1/12

คู่มือสำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตให้นาสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด หรือ
การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กองสารวัตรและกักกัน
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตให้นาสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด หรือ
การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองสารวัตรและกักกัน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 81 วรรค 1
2)

กฎกระทรวงกาหนดการควบคุมการนาสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด พ.ศ. 2548

3)

ระเบียบกรมปศุสตั ว์ว่าด้วยการอนุญาต
การตรวจโรคและการทาลายเชือ้ โรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงั้ อยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ 0
จำนวนคำขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตให้นาสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด หรือ
การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ https://emovereq.dld.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

2/12

2)

3)

4)

5)

หมายเหตุ (ให้บริการเฉพาะกรณียื่นคาร้อง (แบบ ร.1), ในกรณีที่ผรู้ บั บริการมีขอ้ สงสัยสามารถติดต่อได้ที่
025013473 – 5 ต่อ 106, 107, 109 ในวันและเวลาราชการ)
สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานปศุสตั ว์พนื ้ ที่กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019
E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th//ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (มาติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารได้ถึง 16.30 แต่เจ้าหน้าที่จะดาเนินการให้ในวันถัดไป)
สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดท้องที่ตน้ ทาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:03 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (มาติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารได้ถึง 16.30 แต่เจ้าหน้าที่จะดาเนินการให้ในวันถัดไป)
สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานปศุสตั ว์อาเภอท้องที่ตน้ ทาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:03 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ผูม้ าติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยืน่ เอกสารได้ถึง 16.30
แต่เจ้าหน้าที่จะดาเนินการให้ในวันถัดไป)
สถานทีใ่ ห้ บริการ ด่านกักสัตว์ในพืน้ ที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:03 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (มาติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารได้ถึง 16.30 แต่เจ้าหน้าที่จะดาเนินการให้ในวันถัดไป)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูร้ บั บริการต้องปฏิบตั ิตามระเบียบกรมปศุสตั ว์ว่าด้วยการอนุญาต
การตรวจโรคและการทาลายเชือ้ โรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2546
ตามเงื่อนไขหมวด 1 และกฎกระทรวงกาหนดการควบคุมการนาสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด พ.ศ. 2548
โดยต้องยื่นคาร้อง (แบบ ร.1) ผ่านช่องทาง online ในระบบ e-Movement ที่ https://emovereq.dld.go.th/
และติดต่อยื่นเอกสาร (เพิ่มเติม) ณสานักงานปศุสตั ว์พนื ้ ที่กรุงเทพมหานคร สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
สานักงานปศุสตั ว์อาเภอ หรือด่านกักสัตว์ ที่ระบุตรงกับใบคาร้อง
และดาเนินการเกี่ยวกับสัตว์หรือซากสัตว์ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น
โดยในวันที่ผรู้ บั บริการจะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัตว์หรือซากสั
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ตว์ที่จะเคลื่อนย้ายและเอกสารประกอบตัวสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ระบุไว้ในใบคาร้อง (แบบ ร.1) และส่งมอบใบอนุญาต
(ร.4) ให้แก่ผรู้ บั บริการต่อไป
เงื่อนไข
1.กรณีคาร้องหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้
น
ผูร้ บั คาร้องและผูย้ ื่นคาร้องจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเว
ลาให้ผยู้ ื่นคาร้องดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หากผูย้ ื่นคาร้องไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผูย้ ื่นคาร้องไม่ประสงค์จะยื่นคาร้อง
2.ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1. ผูร้ บั บริการยื่นคาร้อง
15 นาที
(แบบ ร.1) ผ่านระบบ eMovement
และติดต่อยื่นเอกสารหลักฐ
าน
และยื่นเพิ่มเติมกรณีสตั ว์หรื
อซากสัตว์นาเข้า
ต่อเจ้าหน้าที่ ณ
หน่วยงานท้องที่ตน้ ทางที่ระ
บุในคาร้อง (แบบ ร.1)
2.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบคาร้

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองสารวัตรและ (หน่วยงานให้บริก
กักกัน
าร คือ
สานักงานปศุสตั ว์
พืน้ ที่กรุงเทพมหา
นคร
สานักงานปศุสตั ว์
จังหวัด
สานักงานปศุสตั ว์
อาเภอ
หรือด้านกักกันสัต
ว์ในพืน้ ที่ตน้ ทาง)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

อง (แบบ ร.1)
ตรวจสอบความครบถ้วนแล
ะถูกต้องของเอกสารประกอ
บคาร้อง

การพิจารณา

2)

1.เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาใ 15 วัน
บคาร้องและเอกสารหลักฐา
นประกอบ
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุขภา
พสัตว์หรือสุขอนามัยซากสั
ตว์ตามเงื่อนไขระเบียบที่เกี่
ยวข้อง
3.เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต
(ร.4)
และเสนอผูม้ ีอานาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม

กองสารวัตรและ (1.
กักกัน
หน่วยงานให้บริกา
ร คือ
สานักงานปศุสตั ว์
พืน้ ที่กรุงเทพมหา
นคร
สานักงานปศุสตั ว์
จังหวัด
สานักงานปศุสตั ว์
อาเภอหรือด่านกัก
กันสัตว์ในพืน้ ที่ตน้
ทาง
2.
การตรวจสอบสุข
ภาพสัตว์หรือสุขอ
นามัยซากสัตว์
ถือปฏิบตั ิตามเงื่อ
นไขในระเบียบกร
มปศุสตั ว์ว่าด้วยก
ารอนุญาต
การตรวจโรคและ
การทาลายเชือ้ โรค
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

การลงนาม/คณะกรรมก ผูม้ ีอานาจลงนามในใบอนุ
ารมีมติ
ญาต (ร.4)

3)

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ในการเคลื่อนย้าย
สัตว์หรือซากสัตว์
ภายในราชอาณา
จักร พ.ศ. 2546
(หมวด 1)
3.
กรณีที่มีความเสี่ย
งต่อโรคระบาดจะ
ไม่อนุญาตให้เคลื่
อนย้ายโดยเจ้าหน้
าที่แจ้งให้ผรู้ บั บริก
ารทราบผ่านระบบ
e-Movement)
กองสารวัตรและ (หน่วยงานให้บริก
กักกัน
าร คือ
สานักงานปศุสตั ว์
พืน้ ที่กรุงเทพมหา
นคร
สานักงานปศุสตั ว์
จังหวัด
สานักงานปศุสตั ว์
อาเภอ
หรือด้านกักกันสัต
ว์ในพืน้ ที่ตน้ ทาง)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 17 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัวปร กรมกำรปกครอง 0
ะชำชน

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจก 0
บุคคล
ำรค้ำ

1

ฉบับ

1)

หนังสือเดินทำง

-

2)

3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคลธรรม
ดำให้ลงนำมรับรอ
งสำเนำถูกต้อง
หรือกรณีนิติบุคค
ลให้ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องพร้อ
มประทับตรำนิติบุ
คคล)
(ใช้เฉพำะกรณีบุค
คลต่ำงชำติให้ลงน
ำมรับรองสำเนำถู
กต้อง
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมรับรองสำเน
ำถูกต้องพร้อมปร
ะทับตรำนิติบุคคล
)
(ใช้เฉพำะกรณีนิติ
บุคคล
โดยให้กรรมกำรผู้
ที่มีอำนำจลงนำม
พร้อมประทับตรำ
นิติบุคคล)
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ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญำตให้ทำ กรมปศุสตั ว์
กำรค้ำสัตว์หรือซ
ำกสัตว์ (แบบ
ร.10)
ใบรับรองสถำนกั กรมปศุสตั ว์
กกันสัตว์ (ตร.4)
ของต้นทำงและป
ลำยทำง

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(เฉพำะกรณีทำกำ
รค้ำในลักษณะคน
กลำง)

0

1

ฉบับ

ใบรับรองมำตรฐ กรมปศุสตั ว์
ำนฟำร์ม หรือ
ใบรับรองฟำร์มค
อมพำร์ทเมนต์

0

1

ฉบับ

ใบตอบผลตรวจโ กรมปศุสตั ว์
รคไข้หวัดนกทำง
ห้องปฏิบตั ิกำร
(มีอำยุนบั ถัดจำก
วันที่แจ้งให้เกษต
รกรทรำบ ไม่เกิน
10 วัน)

0

1

ฉบับ

ใบผลตรวจโรคไข้ กรมปศุสตั ว์
หวัดนกทำงห้อง
ปฏิบตั ิกำร
Cloacal Swab
(มีอำยุไม่เกิน 6

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคลธรรม
ดำให้ลงนำมรับรอ
ง
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล)
(ใช้สำหรับกรณีสตั
ว์ปีก
ฟำร์มมำตรฐำนหรื
อฟำร์มคอมพำร์ทเ
มนต์ )
(เฉพำะกรณีสตั ว์ปี
กที่ไม่ใช่มำตรฐำน
ฟำร์ม
หรือสัตว์ปีกที่เลีย้ ง
ปล่อยบริเวณบ้ำน
(Back yard)
รวมถึงสัตว์ปีกที่เลี ้
ยงไม่เป็ นลักษณะ
ฟำร์ม )
(เฉพำะกรณีสตั ว์ปี
กพืน้ เมือง
หรือไก่ชนหรือสัตว์
ปี กสวยงำมที่ได้รั
บกำรรับรองระบบ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เดือน)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

ใบตอบผลตรวจโ กรมปศุสตั ว์
รคไข้หวัดนกทำง
ห้องปฏิบตั ิกำร

0

1

ฉบับ

เอกสำรอนุญำตจ กรมปศุสตั ว์
ำกปลำยทำง
(ปท.4)

0

1

ฉบับ

ใบรับรองผลกำร กรมปศุสตั ว์
ตรวจโรคบรูเซลโ
ลสิส (อำยุไม่เกิน
90
วันนับจำกวันที่เจ
ำะเลือด)
ใบรับรอ กรมปศุสตั ว์

