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คู่มือสำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตนาเข้าราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.7)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมปศุสตั ว์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตนาเข้าราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.7)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศุสตั ว์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยการนาเข้า นาออก หรือนาผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544
2)

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการยึด การทาลาย
หรือการส่งกลับซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่มีค่าชดใช้ พ.ศ. 2531

3)

พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 81 วรรค 1

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงั้ อยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ
ระเบียบกรมปศุสตั ว์ว่าด้วยขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพือ่ ประชาชนของหน่วยงานกรมปศุสตั ว์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
8 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ 0
จำนวนคำขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตนาเข้าราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.7)
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ https://emovereq.dld.go.th//เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ (ให้บริการเฉพาะกรณียื่นคาร้อง (แบบ ร.1/1), ในกรณีที่ผรู้ บั บริการมีขอ้ สงสัยสามารถติดต่อได้ที่
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2)

025013473 – 5 ต่อ 106, 107, 109 ในวันและเวลาราชการ)
สถานทีใ่ ห้ บริการ ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าท่าออก/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (- ผูร้ บั บริการต้องยื่นขอแบบ ร.1/1 ผ่านช่องทาง online ในระบบ e-Movement
(https://emovereq.dld.go.th/) ก่อนที่จะนาเอกสารหลักฐานมายื่นขอรับใบแจ้งอนุมตั ิ (ร.6) และใบอนุญาต
(ร.7)
- กรณีผมู้ าติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารได้ถึง 16.30 แต่จะดาเนินการให้ในวันถัดไป)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูร้ บั บริการต้องปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงว่าด้วยการนาเข้า นาออก หรือนาผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
พ.ศ.2544 โดยต้องยื่นคาร้อง (แบบ ร.1/1) ผ่านระบบ e-Movement และนาเอกสารหลักฐานมายื่น ณ
ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าที่ระบุไว้ในใบคาร้อง ก่อนนาเข้าอย่างน้อย 7 วันทาการ
และภายหลังจากทราบผลผ่านการพิจารณาทางระบบ e-Movement ให้ติดต่อขอรับ Import Permit ณ
ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าที่ได้ยื่นเรื่องไว้ เพื่อใช้แจ้งไปยังประเทศต้นทางให้ทราบถึงเงื่อนไขในการนาเข้าของประเทศไทย
เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์เดินทางมาถึง ณ ด่านกักสัตว์ท่าเข้า ที่ระบุตรงกับใบคาร้อง
และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่ของด่านฯ แล้ว ผูน้ าเข้าจะได้รบั ใบแจ้งอนุมตั ิ
(ร.6) และใบอนุญาต (ร.7) พร้อมชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ในอัตราที่กาหนดตามกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตามกฎหมายว่าด้วยโรคระ
บาดสัตว์ พ.ศ.2546
เงื่อนไข
1.กรณีคาร้องหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้
น
ผูร้ บั คาร้องและผูย้ ื่นคาร้องจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเว
ลาให้ผยู้ ื่นคาร้องดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หากผูย้ ื่นคาร้องไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผูย้ ื่นคาร้องไม่ประสงค์จะยื่นคาร้อง
2.ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
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คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

1. ผูร้ บั บริการยื่นคาร้อง
(แบบ ร.1/1) ผ่านระบบ eMovement
2.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบคาร้
อง (แบบ ร.1/1)
และเอกสารหลักฐานประก
อบคาร้อง (แบบ ร.1/1)
ให้ถกู ต้องครบถ้วน

3 วันทาการ

การพิจารณา

1.เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาส 3 วันทาการ
ภาวะโรคของประเทศต้นทา
ง
และพิจารณาผลการตรวจส
อบข้อมูลตามคาสั่งกรมปศุ
สัตว์ที่เกี่ยวข้อง
2.เจ้าหน้าที่จดั ทา Import
Permit
เสนอผูม้ ีอานาจพิจารณาลง
นามอนุมตั ิ
พร้อมทัง้ ออกใบแจ้งอนุมตั ิ
(ร.6) ในระบบ e-

