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คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตให้น าสัตวห์รือซากสัตวไ์ปยังท้องที่ต่างจังหวดั หรือ 
การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตวห์รือซากสตัวภ์ายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กองสารวตัรและกกักนั 
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตใหน้ าสตัวห์รือซากสตัวไ์ปยงัทอ้งท่ีต่างจงัหวดั หรือ 

การขอใบอนญุาตเคล่ือนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวภ์ายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองสารวตัรและกกักนั 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

2) กฎกระทรวงก าหนดการควบคมุการน าสตัวห์รือซากสตัวไ์ปยงัทอ้งท่ีต่างจงัหวดั พ.ศ. 2548 
 

3) ระเบียบกรมปศสุตัวว์่าดว้ยการอนญุาต 
การตรวจโรคและการท าลายเชือ้โรคในการเคล่ือนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวภ์ายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2546 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภมูิภาค, 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 การขอใบอนญุาตใหน้ าสัตวห์รือซากสตัวไ์ปยงัทอ้งท่ีต่างจงัหวดั หรือ 
การขอใบอนญุาตเคล่ือนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวภ์ายในเขตปลอดโรคระบาด  (ร.4)  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการ https://emovereq.dld.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง 
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หมายเหต ุ(ใหบ้ริการเฉพาะกรณียื่นค ารอ้ง (แบบ ร.1), ในกรณีท่ีผูร้บับริการมีขอ้สงสยัสามารถติดต่อไดท่ี้ 
025013473 – 5 ต่อ 106, 107, 109 ในวนัและเวลาราชการ) 

2) สถานทีใ่ห้บริการ ส านกังานปศสุตัวพ์ืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร ์45 ถ.อรุณอมรินทร ์
แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศพัท ์0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019 
E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th//ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ(มาติดต่อหลงั 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารไดถ้ึง 16.30 แต่เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการใหใ้นวนัถดัไป) 

3) สถานทีใ่ห้บริการ ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัทอ้งท่ีตน้ทาง/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:03 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ(มาติดต่อหลงั 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารไดถ้ึง 16.30 แต่เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการใหใ้นวนัถดัไป) 

4) สถานทีใ่ห้บริการ ส านกังานปศสุตัวอ์  าเภอทอ้งท่ีตน้ทาง/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:03 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าติดต่อหลงั 16.00 น. สามารถยืน่เอกสารไดถ้ึง 16.30 
แต่เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการใหใ้นวนัถดัไป) 

5) สถานทีใ่ห้บริการ ด่านกกัสตัวใ์นพืน้ท่ี/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:03 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ(มาติดต่อหลงั 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารไดถ้ึง 16.30 แต่เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการใหใ้นวนัถดัไป) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูร้บับริการตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกรมปศสุตัวว์่าดว้ยการอนญุาต 
การตรวจโรคและการท าลายเชือ้โรคในการเคล่ือนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวภ์ายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2546 
ตามเงื่อนไขหมวด 1 และกฎกระทรวงก าหนดการควบคมุการน าสตัวห์รือซากสตัวไ์ปยงัทอ้งท่ีต่างจงัหวดั พ.ศ. 2548 
โดยตอ้งยื่นค ารอ้ง (แบบ ร.1) ผ่านช่องทาง online ในระบบ e-Movement ท่ี https://emovereq.dld.go.th/ 
และติดต่อยื่นเอกสาร (เพิ่มเติม) ณส านกังานปศสุตัวพ์ืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั 
ส านกังานปศสุตัวอ์  าเภอ หรือด่านกกัสตัว ์ท่ีระบุตรงกบัใบค ารอ้ง 
และด าเนินการเกี่ยวกบัสตัวห์รือซากสตัวใ์หเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของกฎระเบียบดังกล่าวขา้งตน้ 
โดยในวนัท่ีผูร้บับริการจะเคล่ือนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวเ์จา้หนา้ท่ีจะด าเนินการตรวจสอบความถกูตอ้งของสตัวห์รือซากสั
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ตวท่ี์จะเคล่ือนยา้ยและเอกสารประกอบตวัสตัวห์รือซากสตัวต์ามท่ีระบุไวใ้นใบค ารอ้ง (แบบ ร.1) และส่งมอบใบอนญุาต 
(ร.4) ใหแ้ก่ผูร้บับริการต่อไป 
 
