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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 

สําหรับซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักร   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่จากการนําซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสองและวรรคสามประกอบมาตรา  ๖  แห่ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้  
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย์ประจําท้องที่”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์  ซึ่งปฏิบัติงาน   

ในลักษณะประจําในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 
“ผู้ควบคุมระบบ”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตรและสัตวแพทย์ตามกฎหมาย  

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ที่ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกันมอบหมายให้มีหน้าที่  ควบคุม  ดูแล   
การเคล่ือนย้ายซากสัตว์ในระบบดาวเทียมกําหนดตําแหน่งบนโลกหรือ  (Global  Positioning  System : GPS)  
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  ผู้ขออนุญาตนําซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรโดยทางรถยนต์หรือรถไฟ  
ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่  และไม่ว่าจะได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วหรือไม่ 

“ด่านกักกันสัตว์”  หมายความว่า  ด่านกักกันสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
“ระบบดาวเทียมกําหนดตําแหน่งบนโลกหรือ  (Global  Positioning  System : GPS)”  

หมายความว่า  สิ่งที่สามารถบอกตําแหน่งบนพื้นผิวโลก  โดยอาศัยการคํานวณความถ่ีจากสัญญาณนาฬิกา 
ที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก  ซึ่งทราบตําแหน่งและสามารถบอกตําแหน่ง  ณ  จุดที่สามารถ
รับสัญญาณได้ทั่วโลก 

“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรคระบาดสตัว์   

“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์”  หมายความว่า  การนําตัวส่งสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม
กําหนดตําแหน่งบนโลกหรือ  (Global  Positioning  System : GPS)  ที่ใช้สําหรับติดตั้งกับภาชนะ   
ที่บรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า (Container) เพื่อให้ส่งสัญญาณกลับมาที่ตัวรับสัญญาณทําให้สามารถติดตาม
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ตําแหน่งของภาชนะบรรจุ  หรือตู้บรรทุกสินค้า (Container) รวมถึงมีระบบบันทึกข้อมูลตําแหน่งที่
สามารถตรวจสอบตําแหน่งการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรย้อนหลังได้   

ข้อ ๓ ให้ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน  รักษาการตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 

 

 

ข้อ ๔ ให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าหรือสัตว์แพทย์ประจําท้องที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากสัตวแพทย์ดําเนินการติดตั้งเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 

ข้อ ๕ ในการติดตั้งเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์  ให้ติดที่ภาชนะบรรจุ 
หรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)   

ข้อ ๖ เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ที่จะทําการติดตั้งนั้น  ต้องไม่มีการแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  ดัดแปลง  หรือแปรสภาพให้แตกต่างไปจากเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์เดิม  
หากพบว่ามีการกระทําดังกล่าวให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย 
ซากสัตว์ดังกล่าวออกนอกพื้นที่ 

หมวด  ๒ 
ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 

 

 

ข้อ ๗ ลักษณะของเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์  หรือระบบดาวเทียมกําหนด
ตําแหน่งบนโลก  (Global  Positioning  System : GPS)  ต้องผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ 

หมวด  ๓ 
ราคาและการยกเว้นราคาเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 

 

 

ข้อ ๘ ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบราคาในการจัดหา
เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักร   

หมวด  ๔ 
การดําเนินการก่อนและหลังการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 

เพื่อเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร 
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ข้อ ๙ ผู้ที่ประสงค์จะนําซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  เม่ือได้รับใบอนุญาตนําซากสัตว์   
ผ่านราชอาณาจักรและใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรแล้ว   
ต้องติดเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ที่ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)   
โดยให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
สัตวแพทย์  เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 

ข้อ ๑๐ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๙  แล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้า   
หรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ก่อนการเคลื่อนย้ายซากสัตว์จากด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าหรือด่านกักกันสัตว์ประจําท้องที่  
ให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าหรือสัตว์แพทย์ประจําท้องที่  แจ้งการติดตั้งเคร่ืองหมายประจํา  
ตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ลงในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์เพื่อให้สัตวแพทย์ประจํา  
ด่านกักกันสัตว์ท่าออกหรือสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ประจําท้องที่ที่ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  
(Container)  ไปถึง  ได้ทราบ 

