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ข้อกําหนดกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการตรวจรับรอง  การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ภายในราชอาณาจักร 

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ  (e - Privilege  Permit)   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจรับรอง  การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์  ภายในราชอาณาจักรและการออกใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักรที่มีจํานวนมาก  ให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและเป็นการลดข้ันตอน 
การทํางาน  ให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๗  ของประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขการขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรค  และทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์  
หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกข้อกําหนดไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า  “ข้อกําหนดกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรอง  การพิจารณา  
และการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ  
(e-Privilege  Permit)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อกําหนดฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อกําหนดนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า   
(๑) สัตว์ปีกจําพวกนก  ไก่  เป็ด  ห่านและให้หมายความรวมถึงไข่ที่ใช้สําหรับทําพันธุ์ด้วย 
(๒) สัตว์ชนิดอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด   
“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสตัว์   
“สัตวแพทย์ประจําท้องที่”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ

ประจําในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 
“ฟาร์ม”  หมายความว่า  ฟาร์มที่ได้รับการรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีจากกรมปศุสัตว์  

หรือตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
“โรงฆ่าสัตว์”  หมายความว่า  โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองระบบการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์

จากกรมปศุสัตว์  หรือตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
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“ที่พักซากสัตว์”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งกรมปศุสัตว์ให้การรับรองสําหรับใช้พักซากสัตว์  
เพื่อให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ตรวจพยาธิสภาพของโรคระบาด  โดยวัตถุประสงค์  เพื่อการนําเข้า   
ในราชอาณาจักร  หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรและให้หมายความรวมถึงสถานที่ชําแหละและตัดแต่ง  
บรรจุหีบห่อและเก็บรักษาซากสัตว์  เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด  หรือตามที่
กรมปศุสัตว์กําหนด 

“การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์”  หมายความว่า  การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์   
ภายในราชอาณาจักร  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ  (e-Privilege  Permit) 

“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอรับการตรวจรับรองฟาร์มหรือโรงฆ่าสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ 
เพื่อใช้สําหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ  
(e-Privilege  Permit) 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจรับรอง  พิจารณาและอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์  ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ  (e-Privilege  Permit)   

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดําเนินการ 
ตามข้อกําหนดนี้ 

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองฟาร์มหรือโรงฆ่าสัตว์หรือที่พักซากสัตว์   
เพื่อใช้สําหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ  
(e-Privilege  Permit) 

“นายทะเบียน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน   
ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกันรักษาการตามข้อกําหนดนี้  และมีอํานาจ

พิจารณาวินิจฉัย  ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดําเนินการตามข้อกําหนดนี้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการ 
 

 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดําเนินการตรวจรับรองฟาร์มหรือโรงฆ่าสัตว์หรือที่พักซากสัตว์
ตามข้อกําหนด  ดังนี้ 

(๑) พื้นที่กรุงเทพมหานคร   
 (ก) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ 
 (ข) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กรรมการ 
 (ค) ผู้แทนสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กรรมการ 
 (ง) ผู้แทนสํานักควบคุม  ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์  กรรมการ 
 (จ) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจําท้องที่  กรรมการและเลขานุการ 
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(๒) พื้นที่ต่างจังหวัด 
 (ก) ปศุสัตว์เขต    ประธานกรรมการ 
 (ข) ปศุสัตว์จังหวัด    กรรมการ 
 (ค) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดท้องที ่ กรรมการ 
 (ง) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจําท้องที่   กรรมการ 
 (จ) ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขตท้องที่ กรรมการและเลขานุการ 

หมวด  ๒ 
คําขออนุญาตและหลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ที่มีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ต้องมีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์   
ที่กรมปศุสัตว์กําหนดและต้องย่ืนคําขอที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่สัตว์หรือซากสัตว์นั้นอยู่ 
ตามแบบที่กําหนด 

