
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตน าหรอืเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายใน

ราชอาณาจกัร (ร.3 /ร.4 /ร.5) (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามพระราชบัญญัตโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ.2558 และประกาศกรมปศสุตัวท์ีเ่กีย่วขอ้ง สามารถยืน่แบบค า

ขออนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายในราชอาณาจักรแบบออนไลน ์(ร.1/2) ผ่านระบบ e-Movement 

(https://newemove.dld.go.th/req) โดยยืน่เรือ่งไป ณ ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีต่น้ทางทีส่ถานประกอบการตัง้อยู ่เชน่ 

ส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัด หรอืส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงุเทพมหานคร เป็นตน้ พรอ้มสง่เอกสาร

หลักฐานประกอบการพจิารณาผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิสห์รอืยืน่ดว้ยตนเองทีส่ านักงาน เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีด่ าเนนิการ

พจิารณาอนุมัตใิบค าขอดงักลา่ว 

 

2. กรณียืน่ค าขอผ่านเว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน ์https://newemove.dld.go.th/req หลังเวลาท าการ เจา้หนา้ทีจ่ะ

ด าเนนิการในวันท าการถัดไป และหากมขีอ้สงสยัสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่025013473-5 ตอ่ 106, 107, 109 ในวันและเวลาราชการ 

 

3. กรณีมาตดิตอ่หลัง 16.00 น. สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30 แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการใหใ้นวันถัดไป 

 

4. กรณีการมอบอ านาจ ผูย้ืน่ค าขอเป็นผูรั้บมอบอ านาจ ตอ้งมหีลักฐานแสดงการมอบอ านาจและมฐีานขอ้มลูบคุคลในระบบ e-

Movement 

 

5. การแจง้ผลการพจิารณา ผูรั้บบรกิารสามารถตรวจสอบสถานะแบบค าขอผ่านระบบ e-Movement 

 

6. ภายหลังจากทราบผลการพจิารณาใหต้ดิตอ่ขอรับใบอนุญาตฯ ไดท้ีส่ านักงานปศสุตัวท์ีร่ะบยุืน่ใบค าขอ 

 

 

 

หมายเหต ุ: 

1. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผู ้

ยืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลักฐานรว่มกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่ค าขอด าเนนิการ

แกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่ค าขอ

และยกเลกิใบค าขอ 

 

2. กรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ ืน่ค าขอมา

ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

 

3. ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมอี านาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 

 

4. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
https://newemove.dld.go.th/req/เว็บไซตแ์ละชอ่งทาง
ออนไลน ์ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 48/16 ถนนเชดิวฒุากาศ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 โทรศพัท ์
020029851 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดทอ้งทีต่น้ทาง 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOBzBxOo4H7-
5BEYjiRao_NbWYtmJHPwN3AiGNcY_xY/edit#gid=289293

293/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอทอ้งทีต่น้ทาง 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOBzBxOo4H7-
5BEYjiRao_NbWYtmJHPwN3AiGNcY_xY/edit#gid=202889
2520/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ดา่นกักกนัสตัวท์อ้งทีต่น้ทาง 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOBzBxOo4H7-

5BEYjiRao_NbWYtmJHPwN3AiGNcY_xY/edit#gid=479686
615/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 37 วันท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูรั้บบรกิารยืน่แบบค าขอผ่านระบบ e-Movement (แบบ 
ร.1/2) และตดิตอ่ยืน่หลักฐานประกอบอืน่ๆ ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

หน่วยงานทอ้งทีต่น้ทางตามทีร่ะบใุนใบค าขอ 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบแบบค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบ
ใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ กรมปศสุตัว ์
 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสขุภาพสตัวห์รอืสขุอนามัยซากสตัวต์าม
เงือ่นไขระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. เจา้หนา้ทีพ่จิารณาอนุมัตแิบบค าขอเพือ่ออกใบอนุญาตใน
ระบบ e-Movement และเสนอผูม้อี านาจเพือ่พจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (1. การตรวจสอบสขุภาพสตัวห์รอืสขุอนามัยซาก
สตัว ์ถอืปฏบิัตติามเงือ่นไขในระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่ดว้ยการ
อนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัว ์เขา้ ออก ผ่าน หรอืภายใน
เขตโรคระบาดชัว่คราว เขตโรคระบาด หรอืเขตเฝ้าระวังโรค
ระบาด พ.ศ. 2559 
2. กรณีไมไ่ดรั้บการอนุมัตหิรอืมคีวามเสีย่งตอ่โรคระบาดจะไม่
อนุญาตใหเ้คลือ่นยา้ยโดยเจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้รั้บบรกิารทราบผ่าน
ระบบ e-Movement))  

35 วันท าการ กรมปศสุตัว ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อี านาจลงนามในใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัว์
ภายในราชอาณาจักร (ร.3 /ร.4 /ร.5) 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ กรมปศสุตัว ์
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการกงสลุ 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจ 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนา 

