
เพื่อให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ซึ่งสัตวแพทย์ประจําท้องที่
ปลายทางมอบหมายทราบรายละเอียด  และสามารถเดินทางไปยังจุดที่สัตว์หรือซากสัตว์จะไปถึงได้ถูกต้อง 

หมวด  ๔ 
การตรวจโรคระบาด  การทําลายเชื้อโรคก่อนการเคลื่อนย้าย 

 
 

ข้อ ๑๗ ในวันที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์  
ที่ได้รับมอบหมายเดินทางไปตรวจโรคระบาดที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์พร้อมทั้งดําเนินการควบคุม  การนําสัตว์  
หรือซากสัตว์ขึ้นยานพาหนะ  กรณีเคลื่อนย้ายสัตว์ให้เข้มงวดในการตรวจโรคปากและเท้าเป่ือย 
โดยพิจารณารอยโรคที่ปากและกีบอย่างละเอียด  และสั่งให้ผู้ขอรับหนังสืออนุญาตทําลายเชื้อโรค   
โดยวิธีการดังต่อไปนี้  ก่อนที่จะมอบหนังสืออนุญาต   

(๑) ให้ชําระล้างยานพาหนะ  วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
ให้สะอาดก่อนที่จะใช้บรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์ 

(๒) เม่ือนําสัตว์ขึ้นยานพาหนะแล้ว  ให้ฉีดพ่นด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่ยานพาหนะและวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเก่ียวข้องกับการบรรทุกสัตว์  เช่น  วัสดุรองพื้น  หรือวัสดุที่สัมผัสกับตัวสัตว์ 

(๓) หากเป็นซากสัตว์ให้พ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่ยานพาหนะ  โดยระมัดระวังไม่ให้น้ํายาฆ่าเชื้อโรค
สัมผัสกับซากสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร  ส่วนซากสัตว์ประเภท  กระดูก  งา  เขา  ขน  หนัง  กีบ  หนังแห้ง   
ให้ทําลายเชื้อโรคด้วยวิธีรมยาฆ่าเชื้อ  โดยใช้ด่างทับทิม  ๗.๕  กรัม  ผสมน้ํายาฟอร์มาลิน  ๑๕  ซี.ซี.   
ต่อเนื้อที่หนึ่งลูกบาศก์เมตร  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมงด้วย 

(๔) การทําลายเชื้อโรควิธีการอื่น ๆ  ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
หมวด  ๕ 

การดําเนินการเมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ถึงปลายทาง 
 

 

ข้อ ๑๘ ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ซึ่งสัตวแพทย์
ประจําท้องที่ปลายทางมอบหมายไปตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ที่เคลื่อนย้ายมาถึง  หากครบถ้วนให้ตอบรับสัตว์  
หรือซากสัตว์ในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์   

ข้อ ๑๙ หากพบว่าสัตว์หรือซากสัตว์เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดหรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางรายงานปศุสัตว์จังหวัดต้นทาง 
หรือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นแล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งรายงานปศุสัตว์จังหวัด



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ปลายทางรวมถึงปศุสัตว์เขตท้องที่ต้นทางและปลายทางโดยด่วนที่สุดด้วย  และดําเนินการควบคุมโรค
ตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กําหนด   

หากตรวจไม่พบสัตว์หรือซากสัตว์หรือไม่ครบถ้วนหรือเกินจํานวนตามที่ระบุไว้ให้สอบสวนหาสาเหตุ
และพิจารณาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๒๐ ในกรณีสัตว์ที่เคลื่อนย้ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปเลี้ยง  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่
ปลายทางกักสัตว์ไว้เป็นเอกเทศในสถานกักกันสัตว์ปลายทางที่ปศุสัตว์จังหวัดปลายทางรับรองเป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า  ๓  วัน 

ข้อ ๒๑ การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปาก  
และเท้าเป่ือยที่นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้ดําเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรค  ในการนําสัตว์
หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และหากปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามความในระเบียบนี้   
ผู้ออกหนังสืออนุญาตจะผ่อนผันอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตดังกล่าวก็ได้ 

หมวด  ๖ 
แบบคําขอ  และหนังสืออนุญาต 

 
 

ข้อ ๒๒ แบบคําขอ  และแบบหนังสืออนุญาตให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