ข้อ ๗ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ 
(๑) บุคคลธรรมดา 
 กรณีสัตว์ 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (ค) กรณีผู้ย่ืนคําขอแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 
 (ง) แผนที่เส้นทางการเดินทางไปฟาร์มโดยสังเขป 
 (จ) แผนผังที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ  ในบริเวณฟาร์ม 
 (ฉ) ภาพถ่ายสภาพภายนอกและภายในอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ในบริเวณฟาร์ม 
 (ช) สําเนาใบอนุญาตให้ทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ 
 (ซ) สําเนาหนังสือรับรองฟาร์ม   
 (ฌ) เส้นทางการเคลื่อนย้ายตามที่กําหนด 
 กรณีซากสัตว์ 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (ค) กรณีผู้ย่ืนคําขอแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 
 (ง) แผนที่เส้นทางการเดินทางไปที่พักซากสัตว์หรือโรงฆ่าสัตว์โดยสังเขป 
 (จ) แผนผังที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ  ในบริเวณที่พักซากสัตว์หรือโรงฆ่าสัตว์ 
 (ฉ) ภาพถ่ายสภาพภายนอกและภายในอาคาร  สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ในบริเวณที่พักซากสัตว์

หรือโรงฆ่าสัตว์ 
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 (ช) สําเนาใบอนุญาตให้ทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์   
 (ซ) สําเนาหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์  หรือสําเนาใบรับรอง  GMP  โรงฆ่าสัตว์   
 (ฌ) เส้นทางการเคลื่อนย้ายตามที่กําหนด 
(๒) นิติบุคคล 
 กรณีสัตว์ 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ค) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ง) กรณีผู้ย่ืนคําขอแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 
 (จ) แผนที่เส้นทางการเดินทางไปฟาร์มโดยสังเขป 
 (ฉ) แผนผังที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ  ในบริเวณฟาร์ม 
 (ช) ภาพถ่ายสภาพภายนอกและภายในอาคาร  สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ในบริเวณฟาร์ม 
 (ซ) สําเนาใบอนุญาตให้ทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์   
 (ฌ) สําเนาหนังสือรับรองฟาร์ม 
 (ญ) เส้นทางการเคลื่อนย้ายตามที่กําหนด 
 กรณีซากสัตว์ 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ค) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ง) กรณีผู้ย่ืนคําขอแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 
 (จ) แผนที่เส้นทางการเดินทางไปที่พักซากสัตว์หรือโรงฆ่าสัตว์โดยสังเขป 
 (ฉ) แผนผังที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ  ในบริเวณที่พักซากสัตว์หรือโรงฆ่าสัตว์ 
 (ช) ภาพถ่ายสภาพภายนอกและภายในอาคาร  สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ในบริเวณท่ีพักซากสัตว์

หรือโรงฆ่าสัตว์ 
 (ซ) สําเนาใบอนุญาตให้ทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ 
 (ฌ) สําเนาหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์  หรือสําเนาใบรับรอง  GMP  โรงฆ่าสัตว์   
 (ญ) เส้นทางการเคลื่อนย้ายตามที่กําหนด 
ข้อ ๘ ผู้ที่ประสงค์จะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์แบบต่อเนื่องทางระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์

หรือซากสัตว์ในปีถัดไป  เม่ือได้ย่ืนเอกสารตามข้อ  ๗  แล้วให้แนบเอกสารเพิ่มเติม  ดังนี้ 
(๑) สําเนาหนังสือรับรองฟาร์ม  หรือโรงฆ่าสัตว์หรือที่พักซากสัตว์  ฉบับเดิมที่จะสิ้นสุดอายุ  

การรับรอง 



หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) สําเนาหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองฟาร์ม  หรือโรงฆ่าสัตว์หรือที่พักซากสัตว์  ฉบับเดิม
ที่จะสิ้นสุดอายุการรับรอง 

(๓) สําเนาใบอนุญาตให้ทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์  หรือ 
(๔) สําเนาใบอนุญาตให้ทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์   

หมวด  ๓ 
การตรวจรับรองฟาร์ม  โรงฆ่าสัตว์  และท่ีพักซากสตัว์ 

 
 

