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ระเบียบกรมปศุสัตว ์
ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการกักกันตรวจสอบสุขภาพสัตวแ์ละสุขอนามัยซากสัตว์  ในการเคล่ือนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์ระหว่างประเทศ  รวมถึงกรณีการเคล่ือนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ของประเทศไทย  และเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  (๓)  และข้อ  ๑๕  (๓)  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการนําเข้า  
นําออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักรซ่ึงสัตว์หรือซากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับความในข้อ  ๑๖  (๑)  (ง)  และข้อ  ๑๖  (๓)  (จ)  แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์  
ว่าด้วยการอนุญาต  การตรวจโรคและการทําลายเชื้อโรคในการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์
และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ยกเว้นสัตว์ประเภท  

กบ  กุ้ง  จระเข้  ตะพาบน้ํา  เต่า  ปลา  ปู  หอย  รวมถึงสัตว์น้ําประเภทอ่ืนที่จะได้มีการกําหนดให้เป็น
สัตว์ชนิดอ่ืน  ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ซากสัตว์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สถานกักกันสัตว์”  หมายความว่า  สถานที่ซ่ึงกรมปศุสัตว์ให้การรับรองสําหรับใช้กักกันสัตว์

เพื่อให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ตรวจสุขภาพสัตว์  โดยวัตถุประสงค์เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร  
หรือนําออกนอกราชอาณาจักร  หรือเคล่ือนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด 

“ที่พักซากสัตว์”  หมายความว่า  สถานที่ซ่ึงกรมปศุสัตว์ให้การรับรองสําหรับใช้พักซากสัตว์
เพื่อให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ตรวจพยาธิสภาพของโรคระบาด  โดยวัตถุประสงค์เพื่อการนําเข้า 
ในราชอาณาจักร  หรือนําออกนอกราชอาณาจักร  และให้หมายรวมถึงสถานที่ตัดแต่ง  บรรจุหีบห่อ 
และเก็บรักษาซากสัตว์  เพื่อการเคล่ือนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดด้วย   
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“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์  หรือคําขอรับการตรวจรับรอง
ที่พักซากสัตว์  แล้วแต่กรณี 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และคณะกรรมการ
ตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ 

“เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการของคณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และคณะกรรมการ
ตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดําเนินการ  ตามระเบียบนี้ 
“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์  หรือหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์  

แล้วแต่กรณี 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์ 
“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์  หรือหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์  

แล้วแต่กรณี 
“มาตรฐานสถานกักกันสัตว์”  หมายความว่า  มาตรฐานสถานกักกันสัตว์ตามที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  

หรือตามที่อธิบดีกําหนด 
“มาตรฐานที่พักซากสัตว์”  หมายความว่า  มาตรฐานที่พักซากสัตว์ตามที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  

หรือตามที่อธิบดีกําหนด 
ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  เป็นผู้รักษาการ 

ตามระเบียบนี้  มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์  มีหน้าที่ดําเนินการ
ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์  หรือที่พักซากสัตว์  ตามระเบียบนี้  ดังนี้ 

(๑) กรณีสถานกักกันสัตว์  หรือที่พักซากสัตว์เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร  หรือนําออก  
นอกราชอาณาจักร  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย 

 (ก) ผู้อํานวยการส่วนควบคุมเคล่ือนย้ายและกักกัน  ประธานกรรมการ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ประจําสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดท้องที่  กรรมการ 
 (ค) นายสัตวแพทย์ประจําส่วนควบคุมเคล่ือนย้ายและกักกัน กรรมการและเลขานุการ 
(๒) กรณีสถานกักกันสัตว์  หรือที่พักซากสัตว์เพื่อการเคล่ือนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอด   

โรคระบาด  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย 
 (ก) ปศุสัตว์จังหวัดท้องที่  ประธานกรรมการ 
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 (ข) หัวหน้าด่านกักสัตว์ในท้องที่  กรรมการ 
 (ค) นายสัตวแพทย์ประจําสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดท้องที่ กรรมการและเลขานุการ 
หากคณะกรรมการตามวรรคแรกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบทั้งคณะ  ให้คณะกรรมการ

เท่าที่เหลืออยู่แต่ไม่น้อยกว่า  ๒  คน  สามารถดําเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ได้ 

หมวด  ๒ 
การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 

 
 

ข้อ ๖ สถานกักกันสัตว์ที่ จะขอหนัง สือรับรองสถานกักกันสัตว์ ได้   ต้องมีลักษณะ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานสถานกักกันสัตว์   

ข้อ ๗ ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์  
เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร  หรือนําออกนอกราชอาณาจักร  ให้ยื่นคําขอตามแบบ  ต.ร.  ๑  พร้อมหลักฐาน
ประกอบคําขอที่ด่านกักสัตว์ในท้องที่ซ่ึงสถานกักกันสัตว์ตั้งอยู่  กรณีการขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์  
เพื่อการเคล่ือนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดให้ยื่นคําขอพร้อมหลักฐานประกอบคําขอ 
ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดท้องที่ซ่ึงสถานกักกันสัตว์ตั้งอยู่   

ข้อ ๘ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอพร้อมหลักฐานเอกสารตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบคําขอนั้น  หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขภายใน  ๑  วันทําการนับแต่วันที่รับคําขอ 

ข้อ ๙ ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ รับคําขอดําเนินการตรวจสอบสถานกักกันสัตว์ ในเ บ้ืองต้นว่า   
มีองค์ประกอบเบ้ืองต้นครบถ้วนตามที่กําหนดหรือไม่  ภายใน  ๗  วันทําการนับแต่วันที่รับคําขอ   
หากเห็นว่าต้องปรับปรุงในจุดใดให้แจ้งผู้ยื่นคําขอทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อยเสียก่อน   
แต่หากพิจารณาแล้ว  เห็นว่าองค์ประกอบเบ้ืองต้นของสถานกักกันสัตวค์รบถ้วน  เห็นควรตรวจรับรองได้
ให้ระบุความเห็นตอนท้ายคําขอ  แล้วเสนอต่อประธานคณะกรรมการผ่านทางเลขานุการ  เพื่อออก
หนังสือนัดหมายคณะกรรมการและผู้ยื่นคําขอ  ดําเนินการเข้าตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์นั้น  ภายใน  
๑๐  วันทําการนับแต่วันที่เลขานุการได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ   

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้  
ในมาตรฐานสถานกักกันสัตว์  โดยกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ตามแบบ  ต.ร.  ๒/๑  หากกรรมการ
มีความเห็นเพิ่มเติมให้ระบุลงตอนท้ายพร้อมลงนามกํากับ  และมอบให้เลขานุการเพื่อจัดทํารายงาน
สรุปผลการตรวจรับรองตามแบบ  ต.ร.  ๒  แล้วเสนอให้คณะกรรมการลงนามร่วมกัน 

ข้อ ๑๑ หากคะแนนสรุปผลการตรวจรับรอง  ผ่านการรับรองระดับ  ๑  ปี  ให้เลขานุการ
จัดทําแบบ  ต.ร.  ๓  เสนอประธานคณะกรรมการลงนาม  และรวบรวมเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ
ตรวจรับรองทั้งหมดรวมทั้งแบบ  ต.ร.  ๓  ส่งให้นายทะเบียนดําเนินการออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์
ตามแบบ  ต.ร.  ๔  ต่อไป  ในการน้ี  ให้เลขานุการเก็บสําเนาแบบ  ต.ร.  ๓  ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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เม่ือนายทะเบียนได้รับหลักฐานการตรวจรับรองจากเลขานุการแล้ว  ให้พิจารณาออกหนังสือ
รับรองสถานกักกันสัตว์ตามแบบ  ต.ร.  ๔  แล้วจัดส่งหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์พร้อมแบบ  ต.ร.  ๓  
ให้แก่ผู้ยื่นคําขอ  โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วันทําการนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับ
หลักฐานการตรวจรับรองจากเลขานุการ 

ในระหว่างที่นายทะเบียนดําเนินการออกหนังสือรับรอง  ผู้ประกอบการใช้สําเนาเอกสารแบบ  
ต.ร.  ๓  ซ่ึงประธานคณะกรรมการลงนามแล้ว  ในการติดต่อขอนําสัตว์เข้ามากักสังเกตอาการได้โดยอนุโลม  
โดยผู้ประกอบการสามารถขอสําเนาเอกสารแบบ  ต.ร.  ๓  จากเลขานุการ 

หากคะแนนสรุปผลการตรวจรับรองในแบบ  ต.ร.  ๒  ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรองระดับ  ๙๐  วัน  
หรือไม่ผ่านตามเกณฑ์การตรวจรับรอง  ให้เลขานุการจัดทําแบบ  ต.ร.  ๓  เสนอประธานคณะกรรมการลงนาม  
แล้วจัดส่งแบบ  ต.ร.  ๓  ให้แก่ผู้ยื่นคําขอ  และให้เลขานุการจัดส่งสําเนาแบบ  ต.ร.  ๓  ให้นายทะเบียนด้วย  
ในกรณีเช่นนี้หากผู้ยื่นคําขอประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองใหม่ให้ดําเนินการปรับปรุงข้อบกพร่อง  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามที่ปรากฏในแบบ  ต.ร.  ๓  ให้เรียบร้อยเสียก่อน  แล้วจึงแจ้งให้  
คณะกรรมการทราบผ่านทางเลขานุการเพื่อกําหนดนัดหมายเข้าตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์อีกครั้งหนึ่ง 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ที่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง  ให้ยื่นคําขอ
พร้อมหลักฐานประกอบคําขอต่อเจ้าหน้าที่  ก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกวา่  ๖๐  วัน 

ให้นําความในข้อ  ๗  ถึง  ข้อ  ๑๒  มาใช้กับการดําเนินการขอต่ออายุหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์
โดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๓ ที่พักซากสัตว์ที่จะขอหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์ได้  ต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานที่พักซากสัตว์ 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์   
เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร  หรือนําออกนอกราชอาณาจักร  ให้ยื่นคําขอตามแบบ  ต.ร.ซ.  ๑   
พร้อมหลักฐานประกอบคําขอที่ด่านกักสัตว์ในท้องที่ซ่ึงที่พักซากสัตว์ตั้งอยู่  กรณีการขอรับการตรวจรับรอง 
ที่พักซากสัตว์เพื่อการเคล่ือนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด  ให้ยื่นคําขอพร้อมหลักฐาน
ประกอบคําขอที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทอ้งที่ซ่ึงที่พักซากสัตว์ตั้งอยู่   

ข้อ ๑๕ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอพร้อมหลักฐานเอกสารตามข้อ  ๑๔  แล้ว  ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบคําขอนั้น  หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขภายใน  ๑  วันทําการนับแต่วันที่รับคําขอ 



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอดําเนินการตรวจสอบที่พักซากสัตว์ในเบ้ืองต้นว่ามีองค์ประกอบเบ้ืองต้น
เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนดหรือไม่  ภายใน  ๗  วันทําการนับแต่วันที่รับคําขอ  หากเห็นว่าต้องปรับปรุง
ในจุดใดให้แจ้งผู้ยื่นคําขอทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อยเสียก่อน  แต่หากพิจารณาแล้ว   
เห็นว่าองค์ประกอบเบ้ืองต้นของที่พักซากสัตว์ครบถ้วน  เห็นควรตรวจรับรองได้ให้ระบุความเห็น
ตอนท้ายคําขอ  แล้วเสนอต่อประธานคณะกรรมการผ่านทางเลขานุการ  เพื่อออกหนังสือนัดหมาย
คณะกรรมการและผู้ยื่นคําขอ  ดําเนินการเข้าตรวจรับรองที่พักซากสัตว์นั้น  ภายใน  ๑๐  วันทําการ 
นับแต่วันที่เลขานุการได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ   

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในมาตรฐานที่พักซากสัตว์  โดยกรรมการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ตามแบบ  ต.ร.ซ.  ๒/๑  หากกรรมการ   
มีความเห็นเพิ่มเติมให้ระบุลงตอนท้ายพร้อมลงนามกํากับ  และมอบให้เลขานุการเพื่อจัดทํารายงานสรุป  
ผลการตรวจรับรองตามแบบ  ต.ร.ซ.  ๒  แล้วเสนอให้คณะกรรมการลงนามร่วมกัน 

ข้อ ๑๘ หากคะแนนสรุปผลการตรวจรับรอง  ผ่านการรับรอง   ให้เลขานุการจัดทํา 
แบบ  ต.ร.ซ.  ๓  เสนอประธานคณะกรรมการลงนาม  จากนั้นรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการตรวจ
รับรองทั้งหมดรวมทั้งแบบ  ต.ร.ซ.  ๓  ส่งให้นายทะเบียนเพื่อดําเนินการออกหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์
ตามแบบ  ต.ร.ซ.  ๔  ต่อไป  ในการน้ี  ให้เลขานุการเก็บสําเนาแบบ  ต.ร.ซ.  ๓  ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

เม่ือนายทะเบียนได้รับหลักฐานการตรวจรับรองจากเลขานุการแล้ว  ให้พิจารณาออกหนังสือ
รับรองที่พักซากสัตว์  แล้วจัดส่งหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์พร้อมแบบ  ต.ร.ซ.  ๓  ให้แก่ผู้ยื่นคําขอ  
โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วันทําการ  นับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับหลักฐานการตรวจ
รับรองจากเลขานุการ 

ในระหว่างที่นายทะเบียนดําเนินการออกหนังสือรับรอง  ให้ผู้ประกอบการใช้สําเนาเอกสาร 
แบบ  ต.ร.ซ.  ๓  ซ่ึงประธานคณะกรรมการลงนามแล้ว  ในการติดต่อขอนําซากสัตว์เข้ามาพักได้โดยอนุโลม  
โดยผู้ประกอบการสามารถขอสําเนาเอกสารแบบ  ต.ร.ซ.  ๓  ได้จากเลขานุการ 

หากคะแนนสรุปผลการตรวจรับรองไม่ผ่านตามเกณฑ์การตรวจรับรอง  ให้เลขานุการจัดทํา  
แบบ  ต.ร.ซ.  ๓  เสนอประธานคณะกรรมการลงนาม  แล้วจัดส่งแบบ  ต.ร.ซ.  ๓  ให้แก่ผู้ยื่นคําขอ   
และให้เลขานุการจัดส่งสําเนาแบบ  ต.ร.ซ.  ๓  ให้นายทะเบียนด้วย  ในกรณีเช่นนี้หากผู้ยื่นคําขอ
ประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองใหม่ให้ดําเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตามที่ปรากฏในแบบ  ต.ร.ซ.  ๓  ให้เรียบร้อย  และแจ้งให้คณะกรรมการทราบผ่านทางเลขานุการ   
เพื่อกําหนดนัดหมายเขา้ตรวจรับรองที่พักซากสัตว์อีกครั้งหนึ่ง 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์ที่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง  ให้ยื่นคําขอ
พร้อมหลักฐานประกอบคําขอต่อเจ้าหน้าที่  ก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน   

ให้นําความในข้อ  ๑๓  ถึง  ข้อ  ๑๙  มาใช้กับการดําเนินการขอต่ออายุหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์
โดยอนุโลม 



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
เกณฑ์การตัดสิน  อายุของหนังสือรับรอง  และการออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ 

ทดแทนฉบับเดิมที่สูญหาย  ชํารุด  หรือเปล่ียนแปลงผู้ครอบครอง 
 

 

ข้อ ๒๐ หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์  มีอายุการรับรองตามเกณฑ์การตัดสิน  ตามคะแนน  
ที่ปรากฏในแบบ  ต.ร.  ๒  ดังนี้ 

(๑) สถานกักกันสัตว์ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานครบถ้วน  และได้รับคะแนนจากการตรวจรับรอง  
ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป  ให้หนังสือรับรองมีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันที่คณะกรรมการเข้าดําเนินการตรวจรับรอง 

(๒) สถานกักกันสัตว์ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานครบถ้วน  และได้รับคะแนนจากการตรวจรับรอง  
ตั้งแต่  ๖๐  คะแนน  ถึง  ๗๙  คะแนน  ให้หนังสือรับรองมีอายุ  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการ 
เข้าดําเนินการตรวจรับรอง   