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

6)

7)

8)

9)

หมำยเหตุ
ป้องกันโรค
หรือไข่ที่ใช้สำหรับ
ทำพันธุห์ รือลูกสัต
ว์ปีก)
(เฉพำะกรณีเป็ ดไ
ล่ท่งุ
(ยื่นขอผลตรวจให
ม่ทกุ ครัง้ ก่อนทำก
ำรเคลื่อนย้ำย 810 วัน
และสำมำรถเคลื่อ
นย้ำยได้หลังจำกไ
ด้รบั ผลตรวจ
และผลตรวจมีอำ
ยุไม่เกิน 10 วัน))
(เฉพำะกรณีเป็ ดไ
ล่ท่งุ
(เอกสำรมีอำยุ 10
วันนับจำกวันที่ปศุ
สัตว์อำเภอในพืน้
ที่ปลำยทำงอนุญำ
ต))
(เฉพำะกรณีแพะ
แกะ )

(เฉพำะกรณีโคนม
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

งฟำร์มปลอดโรค
บรูเซลโลสิส
(brucellosis)
และวัณโรค
(tuberculosis)
ที่ยงั ไม่หมดอำยุ
หรือ
ฝูงโคนมที่มีผลก
ำรตรวจโรคบรูเซ
ลโลสิส
(brucellosis)
และโรควัณโรค
(tuberculosis)
ไม่เกิน 1 ปี
นับจำกวันที่เก็บ
ตัวอย่ำงเลือด
ใบรับรองกำรฉีด กรมปศุสตั ว์
วัคซีน FMD
(โรคปำกและเท้ำ
เปื่ อย)
และวัคซีนชนิดอื่
น
10) ให้ฉีดตำมที่กรม
ปศุสตั ว์กำหนด
(สุกรได้รบั กำรฉีด
วัคซีนมำแล้วอย่ำ
งน้อย 10 วัน
และไม่เกิน 120
วัน)

0

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ฟำร์มปลอดโรค)

1

ฉบับ

(เฉพำะกรณีสกุ ร
นำไปเลีย้ งต่อ
)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ผลกำรตรวจสำรเ กรมปศุสตั ว์
ร่งเนือ้ แดง
ใบรับรองมำตรฐ กรมปศุสตั ว์
ำนโรงฆ่ำ (ฆจส)
12)
(มีอำยุไม่เกิน 1
ปี )
ใบรับรองมำตรฐ กรมปศุสตั ว์
13) ำนฟำร์ม

14)
15)
16)

17)

18)

เอกสำร
สพส.001
ประเภทสุกร
(ต่อคันรถ)
สมุดประจำสัตว์
ใบผลกำรตรวจโร
ค EIA
(โรคโลหิตจำงติด
ต่อ)
ใบอนุญำตให้นำ
สัตว์/ซำกสัตว์เข้ำ
ในรำชอำณำจักร
(แบบ ร.7)
ใบอนุญำตกำรตั้
งโรงฆ่ำสัตว์
(ฆจส.2)
จำกพืน้ ที่ตน้ ทำง
(ถ้ำมี)

16. ค่ำธรรมเนียม

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

กรมปศุสตั ว์

0

1

ฉบับ

กรมปศุสตั ว์
กรมปศุสตั ว์

0
0

1
1

ฉบับ
ฉบับ

(เฉพำะกรณีมำ้ )
(เฉพำะกรณีมำ้ )

กรมปศุสตั ว์

0

1

ฉบับ

(เฉพำะกรณีซำกสั
ตว์ที่มำจำกต่ำงปร
ะเทศ)

กรมปศุสตั ว์

0

1

ฉบับ

(เฉพำะกรณีซำกสั
ตว์)

11)

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

(เฉพำะกรณีสกุ รเ
ข้ำโรงฆ่ำ)
(เฉพำะกรณีสกุ รเ
ข้ำโรงฆ่ำ)

(เฉพำะกรณีสกุ รเ
ข้ำโรงฆ่ำเพื่อกำรส่
งออก)
(เฉพำะกรณีสกุ รเ
ข้ำโรงฆ่ำเพื่อกำรส่
งออก)
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1)

ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานปศุสตั ว์พนื ้ ที่กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2433 3017 โทรสาร
0 2433 3019 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th
หมายเหตุ (กรณีต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ทสี่ านักงานปศุสตั ว์จงั หวัดทีข่ อรับบริการ)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสตั ว์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2501 3473-5 ต่อ 102 โทรสาร 0 2501 3473-5 ต่อ 104 E-mai l :aqi1@dld.go.th
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รบั ข้อร้องเรียนกรมปศุสตั ว์ กลุ่มวินยั กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสตั ว์ 69/1
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :
http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการใช้งานระบบ e-Movement
2)

คู่มือการใช้งาน ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ (e-Movement) สาหรับผูป้ ระกอบการที่ได้รบั สิทธิ์ e-Privilege
-

19. หมำยเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

19/07/2558
รออนุมตั ิขนั้ ที่ 1
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โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
จารุวรรณ หนูชยั แก้ว
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