เงื่อนไข 
1.กรณีค ารอ้งหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนั้
น 
ผูร้บัค ารอ้งและผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนดระยะเว
ลาใหผู้ย้ื่นค ารอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม 
หากผูย้ื่นค ารอ้งไม่ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าผูย้ื่นค ารอ้งไม่ประสงคจ์ะยื่นค ารอ้ง 
 
2.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามท่ีระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผูร้บับริการยื่นค ารอ้ง 
(แบบ ร.1) ผ่านระบบ e-
Movement 
และติดต่อยื่นเอกสารหลกัฐ
าน 
และยื่นเพิ่มเติมกรณีสตัวห์รื
อซากสตัวน์ าเขา้ 
ต่อเจา้หนา้ท่ี ณ 
หน่วยงานทอ้งท่ีตน้ทางท่ีระ
บุในค ารอ้ง (แบบ ร.1)                                     
2. 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบใบค าร้

15 นาที กองสารวตัรและ
กกักนั 

(หน่วยงานใหบ้ริก
าร คือ 
ส านกังานปศสุตัว์
พืน้ท่ีกรุงเทพมหา
นคร 
ส านกังานปศสุตัว์
จงัหวดั 
ส านกังานปศสุตัว์
อ  าเภอ 
หรือดา้นกกักนัสตั
วใ์นพืน้ท่ีตน้ทาง) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

อง (แบบ ร.1) 
ตรวจสอบความครบถว้นแล
ะถกูตอ้งของเอกสารประกอ
บค ารอ้ง 
 
 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจา้หนา้ท่ีตรวจพิจารณาใ
บค ารอ้งและเอกสารหลกัฐา
นประกอบ 
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสขุภา
พสตัวห์รือสขุอนามยัซากสั
ตวต์ามเงื่อนไขระเบียบท่ีเกี่
ยวขอ้ง  
3.เจา้หนา้ท่ีออกใบอนญุาต 
(ร.4)  
และเสนอผูม้ีอ  านาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม   
 

15 วนั กองสารวตัรและ
กกักนั 

(1. 
หน่วยงานใหบ้ริกา
ร คือ 
ส านกังานปศสุตัว์
พืน้ท่ีกรุงเทพมหา
นคร  
ส านกังานปศสุตัว์
จงัหวดั 
ส านกังานปศสุตัว์
อ  าเภอหรือด่านกกั
กนัสตัวใ์นพืน้ท่ีตน้
ทาง 
2. 
การตรวจสอบสขุ
ภาพสตัวห์รือสขุอ
นามยัซากสตัว ์
ถือปฏิบติัตามเงื่อ
นไขในระเบียบกร
มปศสุตัวว์่าดว้ยก
ารอนญุาต 
การตรวจโรคและ
การท าลายเชือ้โรค
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ในการเคล่ือนยา้ย
สตัวห์รือซากสตัว์
ภายในราชอาณา
จกัร พ.ศ. 2546 
(หมวด 1) 
3. 
กรณีท่ีมีความเส่ีย
งต่อโรคระบาดจะ
ไม่อนญุาตใหเ้คล่ื
อนยา้ยโดยเจา้หน้
าท่ีแจง้ใหผู้ร้บับริก
ารทราบผ่านระบบ 
e-Movement) 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ผูม้ีอ  านาจลงนามในใบอนุ
ญาต (ร.4) 
 

