


พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  
และแก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 



มาตรา 4  ในพระราชบญัญตัินี ้
 “สัตว์”หมายความว่า 
 (1) ช้าง ม้า โค กระบอื ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระต่าย ลงิ ชะนี และให้
หมายความรวมถึงน า้เช้ือส าหรับผสมพนัธ์ุ และเอม็บริโอ (ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึง
ขั้นทีม่อีวยัวะครบบริบรูณ์)  ของสัตว์เหล่านีด้้วย  
 (2) สัตว์ปีกจ าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้ความหมายรวมถึงไข่ส าหรับใช้ท าพนัธ์ุด้วย  
 (3) สัตว์ชนิดอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 “ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ทีต่ายแล้วและยงัไม่ได้แปร
สภาพเป็นอาหารสุก หรือส่ิงประดษิฐ์ส าเร็จรูป และให้หมายความรวมถึง งา เขา และขน ทีไ่ด้ตัดออก
จากสัตว์ขณะมชีีวติและยงัไม่ได้แปรสภาพเป็นส่ิงประดษิฐ์ส าเร็จรูปด้วย 
 “โรคระบาด” หมายความว่า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเฮโมรายกิเซพติซีเมยี โรคแอนแทรกซ์ 
โรคเซอร่า โรคสารติก โรคมงคล่อพษิ โรคปากและเท้าเป่ือย โรคอหิวาต์สุกร และโรคอืน่ตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง 



หมวด 2 
เขตปลอดโรคระบาด 

 มาตรา 11 เมือ่รัฐมนตรีเห็นสมควรเพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิโรคระบาดส าหรับสัตว์ ชนิด
ใดในท้องทีใ่ด กใ็ห้มอี านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดท้องทีน้ั่นทั้งหมด หรือแต่
บางส่วนเป็นเขตปลอดโรคระบาดประกาศนีใ้ห้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาดไว้ด้วย 
 มาตรา 12 เมือ่ได้ประกาศเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา 11 แล้วห้ามมใิห้ผู้ใด
เคลือ่นย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตน้ัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดหีรือสัตว์แพทย์ซ่ึงอธิบดมีอบหมาย 



หมวด 3 
เขตโรคระบาด 

 มาตรา 15 ในเขตท้องทีจ่ังหวดัใด ม ีหรือสงสัยว่ามโีรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวดัน้ัน มี
อ านาจประกาศก าหนดเขตท้องทีจ่ังหวดัน้ันทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัย
ว่ามโีรคระบาดแล้วแต่กรณ ีประกาศนีใ้ห้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาดไว้ด้วย และให้ปิดไว้ ณ ศาลา
กลางจังหวดั ทีว่่าการอ าเภอ บ้านก านัน บ้านผู้ใหญ่บ้าน และทีชุ่มชน ภายในเขตน้ัน 
 มาตรา 16 ในกรณทีีสั่ตวแพทย์เห็นว่า โรคระบาดทีต่รวจพบในท้องทีข่องตน หรือท้องทีอ่ืน่ ที่
ติดต่อกบัท้องทีข่องตนจะระบาดออกไป ให้สัตวแพทย์มอี านาจประกาศเป็น หนังสือก าหนดเขตโรค
ระบาดช่ัวคราว มรัีศมไีม่เกนิห้ากโิลเมตรจากทีต่รวจพบโรคระบาดน้ัน ประกาศนีใ้ห้ระบุชนิดของสัตว์
และโรคระบาดไว้ด้วย และให้ปิดไว้ ณ บ้านก านัน บ้านผู้ใหญ่บ้าน และทีชุ่มชนภายในเขตน้ัน และให้ใช้
บงัคบัได้สามสิบวนันับแต่วนัประกาศ 
 มาตรา 17 เมือ่ได้มปีระกาศก าหนดเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยว่ามโีรคระบาดตาม มาตรา 
15 หรือประกาศก าหนดเขตโรคระบาดช่ัวคาวตาม มาตรา 16 แล้ว ห้ามมไิห้ ผู้ใดเคลือ่นย้ายสัตว์ หรือซาก
สัตว์ภายในเขตน้ัน หรือเคลือ่นย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ เข้าในหรือออกนอกเขตน้ัน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ 



