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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรค 

และทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอืน่ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  อันจะส่งผลให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้   
“สัตวแพทย์ประจําท้องที่”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะประจํา

ในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายวา่ด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย  

โรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์”  หมายความว่า   
(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  

หรือเอ็มบริโอของสัตว์ดังกล่าว 
(๒) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า 
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว   
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว 
(๓) อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“การตรวจโรคระบาด”  หมายความว่า  การตรวจสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์ซากสัตว์ทั้งทางกายภาพ

หรือทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาหรือทราบโรคระบาด 
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“การทําลายเชื้อโรค”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรค  เช่น  การใช้
สารเคมีภัณฑ์หรือความร้อนกับวัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะบรรทุกสัตว์  
รวมตลอดถึงการกระทําที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ด้วย 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น 
หมวด  ๑ 

คําขอและหลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอ 
 

 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  
ต่อสัตวแพทย์ประจําท้องที่ที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่นั้น   

ทั้งนี้  ผู้ย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึงต้องเสียค่าธรรมเนียมใบคําขออนุญาตตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ ๔ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (ค) กรณีผู้ย่ืนคําขอแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 
(๒) กรณีนิติบุคคล 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ค) กรณีผู้ย่ืนคําขอแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 
ข้อ ๕ การย่ืนคําขอ 
(๑) ย่ืนคําขอผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  หรือ 
(๒) ติดต่อโดยตรงท่ีสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดท้องที่ที่สัตว์   

หรือซากสัตว์อยู่ในพื้นที่นั้น  เพื่อขอรับบริการย่ืนคําขอผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมปศุสัตว์   

ข้อ ๖ ให้สัตว์แพทย์ประจําท้องที่ผู้รับคําขอเป็นผู้พิจารณาคําขอว่าเอกสารหรือหลักฐาน  
และข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่   

ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่
แจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สัตวแพทย์ประจําท้องที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต  หรือไม่จัดส่งเอกสาร  หรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สัตวแพทย์ประจําท้องที่กําหนดตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  และให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่จําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 
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ข้อ ๗ ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่พิจารณาตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์หรือซากสัตว์ 
อย่างละเอียด  โดยจะต้องไม่เป็นสัตว์หรือซากสัตว์ที่มาจากท้องที่ที่มีการระบาดของโรคระบาด  หรือสงสัย
ว่ามีโรคระบาด  และกรณีซากสัตว์ประเภท  งาช้าง  ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของงาช้างโดยต้องมาจาก 
ช้างที่มีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะเท่านั้น  และมีเอกสารรับรองจากนายทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 

หมวด  ๒ 
วิธีการและเง่ือนไขในการอนุญาต 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  และการป้องกันโรคระบาด 

 
 

ข้อ ๘ ให้มีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข   
ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด  กรณีซากสัตว์ประเภทงาช้าง  หากยังไม่มีการทําเคร่ืองหมาย 
ตามประกาศดังกล่าว  ให้ทําเคร่ืองหมายที่งาช้าง  โดยวิธีการตอกหมายเลขลงบนผิวงาช้างให้เห็นชัดเจน
ตามหมายเลขเคร่ืองหมายที่กรมปศุสัตว์กําหนด  และให้ทําบัตรกํากับลักษณะงาช้างตามแบบที่กรมปศุสัตว์
กําหนดด้วย 

ข้อ ๙ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
(๑) ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก 

และเท้าเป่ือยให้แก่  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  ทุกตัว  ส่วนวัคซีนชนิดอื่นให้ฉีดตามที่
กรมปศุสัตว์กําหนด  หรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่จะพิจารณาฉีดวัคซีนชนิดอื่นตามที่เห็นสมควรให้แก่
สัตว์ดังกล่าวก็ได้  เม่ือได้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์แล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ทําหลักฐานการฉีดวัคซีน 
ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

สัตว์และลูกสัตว์ต่อไปนี้  จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามวรรคหนึ่ง  หรือไม่  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่
ผู้รับคําขอเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร  คือ 

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

มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวันและไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับถัดจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน 
เป็นต้นมา  จะไม่ฉีดวัคซีนชนิดดังกล่าวข้างต้นให้กับสัตว์นั้นอีกก็ได้  แต่ทั้งนี้สัตว์นั้นจะต้องมีหลักฐาน 
การได้รับการฉีดวัคซีนหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่สามารถตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนได้ 
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(๓) สําหรับสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  จะต้องได้รับ
การฉีดวัคซีนชนิดใดหรือไม่  ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๑๐ การเลี้ยงไว้เพื่อดูอาการของโรคระบาด 
(๑) กรณีที่  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคปากและเท้าเป่ือย  และหรือวัคซีนชนิดอื่น  ตามข้อ  ๙  (๑)  มาก่อน  เม่ือได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว
จากสัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายแล้ว  ให้เลี้ยงสัตว์นั้นไว้ที่เดิมเพื่อดูอาการ
ของโรคระบาดต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวันนับถัดจากวันที่ฉีดวัคซีนเป็นต้นไป 