(๓) สถานกักกันสัตว์ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานครบถ้วน  แต่ได้รับคะแนนจากการตรวจรับรอง
ตามที่ปรากฏในแบบ  ต.ร.  ๒  น้อยกว่า  ๖๐  คะแนน  ถือว่าไม่ผ่านการตรวจรับรอง   

ข้อ ๒๑ ที่พักซากสัตว์ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานครบถ้วน  และได้รับคะแนนจากการตรวจรับรอง
ตามที่ปรากฏในแบบ  ต.ร.ซ.  ๒  ตั้งแต่  ๗๐  คะแนนขึ้นไป  ให้หนังสือรับรองมีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันที่
คณะกรรมการเข้าดําเนินการตรวจรับรอง   

ในกรณีที่พักซากสัตว์ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานครบถ้วน  แต่ได้รับคะแนนจากการตรวจรับรอง
ตามที่ปรากฏในแบบ  ต.ร.ซ.  ๒  น้อยกว่า  ๗๐  คะแนน  ถือว่าไม่ผ่านการตรวจรับรอง 

ข้อ ๒๒ กรณีที่หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์หรือหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์  สูญหาย  ชํารุด
ในสาระสําคัญ  หรือต้องการเปล่ียนแปลงชื่อผู้ครอบครอง  ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ 
หรือหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์  มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมแนบเอกสาร
การรับแจ้งความเอกสารสูญหายจากเจ้าพนักงานตํารวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง  หรือหนังสือ
รับรองฉบับเดิมที่ชํารุด  หรือเอกสารหลักฐานแสดงการถ่ายโอนกิจการ  แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ด้วย 

เม่ือนายทะเบียนได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายทะเบียนพิจารณาออกหนังสือ
รับรองสถานกักกันสัตว์หรือหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ชักช้า  หากนายทะเบียน 
มีข้อขัดขอ้งหรือต้องการเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมให้แจ้งผู้ประกอบการทราบโดยเร็ว 

หมวด  ๕ 
การควบคุมมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องจัดการให้สถานกักกันสัตว์  หรือที่พักซากสัตว์นั้น  มีลักษณะ
และการดําเนินการถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานสถานกักกันสัตว์  หรือมาตรฐานที่พักซากสัตว์  
แล้วแต่กรณี   



  หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมการใช้หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ 
และหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์  ดังนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์  เพื่อติดตามตรวจสอบให้มีลักษณะถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์  หรือมาตรฐานที่พักซากสัตว์   

(๒) เม่ือคณะกรรมการตรวจพบว่าผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์หรือผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์  
มิได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามระเบียบนี้  ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้นให้ปรับปรุง  แก้ไขให้ถูกต้อง  โดยอาจกําหนด
ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

หมวด  ๖ 
การระงับการออก  พักใช้  และเพิกถอนหนังสือรับรอง 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการรายงานต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาระงับการออกหนังสือรับรอง
ตามระเบียบนี้แก่ผู้ยื่นคําขอ  ไม่ว่าจะยื่นด้วยตนเองหรือโดยตัวแทน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ยื่นคําขอหรือตัวแทนถูกดําเนินคดีในความผิดฐานปลอมเอกสาร  ใช้เอกสารปลอม   
หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารของทางราชการที่เก่ียวข้องตามระเบียบนี้  เว้นแต่คดีถึงที่สุด 
ว่าผู้นั้นไม่มีความผิดตามคําฟ้องหรือข้อกล่าวหา 

(๒) ผู้ยื่นคําขอหรือตัวแทนถูกตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง
ซ่ึงอ้างว่าได้ออกให้ตามระเบียบนี้  โดยมีพฤติการณ์หรือมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทําการปลอมเอกสาร
เก่ียวกับการรับรองที่ออกให้ตามระเบียบนี้  หรือมีส่วนเก่ียวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิดดังกล่าว 

(๓) ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์  หรือผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์เคยถูกเพิกถอนหนังสือ
รับรองตามข้อ  ๒๗  เว้นแต่ 

 (ก) กรณีถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ  ๒๗  (๑)  และยื่นคําขอเม่ือปรับปรุงแก้ไข   
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในระเบียบนี้ 

 (ข) กรณีถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ  ๒๗  (๒)  และยื่นคําขอเม่ือพ้นกําหนด  ๑  ปี  
นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามคําฟ้องหรือข้อกล่าวหา   

ผู้ที่ถูกระงับการออกหนังสือรับรองตาม  (๑)  อาจยื่นคําขอได้เม่ือพ้นกําหนด  ๑  ปี  นับแต่  
วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามคําฟ้องหรือข้อกล่าวหา 

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาส่ังพักใช้หนังสือรับรอง  เป็นระยะเวลา  
๓  เดือน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์  หรือผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์รายใดได้รับหนังสือ   
แจ้งเตือนตามข้อ  ๒๔  (๒)  แล้วไม่ทําการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) ผู้ประกอบการสถานกักกันสัตว์  หรือผู้ประกอบการที่พักซากสัตว์ที่ได้รับหนังสือรับรอง
ตามระเบียบนี้  ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานปลอมเอกสารของทางราชการ  หรือใช้เอกสารปลอม 



  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาส่ังเพิกถอนหนังสือรับรอง  ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เคยถูกพักใช้หนังสือรับรอง  มาแล้ว  ๑  ครั้ง  และยังตรวจพบว่ามิได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด  
ตามข้อ  ๒๔  (๒)   

(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานปลอมเอกสารของทางราชการ  หรือใช้เอกสารปลอม  
ตามระเบียบนี้   

หมวด  ๗ 
แบบคําขอ  แบบให้คะแนน  และหนังสือรับรอง 

 
 

ข้อ ๒๘ ให้ใช้แบบคําขอ  แบบให้คะแนน  แบบสรุปคะแนน  หนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง  
และหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์  แล้วแต่กรณี  ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

หมวด  ๘ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๙ การใดซ่ึงอยู่ในระหว่างดําเนินการตามระเบียบหรือคําส่ังที่เก่ียวข้องกับการตรวจ
รับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ให้ดําเนินการตามระเบียบ  
หรือคําส่ังดังกล่าวต่อไปจนเสร็จการ  แต่ถ้าการนั้นสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย  
ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้   

ข้อ ๓๐ บรรดาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์และหนังสือรับรองสถานกักเก็บซากสัตว์เอกชน  
ที่ออกตามระเบียบหรือคําส่ังที่เก่ียวข้องกับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ซ่ึงเจ้าหน้าที่ได้ออกให้ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ 
จนส้ินอายุการรับรอง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานสถานกักกันสัตว์และมาตรฐานที่พักซากสัตว์ 
รวมทั้งแบบคําขอ แบบให้คะแนน แบบสรุปคะแนน หนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง

และหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ 
 

แนบท้ายระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 



 
เกณฑ์ตรวจรับรองสําหรับสถานกักกันสัตว์เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร 

เพื่อการนําออกนอกราชอาณาจักร หรือเพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด 
 
ในการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ ให้คณะกรรมการแบ่งการพิจารณาสถานกักกันสัตว์ออกเป็น ๒ ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่าสถานกักกันสัตว์มีองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานตามที่กรมปศุสัตว์
กําหนด จํานวน ๔ ข้อ ได้แก่ 
 ๑. กรณีสถานกักกันสัตว์เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร ต้องไม่มีการเลี้ยงสัตว์อยู่ก่อนแล้ว แต่หากมี       
การเลี้ยงสัตว์อยู่ก่อนต้องจัดให้มีคอกกักหรือโรงเรือนสําหรับกักสัตว์ที่จะนําเข้ากักอย่างเหมาะสม โดยมีระยะห่าง     
ที่เหมาะสม มีระบบจัดการที่เหมาะสม (กรณีเป็นสถานกักกันสัตว์ปีกต้องมีการทําความสะอาดโรงเรือนและปล่อย
โรงเรือนว่างไว้อย่างน้อย ๖๐ วัน ก่อนนําสัตว์เข้ากัก) 
     กรณีสถานกักกันสัตว์เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักรจากประเทศเพื่อนบ้าน สถานกักกันสัตว์ต้องตั้งอยู่  
ในพื้นที่อําเภอชายแดนที่มีช่องทางการนําสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าในราชอาณาจักร 

    กรณีสถานกักกันสัตว์เพื่อการนําออกนอกราชอาณาจักรหรือเพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอด
โรคระบาด สถานกักกันสัตว์นั้นต้องตั้งอยู่ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์กีบคู่ไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร (กรณี
เป็นสถานกักกันสัตว์ปีกนําเข้าในราชอาณาจักรต้องตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก ๕ กิโลเมตร) 
 ๒. มีรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่สถานกักกันสัตว์ โดยรั้วดังกล่าวมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้ป้องกันสัตว์ 
เช่น สุนัข ไม่ให้ผ่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่สถานกักกันสัตว์ได้ 
 ๓. มีระบบป้องกันกําจัดเชื้อโรคที่ยานพาหนะ บุคคล อุปกรณ์ต่างๆที่ผ่านเข้าออกพื้นที่สถานกักกันสัตว์ เช่น  

- ไม่อนุญาตให้ยานพาหนะ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่สถานกักกันสัตว์ 
- มีการจดบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่สถานกักกันสัตว์  
- มีโรงพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับยานพาหนะที่ผ่าน

เข้า-ออกพื้นที่สถานกักกันสัตว์ 
- มีห้องเปลี่ยนชุดสําหรับผู้เข้าปฏิบัติงานในโรงเรือนกักกันสัตว์ 

 ๔. มีการบําบัด กําจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการกักกันสัตว์ เช่น ซากสัตว์ มูลสัตว์ ขยะมูลฝอย และน้ําเสีย
ไว้ภายในพื้นที่สถานกักกันสัตว์ โดยไม่มีการขนย้ายของเสียดังกล่าวออกจากสถานกักกันสัตว์ไปยังสถานที่อ่ืนๆ 
    
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์พิจารณาว่าสถานกักกันสัตว์มีองค์ประกอบอื่นๆตามที่    
กรมปศุสัตว์กําหนดซึ่งมีสภาพพร้อมใช้งานได้ดีหรือไม่อย่างไร แล้วให้คะแนนตามดุลยพินิจและความเป็นจริง ได้แก่ 
 ๑. สถานกักกันสัตว์ต้ังอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน โรงฆ่าสัตว์ และแหล่งเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวกันกับสัตว์ที่จะนําเข้ากัก 
เป็นระยะทางอย่างน้อย ๓ กิโลเมตร 
 ๒. สถานกักกันสัตว์มีรั้วช้ันที่สองสําหรับแบ่งเขตพื้นที่อาคารสํานักงานหรือบ้านพักคนงานออกจากเขตพื้นที่ต้ัง
โรงเรือนหรือคอกที่จะใช้ในการกักกันสัตว์ 
 ๓. บริเวณประตูทางเข้า-ออกของสถานกักกันสัตว์มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะ และบุคคล 
 ๔. มีอุปกรณ์และวิธีการบังคับสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงสําหรับใช้ตรวจอาการ หรือปฏิบัติการใดๆกับตัวสัตว์ 

๕. มีห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและมีชุดเครื่องแต่งกายเฉพาะและสําหรับให้ผู้ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในคอก 
หรือโรงเรือนกักกันสัตว์เปลี่ยน เช่น เสื้อคลุมแขนยาว ผ้าปิดจมูกและปาก ที่คลุมผม ถุงมือ และรองเท้าบู๊ท 

๖. มีโรงเรือนหรือสถานที่สําหรับเก็บอาหารสัตว์ที่สามารถป้องกันสัตว์จําพวก นก หนู ไม่ให้เข้าไปกัดแทะ
อาหารสัตว์ และสามารถป้องกันอาหารสัตว์จากละอองฝนได้  

 



 

-๒- 
 

๗. หน้าทางเข้าคอกกัก มีอ่างใส่น้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มรองเท้าและอ่างล้างมือพร้อมสบู่สําหรับผู้ที่เข้า
ปฏิบัติงานในคอกหรือโรงเรือนกักกันสัตว์ 

๘. มีสถานที่และวิธีการกําจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการกักกันสัตว์ เช่น ซากสัตว์ มูลสัตว์ สิ่งปูรองคอก 
ขยะมูลฝอย และน้ําเสียอย่างเหมาะสมไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคระบาด ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

๙. มีแหล่งน้ําสะอาดสําหรับใช้เลี้ยงสัตว์ มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ําเป็นระยะ 
๑๐. โรงเรือนหรือคอกที่จะใช้กักกันสัตว์ ให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมสําหรับใช้กักกันสัตว์   

แต่ละชนิดหรือไม่ อย่างไร โดยต้องมีลักษณะมั่นคงแข็งแรง ป้องกันสัตว์หลบหนีออกไปภายนอก สะดวกต่อการ     
ทําความสะอาดและการปฏิบัติงานประจําวันของผู้ดูแลสัตว์ มีอุปกรณ์ให้อาหารและน้ําแก่สัตว์อย่างเพียงพอ โดยรั้ว
ของคอกกักสัตว์หรือผนังของโรงเรือนกักกักสัตว์ควรอยู่ห่างจากแนวรั้วช้ันนอกไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ในกรณีที่    
สถานกักกันสัตว์มีคอกกักหรือโรงเรือนสําหรับกักกันสัตว์จํานวนหลายหลัง ให้คอกกักหรือโรงเรือนกักกันสัตว์        
แต่ละหลังต้ังอยู่ห่างจากกันไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ทั้งนี้ สภาพของคอกหรือโรงเรือนกักกันสัตว์ต้องมีสภาพที่สัตว์
สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีลักษณะแออัดหรือเป็นลักษณะการทรมานสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์กําหนด   
ขนาดพื้นที่ของคอกหรือโรงเรือนสําหรับการกักกันสัตว์ ดังนี้ 

 
 
ชนิดสัตว์ที่จะนําเข้ากัก พื้นทีข่องคอกหรือโรงเรือนกกักันสัตว์ 

โค 
ลูกโค ควรเป็นคอกยกพื้นขังเดี่ยว ขนาด ๑๔ ตารางเมตร/ตัว 
โครุ่น ขนาด ๕ ตารางเมตร/ตัว 
โคเนื้อ ขนาด ๗ ตารางเมตร/ตัว 

กระบือ กระบือโตเต็มวัย ขนาด ๗ ตารางเมตร/ตัว 
แพะ แพะโตเต็มวัย ควรเป็นคอกยกพื้นสูง ขนาด ๑ ตารางเมตร/ตัว 
แกะ แกะโตเต็มวัย ควรเป็นคอกยกพื้น ขนาด ๒ ตารางเมตร/ตัว 

สุกร 

พ่อพันธ์ุ คอกเดี่ยว ขนาด ๗.๕ ตารางเมตร/ตัว 
แม่พันธ์ุ คอกเดี่ยว ขนาด ๑.๕ ตารางเมตร/ตัว 
สุกรอนุบาล ขนาด ๐.๔ ตารางเมตร/ตัว 
สุกรรุ่น ขนาด ๐.๗ ตารางเมตร/ตัว 
สุกรขุน ขนาด ๑.๕ ตารางเมตร/ตัว 

ม้า ลา ล่อ ทุกช่วงอายุ คอกเดี่ยวขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ตารางเมตร/ตัว 

ไก่ 

อายุไม่เกิน ๘ สัปดาห์ ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๓๐ ตัว/ตารางเมตร 
อายุ ๘ – ๒๐ สัปดาห์ ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๑๐ ตัว/ตารางเมตร 
ไก่ไข่โตเต็มวัย ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๗ ตัว/ตารางเมตร 
ไก่เนื้อโตเต็มวัย ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด๑๐ ตัว/ตารางเมตร 

เป็ด 

อายุไม่เกิน ๗ สัปดาห์ ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๘ ตัว/ตารางเมตร 
อายุ ๗ – ๒๐ สัปดาห์ ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๖ ตัว/ตารางเมตร 
เป็ดไข่โตเต็มวัย ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๕ ตัว/ตารางเมตร 
เป็ดเนื้อโตเต็มวัย ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๗ ตัว/ตารางเมตร 