ข้อ ๙ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๖  พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๗  และหรือข้อ  ๘  
ครบถ้วนตามเอกสารประกอบคําขอนั้น  หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอทราบ  
เพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอดําเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้ย่ืนคําขอว่ามีองค์ประกอบ
เบ้ืองต้นตามข้อกําหนดของกรมปศุสัตว์ครบถ้วนหรือไม่  ภายในเจ็ดวัน  หากเห็นว่าต้องปรับปรุงในข้อใด  
ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย  แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบ
เบ้ืองต้นครบถ้วนให้ย่ืนเร่ืองเสนอต่อประธานคณะกรรมการผ่านทางเลขานุการเพื่อออกหนังสือนัดหมาย
คณะกรรมการและผู้ย่ืนคําขอดําเนินการเข้าตรวจสอบฟาร์ม  หรือโรงฆ่าสัตว์  หรือที่พักซากสัตว์ 
พร้อมแจ้งให้นายทะเบียนทราบและดําเนินการเข้าตรวจสอบฟาร์ม  หรือโรงฆ่าสัตว์  หรือที่พักซากสัตว์
ภายในย่ีสิบเอ็ดวันทําการนับแต่เวลาที่เลขานุการได้รับคําขอ 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับรองและประเมินให้คะแนนตามแบบที่กําหนด  
หากคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติมให้ระบุลงตอนท้ายพร้อมลงนามกํากับและมอบให้เลขานุการ 
เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลตามแบบที่กําหนดและเสนอให้คณะกรรมการลงนามร่วมกัน 

ข้อ ๑๒ หากคะแนนสรุปผลการตรวจรับรองผ่านเกณฑ์การรับรอง  ให้เลขานุการสรุปผล  
การประเมิน  พร้อมเอกสารทั้งหมดส่งให้นายทะเบียนดําเนินการออกหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองฟาร์ม  
หรือโรงฆ่าสัตว์  หรือที่พักซากสัตว์ตามแบบที่กําหนด 

เม่ือนายทะเบียนดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรอง  ตามแบบที่กําหนด
และให้ผู้ย่ืนคําขอได้รับสิทธิการเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

ข้อ ๑๓ เม่ือนายทะเบียนดําเนินการตามข้อ  ๑๒  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ให้นายทะเบียนแจ้ง  
ปศุสัตว์เขตและให้ปศุสัตว์เขตแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่รับผิดชอบ 

หมวด  ๔ 
การเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๔ เม่ือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับแจ้งตามข้อ  ๑๓  แล้ว  ให้ปศุสัตว์จังหวัดที่อยู่ 
ในท้องที่รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับสิทธิการใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ดําเนินการส่งตัวอย่าง
ลายมือชื่อของปศุสัตว์จังหวัด  ให้นายทะเบียนเพื่อดําเนินการเพิ่มลายมือชื่อเข้าในระบบต่อไป 



หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่ได้รับสิทธิการใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ต้องย่ืนหนังสือ 
ขออนุมัติปริมาณสัตว์หรือซากสัตว์โดยระบุชนิดและจํานวนที่จะเคลื่อนย้ายรายเดือนล่วงหน้าต่อปศุสัตว์จังหวัด
ในท้องที่ทุกวันที่  ๒๐  ของทุกเดือน  กรณีวันที่  ๒๐  เป็นวันหยุดราชการให้ย่ืนล่วงหน้าภายในวันและ
เวลาราชการก่อนวันที่  ๒๐  กรณีการเคล่ือนย้ายสัตว์ปีกให้แนบเอกสารหลักฐานผลการตรวจโรค 
จากห้องปฏิบัติการ   

เม่ือปศุสัตว์จังหวัดอนุมัติหนังสือตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผลการอนุมัตินั้นสิ้นอายุการใช้งาน 
ในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป   