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองสารวัตรและ (1.หน่วยงานให้บริ
กักกัน
การ คือ
ด่านกักกันสัตว์ท่า
เข้าท่าออก
2.
ผูร้ บั บริการยื่นคาร้
อง (แบบ ร.1/1)
ผ่านระบบ eMovement
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่
า 7 วันทาการ
)
กองสารวัตรและ (1.หน่วยงานให้บริ
กักกัน
การ คือ
ด่านกักกันสัตว์ท่า
เข้าท่าออก
2.
สภาวะโรคของปร
ะเทศต้นทางพิจาร
ณาตาม
- OIE / CDC /
คาสั่งกรมปศุสตั ว์
เรื่องชะลอการนาเ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

Movement

การพิจารณา

3)

เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์เดินท 1 วันทาการ
างเข้ามาในราชอาณาจักร
1.
ผูร้ บั บริการยื่นเอกสารประก
อบการนาเข้า
ต่อเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์
ท่าเข้าท่าออก

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ข้าสัตว์หรือซากสั
ตว์ที่เกี่ยวข้อง
การตรวจรับรองแ
หล่งที่มาของสัตว์
หรือซากสัตว์
3. Import Permit
และใบแจ้งอนุมตั ิ
(ร.6) ในระบบ eMovement
มีกาหนดหมดอายุ
การอนุมตั ิภายใน
60 วัน
4.
กรณีผลการตรวจ
พิจารณา “ผ่าน”
หรือ “ไม่ผ่าน”
จะแจ้งผลการตรว
จสอบให้ผรู้ บั บริก
ารทราบผ่านระบบ
e-Movement)
กองสารวัตรและ (หน่วยงานให้บริก
กักกัน
าร คือ
ด่านกักกันสัตว์ท่า
เข้าท่าออก)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

เพื่อตรวจพิจารณาในรายล
ะเอียดของเอกสารกับตัวสัต
ว์หรือซากสัตว์
2.เจ้าหน้าที่ออกใบแจ้งอนุมั
ติ (ร.6)
ตามที่ได้รบั อนุมตั ิไว้ในระบ
บ e-Movement
และออกใบอนุญาต (ร.7)
และเสนอผูม้ ีอานาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม
การลงนาม/คณะกรรมก ผูม้ ีอานาจลงนามใบแจ้งอนุ 20 นาที
ารมีมติ
มัติ (ร.6)
ตามที่ได้รบั อนุมตั ิไว้ในระบ
บ e-Movement
และใบอนุญาต (ร.7)

4)

กองสารวัตรและ (1.หน่วยงานให้บริ
กักกัน
การ คือ
ด่านกักกันสัตว์ท่า
เข้าท่าออก
2.
กรณีที่สตั ว์หรือซา
กสัตว์ตอ้ งมีการเก็
บตัวอย่างตรวจทา
งห้องปฏิบตั ิการ
เจ้าหน้าที่จะดาเนิ
นการออกบันทึกสั่
งกักสัตว์หรือซากสั
ตว์ไว้ ณ
สถานกักกันสัตว์ห
รือสถานที่พกั ซาก
สัตว์ที่ได้รบั การรับ
รองจากกรมปศุสั
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ตว์
เพื่อรอผลการตรว
จสอบจากห้องปฏิ
บัติการต่อไป
3.
กรณีมีการเคลื่อน
ย้ายสัตว์หรือซาก
สัตว์ขา้ มเขตจังหวั
ด
ให้ดาเนินการยื่นข
อใบอนุญาตเคลื่อ
นย้ายฯ (ร.4)
ไปในคราวเดียวกั
น)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 8 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว 8 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัวปร กรมกำรปกครอง 0
ะชำชน
1)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคลธรรม
ดำให้ลงนำมรับรอ
ง
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั

7/14

ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือเดินทำง

กรมกำรกงสุล

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจก 0
บุคคล
ำรค้ำ

1

ฉบับ

2)

3)