 

-๓- 
 

ชนิดสัตว์ที่จะนําเข้ากัก พื้นทีข่องคอกหรือโรงเรือนกกักันสัตว์ 

ห่าน 
อายุไม่เกิน ๒ สัปดาห์ ขนาด ๑ ตัว/ตารางฟุต 
อายุ ๒ สัปดาห์ ขนาด ๑ ตัว/๑.๕ ตารางฟุต 
ห่านโตเต็มวัย ควรเป็นแปลงหญ้า มีขนาดตามความเหมาะสม 

นก  พิจารณาตามความเหมาะสมของนกแต่ละชนิด และช่วงอายุ 
สัตว์ป่า  พิจารณาตามความเหมาะสมของสัตว์ป่าแต่ละชนิด และช่วงอายุ 

ไข่สัตว์ปีกสําหรับ
ทําพันธ์ุ 

 พิจารณาตามความเหมาะสม 

   
๑๑. มีเอกสารบันทึกอาการของสัตว์และการดําเนินการใดๆต่อสัตว์ในระหว่างที่ถูกกักกัน เก็บรักษาไว้เป็น

หลักฐานให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ตรวจสอบได้ 
๑๒. มีสัตวแพทย์ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้เวชภัณฑ์และการให้อาหารในระหว่างการกักกันสัตว์ 
๑๓. มีบุคคลทําหน้าที่ดูแลสัตว์ในระหว่างการกักกัน โดยบุคคลดังกล่าวควรมีที่พักอาศัยอยู่ในส่วนที่จัดไว้

สําหรับเป็นที่พักอาศัยของคน ไม่ควรอาศัยอยู่ในส่วนที่จัดไว้สําหรับเป็นที่ต้ังของคอกกักหรือโรงเรือนกักกันสัตว์     
 
หมายเหตุ   ในหลักเกณฑ์นี้ 

“คอกหรือโรงเรือนกักกันสัตว์” ให้หมายถึงอาคารหรือห้องที่ใช้ในการเก็บรักษาไข่สัตว์ปีกสําหรับทําพันธุ์ด้วย 
สถานกักกันสัตว์ท่ีผ่านการตรวจรับรองจะต้องมีองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วนตามที่กรมปศุสัตว์กําหนดทั้ง ๔ ข้อ 

ส่วนการตัดสินว่าจะมีอายุการรับรองเท่าใดนั้น ให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยจากแบบ ต.ร.๒ โดยหากคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๖๐-๗๙ 
คะแนน ให้มีอายุการรับรอง ๙๐ วัน  หากคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน ให้มีอายุการรับรอง ๑ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เพ่ือการนําเข้าในราชอาณาจักรจากประเทศเพื่อนบ้าน 
 

ในการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ ให้คณะกรรมการแบ่งการพิจารณาสถานกักกันสัตว์ออกเป็น ๒ ข้ันตอน  ดังน้ี 
 

ขั้นตอนท่ี ๑ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่าสถานกักกันสัตว์มีองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานตามที่กรมปศุสัตว์
กําหนด จํานวน ๔ ข้อ ได้แก่ 
 ๑. สถานกักกันสัตว์ต้ังอยู่ในเขตอาํเภอชายแดนที่มีช่องทางการนําสตัว์เข้าในราชอาณาจกัรจากประเทศเพื่อนบ้าน 
ยกเว้นในกรณีมีเหตุจําเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 ๒. มีรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่สถานกักกันสัตว์ โดยรั้วดังกล่าวมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้ป้องกันสัตว์ 
เช่น สุนัข ไม่ให้ผ่านเข้าบริเวณพื้นที่สถานกักกันสัตว์ได้ 
 ๓. มีระบบป้องกันกําจัดเช้ือโรคที่ยานพาหนะ บุคคล อุปกรณ์ต่างๆที่ผ่านเข้าออกพื้นที่สถานกักกันสัตว์ เช่น  

- ไม่อนุญาตให้ยานพาหนะ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่สถานกักกันสัตว์ 
- มีการจดบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่สถานกักกันสัตว์  
- มีระบบการกําจัดเช้ือโรคสําหรับยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่สถานกักกันสัตว์ 

 ๔. มีการบําบดั กําจัดของเสยีที่เกิดจากกิจกรรมการกกักนัสัตว์ เช่น ซากสัตว์ มูลสัตว์ ขยะมูลฝอย และนํ้าเสีย
ไว้ภายในพ้ืนที่สถานกักกันสัตว์ โดยไม่มีการขนย้ายของเสียดังกล่าวออกจากสถานกักกันสัตว์ไปยังสถานที่อื่นๆ 
    
ขั้นตอนท่ี ๒ คณะกรรมการพิจารณาว่าสถานกักกันสัตว์มีองค์ประกอบอ่ืนๆตามที่กรมปศุสัตว์กําหนดซึ่งมีสภาพ  
พร้อมใช้งานได้ดีหรือไม่ อย่างไร แล้วให้คะแนนตามความเป็นจริงประกอบดุลพินิจของคณะกรรมการ ได้แก่ 
 ๑. สถานกักกันสัตว์ต้ังอยู่ในพื้นที่ซึ่งนํ้าไม่ท่วมถึง ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์อย่างน้อย ๓ กิโลเมตร และอยู่ใกล้
แหล่งนํ้า แหล่งอาหาร 
 ๒. มีรั้วช้ันที่สองสําหรับแบ่งพื้นที่อาคารสํานักงานหรือบ้านพักคนงานออกจากพ้ืนที่ต้ังโรงเรือนหรือคอกที่จะใช้
ในการกักกันสัตว์ 
 ๓. ประตูทางเข้า-ออกมีการพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคที่ยานพาหนะ 
 ๔. มีอุปกรณ์สําหรับนําสัตว์ข้ึน-ลงยานพาหนะต้ังอยู่ชิดกับแนวรั้วช้ันนอกของสถานกักกันสัตว์ 
 ๕. มีอุปกรณ์และวิธีการบังคับสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงสําหรับใช้ตรวจอาการ หรือปฏิบัติการใดๆกับตัวสัตว์ 

๖. มีโรงเรือนหรือสถานที่สําหรับเก็บอาหารสัตว์ที่สามารถป้องกันสัตว์จําพวก นก หนู ไม่ให้เข้าไปกัดแทะ
อาหารสัตว์ และสามารถป้องกันอาหารสัตว์จากละอองฝนได้ 

๗. หน้าทางเข้าคอกกัก มีอ่างใส่นํ้ายาฆ่าเช้ือโรคสําหรับจุ่มรองเท้าและอ่างล้างมือพร้อมสบู่สําหรับผู้ที่เข้า
ปฏิบัติงานในคอกหรือโรงเรือนกักกันสัตว์ 

๘. มีเครื่องแต่งกายเฉพาะและสําหรับให้ผู้ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในคอกหรือโรงเรือนกักกันสัตว์เปลี่ยน 
๙. มีแหล่งนํ้าสะอาดสําหรับใช้เลี้ยงสัตว์ มีการตรวจสอบคุณภาพของนํ้าเป็นระยะ 
๑๐. มีสถานที่และวิธีการกําจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการกักกันสัตว์ เช่น ซากสัตว์ มูลสัตว์ สิ่งปูรองคอก

หรือโรงเรือนกักกันสัตว์ ขยะมูลฝอย นํ้าเสียอย่างเหมาะสมไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเช้ือก่อโรค
ระบาด ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

๑๑. โรงเรือนหรือคอกที่จะใช้กักกันสัตว์ ให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมสําหรับใช้กักกันสัตว์
แต่ละชนิดหรือไม่อย่างไร โดยต้องมีลักษณะมั่นคงแข็งแรง ป้องกันสัตว์หลบหนีออกไปภายนอก สะดวกต่อการ       
ทําความสะอาดและการปฏิบัติงานประจําวันของผู้ดูแลสัตว์ มีอุปกรณ์ให้อาหารและนํ้าแก่สัตว์อย่างเพียงพอ โดยรั้ว
ของคอกกักสัตว์หรือผนังของโรงเรือนกักกันสัตว์ควรอยู่ห่างจากแนวรั้วช้ันนอกไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ทั้งน้ี สภาพของ
คอกหรือโรงเรือนกักกันสัตว์ต้องมีสภาพที่สัตว์สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีลักษณะแออัดหรือเป็นลักษณะ
การทรมานสัตว์ ในการน้ีกรมปศุสัตว์กําหนดขนาดพื้นที่ของคอกหรือโรงเรือนสําหรับการกักกันสัตว์ ดังน้ี 



-๒- 
 

ชนิดสัตว์ท่ีจะนําเข้ากัก ขนาดพ้ืนท่ีของคอกหรือโรงเรือนกักกันสัตว์ 
โค ขนาด ๕ ตารางเมตร/ตัว 

กระบอื ขนาด ๕ ตารางเมตร/ตัว 
แพะ ควรเป็นคอกยกพื้นสงู ขนาด ๑ ตารางเมตร/ตัว 
แกะ ควรเป็นคอกยกพื้นสงู ขนาด ๑ ตารางเมตร/ตัว 
สุกร ขนาด ๑.๕ ตารางเมตร/ตัว 

ม้า ลา ล่อ คอกเด่ียวขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ตารางเมตร/ตัว 

ไก่ 

อายุไม่เกิน ๘ สัปดาห ์ ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๓๐ ตัว/ตารางเมตร 
อายุ ๘ – ๒๐ สัปดาห ์ ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๑๐ ตัว/ตารางเมตร 
ไก่ไข่โตเต็มวัย ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๗ ตัว/ตารางเมตร 
ไก่เน้ือโตเต็มวัย ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด๑๐ ตัว/ตารางเมตร 

เป็ด 

อายุไม่เกิน ๗ สัปดาห ์ ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๘ ตัว/ตารางเมตร 
อายุ ๗ – ๒๐ สัปดาห ์ ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๖ ตัว/ตารางเมตร 
เป็ดไข่โตเต็มวัย ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๕ ตัว/ตารางเมตร 
เป็ดเน้ือโตเต็มวัย ควรเป็นโรงเรือนพื้นซีเมนต์ ขนาด ๗ ตัว/ตารางเมตร 

ห่าน 
อายุไม่เกิน ๒ สัปดาห ์ ขนาด ๑ ตัว/ตารางฟุต 
อายุ ๒ สัปดาห ์ ขนาด ๑ ตัว/๑.๕ ตารางฟุต 
ห่านโตเต็มวัย ควรเป็นแปลงหญ้า มีขนาดตามความเหมาะสม 
นก พิจารณาตามความเหมาะสมของนกแต่ละชนิด และช่วงอายุ 

สัตว์ป่า พิจารณาตามความเหมาะสมของสัตว์ป่าแต่ละชนิด 
ไข่สัตว์ปีกสําหรบัทําพันธ์ เอ็มบรโิอ 

และนํ้าเช้ือสําหรับผสมพันธ์ุ 
พิจารณาตามความเหมาะสม 

  
๑๒. มีเอกสารบันทึกอาการของสัตว์และการดําเนินการใดๆต่อสัตว์ในระหว่างที่ถูกกักกัน เก็บรักษาเป็นหลักฐาน

ให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ตรวจสอบได้ 
๑๓. มีสัตวแพทย์ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้เวชภัณฑ์และการให้อาหารในระหว่างการกักกันสัตว์ 
๑๔. มีบุคคลทําหน้าที่ดูแลสัตว์ในระหว่างการกักกัน โดยบุคคลดังกล่าวควรมีที่พักอาศัยอยู่ในส่วนที่จัดไว้

สําหรับเป็นที่พักอาศัยของคน ไม่ควรอาศัยอยู่ในส่วนที่จัดไว้สําหรับเป็นที่ต้ังของคอกกักหรือโรงเรือนกักกันสัตว์     
 

 
 
หมายเหตุ   ในหลักเกณฑ์น้ี 

 “ประเทศเพื่อนบ้าน” ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา และประเทศ สปป.ลาว 
 “คอกหรือโรงเรือนกักกันสัตว์” ให้หมายถึงอาคาร ห้อง ที่ใช้ในการเก็บรักษาไข่สัตว์ปีกสําหรับทําพันธ์ุ  
  สถานกักกันสัตว์ที่ผ่านการตรวจรบัรองจะต้องมีองคป์ระกอบที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วนตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนดทัง้ ๔ ข้อ 

ส่วนการตัดสินว่าจะมีอายุการรับรองเท่าใดน้ัน ให้พิจารณาจากคะแนนเฉล่ียจากแบบ ต.ร. ๒ โดยหากคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๖๐-๗๙ 
คะแนน ให้มีอายุการรับรอง ๙๐ วัน  หากคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน ให้มีอายุการรับรอง ๑ ปี 



 
เกณฑ์ตรวจรับรองสําหรับสถานกักกันสัตว์ประเภทน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอ 

เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร เพื่อการนําออกนอกราชอาณาจักร  
และเพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด 

 
ในการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ ให้คณะกรรมการแบ่งการพิจารณาสถานกักกันสัตว์ออกเป็น ๒ ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่าสถานกักกันสัตว์มีองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานตามที่กรมปศุสัตว์
กําหนด จํานวน ๔ ข้อ ได้แก่ 
 
 ๑. ผู้ดําเนินการสถานกักกันสัตว์ต้องจัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดสถานกักกันสัตว์อย่างสม่ําเสมอ 
 ๒. มีนายสัตวแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ง ควบคุมดูแลระบบ     
การจัดการเก็บรักษาน้ําเชื้อและเอ็มบริโอ 
 ๓. มีผู้รับผิดชอบห้องเก็บรักษาน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอที่สามารถให้ข้อมูลและแสดงเอกสารเกี่ยวกับชนิด     
และจํานวนของน้ําเชื้อ รวมทั้งวัน เวลา ที่นําน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอเข้าเก็บรักษาและการเบิกออกไปใช้งาน รวมถึงข้อมูล
อ่ืนๆที่จําเป็นได้อย่างถูกต้องแม่นยํา  
 ๔. มีระบบการจัดเก็บน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโออย่างเป็นระบบ สะดวกในการค้นหาตรวจสอบ 
 
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์พิจารณาว่าสถานกักกันสัตว์มีองค์ประกอบอื่นๆตามที่     
กรมปศุสัตว์กําหนดซึ่งมีสภาพพร้อมใช้งานได้ดีหรือไม่อย่างไร แล้วให้คะแนนตามดุลยพินิจและความเป็นจริง ได้แก่ 

๑. สถานกักกันสัตว์จัดให้มีระบบการตรวจสอบและบันทึกยานพาหนะและบุคคลเข้า-ออกสถานที่ 
๒. มีการควบคุมป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่หรือห้องเก็บรักษาน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอ 
๓. มีระบบการบันทึกผลการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเก็บรักษาน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอให้อยู่ในสภาพที่ดี

พร้อมใช้งานตลอดเวลา อย่างสม่ําเสมอ 
๔. ภายในห้องเก็บรักษาน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอมีความสะอาด จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
๕. มีระบบการลําเลียงขนส่งน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอที่ดี เพื่อประโยชน์แก่การรักษาคุณภาพของน้ําเชื้อ        

หรือเอ็มบริโอ 
 

หมายเหต ุ  ในหลักเกณฑ์นี้ 
สถานกักกันสัตว์ประเภทน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอที่ผ่านการตรวจรับรองต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบ ต.ร.๒   

โดยหากคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๖๐-๗๙ คะแนน ให้มีอายุการรับรอง ๙๐ วัน  หากคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน     
ให้มีอายุการรับรอง ๑ ปี 
 



 
เกณฑ์ตรวจรับรองท่ีพักซากสัตว์สําหรับการบริโภค 

 