1 วนั กองสารวตัรและ
กกักนั 

(หน่วยงานใหบ้ริก
าร คือ 
ส านกังานปศสุตัว์
พืน้ท่ีกรุงเทพมหา
นคร 
ส านกังานปศสุตัว์
จงัหวดั 
ส านกังานปศสุตัว์
อ  าเภอ 
หรือดา้นกกักนัสตั
วใ์นพืน้ท่ีตน้ทาง) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   17 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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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
ดำใหล้งนำมรบัรอ
งส ำเนำถกูตอ้ง 
หรือกรณีนิติบุคค
ลใหล้งนำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งพรอ้
มประทบัตรำนิติบุ
คคล) 

2) 

หนงัสือเดินทำง - 0 1 ฉบบั (ใชเ้ฉพำะกรณีบุค
คลต่ำงชำติใหล้งน
ำมรบัรองส ำเนำถู
กตอ้ง 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมรบัรองส ำเน
ำถกูตอ้งพรอ้มปร
ะทบัตรำนิติบุคคล
) 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

กรมพฒันำธุรกิจก
ำรคำ้ 

0 1 ฉบบั (ใชเ้ฉพำะกรณีนิติ
บุคคล 
โดยใหก้รรมกำรผู้
ท่ีมีอ  ำนำจลงนำม
พรอ้มประทบัตรำ
นิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

ใบอนญุำตใหท้ ำ
กำรคำ้สตัวห์รือซ
ำกสตัว ์(แบบ 
ร.10) 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีท ำกำ
รคำ้ในลกัษณะคน
กลำง) 

2) 

ใบรบัรองสถำนกั
กกนัสตัว ์ (ตร.4) 
ของตน้ทำงและป
ลำยทำง 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธรรม
ดำใหล้งนำมรบัรอ
ง 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล) 

3) 

ใบรบัรองมำตรฐ
ำนฟำรม์ หรือ 
ใบรบัรองฟำรม์ค
อมพำรท์เมนต ์

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (ใชส้ ำหรบักรณีสตั
วปี์ก 
ฟำรม์มำตรฐำนหรื
อฟำรม์คอมพำรท์เ
มนต ์ ) 

4) 

ใบตอบผลตรวจโ
รคไขห้วดันกทำง
หอ้งปฏิบติักำร  
(มีอำยนุบัถดัจำก
วนัท่ีแจง้ใหเ้กษต
รกรทรำบ ไม่เกิน 
10 วนั) 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีสตัวปี์
กท่ีไม่ใช่มำตรฐำน
ฟำรม์  
หรือสตัวปี์กท่ีเลีย้ง
ปล่อยบริเวณบำ้น 
(Back yard) 
รวมถึงสตัวปี์กท่ีเลี้
ยงไม่เป็นลกัษณะ
ฟำรม์ ) 

5) 

ใบผลตรวจโรคไข้
หวดันกทำงหอ้ง
ปฏิบติักำร 
Cloacal Swab 
(มีอำยไุม่เกิน 6 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีสตัวปี์
กพืน้เมือง 
หรือไก่ชนหรือสตัว์
ปีกสวยงำมท่ีไดร้ั
บกำรรบัรองระบบ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

เดือน) ป้องกนัโรค 
หรือไข่ที่ใชส้ ำหรบั
ท ำพนัธุห์รือลกูสตั
วปี์ก) 

6) 

ใบตอบผลตรวจโ
รคไขห้วดันกทำง
หอ้งปฏิบติักำร 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีเป็ดไ
ล่ทุ่ง  
(ยื่นขอผลตรวจให
ม่ทกุครัง้ก่อนท ำก
ำรเคล่ือนยำ้ย 8-
10 วนั 
และสำมำรถเคล่ือ
นยำ้ยไดห้ลงัจำกไ
ดร้บัผลตรวจ 
และผลตรวจมีอำ
ยไุม่เกิน 10 วนั)) 

7) 