ในระหว่างที่ผลอนุมัติการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์รายเดือนตามวรรคสองยังไม่หมดอายุ  
หากผู้ที่ได้รับสิทธิการใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  มีความประสงค์จะขอเพิ่มจํานวน 
การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์รายเดือน  ให้ย่ืนหนังสือขออนุมัติปริมาณสัตว์หรือซากสัตว์เพิ่มเติม 
ต่อปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับหนังสือรับรองนั้น 

กรณีที่มีการประกาศเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาด  หรือเขตกันชนโรคระบาด  
ก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าหรือผ่านเขตดังกล่าว  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี  
หรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ถึงจะอนุมัติหนังสือตามวรรคหน่ึงได้ 

กรณีที่มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว  หรือเขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  
ก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้า  ออก  ผ่านหรือภายในเขตดังกล่าว  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ  
จากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตนั้น  ถึงจะอนุมัติหนังสือตามวรรคหน่ึงได้ 

ให้ปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลอนุมัติการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ต่อนายทะเบียนเป็นรายเดือน 
ข้อ ๑๖ ในการจะเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ผู้ย่ืนคําขอต้องได้รับอนุญาต

จากนายทะเบียน  โดยจะได้รับสิทธิเข้าใช้งานหนึ่งปี  นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
ผู้ที่ได้รับสิทธิการใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ที่ประสงค์จะเคลื่อนย้ายสัตว์

หรือซากสัตว์ต่อเนื่องในปีถัดไปให้ย่ืนคําขอพร้อมหลักฐานก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุหกสิบวัน 
หมวด  ๕ 

เกณฑ์การตัดสิน  อายุหนังสือรับรอง  และการออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ 
ทดแทนฉบับเดิมที่สูญหาย  ชํารุด  หรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง 

 
 

ข้อ ๑๗ หนังสือรับรองมีอายุการรับรองตามเกณฑ์การตัดสิน  ตามคะแนนท่ีปรากฏในแบบที่  
กรมปศุสัตว์กําหนด 

กรณีฟาร์ม  หรือโรงฆ่าสัตว์  หรือที่พักซากสัตว์ที่คณะกรรมการเข้าตรวจรับรองมีองค์ประกอบ
พื้นฐานครบถ้วนและผ่านการรับรอง  ให้หนังสือรับรองมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการเข้าดําเนินการ
ตรวจรับรอง 



หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๘ กรณีหนังสือรับรองสูญหาย  ชํารุดในสาระสําคัญ  หรือต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ   
ผู้ครอบครอง  ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรอง  ทําหนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับหนังสือรับรองฟาร์ม
หรือที่พักซากสัตว์เป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมแนบหลักฐานการรับแจ้งความเอกสารสูญหายจาก 
เจ้าพนักงานตํารวจ  หรือหนังสือรับรองฉบับเดิมชํารุด  หรือเอกสารหลักฐานแสดงการถ่ายโอนกิจการ  
แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและให้ปศุสัตว์จังหวัดทําหนังสือแจ้งนายทะเบียน 
เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ต่อไป 

เม่ือนายทะเบียนได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายทะเบียนพิจารณาออกหนังสือ
รับรองแล้วแต่กรณี  โดยไม่ชักช้า  หากนายทะเบียนมีข้อขัดข้องหรือต้องการเอกสารประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมให้แจ้งผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองทราบโดยเร็ว 

หมวด  ๖ 
การตรวจสอบและควบคุมมาตรฐาน 
 

 

ข้อ ๑๙ ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรอง  ต้องจัดการให้ฟาร์ม  หรือโรงฆ่าสัตว์  หรือที่พักซากสัตว์ 
มีลักษณะและการดําเนินการถูกต้องครบถ้วนตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด  ตลอดระยะเวลาที่หนังสือรับรอง
ยังไม่หมดอายุ 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมการใช้หนังสือรับรอง  ดังนี้ 
(๑) เข้าไปยังฟาร์ม  หรือโรงฆ่าสัตว์  หรือที่พักซากสัตว์  เพื่อติดตามตรวจสอบให้มีลักษณะ

ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนดนี้อย่างน้อยปีละสองคร้ัง  ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตโดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 

(๒) หากคณะกรรมการตรวจพบว่าผู้ที่ได้รับหนังสือรับรอง  มิได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้   
ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้น  ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องโดยอาจกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๒๑ ให้ปศุสัตว์จังหวัดมีหน้าที่ควบคุมการพิจารณาออกใบอนุญาตและการตรวจปล่อยสัตว์
หรือซากสัตว์  ดังนี้ 

(๑) ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดมอบหมายเข้าไปยังฟาร์ม  หรือโรงฆ่าสัตว์  หรือ
ที่พักซากสัตว์  เพื่อติดตามตรวจสอบกระบวนงานในการพิจารณาออกใบอนุญาตและการตรวจปล่อยสัตว์
หรือซากสัตว์อย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง  ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

(๒) หากปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดมอบหมายตรวจพบว่าผู้ที่ได้รับหนังสือรับรอง  
มิได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้  ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้น  ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องโดยอาจกําหนด
ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควร 

ให้ปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการตรวจสอบการพิจารณาออกใบอนุญาตและการตรวจปล่อยสัตว์
หรือซากสัตว์ต่อนายทะเบียนเป็นรายเดือน 



หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

หมวด  ๗ 
การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องจังหวัดอื่น 

 
 

ข้อ ๒๒ ผู้ที่ได้รับสิทธิการใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ต้องดําเนินการ
กรอกข้อมูลตามที่ระบุไว้ในแบบที่กําหนด  และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน   

เม่ือข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามวรรคแรกแล้ว  ให้ดําเนินการออกใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ  (e - Privilege  Permit)  หรือ
ใบอนุญาตรูปแบบอื่นตามแบบที่กําหนด   

ข้อ ๒๓ ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ต้องนําใบอนุญาต 
นําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ   
(e - Privilege  Permit)  หรือใบอนุญาตรูปแบบอื่นตามแบบที่กําหนด  ติดไปกับยานพาหนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ 

ข้อ ๒๔ ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ที่มีความประสงค์ 
จะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าหรือผ่าน  เขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาด  หรือ
เขตกันชนโรคระบาด  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

ผู้ที่ได้ รับสิทธิการเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ที่ มีความประสงค์ 
จะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้า  ออก  ผ่านหรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว  หรือเขตโรคระบาด  
หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

ข้อ ๒๕ เร่ืองใดที่ข้อกําหนดนี้มิได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้นําประกาศกรมปศุสัตว์   
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรค
และทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๘ 
การระงับการออก  พักใช้  และเพิกถอนหนังสือรับรอง 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการหรือปศุสัตว์จังหวัดเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาส่ังเพิกถอน
หนังสือรับรอง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการตามข้อ  ๒๐  (๒)  หรือปศุสัตว์จังหวัดตามข้อ  ๒๑  (๒)  แล้วไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(๒) ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าใช้งานระบบการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  กระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 



หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ผู้ประกอบการใดที่ถูกเพิกถอนสิทธิการเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ห้ามมิให้
ผู้ประกอบการนั้น  ย่ืนคําขออนุญาตเข้าใช้งาน  เป็นระยะเวลา  ๖  เดือน  นับจากวันที่ถูกเพิกถอนสิทธิ  
หลังจากระยะเวลาเพิกถอนสิทธิการเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์สิ้นสุดลง  หากมี
ความประสงค์จะขอเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ต้องย่ืนคําขอเข้าใช้งานใหม่อีกคร้ัง 

หมวด  ๙ 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ติดต่อ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกวันที่  ๒๐  ของทุกเดือน  กรณีวันที่  ๒๐  เป็นวันหยุดราชการให้ย่ืนล่วงหน้า
ภายในวันและเวลาราชการก่อนวันที่  ๒๐  เพื่อชําระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม
และยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภัย  สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