ในการตรวจรับรองที่พกัซากสัตว์ใหค้ณะกรรมการพจิารณา ดังน้ี 
 

 ๑. ที่พักซากสัตว์ควรต้ังอยู่ในพื้นทีเ่ปน็เอกเทศ ไม่อยู่ในแหล่งชุมชนหรือไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการแพร่กระจายของเช้ือโรคซึ่งอาจแฝงอยู่ในซากสัตว์ออกสู่แหล่งชุมชนโดยความพลั้งเผลอหรือคาดไม่ถึงของ
ผู้ประกอบการ 
 ๒. มีรั้วล้อมรอบบริเวณของอาคารซึ่งใช้เป็นที่พักซากสัตว์ โดยรั้วดังกล่าวมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้
ป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข ไม่ให้ผ่านเข้ามาในบริเวณที่พักซากสัตว์ได้ 
 ๓. มีการตรวจสอบจดบันทึกวัน เวลา ทะเบียนยานพาหนะ ช่ือบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกจากที่พักซากสัตว์ 
 ๔. ภายนอกอาคารที่ใช้เป็นที่พักซากสัตว์ต้องจัดให้มีการรักษาความสะอาด มีการวางเหย่ือหรือกับดักหนู 
แมลงสาบ แมลงวัน ไว้ในบริเวณที่เหมาะสม มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและมีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ 
 ๕. ไม่เลี้ยงสัตว์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้ในบริเวณที่พักซากสัตว์ 

๖. ภายในห้องเก็บรักษาซากสัตว์ที่จะได้รับการรับรองตามระเบียบน้ี ต้องไม่มีการนําสินค้าชนิดอื่น เช่น ผัก 
ผลไม้ หรือซากสัตว์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการน้ีเก็บปะปนอยู่ด้วย  
 ๗. สภาพภายในห้องเก็บรักษาซากสัตว์ 
 ๗.๑ พื้น ผนัง เพดานของห้องเก็บรักษาซากสัตว์ทําจากวัสดุไม่ดูดซึมนํ้า สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย  
ไม่มีรอยแตกหรือกระเทาะ บริเวณมุมรอยต่อระหว่างเพดาน พื้นและผนังควรทําให้มีลักษณะโค้งเว้าเพื่อสะดวกในการ
ทําความสะอาดและไม่เป็นจุดหมักหมมสิง่สกปรก ประตูของห้องเก็บรักษาซากสัตว์ทําจากวัสดุที่มีผิวเรียบไม่ดูดซึมนํ้า 
ปิดได้สนิท มีจุดสําหรับล็อคกุญแจเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายใน 
 ๗.๒ ไม่มีช่องทางให้สัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู หรือสัตว์มีพิษต่างๆเข้ามาภายในห้องเก็บรักษาซากสัตว์ 
 ๗.๓ ภายในห้องเก็บรักษาซากสัตว์ต้องมีอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 
 ๗.๔ มีระบบการจัดเก็บซากสัตว์อย่างเป็นระบบ ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ  
มีเพลเลทรองรับไม่ให้ฐานของภาชนะบรรจุซากสัตว์สัมผัสโดยตรงกับพื้นห้องเก็บรักษาซากสัตว์ 
 ๗.๕ กรณีที่ห้องเก็บรักษาเป็นห้องเย็นหรือห้องแช่แข็ง ต้องมีเครื่องมือและระบบการตรวจสอบอุณหภูมิ
ภายในห้องเก็บรักษาซากสัตว์ มีเอกสารบันทึกรายงานการตรวจสอบอุณหภูมิประจําวันให้ตรวจสอบได้ 
 ๘. มีผู้รับผิดชอบห้องเก็บรักษาซากสัตว์โดยเฉพาะที่สามารถให้ข้อมูลและแสดงเอกสารเกี่ยวกับชนิด จํานวน 
วัน เวลาที่นําซากสัตว์เข้าเก็บรักษา รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่จําเป็น ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 
 ๙. มีฉลากหรือเครื่องหมายติดที่หีบห่อภาชนะบรรจุซากสัตว์เพื่อสะดวกในการค้นหาตรวจสอบ 

๑๐. มีห้องเปลีย่นเครื่องแต่งกายและมชุีดเครื่องแต่งกายเฉพาะและสําหรับให้ผู้ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในห้องเก็บ
รักษาซากสัตว์ 

๑๑. มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่สําหรับผู้ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายในห้องเก็บรักษาซากสัตว์ 
๑๒. จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในห้องเก็บรักษาซากสัตว์เป็นประจําทุกปี และต้องเก็บเอกสาร       

ผลการตรวจสุขภาพไว้ให้ตรวจสอบด้วย 
๑๓. มีบริเวณเฉพาะสําหรับให้ผู้ปฏิบัติงานได้พักผ่อนในระหว่างช่วงเวลาพักปฏิบัติงาน 
๑๔. มีระบบจัดการนํ้าเสีย ภาชนะบรรจุซากสัตว์ และเศษซากสัตว์เหลือใช้อย่างเหมาะสม 

 
หมายเหตุ   ในหลักเกณฑ์น้ี 

ที่พักซากสัตว์ที่ผ่านการตรวจรับรองจะต้องได้รับคะแนนเฉล่ียจากแบบ ต.ร.ซ.๒ ตั้งแต่ ๗๐ คะแนนขึ้นไป โดยมีอายุ       
การรับรอง ๑ ปี 

 





 

 

 

            แบบ ต.ร. ๑ 

แบบคําขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 

     เขียนที่ .................................................................... 
     วันที่ ........................................................................ 

เรื่อง ขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 
เรียน คณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ 
  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ประเภท (๑) ..........................................................
เพื่อการ (๒) .................................................................................................................................................................................................... 
  ในการนี้ จึงมีความประสงค์ให้คณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์  
ว่าด้วย การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕  เข้าดําเนินการตรวจรับรอง
สถานกักกันสัตว์ของข้าพเจ้า พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบคําร้อง ดังนี้ (๓) 
  (  ) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาพาสปอร์ต 
  (  ) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (  ) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีได้รับมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการ) 
  (  ) สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  (  ) หลักฐานแสดงการมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ท่ีดินอันเป็นที่ต้ังสถานกักกันสัตว์ 
  (  ) แผนที่เส้นทางไปสถานกักกันสัตว์โดยสังเขป 
  (  ) แผนผงัที่ต้ังของอาคารต่างๆในบริเวณสถานกักกันสัตว์ 
  (  ) ภาพถ่ายสภาพภายนอกและภายในอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆในบริเวณสถานกักกันสัตว์ 
กรณีท่ีขอต่ออายุการรับรองสถานกักกันสัตว์ได้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
  (  ) สําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ฉบับเดิมท่ีจะหมดอายุรับรอง 
  (  ) สําเนาหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ (แบบ ต.ร.๓) ของการตรวจรับรองครั้งกอ่น 
ท้ังนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามท่ีปรากฏในเอกสารคําขอฉบับนี้พรอ้มทั้งเอกสารประกอบคําขอ เป็นความจริงทุกประการ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ต่อไป 
 

ลายมือชื่อ .......................................................... 
        ( .........................................................) 

           ผู้ขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 
 
หมายเหตุ  (๑) ให้ระบุชนิดสัตว์ท่ีจะนําเข้ากักกันสังเกตอาการในสถานกักกันสัตว์  
   (๒) ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการกักกันสัตว์ ได้แก่ 
   - เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร 

   - เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักรจากประเทศเพื่อนบ้าน 

   - เพื่อการนําออกนอกราชอาณาจักร 

   - ก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด 

   (๓) ให้ทําเครื่องหมาย (/) หน้ารายการของเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบคําขอ  

 

ท่ี ................................................... 
เลขรับท่ี ........................................ 
วันที่ .............................................. 



 
-๒- 
 

ข้อมูลของสถานกักกันสัตว์ที่ขอรับการตรวจรับรอง (ผู้ย่ืนคําขอรับรองว่าข้อความครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง) 
 
๑. ประเภทการรับรอง (  ) ขอรับรองการตรวจรับรองใหม่  (  ) ขอต่ออายุการรับรอง 
 
๒. ชื่อเจ้าของสถานกักกันสัตว์ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ห้างร้านฯ) ................................................................................................ 
 ท่ีอยู่เลขที่ ............................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ................................................................... 
 หมู่ท่ี ........... หมู่บ้าน ................................................................. ตําบล/แขวง ............................................................................... 
 อําเภอ/เขต ........................................................... จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... 
     โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................ e-mail address : .................................................... 
 
๓. ชื่อสถานกักกันสัตว์ ......................................................................................................................................................................... 
 ต้ังอยู่เลขที่ ............................. ตรอก/ซอย ...................................................... ถนน ..................................................................... 
 หมู่ท่ี ........... หมู่บ้าน ................................................................. ตําบล/เขต .................................................................................. 
 อําเภอ/เขต ............................................................ จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... 
 
๔. แหล่งที่มาของสัตว์ท่ีจะนําเข้ากัก (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ ) 
  (  ) นําเข้าในราชอาณาจักรจากแหล่งผลิตต่างประเทศ 

  (  ) นํามาจากตลาดนัดค้าสัตว์ภายในประเทศ 

  (  ) นํามาจากฟาร์มหรือแหล่งเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ 

  (  ) ผลิตเอง 

  (  ) อื่นๆ (ระบุท่ีมาของสัตว์) ................................................................................................................................................  
 
๕. ชนิดสัตว์ท่ีจะนําเข้ากัก .................................................................... ชื่อพันธุ์ ................................................................................ 
 
๖. ขนาดของพื้นที่สถานกักกันสัตว์ซ่ึงมีรั้วล้อมรอบ   จํานวน ........................ ไร่ ......................... งาน ............................. ตารางวา 

 
๗. บุคลากรดูแลสัตว์ 

  (  ) มีสัตวแพทย์ปฏิบัติงานประจาํในสถานกักกันสัตว์ ชื่อ ............................................... โทรศัพท์ .................................... 
  (  ) มีสัตวแพทย์ท่ีปรึกษา ชื่อ ............................................................ โทรศัพท์ .................................................................. 
  (  ) มีสัตวบาลปฏิบัติงานประจําภายในสถานกักกันสัตว์  จํานวน ........................ คน 

  (  ) มีคนงานดูแลสัตว์จํานวน .......... คน   (มีท่ีพักในสถานกักกันสัตว์ .......... คน  มีท่ีพักนอกสถานกักกันสัตว์ ......... คน) 
  

๘. อุปกรณ์ท่ีมีภายในสถานกักกันสัตว์ (ให้ทําเครื่องหมาย (/) หน้าหัวข้ออุปกรณ์ท่ีมีอยู่จริงเท่านั้น) 
  (  ) รั้วล้อมรอบพ้ืนที่สถานกักกันสัตว์ ท่ีสามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข ไม่ให้ผ่านเข้ามาภายใน 

  (  ) รั้วชั้นที่สองซ่ึงใช้แบ่งแยกสํานกังานหรือที่อยู่อาศัยของผู้ปฏิบัติงาน ออกจากพื้นที่สําหรับการกักกันสัตว์ 

  (  ) โรงพ่นยาฆ่าเชื้อโรคสําหรับยานพาหนะที่แล่นผ่านเข้า-ออกสถานกักกันสัตว์ 

  (  ) บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับยานพาหนะที่แล่นผ่านเข้า-ออกสถานกักกันสัตว์ 

  (  ) เครื่องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับยานพาหนะที่แล่นผ่านเข้า-ออกสถานกักกันสัตว์ 

  (  ) ทางเดินผ่านน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับบุคคลท่ีผ่านเข้า-ออกสถานกักกันสัตว์ 
 



 
-๓- 

 
  (  ) ห้องอาบน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับบุคคลท่ีผ่านเข้า-ออก คอกหรือโรงเรือนที่ใช้กักสัตว์ 

  (  ) อาคารสํานักงาน 

  (  ) บ้านพักคนงานที่ดูแลสัตว์ในระหว่างการกักกัน 

  (  ) สถานที่และอุปกรณ์สําหรับใช้ในการนําสัตว์ขึ้น-ลงจากยานพาหนะ (ในลักษณะที่ปลอดภัยต่อสัตว์) 
  (  ) ซองบังคับสตัว์หรืออุปกรณ์สําหรับบังคับสัตว์เพื่อตรวจอาการ หรือปฏิบัติการใดๆกับตัวสัตว์ 

  (  ) คอกหรือโรงเรือนที่ใช้กักสัตว์ ซ่ึงไม่เป็นการทรมานสัตว์ สะดวกในการเลี้ยงดูและตรวจรักษาอาการสัตว์ 

  (  ) คอกหรือโรงเรือนที่ใช้สําหรับแยกกักสัตว์ท่ีแสดงอาการป่วย 

  (  ) สถานที่หรือโรงเรือนสําหรับเก็บรักษาอาหารสัตว์ 

  (  ) แหล่งน้ําใช้สาํหรับสถานกักกนัสัตว์ ได้แก่ (  ) ระบบบ่อบาดาล   (  ) บ่อเก็บน้ําผวิดิน   (  ) แม่น้ํา ลําธาร   (  ) ประปา 

  (  ) สถานที่ทําลายซากสัตว์  โดยการ (  ) เผา    (  ) ฝัง 

  (  ) สถานที่ อุปกรณ์ สําหรับการบําบัดหรือกักเก็บน้ําเสียจากกิจกรรมการกักกันสัตว์ 

  (  ) สถานที่ทําลายมูลสัตว์  สิ่งปูรอง  ขยะจากกิจกรรมการกักกันสัตว์  โดยการ (  ) เผา   (  ) ฝัง   
 
๙. มาตรการในการควบคุมป้องกันโรคระบาดของสถานกักกันสัตว์ 

  (  ) มีมาตรการห้ามผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในสถานกักกันสัตว์อย่างเข้มงวด 

  (  ) มีการจดบันทึกรายละเอียดยานพาหนะ บุคคล ก่อนเข้าภายในสถานกักกันสัตว์ทุกครั้ง 

  (  ) มีระบบการกักสัตว์ในระบบเข้าและออกหมดภายในคราวเดียว (All-in, All-out) 
  (  ) มีระบบการทําความสะอาดโรงเรือนหรือคอกกักสัตว์อย่างสม่ําเสมอ  ทุกๆ ............... วัน 

  (  ) มีการทําความสะอาดและพักโรงเรือนหรือคอกกักสัตว์ ก่อนนําสัตว์ชุดใหม่เข้ากัก  เป็นเวลา .................. วัน 

  (  ) กรณีพบว่าสัตว์ท่ีกักมีอาการป่วย หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ท่านมีมาตรการดําเนินการอย่างใด  
      ระบุ ................................................................................................................................................................................. 
        ...................................................................................................................................................................................... 
 
๑๐. ระบุโปรแกรมวัคซีนที่ทําให้กับสัตว์ในระหว่างการกัก 

    .................................................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................................... 
 
 (ส่วนนี้สาํหรบัเจ้าหนา้ที่) 

บันทึกความเห็นของเจ้าหนา้ที่ผู้รบัคาํขอรับการตรวจรบัรองสถานกักกันสัตว์ 

(๑) ได้รับคําขอรับการตรวจรับรองฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบคําขอ เมื่อวันที่ ........................................................................ 
(๒) ได้ตรวจสอบเอกสารคําขอพร้อมเอกสารประกอบคําขอแล้วพบว่า    

(  ) ครบถ้วนถูกต้อง    (  ) ไม่ครบถ้วน และผู้ย่ืนคําขอดําเนินการส่งเอกสารให้ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ................................ 
(๓) ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานกักกันสัตว์ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์พื้นฐานเบื้องต้นที่กรมปศุสัตว์กําหนดแล้ว เห็นว่า 

(  ) ครบถ้วนถูกต้อง    (  ) ไม่ครบถ้วน และผู้ย่ืนคําขอได้ดําเนินการปรับปรุงจนครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ .............................. 
(๔) ความเห็นอื่นๆ ....................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ ...................................................... 

( ........................................................) 
      ตําแหน่ง ......................................................... 

                เจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอ 



แบบ ต.ร. ๒ 
แบบสรปุคะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์                                              ชนิดสัตว์ท่ีกัก                           กักได้ครั้งละไม่เกิน                ตัว    
วัตถุประสงค์การกักกันสัตว์    เพ่ือการนําเข้าในราชอาณาจักร   วันที่ตรวจรับรอง                                                        . 