(๒) กรณีที่  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว  
ตามข้อ  ๙  (๒)  ไม่ต้องเลี้ยงสัตว์ไว้ดูอาการของโรคระบาดแต่อย่างใด 

(๓) สําหรับสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  จะต้อง
เลี้ยงไว้เพื่อดูอาการของโรคระบาดหรือไม่  อย่างไร  ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๑๑ วิธีการป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ  นอกเหนือจากข้อ  ๙  หรือข้อ  ๑๐  ให้เป็นไปตามที่  
กรมปศุสัตว์กําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การตรวจโรคระบาด  และการทําลายเชื้อโรคระบาด 

 

 

ข้อ ๑๒ ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่  หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายทําการตรวจโรคระบาดสัตว์
หรือซากสัตว์ก่อนที่จะอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  ดังนี้ 

(๑) กรณีสัตว์ 
 (ก) โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  ให้ดําเนินการตรวจโรคระบาด  

โดยดูจากอาการของสัตว์และให้เข้มงวดในการตรวจโรคปากและเท้าเป่ือย  โดยพิจารณาดูรอยโรคท่ีปาก
และกีบอย่างละเอียด 

 (ข) โคนม  ต้องมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองปลอดโรคบรูเซลลาและวัณโรคจากกรมปศุสัตว์  
ถ้าไม่ได้มาจากฟาร์มดังกล่าวต้องผ่านการตรวจโรคบรูเซลลาและวัณโรคตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด  ก่อนนําไป
ท้องที่จังหวัดอื่น 

 (ค) แพะ  แกะ  ต้องมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองปลอดโรคบรูเซลลาจากกรมปศุสัตว์  
ถ้าไม่ได้มาจากฟาร์มดังกล่าวต้องผ่านการตรวจโรคบรูเซลลาตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด  ก่อนนําไปท้องที่
จังหวัดอื่น 

 (ง) ม้า  ต้องผ่านการตรวจโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้าตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด  ก่อนนําไป
ท้องที่จังหวัดอื่น   



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 (จ) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์  ต้องได้รับ
การสุ่มเก็บตัวอย่างจากสัตว์ในฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยง  เพื่อตรวจโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล   
ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด  ก่อนนําไปท้องที่จังหวัดอื่น 

 (ฉ) สัตว์ชนิดใดจะทําการตรวจโรคระบาดชนิดใดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
 (ช) ในวันที่จะนําสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่นให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์ 

ที่ได้รับมอบหมายไปทําการตรวจโรคระบาดในสัตว์ที่ได้รับอนุญาตก่อนออกเดินทาง 
(๒) กรณีซากสัตว์ 
 (ก) ซากสัตว์ที่ได้จากสัตว์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย

เนื้อสัตว์  ต้องผ่านกระบวนการฆ่าหรือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 
 (ข) ซากสัตว์ชนิดใดจะต้องตรวจโรคระบาดใด  ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
 (ค) ในวันที่จะนําซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  ให้สัตว์แพทย์ประจําท้องที่  หรือสัตวแพทย์

ที่ได้รับมอบหมายทําการตรวจโรคระบาดในซากสัตว์ที่ได้รับอนุญาตก่อนออกเดินทาง 
ข้อ ๑๓ ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่  หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายดําเนินการควบคุม  

การนําสัตว์หรือซากสัตว์ขึ้นยานพาหนะและสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทําลายเชื้อโรคก่อนที่จะมอบใบอนุญาต  
ทั้งนี้  วิธีการทําลายเชื้อโรคให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้ชําระล้างยานพาหนะ  วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่เก่ียวข้องกับการนําสัตว์หรือซากสัตว์ 
ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  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  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมงด้วย 

(๔) การทําลายเชื้อโรควิธีการอื่น ๆ  ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
หมวด  ๓ 

การอนุญาต 
 

 

