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คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตวห์รือซากสัตว ์(ร.8) 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กรมปศสุตัว ์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตน าผ่านราชอาณาจกัรซึ่งสตัวห์รือซากสตัว ์(ร.8) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศสุตัว ์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยการน าเขา้ น าออก หรือน าผ่านราชอาณาจกัรซึ่งสตัวห์รือซากสตัว ์พ.ศ. 2544 
 

2) ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณว์่าดว้ยการยึด การท าลาย 
หรือการส่งกลบัซึ่งสตัวห์รือซากสตัวโ์ดยไม่มีค่าชดใช ้พ.ศ. 2531 
 

3) พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 81 วรรค 1 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ส่วนกลางท่ีตัง้อยู่ในภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนญุาตน าผ่านราชอาณาจกัรซึ่งสตัวห์รือซากสตัว ์(ร.8)  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ https://emovereq.dld.go.th//เว็บไซทแ์ละช่องทางออนไลน ์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ(ใหบ้ริการเฉพาะกรณียื่นค ารอ้ง (แบบ ร.1/1), ในกรณีท่ีผูร้บับริการมีขอ้สงสยัสามารถติดต่อไดท่ี้ 
025013473 – 5 ต่อ 106, 107, 109 ในวนัและเวลาราชการ) 

2) สถานทีใ่ห้บริการ ด่านกกักนัสตัวท่์าเขา้ท่าออก/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหต ุ(- ผูร้บับริการตอ้งยื่นขอแบบ ร.1/1 ผ่านช่องทาง online ในระบบ e-Movement 
(https://emovereq.dld.go.th/) กอ่นท่ีจะน าเอกสารหลกัฐานมายื่นขอรบัใบแจง้อนมุติั (ร.6) และใบอนญุาต 
(ร.8) 
- กรณีผูม้าติดต่อหลงั 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารไดถ้ึง 16.30 แต่จะด าเนินการใหใ้นวนัถัดไป) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูร้บับริการตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการน าเขา้ น าออก หรือน าผ่านราชอาณาจกัรซึ่งสตัวห์รือซากสตัว ์
พ.ศ.2544 โดยตอ้งยื่นค ารอ้ง (แบบ ร.1/1) ผ่านระบบ e-Movement และน าเอกสารหลกัฐานมายื่น ณ 
ด่านกกักนัสตัวท่์าเขา้ท่ีระบุไวใ้นใบค ารอ้ง ก่อนน าผ่านอย่างนอ้ย 7 วนัท าการ 
และภายหลงัจากทราบผลผ่านการพิจารณาทางระบบ e-Movement ใหติ้ดต่อขอรบั Transit Permit ณ 
ด่านกกักนัสตัวท่์าเขา้ท่ีไดย้ื่นเร่ืองไว ้เพื่อใชแ้จง้ไปยงัประเทศตน้ทางใหท้ราบถึงเง่ือนไขในการน าผ่านของประเทศไทย 
 
เมื่อสตัวห์รือซากสตัวเ์ดินทางมาถึง ณ ด่านกกักนัสตัวท่์าเขา้ ท่ีระบุตรงกบัใบค ารอ้ง 
และผ่านการตรวจสอบความถกูตอ้งตรงตามเอกสารหลกัฐานโดยเจา้หนา้ท่ีของด่านฯแลว้ ผูน้  าเขา้จะไดร้บัใบแจง้อนมุติั 
(ร.6) และใบอนญุาต (ร.8) พรอ้มช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 
ในอตัราที่ก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเวน้ค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตามกฎหมายว่าดว้ยโรคระ
บาดสตัว ์พ.ศ.2546 
 
เงื่อนไข 
 
1.กรณีค ารอ้งหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนั้
น 
ผูร้บัค ารอ้งและผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนดระยะเว
ลาใหผู้ย้ื่นค ารอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม 
หากผูย้ื่นค ารอ้งไม่ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าผูย้ื่นค ารอ้งไม่ประสงคจ์ะยื่นค ารอ้ง 
 
2.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามท่ีระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผูร้บับริการยื่นค ารอ้ง 
(แบบ ร.1/1) ผ่านระบบ e-
Movement 
2. 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบใบค าร้
อง (แบบ ร.1/1) 
และเอกสารหลกัฐานประก
อบค ารอ้งใหถ้กูตอ้งครบถว้
น 
 

3 วนัท าการ กองสารวตัรและ
กกักนั 

(1.หน่วยงานใหบ้ริ
การ คือ 
ด่านกกักนัสตัวท่์า
เขา้ท่าออก 
2. 
ผูร้บับริการยื่นค าร้
อง (แบบ ร.1/1) 
ผ่านระบบ e-
Movement 
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่
า 7 วนัท าการ ) 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจา้หนา้ท่ีตรวจพิจารณาแ
ละตรวจสอบสภาวะโรคของ
ประเทศตน้ทาง 
และพิจารณาผลการตรวจส
อบขอ้มลูตามค าสั่งกรมปศุ
สตัวท่ี์เกี่ยวขอ้ง 
2. เจา้หนา้ท่ีจดัท า Transit 
Permit 
เสนอผูม้ีอ  านาจพิจารณาลง
นามอนมุติั 
พรอ้มทัง้ออกใบแจง้อนมุติั 
(ร.6)ในระบบ e-Movement 
 

