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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  กําหนดท้องที่และชนดิสัตว์ที่ต้องทาํเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ 

และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในท้องที่  สัตว์ที่เคลื่อนย้าย
ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  และสัตว์ที่นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร  มีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับไปยังตัวสัตว์ได้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  มาตรา  ๓๒  (๑)  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  ๖  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย  

โรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ที่กําหนดให้ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศนี้ 
“เจ้าของ”  หมายความว่า  เจ้าของตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหนา้ที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
ข้อ ๓ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  รักษาการตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
ท้องที่และชนดิสัตว์ที่ต้องทาํเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ 

 
 

ข้อ ๔ ให้ท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดชุมพร  และจังหวัดระนอง  มีการทํา
เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ในสัตว์ประเภทโคเนื้อ  กระบือ  แพะ  และแกะ  ที่มีอายุมากกว่า  ๔  เดือนทุกตัว 
ที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ 

ข้อ ๕ ให้ท้องที่จังหวัดนครนายก  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแก้ว  
จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดตราด  มีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ 
ในสัตว์ประเภทโคเนื้อ  โคนม  กระบือ  แพะ  และแกะ  ที่มีอายุมากกว่า  ๔  เดือนทุกตัวที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่   
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ข้อ ๖ ให้ท้องที่ทั่วประเทศมีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ในสัตว์ประเภทโคเนื้อ  โคนม  
กระบือ  แพะ  และแกะ  ที่มีอายุมากกว่า  ๔  เดือนที่นําไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  และที่นําเข้า  ส่งออก  
หรือนําผ่านราชอาณาจักร 

หมวด  ๒ 
ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว ์

 
 

ข้อ ๗ ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับโคเนื้อ  กระบือ  แพะ  และแกะ  
กําหนดให้เป็นเบอร์หูพลาสติกซึ่งมี  ๒  ส่วน  ได้แก่  เบอร์หูตัวเมีย  และเบอร์หูตัวผู้  เพื่อนําทั้งสองส่วนนั้น
มาประกบติดกัน  เม่ือนําไปติดที่ใบหูของสัตว์  รายละเอียดของเบอร์หูและหมายเลขเบอร์หูเป็นไปตาม 
ที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

สีของเบอร์หูพลาสติกแบ่งเป็น  ๒  สี  คือ 
(๑) สีเหลือง  ใช้สําหรับสัตว์ในพื้นที่ทั่วไป  สัตว์ที่นําไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  และสัตว์ที่นําเข้า  

ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร 
(๒) สีเขียว  ใช้สําหรับสัตว์ในพื้นที่เขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปาก

และเท้าเป่ือย 
ข้อ ๘ ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับโคนม  ให้ใช้เป็นเบอร์หูทองเหลือง   

ที่ส่วนปลายของเบอร์หูด้านหนึ่งเป็นตัวผู้ม้วนพับเข้าหากัน  และปลายของเบอร์หูอีกด้านหนึ่งเป็นตัวเมีย  
มีลักษณะปลายมน  และส่วนมนจะมีรูตรงกลาง  เม่ือทําการหนีบแล้วจะล็อคปลายทั้งสองติดแนบ 
แยกออกจากกันไม่ได้  รายละเอียดของเบอร์หูทองเหลืองและหมายเลขเบอร์หูเป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๙ นอกจากลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับโคเนื้อ  กระบือ  แพะ  และแกะ  
ตามข้อ  ๗  และโคนมตามข้อ  ๘  แล้ว  ให้ใช้ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์เป็นไมโครชิป   
ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ  ระบบ  RFID  (Radio  Frequency  Identification)  แทน  หรือใช้ร่วมกันกับ
ชนิดเบอร์หูพลาสติก  หรือเบอร์หูทองเหลืองก็ได้แล้วแต่กรณี  ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด  รายละเอียด
ของไมโครชิปและหมายเลขรหัสเป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด   

กรณีโคนมสามารถใช้เบอร์หูพลาสติกตามข้อ  ๗  แทนหรือใช้ร่วมกันก็ได้ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
หมวด  ๓ 

การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว ์
 

 