2. ตดิอากรแสตมป์ 10 บาทกรณ ี
รายครัง้ /30 บาทกรณีรายปี) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบอนุญาตใหท้ าการคา้สตัว ์หรอื ซากสตัว ์(แบบ ร.10) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีท าการคา้ในลักษณะพอ่คา้คนกลาง) 

กรมปศสุตัว ์

7) 
 

หนงัสอืรบัรองสถานกกักนัสตัว ์(ตร.4) จากตน้ทาง หรอื หนงัสอื
รบัรองทีพ่กัซากสตัว ์(ตร.ซ.4) จากตน้ทาง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. เงือ่นไขขึน้อยูก่ับสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ 

2. หนังสอืจะตอ้งไมห่มดอาย ุ 
3. สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากส านักงานปศสุตัวใ์นพืน้ที)่ 

กรมปศสุตัว ์

8) 
 

หนงัสอืรบัรองสถานกกักนัสตัว ์(ตร.4) จากปลายทาง หรอืหนงัสอื
รบัรองการกกัสตัวข์องดา่นกกักนัสตัวป์ลายทาง หรอื หนงัสอื

รบัรองทีพ่กัซากสตัว ์(ตรซ.3 หรอื ตรซ.4) จากปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1. เงือ่นไขขึน้อยูก่ับสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ 
 2.หนังสอืจะตอ้งไมห่มดอาย ุ3. สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก
ส านักงานปศสุตัวใ์นพืน้ที)่ 

กรมปศสุตัว ์

9) 
 

หนงัสอือนุญาตจากปลายทาง (อนุญาตใหเ้คลือ่นยา้ยสตัว/์ซาก
สตัวจ์ากตน้ทาง เขา้ปลายทางได)้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1. เงือ่นไขขึน้อยูก่ับสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ 
 2. หนังสอืจะตอ้งไมห่มดอาย ุ3. สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก
ส านักงานปศสุตัวใ์นพืน้ที)่ 

กรมปศสุตัว ์

10) 
 

หนงัสอืรบัรองการกกัสตัว ์จากตน้ทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมปศสุตัว ์



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(1. เงือ่นไขขึน้อยูก่ับสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ 

 2. หนังสอืจะตอ้งไมห่มดอาย ุ3. สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก
ส านักงานปศสุตัวใ์นพืน้ที)่ 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองรศัมรีอบฟารม์ตน้ทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. เงือ่นไขขึน้อยูก่ับสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ 
 2. หนังสอืจะตอ้งไมห่มดอาย ุ3. สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก

ส านักงานปศสุตัวใ์นพืน้ที)่ 

กรมปศสุตัว ์

12) 
 

ใบอนุญาตใหน้ าเขา้ (แบบ ร.6, ร.7) หรอื น าผา่น (แบบ ร.6, ร.8) 
สตัว/์ซากสตัวใ์นราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีน าเขา้หรอืน าผ่านสตัว/์ซากสตัวท์ีม่าจากตา่งประเทศ) 

กรมปศสุตัว ์

13) 
 

ใบ Import Permit หรอืใบ Transit Permit 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(กรณีน าเขา้หรอืน าผ่านสตัว/์ซากสตัวท์ีม่าจากตา่งประเทศ) 

กรมปศสุตัว ์

14) 
 

ใบ Health Certificate ของสตัว ์/ซากสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(กรณีน าเขา้หรอืน าผ่านสตัว/์ซากสตัวท์ีม่าจากตา่งประเทศ) 

กรมปศสุตัว ์

15) 
 

ใบอนุญาตต ัง้โรงฆา่สตัว ์(ฆจส.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(กรณีส าหรับซากสตัวท์ีใ่ชบ้รโิภค) 

กรมปศสุตัว ์

16) 

 

ใบรบัรองการท าลายเชือ้โรคซากสตัว ์หรอื เอกสารแสดง

ขบวนการท าลายเชือ้โรคระบาด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีส าหรับซากสตัวท์ีไ่มใ่ชบ้รโิภค 2. เงือ่นไขขึน้อยูก่บั
ชนดิซากสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ 3. หนังสอืจะตอ้งไมห่มดอาย ุ

4. สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากส านักงานปศสุตัวใ์นพืน้ที)่ 

กรมปศสุตัว ์

17) 

 

ใบรบัรองการจดัการมูลสตัวก์อ่นการเคลือ่นยา้ย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1. เงือ่นไขขึน้อยูก่ับสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ 
 2. หนังสอืจะตอ้งไมห่มดอาย ุ3. สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก
ส านักงานปศสุตัวใ์นพืน้ที)่ 

กรมปศสุตัว ์

18) 
 

สมุดประจ าสตัว ์(มา้) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมปศสุตัว ์

19) 
 

ผลการตรวจโรค EIA (โรคโลหติจาง) (มา้) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(รายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารมอีายไุมเ่กนิ 1 ปี) 

กรมปศสุตัว ์

20) 
 

1. สมุดรบัรองสถานทีเ่ลีย้งสตัวปี์กพืน้เมอืงหรอืไกช่น (กช.4) 
หรอื 2. สมุดประจ าตวัฝูงเป็ดไลทุ่ง่ หรอื 3. ใบรบัรองฟารม์ทีม่ ี