หมวด 4  
การควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ 

 มาตรา 21 ห้ามมใิห้บุคคลใดท าการค้า ช้าง ม้า โค กระบอื แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอืน่
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง หรือท าการค้าซากสัตว์ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบยีน 
 มาตรา 21 ทว ิห้ามมใิห้บุคคลใดขาย จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลีย่น หรือมไีว้เพือ่ขายซ่ึง
น า้เช้ือส าหรับผสมพนัธ์ุหรือเอม็บริโอของ ม้า โค กระบอื แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอืน่ตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวงเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบยีน 
 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไข ทีอ่ธิบดี
ก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 มาตรา 22  ใบอนุญาตตาม มาตรา 21 หรือ มาตรา 21ทว ิให้ใช้ได้จนถึงวนัส้ินปีปฏิทนิแห่งปี
ทีอ่อกใบอนุญาต 



หมวด 5 
เบ็ดเตลด็ 

 มาตรา 34  ผู้ใดน าช้าง ม้า โค กระบอื แพะ แกะ สุกร หรือน า้เช้ือส าหรับผสมพนัธ์ุหรือ
เอม็บริโอเหล่านี ้หรือสัตว์ชนิดอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงหรือซากสัตว์ตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง ไปยงัท้องทีต่่างจังหวดั ต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจ าท้องที ่
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง สัตวแพทย์จะก าหนดเงือ่นไขตามทีจ่ าเป็นไว้ใน
ใบอนุญาตเกีย่วกบัการใช้เส้นทางและยานพาหนะในการน าสัตว์ไปและสถานทีข่นส่งสัตว์และการผ่าน
ด่านกกัสัตว์ ตามระเบยีบทีอ่ธิบดกี าหนด เว้นแต่เป็นการน าสัตว์ไปเลีย้งหรือใช้งานช่ัวคราว 
 



หมวด 6 
บทก าหนดโทษ 

 มาตรา 42 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 มาตรา 17 มาตรา 21 มาตรา 21ทว ิหรือ  มาตรา 28  ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับไม่เกนิสองหมืน่บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา 49 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 34 วรรคหน่ึง หรือฝ่าฝืนเงือ่นไขทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตตาม
มาตรา 34 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ หกเดอืน หรือปรับไม่เกนิ หน่ึงหมืน่บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 



กฎกระทรวง 
ก าหนดสัตว์ชนิดอืน่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.2546 
ข้อ 2 ให้สัตว์ดงัต่อไปนีเ้ป็นสัตว์ชนิดอืน่ตามมาตรา 4 
 1. กบ 
 2. กระจงหรือไก้ 
 3. กระซู่ 
 4. กระทงิหรือเมย 
 5. กวาง 
 6. กวางผา 
 7. กุ้ง 
 8. กูปรีหรือโคไพร 
 9. ควายป่า 
 10. ค่าง 
 11. จระเข้ 
 12.จิงโจ้ 
  

13.ตะพาบน า้ 
14. เต่า 
15. ทรายหรือเนือ้ทรายหรือตามะแน 
16. นากหญ้า 
17. นางอายหรือลงิลม 
18. ปลา 
19. ปู 
20. แมวป่า 
21. ยรีาฟ 
22. แรด 
23. ละองหรือละมัง่ 
24. เลยีงผาหรือเยยีงหรือโคร าหรือกูร า 

25.ววัแดงหรือววัด าหรือววัเพาะ 
26. สมเสร็จหรือผสมเสร็จ 
27. สมนัหรือเนือ้สมนั 
28. สิงโต  
29. เสือ 
30. หม ี
34. หมูป่า 
32. หอย 
33. อกีวัน่า 
34. อเีก้งหรือฟาน 
35. อูฐ 
36. ฮิปโปโปเตมสั 