ข้อ ๑๔ เม่ือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๕  และได้ตรวจสอบและดําเนินการ
ครบถ้วนตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  หรือข้อ  ๑๓  แล้วสัตว์ 
หรือซากสัตว์ไม่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่พิจารณาออกใบอนุญาต  
โดยให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๑) แจ้งการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางซึ่งสัตว์ 
หรือซากสัตว์นั้นจะเคล่ือนย้ายไป  โดยวิธีด่วนที่สุด  เช่น  โทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือทาง
ระบบอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 

การแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ระบุรายละเอียดสถานที่ปลายทางที่นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปให้ชัดเจน  
เพื่อให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางหรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายสามารถทราบรายละเอียด  
และสามารถเดินทางไปยังจุดที่สัตว์หรือซากสัตว์จะไปถึงได้ถูกต้อง   

(๒) ให้ผู้ออกใบอนุญาตกําหนดจํานวนวันที่ให้ใช้ใบอนุญาตให้เหมาะสมกับระยะทางในการเดินทาง  
แต่ต้องไม่เกิน  ๔๘  ชั่วโมง  นับจากวันอนุญาต   

(๓) กรณีที่ต้องใช้ยานพาหนะขนส่งสัตว์หรือซากสัตว์จํานวนหลายคัน  ให้ออกใบอนุญาต  
เป็นรายคัน 

(๔) ให้ระบุชนิดและหมายเลขทะเบียนยานพาหนะพร้อมทั้งเส้นทางการนําสัตว์หรือซากสัตว์
ไปยังปลายทาง  และกําหนดให้ผ่านด่านกักกันสัตว์ระหว่างทางไว้ในใบอนุญาตหรือจะระบุเง่ือนไขอื่น
ตามที่จําเป็นด้วยก็ได้   

หมวด  ๔ 
หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาต 

  
 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ตลอดช่วงเวลาของการที่ได้รับอนุญาต  ดังนี้ 
(๑) เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังพื้นที่ปลายทางตามเส้นทางที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต   
(๒) หยุดยานพาหนะและแจ้งเจ้าหน้าที่เม่ือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ถึงด่านกักกันสัตว์

ระหว่างทางที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต   
(๓) ห้ามนําสัตว์หรือซากสัตว์ขึ้นหรือลงจากยานพาหนะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตระหว่างการเดินทาง 
(๔) ชําระล้างยานพาหนะ  ภาชนะที่ ใช้บรรจุ  วัสดุ  อุปกรณ์ทุกชนิดที่ เ ก่ียวข้องกับ 

การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ให้สะอาดภายหลังจากที่นําสัตว์หรือซากสัตว์ลงจากยานพาหนะ 
เม่ือถึงปลายทางแล้ว 

หมวด  ๕ 
การดําเนินการเมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ถึงปลายทาง 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางได้รับแจ้งจากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง
ตามข้อ  ๑๔  (๑)  แล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ซึ่งสัตวแพทย์
ประจําท้องที่ปลายทางมอบหมายเดินทางไปตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ที่เคลื่อนย้ายมาถึงโดยเร็ว  โดยให้ทํา
การตรวจโรคระบาดและตรวจสอบความถูกต้องตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต  และให้เก็บ



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  และให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางบันทึกรายการตอบรับสัตว์หรือซากสัตว์
ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด  หากตรวจพบสัตว์หรือซากสัตว์เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้รายงานปศุสัตว์จังหวัดต้นทางและปลายทาง  รวมถึงปศุสัตว์
เขตท้องที่ต้นทางและปลายทางทราบโดยด่วนที่สุดและดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์
กําหนดต่อไป 

ในวันที่สัตว์หรือซากสัตว์มาถึงตามกําหนดที่ได้รับแจ้งจากสัตว์แพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง   
แต่สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ซึ่งสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทาง  
มอบหมายตรวจไม่พบสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว  จนเวลาล่วงเข้าไปในวันถัดไปอีกหนึ่งวัน  หรือตรวจสอบ
พบว่าสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ก็ให้สอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริง
พร้อมทั้งให้ติดต่อขอสําเนาหลักฐานใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง  หากพบว่ามีการกระทํา
การฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ให้ดําเนินการเปรียบเทียบความผิด 
หรือดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  แล้วแต่กรณี  และรายงานผู้บังคับบัญชาตามข้ันตอน 

ข้อ ๑๗ กรณีการปฏิบัติในการขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรค
ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้  ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ผ่อนผันหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
เพิ่มเติมเป็นอย่างอื่นได้ 

หมวด  ๖ 
แบบคําขอ  และใบอนุญาต 

 

 

ข้อ ๑๘ แบบคําขอรับใบอนุญาต  และแบบใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