หมำยเหตุ
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)
(ใช้เฉพำะกรณีบุค
คลต่ำงชำติให้ลงน
ำม
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)
(ใช้เฉพำะกรณีนิติ
บุคคล
โดยให้กรรมกำรผู้
ที่มีอำนำจลงนำม
พร้อมประทับตรำ
นิติบุคคล
รับรองสำเนำ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เอกสำร Health
Certificate

-

1

Invoice
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
ขนส่งทำงเรือ
หรือ Cargo)

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ลงนำมโดยสัตวแ
พทย์หน่วยงำนรัฐ
บำลของประเทศต้
นทำง)
(เอกสำรออกโดยบุ
คคล
หรือนิติบุคคลผูข้ ำ
ยสัตว์หรือซำกสัต
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

Packing List
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
ขนส่งทำงเรือ
หรือ Cargo)

0

1

ฉบับ

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

0

1

ฉบับ

3)

4)

หมำยเหตุ
ว์
กรณีบุคคลธรรมด
ำให้ลงนำม
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)
(เอกสำรออกโดยบุ
คคล
หรือนิติบุคคลผูข้ ำ
ยสัตว์หรือซำกสัต
ว์
กรณีบุคคลธรรมด
ำให้ลงนำม
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)
(เอกสำรออกโดยบ
ริษัทขนส่งสินค้ำท
ำงเรือ
หรือทำงอำกำศ
กรณีบุคคลธรรมด
ำให้ลงนำม
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ที่

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

ใบขนสินค้ำ
กรมศุลกำกร
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
ขนส่งทำงเรือ
หรือ Cargo)

0

1

ฉบับ

Pedigree
Certificate
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
สัตว์นำมำทำพัน
ธุ)์

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองกำ รฉีดวัคซีน
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
สัตว์)

1

1

ฉบับ

6)

7)

หมำยเหตุ
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล)
(กรณีบุคคลธรรม
ดำให้ลงนำม
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)
(เอกสำรออกโดยห
น่วยงำนหรือสมำ
คมที่พฒ
ั นำพันธุส์ ั
ตว์สำยพันธุน์ นั้ ๆ
กรณีบุคคลธรรมด
ำให้ลงนำม
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)
(เอกสำรออกโดยโร
งพยำบำลสัตว์
หรือคลีนิครักษำสั
ตว์
กรณีบุคคลธรรมด
ำให้ลงนำม

10/14

ที่

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

CITES Permit กรมอุทยำนแห่งชำ 0
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี ติ สัตว์ป่ำ
สัตว์ป่ำ
และพันธุพ์ ืช
สัตว์สงวน
สัตว์คมุ้ ครอง
หรือซำกสัตว์ดงั ก
ล่ำว)

1

ฉบับ

หนังสือมอบอำน ำจ

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

9)

ใบรับรองสถำนกั กรมปศุสตั ว์
กกันสัตว์ (ต.ร.4)
10)
หรือใบรับรองสถ
ำนที่พกั ซำกสัตว์

หมำยเหตุ
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)
(เอกสำรออกโดยก
รมอุทยำนแห่งชำ
ติสตั ว์ป่ำและพันธุ์
พืชหรือหน่วยงำน
ของรัฐบำลของปร
ะเทศต้นทำง
กรณีบุคคลธรรมด
ำให้ลงนำม
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)
(เฉพำะกรณีมีกำร
มอบอำนำจให้ดำเ
นินกำรแทนให้ติด
อำกรแสตมป์
10บำท
กรณีรำยครัง้ / 30
บำท กรณีรำยปี )
(กรณีบุคคลธรรม
ดำให้ลงนำมรับรอ
ง
หรือนิติบุคคลให้ล
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
(ต.ร.ซ.4)

ใบอนุญำตให้ทำ กรมปศุสตั ว์
กำรค้ำสัตว์หรือซ
ำกสัตว์ (แบบ
ร.10)

0

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

11)