กฎกระทรวง 
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิม่เติม 

พ.ศ. 2547 
ข้อ 2 ให้เพิม่โรคดงัต่อไปนีเ้ป็นโรคระบาดตามมาตรา 4 
 1. กาฬโรคเป็ด 
 2. กาฬโรคแอฟริกาในม้า 
 3. โรคไข้หวัดนก 
 4. โรคไข้หวดัใหญ่ม้า 
 5. โรคไข้เห็บม้า 
 6. โรคเคเอชว ี
 7. โรคเครฟิชเพลก 
 8. โรคเซปทซีิเมยีควิทาเนียสอลัเซอเรทฟิ 
 9. โรคแซลโมเนลลา 
 10. โรคดูรีน 
 11. โรคตัวแดงดวงขาว 
 12. โรคทริคเินลลา 
 13. โรคทีเอส 
 14. โรคเททระฮีดรัลแบคูโลไวรัส  
  

15. โรคนิวคาสเซิล 
16. โรคโนดาไวรัส 
17. โรคบรูเซลลา 
18. โรคบเีคด ี
19. โรคโบนาเมยี 
20. โรคปากอกัเสบพุพอง 
21.โรคฝีดาษจระเข้ 
22. โรคฝีดาษม้า 
23. โรคพษิสุนัขบ้า 
24. โรคเพอร์คนิซัส 
25. โรคโพรงจมูกและปอดอกัเสบในม้า 
26. โรคมดลูกอกัเสบติดต่อในม้า 
27. โรคมาร์ที่เลยี 
28. โรคไมโครไซทอส 



ข้อ 2 ให้เพิม่โรคดงัต่อไปนีเ้ป็นโรคระบาดตามมาตรา 4 (ต่อ) 
 29. โรคเร้ือนม้า 
 30. โรคเลปโทสไปรา 
 31. โรคโลหิตจางติดเช้ือในม้า 
 32. โรคววับ้า 
 33. โรควเีอชเอส 
 34. โรคสเตรปโทคอกคสัในสัตว์น า้ 
 35. โรคสมองและไขสันหลงัอกัเสบในม้า 
 36. โรคสมองและไขสันหลงัอกัเสบเวเนซูเอลาในม้า 
 37. โรคสมองอกัเสบญีปุ่่น 
 38. โรคสมองอกัเสบนิปาห์ 
 39. โรคหลอดเลอืดแดงอกัเสบติดเช้ือในม้า 
 40. โรคหัวเหลอืง 
 41. โรคอาร์เอสไอว ี
  

42. โรคอยูีเอ 
43. โรคอเีอเอน็ว ี
44. โรคเอชพวี ี
45. โรคเอม็บีว ี
46. โรคเอม็เอสเอกซ์ 
47. โรคเอสวซีีว ี
48. โรคโอเอม็ว ี
49. โรคไอริโดไวรัส 
50. โรคไอเอชเอชเอน็วี 
51. โรคไอเอชเอน็ว ี
52. วณัโรค 



จากข้อมูลการเกดิโรคระบาดทีผ่่านมา  ปัจจัยทีส่ าคญัทีสุ่ดทีท่ าให้โรคระบาด
แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว คอื การเคลือ่นย้ายสัตว์และซากสัตว์ที่เป็น

พาหะของโรคจากท้องทีห่น่ึงไปยงัอกีท้องทีห่น่ึง 



การเคลือ่นย้ายสัตว์และซากสัตว์ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
 การเคล่ือนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวภ์ายในราชอาณาจกัร 
 การเคล่ือนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวร์ะหวา่งประเทศ 



การเคลือ่นย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจกัร แบ่งเป็น 4 ประเภท 
1.การเคล่ือนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวไ์ปยงัทอ้งท่ีต่างจงัหวดั 
2.การเคล่ือนยา้ยสัตวห์รือซากสัตวภ์ายใน-เขา้-ออก เขตโรคระบาด เขตสงสยัวา่มี  
   โรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชัว่คราว 
3.การเคล่ือนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวเ์ขา้ใน หรือผา่นเขตปลอดโรคระบาด 
4.การเคล่ือนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวภ์ายในหรือระหวา่งเขตปลอดโรคระบาด 
 