ข้อ ๑๐ ให้สารวัตร  สัตวแพทย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทําหรือสั่งให้เจ้าของทําเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ที่ตัวสัตว์  ตามวิธีการที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๑๑ ตําแหน่งในการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ดังนี้ 
(๑) เบอร์หูพลาสติก  ให้ติดที่กลางใบหูด้านซ้ายของสัตว์ 
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(๒) เบอร์หูทองเหลือง  ให้ติดที่ขอบใบหูด้านซ้ายของสัตว์ 
(๓) ไมโครชิป  ให้ติดที่โคนหาง  หรือบริเวณอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
ข้อ ๑๒ กรณีการนําสัตว์ประเภทโคเนื้อ  โคนม  กระบือ  แพะและแกะ  จากต่างประเทศ 

เข้ามาในราชอาณาจักรทางเคร่ืองบินหรือทางเรือ  ให้สารวัตรหรือสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์  ณ  ท่าเข้า  
ดําเนินการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ชั่วคราวแทนเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามข้อ  ๗  ข้อ  ๘   
หรือข้อ  ๙  แต่ต้องสามารถจําแนกสัตว์ได้เป็นรายตัว  ทั้งนี้  รูปแบบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ชั่วคราว
เป็นไปตามที่ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้านั้นกําหนด  และเม่ือเคลื่อนย้ายสัตว์ถึงสถานที่ กักสัตว์แล้ว   
จึงให้ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๓ กรณีไม่สามารถติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ได้  เช่น  สัตว์ดุร้าย  โคชน  โคลาน  
โคสวยงาม  ให้เจ้าของเก็บเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ไว้และให้สารวัตรหรือสัตวแพทย์ดําเนินการบันทึกข้อมูล  
ในระบบการทําเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  (NID)  หรือฐานข้อมูลที่กรมปศุสัตว์กําหนด  
ตามข้อ  ๑๙ 

หมวด  ๔ 
ราคาและการยกเว้นราคาเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีเคร่ืองหมาย
ประจําตัวสัตว์  ตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕   

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าของสัตว์รับผิดชอบราคาในการจัดหาเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  สําหรับสัตว์  
ที่นําไปยังท้องที่จังหวัดอื่นและสัตว์ที่นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร  ตามข้อ  ๖  ยกเว้นสัตว์นั้น  
มีเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์แล้ว 

ข้อ ๑๖ เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ที่ดําเนินการภายใต้แผนงาน  กิจกรรม  หรือโครงการ  
ของกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เจ้าของเป็นผู้ รับผิดชอบราคาหรือได้รับยกเว้นราคา   
ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องนั้นกําหนด 

หมวด  ๕ 
การดําเนินการก่อนและหลังการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว ์

 
 

ข้อ ๑๗ กรณีสัตว์ที่ต้องทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ให้สารวัตร  
สัตวแพทย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  โดยเจ้าของสัตว์มีหน้าที่ในการควบคุม
บังคับสัตว์เพื่อนําสัตว์มาทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  หากไม่สามารถควบคุมสัตว์ได้ให้จัดทําซองบังคับสัตว์
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสารวัตร  สัตวแพทย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 
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ข้อ ๑๘ กรณีสัตว์ที่นําไปยังท้องที่จังหวัดอื่นและสัตว์ที่นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร  
ให้สัตวแพทย์หรือสารวัตรสั่งให้เจ้าของทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศนี้  ยกเว้นสัตว์นั้น 
มีเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์แล้ว 

ข้อ ๑๙ เม่ือมีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์แล้ว  ให้สารวัตรหรือสัตวแพทย์บันทึกข้อมูล  
ในระบบการทําเคร่ืองหมายและข้ึนทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  (NID)  หรือฐานข้อมูลที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๒๐ เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่ทําไว้  จะต้องไม่มีการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  แปรสภาพ  
ขูด  หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ  หรือทําลายหรือตัดออก  หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจําแนกหรือตรวจสอบสัตว์ 

ข้อ ๒๑ เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่ได้นํามาใช้แล้วจะต้องไม่มีการนํามาใช้ซ้ําอีก 
ข้อ ๒๒ กรณีเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์หลุดหรือสูญหาย  เจ้าของสัตว์จะต้องแจ้งและแสดงหลักฐาน

ต่อปศุสัตว์อําเภอเพื่อพิจารณาทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ให้ใหม่พร้อมลงข้อมูลในระบบ  NID  ทั้งนี้  
จะต้องมีพยานหลักฐานว่าเป็นสัตว์ที่เคยได้รับการติดเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์มาแล้ว 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