ฉบับ

หมำยเหตุ
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)
(เฉพำะกรณีทำกำ
รค้ำในลักษณะคน
กลำง
กรณีบุคคลธรรมด
ำให้ลงนำม
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตให้นาสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ช้าง)
ค่ำธรรมเนียม 250 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อเชือก)
2)

ใบอนุญาตให้นาสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ม า โค กระบือ ลา ล อ สนุ ัั ข แมว ลิง ชะนี)
ค่ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

3)

ใบอนุญาตให้นาสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แพะ แกะ สุกร กระต าย)
ค่ำธรรมเนียม 50 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

4)

ใบอนุญาตให้นาสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (นกกระจอกเทศ นกอีมู)
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท
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หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)
5)

ใบอนุญาตให้นาสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ไก เป็ ด ห าน และสัตว ป กชนิดอื่น)
ค่ำธรรมเนียม 5 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

6)

ใบอนุญาตให้นาสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (สัตว ชนิดอื่น)
ค่ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

7)

ใบอนุญาตให้นาสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (เอ็มบริโอ)
ค่ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

8)

ใบอนุญาตให้นาสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ไข นกกระจอกเทศ ไข นกอีมสู าหรับใช ทาพันธุ)์
ค่ำธรรมเนียม 50 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อฟอง)

9)

ใบอนุญาตให้นาสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ไข สัตว ป กชนิดอื่นสาหรับใช้ทาพันธุ)์
ค่ำธรรมเนียม 5 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อฟอง)

10) ใบอนุญาตให้นาซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (งาช าง)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อกิโลกรัม)
11) ใบอนญาตให้นาซากสัตว เข้าในราชอาณาจักร (หนังแพะ แกะ และสัตว ชนิดอื่น)
ค่ำธรรมเนียม 2 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อกิโลกรัม)
12) ใบอนญาตให้นาซากสัตว เข้าในราชอาณาจักร (เนือ้ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร)
ค่ำธรรมเนียม 5 บาท
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หมำยเหตุ (ราคาต่อกิโลกรัม)
13) ใบอนญาตให้นาซากสัตว เข้าในราชอาณาจักร (เนือ้ สัตว์ปีก)
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ (- ราคาต่อกิโลกรัม
- ถ าเศษของ 1 กิโลกรม ตัง้ แต 500 กรัม ขึน้ ไป คิดเป็ น 1 กิโลกรัม ถ าไม ถึง 500 กรัม ให ป ดทิง้ )
14) ใบอนญาตให้นาซากสัตว เข้าในราชอาณาจักร (เครื่องในของโค กระบือ แพะ แกะ สุกร กีบ เขา
หรือขนของม า โค กระบือ แพะ)
ค่ำธรรมเนียม 5 บาท
หมำยเหตุ (- ราคาต่อกิโลกรัม
- ถ าเศษของ 1 กิโลกรม ตัง้ แต 500 กรัม ขึน้ ไป คิดเป็ น 1 กิโลกรัม ถ าไม ถึง 500 กรัม ให ป ดทิง้ )
15) ใบอนญาตให้นาซากสัตว เข้าในราชอาณาจักร (แกะ สุกร)
ค่ำธรรมเนียม 2 บาท
หมำยเหตุ (- ราคาต่อกิโลกรัม
- ถ าเศษของ 1 กิโลกรม ตัง้ แต 500 กรัม ขึน้ ไป คิดเป็ น 1 กิโลกรัม ถ าไม ถึง 500 กรัม ให ป ดทิง้ )
16) ใบอนญาตให้นาซากสัตว เข้าในราชอาณาจักร (ขนสัตว์ปีก)
ค่ำธรรมเนียม 0.5 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อกิโลกรัม)
17) ใบอนญาตให้นาซากสัตว เข้าในราชอาณาจักร (ซากสัตว์อย่างอื่น)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อกิโลกรัม)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าท่าออก
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสตั ว์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2501 3473-5 ต่อ 102-3 โทรสาร 0 2501 3473 E-mail : aqi4@dld.go.th
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3)

หมายเหตุ 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
โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
จตุพร ปัดถา
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