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์พื้นฐาน 
หัวข้อพิจารณา ใช่ ไม่ใช่ 

๑.  ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ในสถานกักกันสัตว์ หากมีการเลี้ยงอยู่ก่อนต้องจัดให้มีคอกกักหรือโรงเรือนสําหรับกักสัตว์ 
     นําเข้าท่ีเหมาะสม (กรณีเป็นสัตว์ปีกมีการทําความสะอาดและพักคอกให้ว่างอย่างน้อย ๖๐ วัน) 

  

๓. มีรั้วรอบบริเวณสถานกักกันสัตว์ท่ีสามารถป้องกันสุนัขไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณได้   
๔. มีระบบป้องกันกําจัดเชื้อโรคและควบคุมบุคคล ยานพาหนะที่เข้า-ออกสถานกักกันสัตว์อย่างเข้มงวด   
๕. มีการบําบัดหรือกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการกักสัตว์อย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม   

ส่วนที่ ๓ เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๑. สถานกักกันสัตว์อยู่ห่างแหล่งชุมชน แหล่งเลี้ยงสัตว์อย่างน้อย ๓ กิโลเมตร 
(หรือห่างจากฟาร์มสัตว์ปีก กรณีเป็นการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ปีก) 

๑๕   

๒. มีรั้วชั้นที่สองแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยของคนออกจากพื้นที่กักกันสัตว์ ๕   
๓. บริเวณประตูทางเข้า-ออก มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะและบุคคล ๑๐   
๔. มีวิธีการและอุปกรณ์ควบคุมบังคบัสัตว์ท่ีเหมาะสม ๕   
๕. มีห้องสําหรับเปล่ียนเครื่องแต่งกายและมีชุดแต่งกายเฉพาะสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ๗   
๖. มีท่ีเก็บอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมป้องกันสัตว์พวก นก หนู และป้องกันฝนสาด ๕   
๗. หน้าทางเข้าคอกกักมีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มเท้าและอ่างล้างมือ ๕   
๘. มีสถานที่และวิธีกําจัดซากสัตว์ และของเสียจากการกักกันสัตว์ท่ีเหมาะสม ๗   
๙. มีแหล่งน้ําสะอาดสําหรับเลี้ยงสัตว์ และใช้ภายในสถานกักกันสัตว์เพียงพอ ๕   
๑๐. สภาพคอกกักสัตว์มีความเหมาะสมกับการกักสัตว์แต่ละชนิด ไม่ทรมานสัตว์ ๑๕   
๑๑. มีเอกสารบันทึกอาการสัตว์ระหว่างการกักให้ตรวจสอบได้ ๗   
๑๒. มีสัตวแพทย์ดูแลอาการสัตว์และควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ ๗   
๑๓. มีผู้ดูแลสัตว์ระหว่างการกักโดยเฉพาะ และพักอาศัยภายในสถานกักกันสัตว์ ๗   

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการตรวจรับรอง 
(  ) ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๑ ปี (คะแนนรวมเฉลี่ยต้ังแต่ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน) 
(  ) ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๙๐ วัน (คะแนนรวมเฉลี่ยต้ังแต่ ๖๐ – ๗๙ คะแนน) 
(  ) ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง (คะแนนรวมเฉลี่ย ไม่ถึง ๖๐ คะแนน) 
(  ) ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานครบถ้วน ๔ ข้อ  

 
 
 

ลงชื่อ                     ลงชื่อ             ลงชื่อ       
     (                                        )  (                                        )        (                                        ) 
ตําแหน่ง                        ตําแหน่ง               ตําแหน่ง                            

ประธานกรรมการ     กรรมการ     กรรมการและเลขานุการ 



แบบ ต.ร. ๒ 
แบบสรปุคะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์                                              ชนิดสัตว์ท่ีกัก                           กักได้ครั้งละไม่เกิน                 ตัว   
วัตถุประสงค์การกักกันสัตว์    เพ่ือการนําออกนอกราชอาณาจักร   วันที่ตรวจรับรอง                                                    .  

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์พื้นฐาน 
หัวข้อพิจารณา ใช่ ไม่ใช่ 

๑.  สถานกักกันสัตว์ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์/โรงฆ่าสัตว์กีบคู่ ไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร กรณีสถานกักกันสัตว์ปีก 
     ต้องห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก ๕ กิโลเมตร 

  

๒. มีรั้วรอบบริเวณสถานกักกันสัตว์ท่ีสามารถป้องกันสุนัขไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณได้   
๓. มีระบบป้องกันกําจัดเชื้อโรคและควบคุมบุคคล ยานพาหนะที่เข้า-ออกสถานกักกันสัตว์อย่างเข้มงวด   
๔. มีการบําบัดหรือกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการกักสัตว์อย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม   

ส่วนที่ ๓ เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๑. สถานกักกันสัตว์อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน/ แหล่งเลี้ยงสัตว์อย่างน้อย ๓ กิโลเมตร ๑๐   
๒. มีรั้วชั้นที่สองแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยของคนออกจากพื้นที่กักกันสัตว์ ๕   
๓. บริเวณประตูทางเข้า-ออก มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคบุคคลและยานพาหนะ ๑๐   
๔. มีจุดนําสัตว์ขึ้นลงยานพาหนะที่แข็งแรงตั้งอยู่ชิดรั้วชั้นนอกของสถานกักกันสัตว์ ๕   
๕. มีวิธีและอุปกรณ์บังคับสัตว์ท่ีม่ันคงแข็งแรง สําหรับปฏิบัติการใดๆกับตัวสัตว์ ๕   
๖. มีท่ีเก็บอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมป้องกันสัตว์พวก นก หนู และป้องกันฝนสาด ๑๕   
๗. หน้าทางเข้าคอกกักมีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มเท้าและอ่างล้างมือ ๕   
๘. มีเครื่องแต่งกายเฉพาะสําหรับผู้เข้าปฏิบัติงานในคอกหรือโรงเรือนกักสัตว์ ๗   
๙. มีแหล่งน้ําสะอาดสําหรับเลี้ยงสัตว์ และใช้ภายในสถานกักกันสัตว์เพียงพอ ๕   
๑๐. มีสถานที่และวิธีกําจัดซากสัตว์ และของเสียจากการกักกันสัตว์ท่ีเหมาะสม ๕   
๑๑. สภาพคอกกักสัตว์มีความเหมาะสมกับการกักสัตว์แต่ละชนิด ไม่ทรมานสัตว์ ๗   
๑๒. มีเอกสารบันทึกอาการสัตว์ระหว่างการกักให้ตรวจสอบได้ ๗   
๑๓. มีสัตวแพทย์ดูแลอาการสัตว์และควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ ๗   
๑๔. มีผู้ดูแลสัตว์ระหว่างการกักโดยเฉพาะ และพักอาศัยภายในสถานกักกันสัตว์ ๗   

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการตรวจรับรอง 
(  ) ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๑ ปี (คะแนนรวมเฉลี่ยต้ังแต่ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน) 
(  ) ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๙๐ วัน (คะแนนรวมเฉลี่ยต้ังแต่ ๖๐ – ๗๙ คะแนน) 
(  ) ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง (คะแนนรวมเฉลี่ย ไม่ถึง ๖๐ คะแนน) 
(  ) ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานครบถ้วน ๔ ข้อ  

 
 
 

ลงชื่อ                     ลงชื่อ             ลงชื่อ       
     (                                        )  (                                        )        (                                        ) 
ตําแหน่ง                        ตําแหน่ง               ตําแหน่ง                            

ประธานกรรมการ      กรรมการ     กรรมการและเลขานุการ 



แบบ ต.ร. ๒ 
แบบสรปุคะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์                                              ชนิดสัตว์ท่ีกัก                           กักได้ครั้งละไม่เกิน                 ตัว   
วัตถุประสงค์การกักกันสัตว์    เพ่ือการนําเข้าในราชอาณาจักรจากประเทศเพื่อนบ้าน   วันที่ตรวจรับรอง                            .  

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์พื้นฐาน 
หัวข้อพิจารณา ใช่ ไม่ใช่ 

๑.  สถานกักกันสัตว์ต้ังอยู่ในอําเภอชายแดนที่มีช่องทางการนําสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าในราชอาณาจักร   
๒. มีรั้วรอบบริเวณสถานกักกันสัตว์ท่ีสามารถป้องกันสุนัขไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณได้   
๓. มีระบบป้องกันกําจัดเชื้อโรคและควบคุมบุคคล ยานพาหนะที่เข้า-ออกสถานกักกันสัตว์อย่างเข้มงวด   
๔. มีการบําบัดหรือกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการกักสัตว์อย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม   

ส่วนที่ ๓ เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๑. สถานกักกันสัตว์ต้ังอยู่ในพื้นที่น้ําไม่ท่วมถึง ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์อย่างน้อย 
๓ กิโลเมตร และอยู่ใกล้แหล่งน้ํา และอาหารสัตว์ 

๑๐   

๒. มีรั้วชั้นที่สองแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยของคนออกจากพื้นที่กักกันสัตว์ ๕   
๓. บริเวณประตูทางเข้า-ออก มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะ ๑๐   
๔. มีจุดนําสัตว์ขึ้นลงยานพาหนะที่แข็งแรงตั้งอยู่ชิดรั้วชั้นนอกของสถานกักกันสัตว์ ๕   
๕. มีวิธีและอุปกรณ์บังคับสัตว์ท่ีม่ันคงแข็งแรง สําหรับปฏิบัติการใดๆกับตัวสัตว์ ๕   
๖. มีท่ีเก็บอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมป้องกันสัตว์พวก นก หนู และป้องกันฝนสาด ๑๕   
๗. หน้าทางเข้าคอกกักมีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มเท้าและอ่างล้างมือ ๕   
๘. มีเครื่องแต่งกายเฉพาะสําหรับผู้เข้าปฏิบัติงานในคอกหรือโรงเรือนกักสัตว์ ๗   
๙. มีแหล่งน้ําสะอาดสําหรับเลี้ยงสัตว์ และใช้ภายในสถานกักกันสัตว์เพียงพอ 

 
๕   

๑๐. มีสถานที่และวิธีกําจัดซากสัตว์ และของเสียจากการกักกันสัตว์ท่ีเหมาะสม ๕   
๑๑. สภาพคอกกักสัตว์มีความเหมาะสมกับการกักสัตว์แต่ละชนิด ไม่ทรมานสัตว์ ๗   
๑๒. มีเอกสารบันทึกอาการสัตว์ระหว่างการกักให้ตรวจสอบได้ ๗   
๑๓. มีสัตวแพทย์ดูแลอาการสัตว์และควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ ๗   
๑๔. มีผู้ดูแลสัตว์ระหว่างการกักโดยเฉพาะ และพักอาศัยภายในสถานกักกันสัตว์ ๗   

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการตรวจรับรอง 
(  ) ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๑ ปี (คะแนนรวมเฉลี่ยต้ังแต่ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน) 
(  ) ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๙๐ วัน (คะแนนรวมเฉลี่ยต้ังแต่ ๖๐ – ๗๙ คะแนน) 
(  ) ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง (คะแนนรวมเฉลี่ย ไม่ถึง ๖๐ คะแนน) 
(  ) ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานครบถ้วน ๔ ข้อ  

 
 

ลงชื่อ                     ลงชื่อ             ลงชื่อ       
     (                                        )  (                                        )        (                                        ) 
ตําแหน่ง                        ตําแหน่ง               ตําแหน่ง                            

ประธานกรรมการ     กรรมการ     กรรมการและเลขานุการ 



     แบบ ต.ร. ๒ 
แบบสรปุคะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์                                              ชนิดสัตว์ท่ีกัก                           กักได้ครั้งละไม่เกิน                 ตัว   
วัตถุประสงค์การกักกันสัตว์    เพ่ือการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด   วันที่ตรวจรับรอง                           .  

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์พื้นฐาน 
หัวข้อพิจารณา ใช่ ไม่ใช่ 

๑.  สถานกักกันสัตว์ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์/โรงฆ่าสัตว์กีบคู่ ไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร   
๒. มีรั้วรอบบริเวณสถานกักกันสัตว์ท่ีสามารถป้องกันสุนัขไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณได้   
๓. มีระบบป้องกันกําจัดเชื้อโรคและควบคุมบุคคล ยานพาหนะที่เข้า-ออกสถานกักกันสัตว์อย่างเข้มงวด   
๔. มีการบําบัดหรือกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการกักสัตว์อย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม   

ส่วนที่ ๓ เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๑. สถานกักกันสัตว์อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน/ แหล่งเลี้ยงสัตว์อย่างน้อย ๓ กิโลเมตร ๑๐   
๒. มีรั้วชั้นที่สองแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยของคนออกจากพื้นที่กักกันสัตว์ ๕   
๓. บริเวณประตูทางเข้า-ออก มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคบุคคลและยานพาหนะ ๑๐   
๔. มีจุดนําสัตว์ขึ้นลงยานพาหนะที่แข็งแรงตั้งอยู่ชิดรั้วชั้นนอกของสถานกักกันสัตว์ ๕   
๕. มีวิธีและอุปกรณ์บังคับสัตว์ท่ีม่ันคงแข็งแรง สําหรับปฏิบัติการใดๆกับตัวสัตว์ ๕   
๖. มีท่ีเก็บอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมป้องกันสัตว์พวก นก หนู และป้องกันฝนสาด ๑๕   
๗. หน้าทางเข้าคอกกักมีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มเท้าและอ่างล้างมือ ๕   
๘. มีเครื่องแต่งกายเฉพาะสําหรับผู้เข้าปฏิบัติงานในคอกหรือโรงเรือนกักสัตว์ ๗   
๙. มีแหล่งน้ําสะอาดสําหรับเลี้ยงสัตว์ และใช้ภายในสถานกักกันสัตว์เพียงพอ ๕   
๑๐. มีสถานที่และวิธีกําจัดซากสัตว์ และของเสียจากการกักกันสัตว์ท่ีเหมาะสม ๕   
๑๑. สภาพคอกกักสัตว์มีความเหมาะสมกับการกักสัตว์แต่ละชนิด ไม่ทรมานสัตว์ ๗   
๑๒. มีเอกสารบันทึกอาการสัตว์ระหว่างการกักให้ตรวจสอบได้ ๗   
๑๓. มีสัตวแพทย์ดูแลอาการสัตว์และควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ ๗   
๑๔. มีผู้ดูแลสัตว์ระหว่างการกักโดยเฉพาะ และพักอาศัยภายในสถานกักกันสัตว์ ๗   

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการตรวจรับรอง 
(  ) ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๑ ปี (คะแนนรวมเฉลี่ยต้ังแต่ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน) 
(  ) ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๙๐ วัน (คะแนนรวมเฉลี่ยต้ังแต่ ๖๐ – ๗๙ คะแนน) 
(  ) ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง (คะแนนรวมเฉลี่ย ไม่ถึง ๖๐ คะแนน) 
(  ) ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานครบถ้วน ๔ ข้อ  

 
 
 

ลงชื่อ                     ลงชื่อ             ลงชื่อ       
     (                                        )  (                                        )        (                                        ) 
ตําแหน่ง                         ตําแหน่ง               ตําแหน่ง                            

ประธานกรรมการ     กรรมการ     กรรมการและเลขานุการ 



แบบ ต.ร. ๒ 
แบบสรปุคะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 

(น้ําเชื้อและเอม็บริโอ) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์                                                                                                                            . 
วัตถุประสงค์การกักกันสัตว์              (  )  เพ่ือการนําเข้าในราชอาณาจักร            (  ) เพ่ือการนําออกนอกราชอาณาจักร 
                                              (  )  เพ่ือการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด   
วันที่ตรวจรับรอง                                                                               .                                                         

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์พื้นฐาน 
หัวข้อพิจารณา ใช่ ไม่ใช่ 

๑.  ผู้ดําเนินการสถานกักกันสัตว์ต้องจัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานกักกันสัตว์อย่างสม่ําเสมอ   
๒. มีนายสัตวแพทย์ท่ีได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ควบคุมดูแลระบบการ