3 วนัท าการ กองสารวตัรและ
กกักนั 

(1.หน่วยงานใหบ้ริ
การ คือ 
ด่านกกักนัสตัวท่์า
เขา้ท่าออก 
2. 
สภาวะโรคของปร
ะเทศตน้ทางพิจาร
ณาตาม  
- OIE / CDC / 
- 
ค าสั่งกรมปศสุตัว ์
เร่ืองชะลอการน า
ผ่านสตัวห์รือซาก
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

สตัวท่ี์เกี่ยวขอ้ง 
- 
การตรวจรบัรองแ
หล่งท่ีมาของสตัว์
หรือซากสตัว ์
3. Transit Permit 
และใบแจง้อนมุติั 
(ร.6) ในระบบ e-
Movement 
มีก าหนดหมดอายุ
การอนมุติัภายใน 
60 วนั                                                                          
4. 
กรณีผลการตรวจ
พิจารณา “ผ่าน” 
หรือ “ไม่ผ่าน” 
จะแจง้ผลการตรว
จสอบใหผู้ร้บับริก
ารทราบผ่านระบบ 
e-Movement) 

3) 

การพิจารณา 
 

เมื่อสตัวห์รือซากสตัวเ์ดินท
างเขา้มาในราชอาณาจกัร 
1. 
ผูร้บับริการยื่นเอกสารประก
อบการน าผ่าน 
ต่อเจา้หนา้ท่ีด่านกกัสตัวท่์า
เขา้ท่าออก 
เพื่อตรวจพิจารณาในรายล

1 วนัท าการ กองสารวตัรและ
กกักนั 

(1.หน่วยงานใหบ้ริ
การ คือ 
ด่านกกักนัสตัวท่์า
เขา้ท่าออก 
2. กรณีซากสตัว ์
หากไม่สามารถเปิ
ดตูค้อนเทนเนอรเ์
พื่อตรวจสอบไดจ้
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ะเอียดของเอกสารกบัตวัสตั
วห์รือซากสตัว ์  
2.เจา้หนา้ท่ีออกใบแจง้อนมุั
ติ (ร.6) 
ตามท่ีไดร้บัอนมุติัไวใ้นระบ
บ e-Movement 
และออกใบอนญุาต (ร.8) 
และเสนอผูม้ีอ  านาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม 
 

ะตรวจสอบจากเบ
อรต์ูค้อนเทนเนอร ์
เบอรซ์ีล 
พรอ้มคลอ้งซีลขอ
งกรมปศสุตัว)์ 

4) 

การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ผูม้ีอ  านาจลงนามใบแจง้อนุ
มติั (ร.6) 
ตามท่ีไดร้บัอนมุติัไวใ้นระบ
บ e-Movement 
และใบอนญุาต (ร.8) 
 

20 นาที กองสารวตัรและ
กกักนั 

(1. 
หน่วยงานใหบ้ริกา
ร คือ 
ด่านกกักนัสตัวท่์า
เขา้ท่าออก 
2. 
กรณีมีการเคล่ือน
ยา้ยสตัวห์รือซาก
สตัวข์า้มเขตจงัหวั
ดเพื่อไปยงัด่านกกั
กนัสตัวท่์าออกให้
ด าเนินการยื่นขอใ
บอนญุาตเคล่ือนย้
าย (ร.4) 
ไปในคราวเดียวกั
นและระบุปลายท
างเป็นด่านกกัสตัว์
ท่าออก                   
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

) 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   8 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธรรม
ดำใหล้งนำม 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

2) 

หนงัสือเดินทำง กรมกำรกงสลุ 0 1 ฉบบั (ใชเ้ฉพำะกรณีบุค
คลต่ำงชำติใหล้งน
ำม 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

กรมพฒันำธุรกิจก
ำรคำ้ 

0 1 ฉบบั (ใชเ้ฉพำะกรณีนิติ
บุคคล 
โดยใหก้รรมกำรผู้
ท่ีมีอ  ำนำจลงนำม
ลงนำมพรอ้มประ



7/12 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ทบัตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

เอกสำร Health 
Certificate 

- 0 1 ฉบบั (ลงนำมโดยสตัวแ
พทยข์องหน่วยงำ
นรฐับำลประเทศต้
นทำง) 

2) 

Invoice 
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
ขนส่งทำงเรือ 
หรือ Cargo) 

- 0 1 ฉบบั (- 
เอกสำรออกโดยบุ
คคล 
หรือนิติบุคคลผูข้ำ
ยสตัวห์รือซำกสตั
ว ์
- 
กรณีบุคคลธรรมด
ำใหล้งนำมรบัรอง 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

3) 

Packing List 
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
ขนส่งทำงเรือ 
หรือ Cargo) 

- 0 1 ฉบบั (- 
เอกสำรออกโดยบุ
คคล 
หรือนิติบุคคลผูข้ำ
ยสตัวห์รือซำกสตั
ว ์
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