(๒) กรณีต้องใช้ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  เกินกว่าหนึ่งภาชนะหรือหนึ่งตู้ขึ้นไป  
ให้ติดเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์เป็นรายภาชนะบรรจุหรือรายตู้บรรทุกสินค้า  (Container)   

ข้อ ๑๑ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้า  
หรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่  แจ้งการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  ให้ผู้ควบคุมระบบทราบทันที  
ที่มีการออกใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร   

ข้อ ๑๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุสุดวิสัยแก่ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  
ระหว่างทางเคลื่อนย้ายซากสัตว์  ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนของผู้ประกอบการแจ้งเหตุดังกล่าวต่อสัตวแพทย์
ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่โดยเร็ว  เพื่อแก้ไขเหตุดังกล่าว  หากไม่ดําเนินการ 
แจ้งตามความข้างต้น  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
โรคระบาดสัตว์   

กรณีมีเหตุจําเป็นต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ให้ถือว่าใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลง  ณ  ท้องที่ที่มี  
การเปลี่ยนภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า (Container) และผู้ประกอบการหรือตัวแทนของ
ผู้ประกอบการต้องดําเนินการขอใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรฉบับใหม่  
ณ  ด่านกักกันสัตว์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ที่ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  
(Container)  อยู่ในพื้นที่  โดยให้นําใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร
ฉบับเดิมมอบให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ดังกล่าว  พร้อมแจ้งให้ผู้ควบคุมระบบทราบและให้นําความ 
ในหมวด  ๑  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนของผู้ประกอบการนําภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  
(Container) เข้าตรวจสอบ  ณ  จุดตรวจประจําด่านกักกันสัตว์ตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายซากสัตว์  
เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกเวลาในการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร 
ลงในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  และในใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ 
หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร     
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ข้อ ๑๔ ในระหว่างการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  หากผู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุขัดข้อง
ในการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  เช่น  แบตเตอร่ีที่อุปกรณ์ดาวเทียมกําหนดตําแหน่ง   
บนโลก  (GPS)  หมดหรือเกิดความชํารุดเสียหายที่ตัวอุปกรณ์  เป็นต้น  ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทน  
ของผู้ประกอบการนําภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า (Container) เข้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ตามเส้นทาง  
เคลื่อนย้ายซากสัตว์ที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยเร็วเพื่อดําเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าว  หากไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผู้ควบคุมระบบ  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   

ข้อ ๑๕ เม่ือภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  ถึงด่านกักกันสัตว์ท่าออกตามที่
กําหนดไว้ในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าออกหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ตรวจสอบ   
ความสมบูรณ์ของเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ที่ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  
หากเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ที่ตรวจสอบแล้วอยู่ในความสมบูรณ์ให้สัตวแพทย์ 
ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าออกหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ถอดเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์นั้น  
พร้อมบันทึกลงในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  เพื่อตอบรับปลายทาง 

(๒) หากพบว่าเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ขณะถึง  
ด่านกักกันสัตว์ท่าออกหรือขณะถอดเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์  ให้สัตวแพทย์ประจําด่าน
กักกันสัตว์ท่าออกหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ทําบันทึกกักซากสัตว์ดังกล่าว  ณ  สถานที่ที่สัตวแพทย์
ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าออกหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่เห็นสมควรและดําเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดทําลายเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์  ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่น   
ใช้เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์  เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจําแนกหรือตรวจสอบซากสัตว์  
ผู้นั้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

หมวด  ๕ 
การรายงาน 

 

 

ข้อ ๑๗ ผู้ควบคุมระบบ  มีหน้าที่ตรวจสอบ  ติดตามภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  
ให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอดเวลาระหว่างการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  หากพบว่า 

(๑) ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า (Container) ออกนอกเส้นทางจากที่ได้กําหนดไว้ 
ในระบบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  หรือ 

(๒) มีการเปิดภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ   
ให้ผู้ควบคุมระบบรายงานเหตุดังกล่าว  ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบโดยด่วนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