จัดการเก็บรักษาน้ําเชื้อและเอ็มบริโอ 
  

๓. มีผู้รับผิดชอบห้องเก็บรักษาน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอที่สามารถให้ข้อมูลและแสดงเอกสารเกี่ยวกับชนิดและ
จํานวนของน้ําเชือ้ รวมท้ังวัน เวลา ท่ีนําน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอเข้าเก็บรักษาและการเบิกออกไปใช้งาน รวมถึง
ข้อมูลอื่นๆที่จําเป็นได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 

  

๔. มีระบบการจัดเก็บน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโออย่างเป็นระบบ สะดวกในการค้นหาตรวจสอบ   

ส่วนที่ ๓ เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๑. มีระบบตรวจสอบและบันทึกยานพาหนะและบุคคลเข้า-ออกสถานที่ ๒๐   
๒. มีการควบคุมป้องกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่หรือห้องเก็บรักษา

น้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอ 
๒๐   

๓. มีระบบการบันทึกผลการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับเก็บรักษาน้ําเชื้อหรือ
เอ็มบริโอให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา อย่างสม่ําเสมอ 

๒๐   

๔. ภายในห้องเก็บรักษาน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอมีความสะอาด จัดวางเครื่องมือและ
อุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๒๐   

๕. มีระบบการลําเลียงขนส่งน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอที่ดี เพื่อประโยชน์แก่การรักษา
คุณภาพของน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอ 

๒๐   

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการตรวจรับรอง 
(  ) ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๑ ปี (คะแนนรวมเฉลี่ยต้ังแต่ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน) 
(  ) ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๙๐ วัน (คะแนนรวมเฉลี่ยต้ังแต่ ๖๐ – ๗๙ คะแนน) 
(  ) ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง (คะแนนรวมเฉลี่ย ไม่ถึง ๖๐ คะแนน) 
(  ) ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานครบถ้วน ๔ ข้อ  

 
 
 

ลงชื่อ                     ลงชื่อ             ลงชื่อ       
     (                                        )  (                                        )        (                                        ) 
ตําแหน่ง                        ตําแหน่ง               ตําแหน่ง                            

ประธานกรรมการ     กรรมการ     กรรมการและเลขานุการ 



แบบ ต.ร. ๒/๑ 
แบบให้คะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสตัว์ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์                                              ชนิดสัตว์ท่ีกัก                           กักได้ครั้งละไม่เกิน                ตัว    
วัตถุประสงค์การกักกันสัตว์    เพ่ือการนําเข้าในราชอาณาจักร   วันที่ตรวจรับรอง                                                        . 

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์พื้นฐาน 
หัวข้อพิจารณา ใช่ ไม่ใช่ 

๑.  ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ในสถานกักกันสัตว์ หากมีการเลี้ยงอยู่ก่อนต้องจัดให้มีคอกกักหรือโรงเรือนสําหรับกักสัตว์ 
     นําเข้าท่ีเหมาะสม (กรณีเป็นสัตว์ปีกมีการทําความสะอาดและพักคอกให้ว่างอย่างน้อย ๖๐ วัน) 

  

๓. มีรั้วรอบบริเวณสถานกักกันสัตว์ท่ีสามารถป้องกันสุนัขไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณได้   
๔. มีระบบป้องกันกําจัดเชื้อโรคและควบคุมบุคคล ยานพาหนะที่เข้า-ออกสถานกักกันสัตว์อย่างเข้มงวด   
๕. มีการบําบัดหรือกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการกักสัตว์อย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม   

ส่วนที่ ๓ เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๑. สถานกักกันสัตว์อยู่ห่างแหล่งชุมชน แหล่งเลี้ยงสัตว์อย่างน้อย ๓ กิโลเมตร 
(หรือห่างจากฟาร์มสัตว์ปีก กรณีเป็นการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ปีก) 

๑๕   

๒. มีรั้วชั้นที่สองแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยของคนออกจากพื้นที่กักกันสัตว์ ๕   
๓. บริเวณประตูทางเข้า-ออก มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะและบุคคล ๑๐   
๔. มีวิธีการและอุปกรณ์ควบคุมบังคบัสัตว์ท่ีเหมาะสม ๕   
๕. มีห้องสําหรับเปล่ียนเครื่องแต่งกายและมีชุดแต่งกายเฉพาะสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ๗   
๖. มีท่ีเก็บอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมป้องกันสัตว์พวก นก หนู และป้องกันฝนสาด ๕   
๗. หน้าทางเข้าคอกกักมีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มเท้าและอ่างล้างมือ ๕   
๘. มีสถานที่และวิธีกําจัดซากสัตว์ และของเสียจากการกักกันสัตว์ท่ีเหมาะสม ๗   
๙. มีแหล่งน้ําสะอาดสําหรับเลี้ยงสัตว์ และใช้ภายในสถานกักกันสัตว์เพียงพอ ๕   
๑๐. สภาพคอกกักสัตว์มีความเหมาะสมกับการกักสัตว์แต่ละชนิด ไม่ทรมานสัตว์ ๑๕   
๑๑. มีเอกสารบันทึกอาการสัตว์ระหว่างการกักให้ตรวจสอบได้ ๗   
๑๒. มีสัตวแพทย์ดูแลอาการสัตว์และควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ ๗   
๑๓. มีผู้ดูแลสัตว์ระหว่างการกักโดยเฉพาะ และพักอาศัยภายในสถานกักกันสัตว์ ๗   

รวม ๑๐๐   
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
             
             
             
              

 
 

ลงชื่อ      
              (                                        ) 
                      ตําแหน่ง                   

          กรรมการ 



แบบ ต.ร. ๒/๑ 
แบบให้คะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสตัว์ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์                                              ชนิดสัตว์ท่ีกัก                           กักได้ครั้งละไม่เกิน                 ตัว   
วัตถุประสงค์การกักกันสัตว์    เพ่ือการนําออกนอกราชอาณาจักร   วันที่ตรวจรับรอง                                                    .  

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์พื้นฐาน 
หัวข้อพิจารณา ใช่ ไม่ใช่ 

๑.  สถานกักกันสัตว์ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์/โรงฆ่าสัตว์กีบคู่ ไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร กรณีสถานกักกันสัตว์ปีก 
     ต้องห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก ๕ กิโลเมตร 

  

๒. มีรั้วรอบบริเวณสถานกักกันสัตว์ท่ีสามารถป้องกันสุนัขไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณได้   
๓. มีระบบป้องกันกําจัดเชื้อโรคและควบคุมบุคคล ยานพาหนะที่เข้า-ออกสถานกักกันสัตว์อย่างเข้มงวด   
๔. มีการบําบัดหรือกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการกักสัตว์อย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม   

ส่วนที่ ๓ เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๑. สถานกักกันสัตว์อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน/ แหล่งเลี้ยงสัตว์อย่างน้อย ๓ กิโลเมตร ๑๐   
๒. มีรั้วชั้นที่สองแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยของคนออกจากพื้นที่กักกันสัตว์ ๕   
๓. บริเวณประตูทางเข้า-ออก มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคบุคคลและยานพาหนะ ๑๐   
๔. มีจุดนําสัตว์ขึ้นลงยานพาหนะที่แข็งแรงตั้งอยู่ชิดรั้วชั้นนอกของสถานกักกันสัตว์ ๕   
๕. มีวิธีและอุปกรณ์บังคับสัตว์ท่ีม่ันคงแข็งแรง สําหรับปฏิบัติการใดๆกับตัวสัตว์ ๕   
๖. มีท่ีเก็บอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมป้องกันสัตว์พวก นก หนู และป้องกันฝนสาด ๑๕   
๗. หน้าทางเข้าคอกกักมีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มเท้าและอ่างล้างมือ ๕   
๘. มีเครื่องแต่งกายเฉพาะสําหรับผู้เข้าปฏิบัติงานในคอกหรือโรงเรือนกักสัตว์ ๗   
๙. มีแหล่งน้ําสะอาดสําหรับเลี้ยงสัตว์ และใช้ภายในสถานกักกันสัตว์เพียงพอ ๕   
๑๐. มีสถานที่และวิธีกําจัดซากสัตว์ และของเสียจากการกักกันสัตว์ท่ีเหมาะสม ๕   
๑๑. สภาพคอกกักสัตว์มีความเหมาะสมกับการกักสัตว์แต่ละชนิด ไม่ทรมานสัตว์ ๗   
๑๒. มีเอกสารบันทึกอาการสัตว์ระหว่างการกักให้ตรวจสอบได้ ๗   
๑๓. มีสัตวแพทย์ดูแลอาการสัตว์และควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ ๗   
๑๔. มีผู้ดูแลสัตว์ระหว่างการกักโดยเฉพาะ และพักอาศัยภายในสถานกักกันสัตว์ ๗   

รวม ๑๐๐   
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
             
             
             
              

 
 

ลงชื่อ      
              (                                        ) 
                      ตําแหน่ง                   

          กรรมการ 
 



แบบ ต.ร. ๒/๑ 
แบบให้คะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสตัว์ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์                                              ชนิดสัตว์ท่ีกัก                           กักได้ครั้งละไม่เกิน                 ตัว   
วัตถุประสงค์การกักกันสัตว์    เพ่ือการนําเข้าในราชอาณาจักรจากประเทศเพื่อนบ้าน   วันที่ตรวจรับรอง                            .  

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์พื้นฐาน 
หัวข้อพิจารณา ใช่ ไม่ใช่ 

๑.  สถานกักกันสัตว์ต้ังอยู่ในอําเภอชายแดนที่มีช่องทางการนําสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าในราชอาณาจักร   
๒. มีรั้วรอบบริเวณสถานกักกันสัตว์ท่ีสามารถป้องกันสุนัขไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณได้   
๓. มีระบบป้องกันกําจัดเชื้อโรคและควบคุมบุคคล ยานพาหนะที่เข้า-ออกสถานกักกันสัตว์อย่างเข้มงวด   
๔. มีการบําบัดหรือกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการกักสัตว์อย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม   

ส่วนที่ ๓ เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๑. สถานกักกันสัตว์ต้ังอยู่ในพื้นที่น้ําไม่ท่วมถึง ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์อย่างน้อย 
๓ กิโลเมตร และอยู่ใกล้แหล่งน้ํา และอาหารสัตว์ 

๑๐   

๒. มีรั้วชั้นที่สองแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยของคนออกจากพื้นที่กักกันสัตว์ ๕   
๓. บริเวณประตูทางเข้า-ออก มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะ ๑๐   
๔. มีจุดนําสัตว์ขึ้นลงยานพาหนะที่แข็งแรงตั้งอยู่ชิดรั้วชั้นนอกของสถานกักกันสัตว์ ๕   
๕. มีวิธีและอุปกรณ์บังคับสัตว์ท่ีม่ันคงแข็งแรง สําหรับปฏิบัติการใดๆกับตัวสัตว์ ๕   
๖. มีท่ีเก็บอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมป้องกันสัตว์พวก นก หนู และป้องกันฝนสาด ๑๕   
๗. หน้าทางเข้าคอกกักมีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มเท้าและอ่างล้างมือ ๕   
๘. มีเครื่องแต่งกายเฉพาะสําหรับผู้เข้าปฏิบัติงานในคอกหรือโรงเรือนกักสัตว์ ๗   
๙. มีแหล่งน้ําสะอาดสําหรับเลี้ยงสัตว์ และใช้ภายในสถานกักกันสัตว์เพียงพอ ๕   
๑๐. มีสถานที่และวิธีกําจัดซากสัตว์ และของเสียจากการกักกันสัตว์ท่ีเหมาะสม ๕   
๑๑. สภาพคอกกักสัตว์มีความเหมาะสมกับการกักสัตว์แต่ละชนิด ไม่ทรมานสัตว์ ๗   
๑๒. มีเอกสารบันทึกอาการสัตว์ระหว่างการกักให้ตรวจสอบได้ ๗   
๑๓. มีสัตวแพทย์ดูแลอาการสัตว์และควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ ๗   
๑๔. มีผู้ดูแลสัตว์ระหว่างการกักโดยเฉพาะ และพักอาศัยภายในสถานกักกันสัตว์ ๗   

รวม ๑๐๐   
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
             
             
             
              

 
 

ลงชื่อ      
              (                                        ) 
                      ตําแหน่ง                   

          กรรมการ 



     แบบ ต.ร. ๒/๑ 
 แบบให้คะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสตัว์ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์                                              ชนิดสัตว์ท่ีกัก                           กักได้ครั้งละไม่เกิน                 ตัว   
วัตถุประสงค์การกักกันสัตว์    เพ่ือการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด   วันที่ตรวจรับรอง                           .  

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์พื้นฐาน 
หัวข้อพิจารณา ใช่ ไม่ใช่ 

๑.  สถานกักกันสัตว์ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์/โรงฆ่าสัตว์กีบคู่ ไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร   
๒. มีรั้วรอบบริเวณสถานกักกันสัตว์ท่ีสามารถป้องกันสุนัขไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณได้   
๓. มีระบบป้องกันกําจัดเชื้อโรคและควบคุมบุคคล ยานพาหนะที่เข้า-ออกสถานกักกันสัตว์อย่างเข้มงวด   
๔. มีการบําบัดหรือกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการกักสัตว์อย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม   

ส่วนที่ ๓ เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๑. สถานกักกันสัตว์อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน/ แหล่งเลี้ยงสัตว์อย่างน้อย ๓ กิโลเมตร ๑๐   
๒. มีรั้วชั้นที่สองแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยของคนออกจากพื้นที่กักกันสัตว์ ๕   
๓. บริเวณประตูทางเข้า-ออก มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคบุคคลและยานพาหนะ ๑๐   
๔. มีจุดนําสัตว์ขึ้นลงยานพาหนะที่แข็งแรงตั้งอยู่ชิดรั้วชั้นนอกของสถานกักกันสัตว์ ๕   
๕. มีวิธีและอุปกรณ์บังคับสัตว์ท่ีม่ันคงแข็งแรง สําหรับปฏิบัติการใดๆกับตัวสัตว์ ๕   
๖. มีท่ีเก็บอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมป้องกันสัตว์พวก นก หนู และป้องกันฝนสาด ๑๕   
๗. หน้าทางเข้าคอกกักมีอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่มเท้าและอ่างล้างมือ ๕   
๘. มีเครื่องแต่งกายเฉพาะสําหรับผู้เข้าปฏิบัติงานในคอกหรือโรงเรือนกักสัตว์ ๗   
๙. มีแหล่งน้ําสะอาดสําหรับเลี้ยงสัตว์ และใช้ภายในสถานกักกันสัตว์เพียงพอ ๕   
๑๐. มีสถานที่และวิธีกําจัดซากสัตว์ และของเสียจากการกักกันสัตว์ท่ีเหมาะสม ๕   
๑๑. สภาพคอกกักสัตว์มีความเหมาะสมกับการกักสัตว์แต่ละชนิด ไม่ทรมานสัตว์ ๗   
๑๒. มีเอกสารบันทึกอาการสัตว์ระหว่างการกักให้ตรวจสอบได้ ๗   
๑๓. มีสัตวแพทย์ดูแลอาการสัตว์และควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ ๗   
๑๔. มีผู้ดูแลสัตว์ระหว่างการกักโดยเฉพาะ และพักอาศัยภายในสถานกักกันสัตว์ ๗   

รวม ๑๐๐   
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
             
             
             
              

 
 

ลงชื่อ      
              (                                        ) 
                      ตําแหน่ง                   

         กรรมการ 



แบบ ต.ร. ๒/๑ 
แบบให้คะแนนตรวจรับรองสถานกักกันสตัว์ 

(น้ําเชื้อและเอม็บริโอ) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานกักกันสัตว์                                                                                                                            . 
วัตถุประสงค์การกักกันสัตว์              (  )  เพ่ือการนําเข้าในราชอาณาจักร            (  ) เพ่ือการนําออกนอกราชอาณาจักร 
                                              (  )  เพ่ือการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด   
วันที่ตรวจรับรอง                                                                               .                                                         

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์พื้นฐาน 
หัวข้อพิจารณา ใช่ ไม่ใช่ 

๑.  ผู้ดําเนินการสถานกักกันสัตว์ต้องจัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานกักกันสัตว์อย่างสม่ําเสมอ   
๒. มีนายสัตวแพทย์ท่ีได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ควบคุมดูแลระบบการ

จัดการเก็บรักษาน้ําเชื้อและเอ็มบริโอ 
  

๓. มีผู้รับผิดชอบห้องเก็บรักษาน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอที่สามารถให้ข้อมูลและแสดงเอกสารเกี่ยวกับชนิดและ
จํานวนของน้ําเชือ้ รวมท้ังวัน เวลา ท่ีนําน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอเข้าเก็บรักษาและการเบิกออกไปใช้งาน รวมถึง
ข้อมูลอื่นๆที่จําเป็นได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 

  

๔. มีระบบการจัดเก็บน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโออย่างเป็นระบบ สะดวกในการค้นหาตรวจสอบ   

ส่วนที่ ๓ เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๑. มีระบบตรวจสอบและบันทึกยานพาหนะและบุคคลเข้า-ออกสถานที่ ๒๐   
๒. มีการควบคุมป้องกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่หรือห้องเก็บรักษา

น้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอ 
๒๐   

๓. มีระบบการบันทึกผลการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับเก็บรักษาน้ําเชื้อหรือ
เอ็มบริโอให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา อย่างสม่ําเสมอ 

๒๐   

๔. ภายในห้องเก็บรักษาน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอมีความสะอาด จัดวางเครื่องมือและ
อุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๒๐   

๕. มีระบบการลําเลียงขนส่งน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอที่ดี เพื่อประโยชน์แก่การรักษา
คุณภาพของน้ําเชื้อหรือเอ็มบริโอ 

๒๐   

รวม ๑๐๐   
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
             
             
              
 

 
 

ลงชื่อ      
              (                                        ) 
                      ตําแหน่ง                   

          กรรมการ 
 



 

 

แบบ ต.ร. ๓ 

หนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 

       ที่          . 
   วันที ่                             . 