เขตปลอดโรคระบาด 
1.เขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย 

 พื้นท่ีภาคใต ้(เขต8,9) ประกอบดว้ย 12 จงัหวดั คือ สุราษฎร์ธานี,พงังา
นครศรีธรรมราช,กระบ่ี,ตรัง,ภูเกต็,พทัลุง,สงขลา,สตูล,ปัตตานี,ยะลาและนราธิวาส 
              พื้นท่ีในภาคตะวนัออก (เขต 2) ประกอบดว้ย 8 จงัหวดั คือ นครนายก,
ปราจีนบุรี,ตราด,สระแกว้,จนัทบุรี,ระยอง,ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา 
2.เขตปลอดโรคระบาดชนิดโรครินเดอร์เปสต์  

 ประกอบดว้ย 12 จงัหวดัในพื้นท่ีภาคใต ้(เขต8,9) คือ สุราษฎร์ธานี,พงังา
นครศรีธรรมราช, กระบ่ี,ตรัง,ภูเกต็,พทัลุง,สงขลา,สตูล,ปัตตานี,ยะลาและนราธิวาส 
3.ทุกจังหวดัในประเทศในประเทศไทยเป็นเขตปลอดโรคระบาดชนิดโรคไข้หวดันก 



การเคลือ่นย้ายสัตว์-ซากสัตว์ 
 (การเคลือ่นย้ายไปยงัท้องทีต่่างจังหวัดทั่วไป) 

ตรวจสอบ 
1.สัตว์หรือซากสัตว์ไม่มาจากแหล่งทีม่โีรคระบาดหรือสงสัยว่ามโีรคระบาด 
2.ผู้ขออนุญาตไม่เคยมปีระวตัิความบกพร่องหรือกระท าผดิเงือ่นไขในใบอนุญาตหรือการตรวจรับสัตว์หรือ
ซากสัตว์ 
3.สัตว์หรือซากสัตว์ไม่แสดงพยาธิสภาพของโรคระบาด 

สัตว์แพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง 

รับค าขออนุญาต 



1. ฉีดวคัซีน FMD หรือวคัซีนอ่ืนตามท่ีพิจารณาหรือ
ตามท่ีกรมก าหนดใหแ้ก่โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร 
กรณีสตัวช์นิดอ่ืนเป็นไปตามกรมปศุสตัวก์  าหนด 
2. สตัวแพทยผ์ูฉี้ดท าหลกัฐาน (บตัรประจ าตวัสตัวN์ID) 
3. ติดตามหมายเลขประจ าตวัสตัว(์NID) 
4.เล้ียงสตัวไ์วท่ี้เดิมไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั หลงัฉีดวคัซีน 

สตัวน์ั้นเคยไดรั้บวคัซีนมาแลว้เป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 10 วนั แต่ไม่เกิน 120 วนั ให ้
1.ออกหนงัสือรับรองการฉีดวคัซีน(บตัร
ประจ าตวัสตัวN์ID) 
2.ติดหมายเลขประจ าตวัสตัว(์NID) 

สัตว์ 



สัตว์ปกต,ิซากสัตว์ 

- แจ้งท้องทีป่ลายทางทราบ 
- ควบคุมการน าสัตว์หรือซากสัตว์ขึน้ยานพาหนะ 
- ท าลายเช้ือโรคระบาด 

ออกใบอนุญาตทางระบบ E-Service 



สัตวแพทย์ประจ าท้องทีป่ลายทาง
หรือสัตวแพทย์ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ตรวจพบสัตว์หรือซากสัตว์ ตรวจไม่พบสัตว์หรือซากสัตว์ตาม
ก าหนดและช่วงเช้าในวันถัดไปอกี 1 วนั 

- บันทกึงานการในใบตอบรับสัตว์ผ่านระบบ  
       E-Service 
- ส่งคนืใบตอบรับไปยงัต้นทางผ่านระบบ  
       E-Service 
- หากพบเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดหรือ

มเีหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้รายงาน 
1.ปศุสัตว์จังหวดัต้นทาง 
2.ปศุสัตว์เขตต้นทาง 
3.ปศุสัตว์เขตปลายทาง 
และพจิารณาท าลายตามระเบยีบกรมปศุสัตว์ต่อไป 

-     สอบสวนหาสาเหตุและข้อเทจ็จริง 
- ติดต่อขอส าเนาหลกัฐานการ

อนุญาตยงัต้นทาง 
- มมูีลความผดิให้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ

ต่อพนักงานสอบสวน 
- รายงานผู้บงัคบับญัชา 

ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์เมื่อไปถงึผ่านทางระบบ E-Service 



การเคลือ่นย้ายสัตว์-ซากสัตว์ 
(การเคลือ่นย้ายภายใน-เข้า-ออก เขตโรคระบาด สงสัยว่ามีโรคระบาด หรือ โรคระบาดช่ัวคราว) 

สัตวแพทย์ประจ าท้องที ่หรือสัตวแพทย์ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ควบคุมโรค 

ตรวจสอบ 
1.สัตว์หรือซากสัตว์ไม่มาจากจุดทีม่โีรคระบาด 
2.ผู้ขออนุญาตไม่เคยมปีระวตัิความบกพร่องหรือกระท าผดิเงือ่นไขใน
ใบอนุญาตหรือการตอบรับสัตว์หรือซากสัตว์ในการเคลือ่นย้ายคร้ังก่อนๆ 
3.สัตว์หรือซากสัตว์ไม่แสดงพยาธิสภาพของโรคระบาด 

รับค าขออนุญาต 



สัตว์ 

1) ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคชนิดเดยีวกนักบัโรคระบาดทีร่ะบุ 
2) สัตวแพทย์ผู้ฉีดท าหลกัฐานการฉีดวคัซีน (บัตรประจ าตัวสัตว์NID) 
3) ติดหมายเลขประจ าตัวสัตว์ (NID) 
4) กกัสัตว์ดูอาการไม่น้อยกว่า 21 วนั นับถัดจากวนัทีฉี่ดวคัซีนเป็นต้นไป 
5) กรณพีืน้ทีอ่ าเภอชายแดนทีม่ปีระกาศเป็นเขตสงสัยว่ามโีรคระบาด และไม่พบว่ามโีรคระบาดเกดิขึน้ให้
พจิารณาตามหลกัเกณฑ์การเคลือ่นย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยงัท้องทีต่่าจังหวดัทัว่ไป 



สัตว์ปกติ,ซากสัตว์ 

- แจ้งปลายทางทราบ 
- ควบคุมสัตว์หรือซากสัตว์ขึน้ยานพาหนะ 
- ท าลายเช้ือโรคระบาด 

- สัตวแพทย์ประจ าท้องทีอ่อกใบอนุญาต(ร.4) ไปยงัท้องทีต่่างจังหวดัหรือออกหนังสืออนุญาต
(ร.3)กรณเีคลือ่นย้ายภายในจังหวดัทางระบบ E- Service 
- สัตวแพทย์ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ควบคุมโรคระบาดออกหนังสืออนุญาต(ร.3)กรณเีคลือ่นย้าย
ภายในจังหวดัทางระบบ E-Service  



สัตวแพทย์ประจ าท้องทีป่ลายทาง
หรือสัตวแพทย์ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ตรวจพบสัตว์หรือซากสัตว์ ตรวจไม่พบสัตว์หรือซากสัตว์ตาม
ก าหนดและช่วงเช้าในวันถัดไปอกี 1 วนั 

- บันทกึงานการการในใบตอบรับผ่านระบบ E-Service 
- ส่งคนืใบตอบรับไปยงัต้นทางผ่านระบบ E-Service 
- หากพบเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดหรือมี

เหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้รายงาน 
1.ปศุสัตว์จังหวดัต้นทาง 
2.ปศุสัตว์เขตต้นทาง 
3.ปศุสัตว์เขตปลายทาง 
และพจิารณาท าลายตามระเบยีบกรมปศุสัตว์ต่อไป 