เอกสำรอนญุำตจ
ำกปลำยทำง 
(ปท.4) 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีเป็ดไ
ล่ทุ่ง 
(เอกสำรมีอำย ุ10 
วนันบัจำกวนัท่ีปศุ
สตัวอ์  ำเภอในพืน้
ท่ีปลำยทำงอนญุำ
ต)) 

8) 

ใบรบัรองผลกำร
ตรวจโรคบรูเซลโ
ลสิส (อำยไุม่เกิน 
90 
วนันบัจำกวนัท่ีเจ
ำะเลือด) 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีแพะ 
แกะ ) 

9)  ใบรบัรอ กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีโคนม 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

งฟำรม์ปลอดโรค
บรูเซลโลสิส 
(brucellosis) 
และวณัโรค 
(tuberculosis) 
ท่ียงัไม่หมดอำย ุ
หรือ 
ฝงูโคนมท่ีมีผลก
ำรตรวจโรคบรูเซ
ลโลสิส 
(brucellosis) 
และโรควณัโรค 
(tuberculosis) 
ไม่เกิน 1 ปี 
นบัจำกวนัท่ีเก็บ
ตวัอย่ำงเลือด 

ฟำรม์ปลอดโรค) 

10) 

ใบรบัรองกำรฉีด
วคัซีน FMD 
(โรคปำกและเทำ้
เป่ือย) 
และวคัซีนชนิดอื่
น 
ใหฉี้ดตำมท่ีกรม
ปศสุตัวก์ ำหนด 
(สกุรไดร้บักำรฉีด
วคัซีนมำแลว้อย่ำ
งนอ้ย 10 วนั 
และไม่เกิน 120 
วนั) 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีสกุร
น ำไปเลีย้งต่อ 
) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

11) 
ผลกำรตรวจสำรเ
รง่เนือ้แดง 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีสกุรเ
ขำ้โรงฆ่ำ) 

12) 

ใบรบัรองมำตรฐ
ำนโรงฆ่ำ (ฆจส) 
(มีอำยไุม่เกิน 1 
ปี) 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีสกุรเ
ขำ้โรงฆ่ำ) 

13) 
ใบรบัรองมำตรฐ
ำนฟำรม์ 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีสกุรเ
ขำ้โรงฆ่ำเพื่อกำรส่
งออก) 

14) 

เอกสำร 
สพส.001 
ประเภทสกุร 
(ต่อคนัรถ) 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีสกุรเ
ขำ้โรงฆ่ำเพื่อกำรส่
งออก) 

15) สมดุประจ ำสตัว ์ กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีมำ้) 

16) 

ใบผลกำรตรวจโร
ค EIA 
(โรคโลหิตจำงติด
ต่อ) 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีมำ้) 

17) 

ใบอนญุำตใหน้ ำ
สตัว/์ซำกสตัวเ์ขำ้
ในรำชอำณำจกัร 
(แบบ ร.7) 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีซำกสั
ตวท่ี์มำจำกต่ำงปร
ะเทศ) 

18) 

ใบอนญุำตกำรตั้
งโรงฆ่ำสตัว ์
(ฆจส.2) 
จำกพืน้ท่ีตน้ทำง 
(ถำ้มี) 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีซำกสั
ตว)์ 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
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1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังานปศสุตัวพ์ืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร ์45 

ถ.อรุณอมรินทร ์แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศพัท ์0 2433 3017 โทรสาร 
0 2433 3019 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th 
หมายเหตุ (กรณีต่างจงัหวดั สามารถติดต่อไดที้ส่ านกังานปศสุตัว์จงัหวดัทีข่อรบับริการ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองสารวตัรและกกักนั กรมปศสุตัว ์69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0 2501 3473-5 ต่อ 102 โทรสาร 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mai l :aqi1@dld.go.th 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรียนกรมปศสุตัว ์กลุ่มวินยั กองการเจา้หนา้ท่ี กรมปศสุตัว ์69/1 
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 ุ
 
 
 

วันที่พมิพ ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 
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โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย จารุวรรณ หนชูยัแกว้ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