เรียน                  
 
  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕    
ได้ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ประเภท                              เพื่อการ                        . 
ช่ือสถานกักกันสัตว์                   ต้ังอยู่เลขที่        หมู่ที่       .
ตําบล                     อําเภอ                  จังหวัด                  .  
เมื่อวันที่          นั้น 

ผลการตรวจรบัรองที่สถานกักกันสัตว์ดังกล่าว  สรุปว่า 
(  ) ผ่านการตรวจรับรอง  มอีายุการรับรอง ๑ ปี   โดยกักสัตว์ได้ไม่เกิน                  ตัว 
(  ) ผ่านการตรวจรับรอง  มอีายุการรับรอง ๙๐ วัน    นบัแต่วันที่                     เป็นต้นไป    
(  ) ไมผ่่านการตรวจรับรอง 
ทั้งนี้  คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสถานกักกันสัตว์  ดังนี้ 
๑.            
๒.            
๓.            
๔.            
อนึ่ง  สําหรับการตรวจรับรองที่สถานกักกันสัตว์แห่งนี้ในครั้งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาว่า

ผู้ขอรับการตรวจรับรองได้ดําเนินการปรับปรุงสถานกักกันสัตว์ ตามท่ีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ ซึ่งจะ
มีผลต่อการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ในครั้งต่อไปด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ลงชื่อ       
      (     )  

ตําแหน่ง       
      ประธานคณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์  

 
หมายเหตุ : ในการยื่นคําขอตรวจรับรองต่ออายุหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ ให้ผู้ย่ืนคําขอแนบหนังสือฉบับนี้ไปกับคําขอด้วย 
 



 

                    แบบ ต.ร. ๔ 

 

เลขที่ .................................. 

กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ให้หนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 
 

                (ระบุช่ือของสถานกักกันสัตว์)                            
ต้ังอยู่เลขที่            หมู่               ตําบล       

อําเภอ       จังหวัด       
เป็นสถานกักกันสัตว์ที่มีความเหมาะสมสําหรับ  (ระบุชนิดของสัตว์ที่จะเข้ากัก)  

เพื่อการ  (ระบุวัตถุประสงค์ของการกัก)  
กําหนดให้ใชสํ้าหรับการกกักันสัตว์ได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน  (ระบุจํานวนสัตว์)  ตัว 

โดยมี     (ระบุช่ือผู้ได้รับใบอนุญาต)       เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
 

ออกให้ ณ วนัที่    (ระบุวันที่ให้ตรงกับวันที่คณะกรรมการเข้าตรวจรับรอง)    
  หมดอายุวนัที่  (ระบุวันหมดอายุในปีถัดไปให้ชนกับวันที่ออกหนังสือรับรอง) 

 
 

ลงชื่อ       
      (     ) 

ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ 
นายทะเบียน 

 
หมายเหตุ ๑. หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ฉบับนี้ออกตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 
      และที่พักซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒. ในระหวา่งอายุการรับรองสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์สามารถเขา้ตรวจสอบการดาํเนินการของสถานกักกันสัตว์ 
      ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  ๓. นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองฉบับนี้ได้ หากปรากฏว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองฉบับนี ้
      ไม่รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานกักกันสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด 



 

 

 

แบบ ต.ร.ซ. ๑ 

แบบคําขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสตัว์ 

       เขียนที่ ............................................................... 
       วันที่ ................................................................... 

เรื่อง ขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ 
เรียน คณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ 
  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ประเภท (๑) ...........................................................
เพื่อการ (๒) ................................................................................................................................................................................................ 
  ในการนี้ จึงมีความประสงค์ให้คณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์  
ว่าด้วย การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้าดําเนินการตรวจรับรอง   
ท่ีพักซากสัตว์ของข้าพเจ้า พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบคําร้อง ดังนี้ (๓) 
  (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาพาสปอร์ต 
  (  ) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (  ) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีได้รับมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการ) 
  (  ) สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  (  ) แผนที่เส้นทางไปท่ีพักซากสัตว์โดยสังเขป 
  (  ) แผนผังที่ต้ังของอาคารต่างๆในบริเวณท่ีพักซากสัตว์ 
  (  ) ภาพถ่ายสภาพภายนอกและภายในอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆในบริเวณท่ีพักซากสัตว์ 
กรณีท่ีขอต่ออายุการรับรองที่พักซากสัตว์ได้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
  (  ) สําเนาหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์ฉบับเดิมท่ีจะหมดอายุรับรอง 
  (  ) สําเนาหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ (แบบ ต.ร.ซ. ๓) ของการตรวจรับรองครั้งกอ่น 
ท้ังนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามท่ีปรากฏในเอกสารคําขอฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบคําขอ เป็นความจริงทุกประการ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ต่อไป 
 

ลายมือชื่อ .......................................................... 
        ( .........................................................) 

 ผู้ขอรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ 
หมายเหตุ (๑) ให้ระบุชนิดซากสัตว์ท่ีจะนําเข้าเก็บรักษาในที่พักซากสัตว์  
  (๒) ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาซากสัตว์ในที่พักซากสัตว์ เช่น 
   - เพื่อการบริโภคภายหลังการนําเข้าในราชอาณาจกัร 

   - เพื่อการบริโภคก่อนการนําออกนอกราชอาณาจกัร 

   - เพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด 

   - ไม่ใช่เพื่อการบริโภคภายหลังการนําเข้าในราชอาจักร 

   - ไม่ใช่เพื่อการบริโภคก่อนการส่งออกนอกราชอาณาจักร 

   - ไม่ใช่เพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด 
 (๓) ให้ทําเครื่องหมาย (/) หน้ารายการของเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบคําร้องด้วย 

ท่ี ................................................... 
เลขรับท่ี ........................................ 
วันที่ .............................................. 

 



 
-๒- 

 

ข้อมูลของที่พักซากสัตว์ที่ขอรับการตรวจรับรอง (ผู้ย่ืนคําขอรับรองว่าข้อความครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง) 
 
๑. ประเภทการรับรอง (  ) ขอรับรองการตรวจรับรองใหม่  (  ) ขอต่ออายุการรับรอง 
 
๒. ลักษณะของที่พักซากสัตว์     (  ) ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง   (  ) ห้องเก็บซากสัตว์ท่ีอุณหภูมิห้อง   (  ) อื่นๆ .....................................  
 
๓. ชื่อเจ้าของที่พักซากสัตว์ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั/ห้างร้านฯ) ..................................................................................................... 
 ท่ีอยู่เลขที่ ............................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ................................................................... 
 หมู่ท่ี ........... หมู่บ้าน ................................................................. ตําบล/แขวง ............................................................................... 
 อําเภอ/เขต ........................................................... จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... 
     โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................ e-mail address : .................................................... 
๔. ชื่อที่พักซากสัตว์ .............................................................................................................................................................................. 
 ต้ังอยู่เลขที่ ............................. ตรอก/ซอย ...................................................... ถนน ..................................................................... 
 หมู่ท่ี ........... หมู่บ้าน ................................................................. ตําบล/เขต .................................................................................. 
 อําเภอ/เขต ............................................................ จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... 
  
๕. แหล่งที่มาของซากสัตว์ท่ีจะนําเข้าเก็บรักษาในที่พักซากสัตว์ (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ ) 
  (  ) นําเข้าในราชอาณาจักรจากแหล่งผลิตต่างประเทศ 

  (  ) จากแหล่งผลิตภายในประเทศ 

  (  ) อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................................................................................  
 
๖. ชนิดของซากสัตว์ท่ีจะนําเข้าเก็บรักษา ............................................................................................................................................. 
 
๗. ขนาดของพื้นที่ท่ีพักซากสัตว์ซ่ึงมีรั้วล้อมรอบ   จํานวน ............. ไร ่............... งาน ................ ตารางวา 

 
๘. มีห้องเก็บซากสัตว์จํานวน ............... ห้อง  ดังนี้ 

ห้องที่ ๑ ขนาด...................................ตารางเมตร ห้องที่ ๗ ขนาด..........................ตารางเมตร 
ห้องที่ ๒ ขนาด...................................ตารางเมตร ห้องที่ ๘ ขนาด..........................ตารางเมตร 
ห้องที่ ๓ ขนาด...................................ตารางเมตร ห้องที่ ๙ ขนาด..........................ตารางเมตร 
ห้องที่ ๔ ขนาด...................................ตารางเมตร ห้องที่ ๑๐ ขนาด..........................ตารางเมตร 
ห้องที่ ๕ ขนาด...................................ตารางเมตร ห้องที่ ๑๑ ขนาด..........................ตารางเมตร 
ห้องที่ ๖ ขนาด...................................ตารางเมตร ห้องที่ ๑๒ ขนาด..........................ตารางเมตร 
 

๙. บุคลากรผู้ควบคมุการปฏิบัติงาน 

  (  ) ผู้ดูแลรับผิดชอบห้องเก็บซากสัตว์ ชื่อ ................................................................... โทรศัพท์ ......................................... 
  (  ) มีคนงานจํานวน ........... คน (มีท่ีพักในบริเวณที่พักซากสัตว์ .......... คน  มีท่ีพักนอกบริเวณท่ีพักซากสัตว์ ............ คน) 
 
๑๐. คนงานทุกคนไดร้ับการตรวจสุขภาพจากแพทย์เป็นประจํา (  ) ใช่  (  ) ไม่ใช ่

 
๑๑. มีแพทย์ดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานอยู่ประจําท่ีสํานักงานของที่พักซากสัตว์     (  ) มี    (  ) ไม่มี 

 



 
-๓- 

 
๑๒. อุปกรณ์ท่ีมีภายในที่พักซากสัตว์ (ให้ทําเครื่องหมาย (/) หน้าหัวข้ออุปกรณ์ท่ีมีอยู่จริงเท่านั้น) 
  (  ) มีรั้วล้อมรอบอาคารที่พักซากสัตว์ ท่ีสามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข ไม่ให้ผ่านเข้ามาภายใน 

  (  ) มีจุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคสําหรับยานพาหนะที่แล่นผ่านเข้า-ออกบริเวณท่ีพักซากสัตว์ 

  (  ) มีบ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับยานพาหนะที่แล่นผ่านเข้า-ออกบริเวณท่ีพักซากสัตว์ 

  (  ) มีจุดเปลี่ยนชุดปฏิบัติงานและอ่างล้างมือสําหรับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องเก็บรักษาซากสัตว์ 

  (  ) อาคารสํานักงาน 

  (  ) บ้านพักคนงาน 

  (  ) สถานที่หรือโรงเรือนสําหรับเก็บรักษาอุปกรณ์หีบห่อซากสัตว์ก่อนการเคลื่อนย้ายออกจากที่พักซากสัตว์ 

  (  ) แหล่งน้ําใช้สาํหรับสถานกักกนัสัตว์ ได้แก่ (  ) ระบบบ่อบาดาล   (  ) บ่อเก็บน้ําผวิดิน   (  ) แม่น้ํา ลําธาร   (  ) ประปา 

  (  ) สถานที่ อุปกรณ์ สําหรับการบําบัดหรือกักเก็บน้ําเสียจากกิจกรรมของที่พักซากสัตว์ 

  (  ) สถานที่ทําลายขยะจากกิจกรรมของที่พักซากสัตว์  โดยการ (  ) เผา   (  ) ฝัง   
 
๑๓. มีระบบการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิภายในห้องเย็นที่เก็บรักษาซากสัตว์อย่างต่อเนื่อง  (  ) มี             (  ) ไม่มี  
 
๑๔. มาตรการในการควบคุมป้องกันโรคระบาดของที่พักซากสัตว์ 

  (  ) มีมาตรการห้ามผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในที่พักซากสัตว์อย่างเข้มงวด 

  (  ) มีการจดบันทึกรายละเอียดยานพาหนะ บุคคล ก่อนเข้าภายในที่พักซากสัตว์ทุกครั้ง 

  (  ) มีระบบการควบคุมตรวจสอบจํานวนซากสัตว์ท่ีนําเข้ามาภายในและนําออกไปจากที่พักซากสัตว์ 

  (  ) มีระบบการทําความสะอาดห้องเก็บรักษาซากสัตว์อย่างสม่ําเสมอ  ทุกๆ ............ วัน 

  (  ) กรณีพบว่าซากสัตว์ท่ีเก็บรักษาไว้ภายในที่พักซากสัตว์มีการเสื่อมสภาพ เน่าเสีย ท่านมีมาตรการดําเนินการอย่างใด 

        ระบุ ...................................................................................................................................................... 
        ............................................................................................................................................................. 
        ............................................................................................................................................................. 
 

 

 

 
      (ส่วนนีส้าํหรับเจ้าหนา้ที่) 

บันทึกความเห็นของเจ้าหนา้ที่ผู้รบัคาํขอรับการตรวจรบัรองที่พักซากสัตว์   

(๑) ได้รับคําขอรับการตรวจรับรองฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบคําขอ   เมื่อวันที่ ....................................................................... 
(๒) ได้ตรวจสอบเอกสารคําขอพร้อมเอกสารประกอบคําขอแล้วพบว่า    

(  ) ครบถ้วนถูกต้อง    (  ) ไม่ครบถ้วน และผู้ย่ืนคําขอดําเนินการส่งเอกสารให้ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ .................................. 
(๓) ได้เดินทางไปตรวจสอบที่พักซากสัตว์ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์พื้นฐานเบื้องต้นที่กรมปศุสัตว์กําหนดแล้ว เห็นว่า 

(  ) ครบถ้วนถูกต้อง    (  ) ไม่ครบถ้วน และผู้ย่ืนคําขอได้ดําเนินการปรับปรุงจนครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ................................ 
(๔) ความเห็นอื่นๆ ......................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ ...................................................... 

 ( ........................................................)        
        ตําแหน่ง ....................................................... 

    เจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอ 



ทําแบบ ต.ร.ซ ๒ 
แบบสรุปคะแนนตรวจรับรองท่ีพักซากสัตว์ 

(ซากสัตว์เพ่ือการบริโภค) 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือที่พักซากสัตว์                                              ชนิดซากสัตว์ที่นําเข้าพัก                                                           . 
วัตถุประสงค์การนําซากสัตว์เข้าพัก    (  )  เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร            (  ) เพื่อการนําออกนอกราชอาณาจักร 
                                              (  ) เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด   
วันที่ตรวจรับรอง                                                        .                                                                                 

ส่วนท่ี ๒ เกณฑ์พิจารณา 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 

๑. ที่พักซากสัตว์อยู่เป็นเอกเทศ ห่างจากแหล่งชุมชน ๗   
๒. มีรั้วรอบบริเวณสามารถป้องกันไม่ให้สุนัขเข้ามาภายในสถานที่ได้ ๗   
๓. มีการควบคุมจดบันทึกบุคคล/ยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกบริเวณที่พักซากสัตว์ ๖   
๔. สภาพทั่วไปสะอาดเรียบร้อยไม่รกรุงรัง  มีการกําจัดสัตว์พาหะต่างๆเหมาะสม ๖   
๕. ไม่เล้ียงสัตว์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในบริเวณ

ที่พักซากสัตว์ 
๖   

๖. ไม่เก็บสินค้าอ่ืน เช่น ผัก ผลไม้ ปะปนในห้องเดียวกันกับห้องเก็บรักษาซากสัตว์ ๑๐   
๗. สภาพภายในห้องเก็บรักษาซากสัตว์    

- ผนัง พื้น เพดาน ทําจากวัสดุไม่ดูดซึมนํ้า มีความสะอาด ๔   
- ไม่มีช่องทางให้สัตว์ เช่น นก หนู สัตว์มีพิษเข้ามาภายในห้องเก็บซากสัตว์ ๔   
- มีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ๔   
- มีระบบการจัดเก็บซากสัตว์ที่เหมาะสม มีเพลเลทรองรับซากสัตว์ ๔   
- มีการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิภายในห้องเก็บซากสัตว์สมํ่าเสมอ ๔   

๘. มีบุคคลรับผิดชอบห้องเก็บซากสัตว์โดยเฉพาะ ๕   
๙. มีฉลากรายละเอียดติดที่ซากสัตว์หรือภาชนะบรรจุซากสัตว์ ๕   
๑๐. มีห้องและชุดเฉพาะเพื่อให้บุคคลได้เปล่ียนเครื่องแต่งกายสําหรับปฏิบัติงาน ๖   
๑๑. มีบริเวณและอุปกรณ์ล้างมือสําหรับบุคคลทั้งก่อนและหลังสัมผัสซากสัตว์ ๖   
๑๒. บุคคลที่ปฏิบัติงานสัมผัสซากสัตว์ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจํา ๕   
๑๓. มีบริเวณเฉพาะเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้พักผ่อนในระหว่างช่วงพัก ๕   
๑๔. มีระบบจัดการกับนํ้าเสีย ภาชนะบรรจุซากสัตว์ เศษซากสัตว์อย่างเหมาะสม ๖   

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการตรวจรับรอง 
(  ) ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๑ ปี (คะแนนรวมเฉล่ียตั้งแต่ ๗๐ – ๑๐๐ คะแนน) 
(  ) ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง (คะแนนรวมเฉล่ีย ไม่ถึง ๗๐ คะแนน) 

 
 

 
ลงช่ือ                     ลงช่ือ             ลงช่ือ       
     (                                        )  (                                        )        (                                        ) 
ตําแหน่ง                        ตําแหน่ง               ตําแหน่ง                            

ประธานกรรมการ     กรรมการ     กรรมการและเลขานุการ 
 



แบบ ต.ร.ซ ๒ 
แบบสรปุคะแนนตรวจรับรองที่พักซากสตัว์ 

(ซากสัตว์ซึ่งไม่ใช้สําหรับการบริโภค) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อที่พักซากสัตว์                                              ชนิดซากสัตว์ท่ีนําเข้าพัก                                                           . 
วัตถุประสงค์การนําซากสัตว์เข้าพัก    (  )  เพ่ือการนําเข้าในราชอาณาจักร            (  ) เพ่ือการนําออกนอกราชอาณาจักร 
                                              (  )  เพ่ือการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด   
วันที่ตรวจรับรอง                                                        .                                                                                 

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์พิจารณา 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๑. ท่ีพักซากสัตว์อยู่เป็นเอกเทศ ห่างจากแหล่งชุมชน ๗   
๒. มีรั้วรอบบริเวณสามารถป้องกันไม่ให้สุนัขเข้ามาภายในสถานที่ได้ ๗   
๓. มีการควบคุมจดบันทึกบุคคล/ยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกบริเวณที่พักซากสัตว์ ๖   
๔. สภาพทั่วไปสะอาดเรียบร้อยไม่รกรุงรัง  มีการกําจัดสัตว์พาหะต่างๆเหมาะสม ๖   
๕. ไม่เลี้ยงสัตว์ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ หรือสัตว์ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในบริเวณ

ท่ีพักซากสัตว์ 
๖   

๖. ในห้องเก็บรักษาซากสัตว์ไม่มีการนําสินค้าชนิดอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาปะปนอยู่ ๑๐   
๗. ภายในห้องเก็บรักษาซากสัตว์มีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน    
๘. มีการเก็บซากสัตว์เป็นระบบ ปลอดภัย มีเพลเลทรองรับซากสัตว์    
๙. มีบุคคลรับผิดชอบห้องเก็บซากสัตว์โดยเฉพาะ ๕   
๑๐. มีฉลากรายละเอียดติดท่ีซากสัตว์หรือภาชนะบรรจุซากสัตว์ ๕   
๑๑. ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับซากสัตว์มีเครื่องแต่งกายเหมาะสม ๖   
๑๒. มีบริเวณและอุปกรณ์ล้างมือสําหรับบุคคลท้ังก่อนและหลังสัมผัสซากสัตว์ ๖   
๑๓. บุคคลท่ีปฏิบัติงานสัมผัสซากสัตว์ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจํา ๕   
๑๔. มีบริเวณเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้พักผ่อนในระหว่างช่วงพัก ๕   
๑๕. มีระบบจัดการกับน้ําเสีย ภาชนะบรรจุซากสัตว์ เศษซากสัตว์อย่างเหมาะสม ๖   

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการตรวจรับรอง 
(  ) ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๑ ปี (คะแนนรวมเฉลี่ยต้ังแต่ ๗๐ – ๑๐๐ คะแนน) 
(  ) ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง (คะแนนรวมเฉลี่ย ไม่ถึง ๗๐ คะแนน) 

 
 
 

 
ลงชื่อ                     ลงชื่อ             ลงชื่อ       
     (                                        )  (                                        )        (                                        ) 
ตําแหน่ง                        ตําแหน่ง               ตําแหน่ง                            

ประธานกรรมการ     กรรมการ     กรรมการและเลขานุการ 
 

 



แบบ ต.ร.ซ ๒/๑ 
แบบให้คะแนนตรวจรับรองท่ีพักซากสัตว์ 

(ซากสัตว์เพ่ือการบริโภค) 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือที่พักซากสัตว์                                              ชนิดซากสัตว์ที่นําเข้าพัก                                                           . 
วัตถุประสงค์การนําซากสัตว์เข้าพัก    (  )  เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร            (  ) เพื่อการนําออกนอกราชอาณาจักร 
                                              (  )  เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด   
วันที่ตรวจรับรอง                                                        .                                                                                 

ส่วนท่ี ๒ เกณฑ์พิจารณา 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 

๑. ที่พักซากสัตว์อยู่เป็นเอกเทศ ห่างจากแหล่งชุมชน ๗   
๒. มีรั้วรอบบริเวณสามารถป้องกันไม่ให้สุนัขเข้ามาภายในสถานที่ได้ ๗   
๓. มีการควบคุมจดบันทึกบุคคล/ยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกบริเวณที่พักซากสัตว์ ๖   
๔. สภาพทั่วไปสะอาดเรียบร้อยไม่รกรุงรัง  มีการกําจัดสัตว์พาหะต่างๆเหมาะสม ๖   
๕. ไม่เล้ียงสัตว์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในบริเวณ

ที่พักซากสัตว์ 
๖   

๖. ไม่เก็บสินค้าอ่ืน เช่น ผัก ผลไม้ ปะปนในห้องเดียวกันกับห้องเก็บรักษาซากสัตว์ ๑๐   
๗. สภาพภายในห้องเก็บรักษาซากสัตว์    

- ผนัง พื้น เพดาน ทําจากวัสดุไม่ดูดซึมนํ้า มีความสะอาด ๔   
- ไม่มีช่องทางให้สัตว์ เช่น นก หนู สัตว์มีพิษเข้ามาภายในห้องเก็บซากสัตว์ ๔   
- มีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ๔   
- มีระบบการจัดเก็บซากสัตว์ที่เหมาะสม มีเพลเลทรองรับซากสัตว์ ๔   
- มีการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิภายในห้องเก็บซากสัตว์สมํ่าเสมอ ๔   

๘. มีบุคคลรับผิดชอบห้องเก็บซากสัตว์โดยเฉพาะ ๕   
๙. มีฉลากรายละเอียดติดที่ซากสัตว์หรือภาชนะบรรจุซากสัตว์ ๕   
๑๐. มีห้องและชุดเฉพาะเพื่อให้บุคคลได้เปล่ียนเครื่องแต่งกายสําหรับปฏิบัติงาน ๖   
๑๑. มีบริเวณและอุปกรณ์ล้างมือสําหรับบุคคลทั้งก่อนและหลังสัมผัสซากสัตว์ ๖   
๑๒. บุคคลที่ปฏิบัติงานสัมผัสซากสัตว์ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจํา ๕   
๑๓. มีบริเวณเฉพาะเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้พักผ่อนในระหว่างช่วงพัก ๕   
๑๔. มีระบบจัดการกับนํ้าเสีย ภาชนะบรรจุซากสัตว์ เศษซากสัตว์อย่างเหมาะสม ๖   

รวม ๑๐๐   
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
             
             
             
              

 
ลงช่ือ      

              (                                        ) 
                      ตําแหน่ง                   

          กรรมการ 
 



แบบ ต.ร.ซ ๒ 
แบบให้คะแนนตรวจรับรองท่ีพักซากสัตว์ 

(ซากสัตว์ซึ่งไม่ใช้สาํหรับการบริโภค) 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือที่พักซากสัตว์                                              ชนิดซากสัตว์ที่นําเข้าพัก                                                           . 
วัตถุประสงค์การนําซากสัตว์เข้าพัก    (  )  เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร            (  ) เพื่อการนําออกนอกราชอาณาจักร 
                                              (  )  เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด   
วันที่ตรวจรับรอง                                                        .                                                                                 

ส่วนท่ี ๒ เกณฑ์พิจารณา 
หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 

๑. ที่พักซากสัตว์อยู่เป็นเอกเทศ ห่างจากแหล่งชุมชน ๗   
๒. มีรั้วรอบบริเวณสามารถป้องกันไม่ให้สุนัขเข้ามาภายในสถานที่ได้ ๗   
๓. มีการควบคุมจดบันทึกบุคคล/ยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกบริเวณที่พักซากสัตว์ ๖   
๔. สภาพทั่วไปสะอาดเรียบร้อยไม่รกรุงรัง  มีการกําจัดสัตว์พาหะต่างๆเหมาะสม ๖   
๕. ไม่เล้ียงสัตว์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในบริเวณ

ที่พักซากสัตว์ 
๖   

๖. ในห้องเก็บรักษาซากสัตว์ไม่มีการนําสินค้าชนิดอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องมาปะปนอยู่ ๑๐   
๗. ภายในห้องเก็บรักษาซากสัตว์มีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน    
๘. มีการเก็บซากสัตว์เป็นระบบ ปลอดภัย มีเพลเลทรองรับซากสัตว์    
๙. มีบุคคลรับผิดชอบห้องเก็บซากสัตว์โดยเฉพาะ ๕   
๑๐. มีฉลากรายละเอียดติดที่ซากสัตว์หรือภาชนะบรรจุซากสัตว์ ๕   
๑๑. ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับซากสัตว์มีเครื่องแต่งกายเหมาะสม ๖   
๑๒. มีบริเวณและอุปกรณ์ล้างมือสําหรับบุคคลทั้งก่อนและหลังสัมผัสซากสัตว์ ๖   
๑๓. บุคคลที่ปฏิบัติงานสัมผัสซากสัตว์ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจํา ๕   
๑๔. มีบริเวณเฉพาะเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้พักผ่อนในระหว่างช่วงพัก ๕   
๑๕. มีระบบจัดการกับนํ้าเสีย ภาชนะบรรจุซากสัตว์ เศษซากสัตว์อย่างเหมาะสม ๖   

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการตรวจรับรอง 
(  )  ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง มีอายุการรับรอง ๑ ปี (คะแนนรวมเฉล่ียตั้งแต่ ๗๐ – ๑๐๐ คะแนน) 
(  )  ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรอง (คะแนนรวมเฉล่ีย ไม่ถึง ๗๐ คะแนน) 

 
ลงช่ือ          ลงช่ือ                  ลงช่ือ      
     (                                       )            (                                         )              (                                     ) 
ตําแหน่ง                          ตําแหน่ง                         ตําแหน่ง                  
                ประธานกรรมการ                                      กรรมการ                                            กรรมการ 
 
  
 

 



 

 

แบบ ต.ร.ซ. ๓ 

หนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ 

ที่         . 
     วันที่                            . 

เรียน       
 
  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕   
ได้ตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ประเภท                              เพื่อการ               .
ช่ือที่พักซากสัตว์                    ต้ังอยู่เลขที่             หมู่ที่         .
ตําบล                     อําเภอ                  จังหวัด                 . 
เมื่อวันที่          นั้น 

ผลการตรวจรบัรองที่พักซากสัตว์ดังกล่าว  สรุปว่า 
(  ) ผ่านการตรวจรับรอง  มอีายุการรับรอง ๑ ปี   นับแต่วันที่                เป็นต้นไป    
(  ) ไมผ่่านการตรวจรับรอง 
ทั้งนี้  คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงที่พักซากสัตว์  ดังนี้ 
๑.            
๒.            
๓.            
๔.            
อนึ่ง  สําหรับการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์แห่งนี้ในครั้งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาว่า

ผู้ขอรับการตรวจรับรองได้ดําเนินการปรับปรุงที่พักซากสัตว์ตามท่ีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ ซึ่งจะมีผล
ต่อการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ในครั้งต่อไปด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ลงชื่อ       
      (     )  

ตําแหน่ง       
      ประธานคณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์  

 
หมายเหตุ : ในการยื่นคําขอตรวจรับรองต่ออายุหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์ ให้ผู้ย่ืนคําขอแนบหนังสือฉบับนี้ไปกับคาํขอด้วย 



 

                      แบบ ต.ร.ซ. ๔ 

 

เลขที่ ..................................... 

กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ให้หนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 
 

             (ระบุชื่อของที่พักซากสัตว์)                            
ตั้งอยู่เลขท่ี            หมู่               ตําบล       

อําเภอ       จังหวัด       
เป็นท่ีพักซากสัตว์ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับ  (เพ่ือการบริโภคหรือไม่ใช้เพ่ือการบริโภค)  

เพื่อการ     (ระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บซากสัตว์)    
โดยมี     (ระบุชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต)       เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

 
 

ออกให้ ณ วันท่ี   (ระบุวันท่ีให้ตรงกับวันท่ีคณะกรรมการเข้าตรวจรับรอง)    
  หมดอายุวันท่ี  (ระบุวันหมดอายุในปีถัดไปให้ชนกับวันท่ีออกหนังสือรับรอง) 

 
 

ลงชื่อ       
      (     ) 

ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ 
นายทะเบียน 

 
หมายเหต ุ ๑. หนังสือรับรองที่พักซากสัตว์ฉบับน้ีออกตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 
      และท่ีพักซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒. ในระหว่างอายุการรับรองสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์สามารถเข้าตรวจสอบการดําเนินการของที่พักซากสัตว์ 
      ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  ๓. นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองฉบับน้ีได้ หากปรากฏว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองฉบับน้ี 
      ไม่รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของที่พักซากสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมปศุสตัว์กําหนด 
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