-     สอบสวนหาสาเหตุและข้อเทจ็จริง 
- ติดต่อขอส าเนาหลกัฐานการ

อนุญาตยงัต้นทาง 
- มมูีลความผดิให้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ

ต่อพนักงานแบบกวน 
- รายงานผู้บงัคบับญัชา 

ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์เมื่อไปถงึผ่านทางระบบ E-Service 



การเคลือ่นย้ายสัตว์-ซากสัตว์ 
(การเคลือ่นย้ายสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด) 

  
สัตวแพทย์ประจ าท้องทีต้่นทาง 

สัตว์ 
(โค,กระบอื,แพะ,แกะ,สุกร) 

ตรวจสอบ 
1.สัตว์ลกัษณะดเีหมาะส าหรับปรับปรุงพนัธ์ุ 
2.มหีนังสือรับรองสถานกกักนัสัตว์จากปศุสัตว์จังหวดัปลายทาง 
3.บริเวณทีม่าในรัศม ี20 กโิลเมตร ต้องไม่มกีารระบาดของโรคตลอดระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา 
4.ผู้ขออนุญาตไม่เคยมปีระวตัิความบกพร่องหรือกระท าผดิเงือ่นไขในใบอนุญาตเคลือ่นย้าย 
5.สัตว์ไม่แสดงพยาธิสภาพของโรคระบาด 



สัตว์ (ต่อ) 
(โค,กระบอื,แพะ,แกะ,สุกร) 

ด าเนินการ 
1.หากเคลือ่นย้ายสัตว์เพือ่การค้า ต้องบนัทกึหมายเลขและสถานทีน่ายทะเบยีนออกใบอนุญาตเพือ่การค้าไว้
ในใบค าขออนุญาต 
2.สัตว์ไม่แสดงพยาธิสภาพของโรคระบาด 
3.ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเท้าเป่ือยให้แก่สัตว์ทุกตัว และท าหลกัฐานการฉีดวคัซีน(บตัรประจ าตัวสัตว์ 
NID) 
4.ติดหมายเลขประจ าตัวสัตว์(NID) 
5.กกัสัตว์ไว้ดูอาการ ณ สถานกกัของกรมปศุสัตว์ หรือทีก่รมปศุสัตว์รับรอง 
 5.1 เข้าเขต8,9 กกัไม่น้อยกว่า 21 วนั นับถัดจากวนัทีฉี่ดวคัซีน 
       - ต้องมผีลตรวจโรค Brucellosis ในกรณ ีแพะ,แกะ ไม่เกนิ 90 วนันับตั้งแต่เกบ็ตัวอย่าง 
 5.2 เข้าเขต2 กกัไม่น้อยกว่า 7 วนั นับถัดจากวนัที่ฉีดวคัซีน 
      - ต้องมผีลตรวจโรค Brucellosis ในกรณ ีแพะ,แกะ ไม่เกนิ 90 วนันับตั้งแต่เกบ็ตัวอย่าง 
      - ต้องมผีลตรวจ NSP เป็นผลลบภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนั นับตั้งแต่เกบ็ตัวอย่าง หรือ 
                          หนังสือรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเป่ือย  



6.ในวนัถัดจากวนัทีน่ าสัตว์เข้ากกัให้ส่งส าเนาค าขออนุญาตหรือรับรองสถานทีก่กักนัสัตว์ และรายงาน
วนัทีค่รบก าหนดการกกั ให้อธิบดหีรือสัตวแพทย์ซ่ึงอธิบดมีอบหมายทราบ 
7.บนัทกึผลการตรวจโรคระบาดและอาการของสถานทีก่กัอย่างต่อเน่ือง 

สัตว์ (ต่อ) 
(โค,กระบอื,แพะ,แกะ,สุกร) 