- 
กรณีบุคคลธรรมด
ำใหล้งนำม 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

4) 

Bill of Lading 
(B/L) หรือ 
Airway Bill 
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
ขนส่งทำงเรือ 
หรือ Cargo ) 

- 0 1 ฉบบั (- 
เอกสำรออกโดยบ
ริษัทขนส่งสินคำ้ท
ำงเรือ 
หรือทำงอำกำศ 
- 
กรณีบุคคลธรรมด
ำใหล้งนำม 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

5) 

ใบขนสินคำ้ 
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
ขนส่งทำงเรือ 
หรือ Cargo) 

กรมศลุกำกร 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธรรม
ดำใหล้งนำม 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

6) 

หนงัสือรบัรองกำ
รฉีดวคัซีน 
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
สตัว)์ 

- 0 1 ฉบบั (- 
เอกสำรออกโดยโร
งพยำบำลสตัว ์
หรือคลีนิครกัษำสั
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ตว ์
- 
กรณีบุคคลธรรมด
ำใหล้งนำม 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

7) 

CITES Permit 
ของประเทศตน้ท
ำง 
และปลำยทำง 
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
สตัวป่์ำ 
สตัวส์งวน 
สตัวค์ุม้ครอง  
หรือซำกสตัวด์งัก
ล่ำว) 

กรมอทุยำนแห่งชำ
ติ สตัวป่์ำ 
และพนัธุพ์ืช 

0 1 ฉบบั (- 
เอกสำรออกโดยก
รมอทุยำนแห่งชำ
ติสตัวป่์ำและพนัธุ์
พืชหรือหน่วยงำน
ของรฐับำลของปร
ะเทศตน้ทำง 
- 
กรณีบุคคลธรรมด
ำใหล้งนำม 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

8) 

Import Permit 
จำกประเทศปลำ
ยทำง 
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
ขนส่งทำงเรือ 
หรือ CARGO) 

- 0 1 ฉบบั (- 
เอกสำรออกโดยรั
ฐบำลประเทศปลำ
ยทำง 
- 
กรณีบุคคลธรรมด
ำใหล้งนำม 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

9) 

หนงัสือมอบอ ำน
ำจ 

- 1 0 ฉบบั (เฉพำะกรณีมีกำร
มอบอ ำนำจใหด้ ำเ
นินกำรแทนใหติ้ด
อำกรแสตมป์ 
10บำท 
กรณีรำยครัง้/ 30 
บำท กรณีรำยปี) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาตให้น าสัตวผ์่านในราชอาณาจักร (ช้าง) 

 ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อเชอืก)   
 

2) ใบอนุญาตให้น าสัตวผ์่านในราชอาณาจักร (ม้า โค กระบือ ลา ล่อ) 
 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

3) ใบอนุญาตให้น าสัตวผ์่านในราชอาณาจักร (แพะ แกะ สุกร สนัุข ลิง ชะนี) 
 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

4) ใบอนุญาตให้น าสัตวผ์่านในราชอาณาจักร (แมว กระต่าย) 
 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั)   
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5) ใบอนุญาตให้น าสัตวผ่์านในราชอาณาจักร (สัตวช์นิดอ่ืน) 
 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

6) ใบอนุญาตให้น าสัตวผ่์านในราชอาณาจักร (น ้าเชือ้ส าหรับผสมพนัธุ)์ 
 ค่ำธรรมเนียม 5 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อโด๊ส)   
 

7) ใบอนุญาตให้น าสัตวผ์่านในราชอาณาจักร (เอ็มบริโอ) 
 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

8) ใบอนุญาตให้น าสัตวผ์่านในราชอาณาจักร (ไข นกกระจอกเทศ ไข นกอีมสู าหรับใช ทาพันธุ)์ 
 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฟอง)   
 

9) ใบอนุญาตให้น าสัตวผ์่านในราชอาณาจักร (ไข สัตว ป กชนิดอ่ืนส าหรับใช้ท าพันธุ)์ 
 ค่ำธรรมเนียม 0.5 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฟอง)   
 

10) ใบอนญาตให้น าซากสัตว ผ่านราชอาณาจกัร 
 ค่ำธรรมเนียม 1 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อกิโลกรมั)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ด่านกกักนัสตัวท่์าเขา้ท่าออก 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองสารวตัรและกกักนั กรมปศสุตัว ์69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0 2501 3473-5 ต่อ 102-3 โทรสาร 0 2501 3473 E-mail : aqi4@dld.go.th 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรียนกรมปศสุตัว ์กลุ่มวินยั กองการเจา้หนา้ท่ี กรมปศสุตัว ์69/1 
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ถ.พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website : 
http://request.dld.go.th/ 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) คู่มือการใชง้านระบบ e-Movement 

- 
 

2) คู่มือการใชง้าน ระบบเคล่ือนยา้ยสตัว ์ซากสตัว ์(e-Movement) ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัสิทธิ์ e-Privilege 
- 
 

 
19. หมำยเหต ุ
pdf 
 
 

วันที่พมิพ ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย จตพุร ปัดถา 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