1.รายงานผลการปฏิบตัิงานพร้อมความเห็นให้อธิบดหีรือสัตว์แพทย์ซ่ึงอธิบดมีอบหมายทราบเพือ่พจิารณา 
2.แจ้งปลายทางทราบ 
3.ควบคุมการน าสัตว์ขึน้ยานพาหนะ 
4.ท าลายเช้ือโรคระบาด 

อนุญาตโดยอธิบดหีรือสัตวแพทย์ทีอ่ธิบดมีอบหมาย 

กกัสัตว์ในสถานกกักนัสัตว์ปลายทางเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนั นับถัดจากวนัทีสั่ตว์มาถึงและตอบรับสัตว์
ผ่านระบบ E-Service 

เคลือ่นย้ายสัตว์ให้หมดภายใน 15 วนั 
ท้องทีป่ลายทาง 

สัตว์ปกต ิ



 สัตวแพทย์ประจ าท้องทีต้่นทาง 

ซากสัตว์ 
(ซากโค,กระบอื,แพะ,แกะ,สุกร) 

กรณนี าซากสัตว์ประเภทเนือ้เพือ่ไปบริโภค 
1.จะต้องเป็นซากไม่ใช่มาจากแหล่งโรคระบาด 
2.ช าแหละจากโรงฆ่าสัตว์ทีสั่ตวแพทย์ซ่ึงอธิบายมอบหมายรับรอง 
3.ซากสัตว์ผ่านการตรวจจากสัตวแพทย์ซ่ึงอธิบายมอบหมายและมหีนังสือรับรอง 
4.สถานทีต่ัดแต่ง บรรจุหีบห่อ และเกบ็รักษาซากสัตว์ ได้รับการรับรองจากวตัวแพทย์ ซ่ึงอธิบดปีศุสัตว์
มอบหมาย 
5.ผู้ขออนุญาตไม่เคยมปีระวตัิความบกพร่องหรือกระท าผดิเงือ่นไขในใบอนุญาตเคลือ่นย้าย 



ซากสัตว์(ต่อ) 
(ซากโค,กระบอื,แพะ,แกะ,สุกร) 

1.รายงานผลการปฏิบตัิพร้อมความเห็นให้อธิบดหีรือสัตวแพทย์ซ่ึงอธิบดมีอบหมายทราบ
เพือ่พจิารณาอนุญาต 
2.แจ้งท้องทีป่ลายทางทราบ 
3.ควบคุมการน าซากสัตว์ขึน้-ลงยานพาหนะ 
4.ท าลายเช้ือโรคระบาด 

อนุญาตโดยอธิบดหีรือสัตวแพทย์ทีอ่ธิบดมีอบหมาย 



การเคลือ่นย้ายสัตว์-ซากสัตว์ 
(การเคลือ่นย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในหรือระหว่างเขตปลอดโรคระบาด) 

  

1.การขอและการอนุญาตให้น าสัตว์หรือซากสัตว์จากจังหวดัหน่ึงไปยงัจังหวดัอืน่ภายในพืน้ที่ 
   ประกาศเขตปลอดโรคระบาดเดยีวกนั  ให้ด าเนินการเหมือนการเคลือ่นย้ายไปยังท้องที่  
   ต่างจังหวดัทั่วไป แต่การฉีดวคัซีนและการกกัสัตว์ให้สัตว์ประจ าท้องที่เป็นผู้พจิารณา 
2.จังหวดัชุมพร และประจวบครีีขันธ์ เคลือ่นย้ายสัตว์ไปจังหวดัภายในเขต 8,9 ให้กกัดูอาการเป็น 
   เวลาไม่น้อยกว่า 10 วนั ถ้าเป็นโค กระบือและสุกรท่ีน าไปเพือ่การค้าให้พจิารณาเฉพาะจาก 
   ฟาร์มที่กรมปศุสัตว์รับรอง 
3.หารเคลือ่นย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยงัเขตปลอดโรคระบาดแห่งอื่น โดยผ่านพืน้ที่ที่ไม่ได้ 
    ประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด ให้ด าเนินการเหมือนการเคลือ่นย้ายสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขต 
    ปลอดโรคระบาด 