ระบบการป้องกนัโรคและการเลีย้งสตัวท์ ีเ่หมาะสม (GFM) หรอื 4. 
ใบรบัรองมาตรฐานฟารม์สตัวเ์ลีย้ง (GAP) หรอื                  5. 
ใบรบัรองระบบคอมพารท์เมนต ์

กรมปศสุตัว ์



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เอกสารตอ้งไมห่มดอายกุอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

21) 
 

1. ใบรบัรองสถานประกอบการทีไ่ดร้บัรองการปฏบิตัทิาง
การเกษตรทีด่ใีนศนูยร์วบรวมไข ่ หรอื 2. ใบรบัรองสถานที่

จ าหนา่ยไขส่ดปลอดภยัใสใ่จผูบ้รโิภค (ไข ่ok) หรอื 3. ใบรบัรอง
ไขอ่นามยัจากปศสุตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีไขไ่กเ่พือ่การบรโิภค) 

กรมปศสุตัว ์

22) 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรคไขห้วดันก และโรคนวิคาสเซลิ ทาง 
หอ้งปฏบิตักิาร ตอ้งเป็นลบเทา่น ัน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีสตัวปี์กทีเ่ป็นฟารม์มาตรฐาน (GAP) 

ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวันทีผ่ลการ
ตรวจออก หรอืตามทีก่รมปศสุตัวป์ระกาศก าหนด   
2. กรณีสตัวปี์กทีไ่มใ่ชม่าตรฐานฟารม์ ตอ้งมกีารเก็บตัวอยา่งกอ่นการ

เคลือ่นยา้ยทกุครัง้ 8-10 วัน ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารมอีายไุมเ่กนิ 
10 วันนับจากวันทีผ่ลการตรวจออก หรอืตามทีก่รมปศสุตัวก์ าหนด) 

กรมปศสุตัว ์

23) 
 

ประวตักิารฉดีวคัซนี FMD (โรคปากและเทา้เป่ือย) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีเคลือ่นยา้ยในเขตทั่วไปประวัตกิารฉีดวัคซนี FMD 2. 
กรณีเคลือ่นยา้ยสตัว/์ซากสตัว ์เขา้หรอืผ่าน เขต 8, 9 (ประวัตกิารฉีด

วัคซนี FMD มกีารฉีดวัคซนีมาแลว้อยา่งนอ้ย 10 วัน ไมเ่กนิ 120 วัน) 
3. กรณีเคลือ่นยา้ย สตัว/์ซากสตัว ์เขา้หรอื ผ่าน เขต 2 (ประวัตกิารฉีด
วัคซนี FMD (มกีารฉีดวัคซนีมาแลว้อยา่งนอ้ย 30 วัน ไมเ่กนิ 120 วัน) 4. 

กรณีเคลือ่นยา้ย น ้าเชือ้ เขา้หรอื ผ่าน เขต 2 (ประวัตกิารฉีดวัคซนี FMD 
ของพอ่พันธุ ์ตอ้งไมม่กีารฉีดวัคซนี 30 วัน กอ่นการรดีน ้าเชือ้) 

กรมปศสุตัว ์

24) 
 

ประวตักิารฉดีวคัซนี (Haemorrhagic Septicemia) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีกระบอื) 

กรมปศสุตัว ์

25) 
 

ใบรบัรองฟารม์ปลอดโรค FMD 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีเคลือ่นยา้ยเขา้เขตทั่วไป (ถา้มปีระวัตกิารฉีดวัคซนี 
FMD ไมต่อ้งมกีารกักสตัว,์ ถา้ไมม่ปีระวัตกิารฉีดวัคซนี FMD ตอ้งมี

บันทกึสัง่กักตามเงือ่นไขของพืน้ทีป่ลายทาง) 
2. กรณีเคลือ่นยา้ยเขา้หรอืผ่าน เขต 8, 9 (ถา้มปีระวัตกิารฉีดวัคซนี FMD
ไมต่อ้งมกีารกักสตัว,์ ถา้ไมม่ปีระวัตกิารฉีดวัคซนีตอ้งมบีันทกึสัง่กักอยา่ง

นอ้ย 14 วัน)  
3. กรณีเคลือ่นยา้ยสตัว/์ซากสตัว/์น ้าเชือ้ เขา้ หรอื ผ่าน เขต 2 (ตอ้งมี
ใบรับรองฟารม์ปลอดโรค FMD ทีต่อ้งขึน้ทะเบยีนกบัปศสุตัวเ์ขต 2 และ

ตอ้งมปีระวัตกิารฉีดวัคซนี FMD และตอ้งมกีารกักสตัวอ์ยา่งนอ้ย 30 วัน) 

กรมปศสุตัว ์

26) 
 

ใบรบัรองฟารม์ปลอดโรค  Brucellosis หรอื ผลตรวจโรค  
Brucellosis ทางหอ้งปฏบิตักิารทีเ่ป็นลบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณี โคนม, โคเนื้อ, กระบอื, แพะ, แกะ 
2. เอกสารตอ้งไมห่มดอายกุอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

กรมปศสุตัว ์



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

27) 

 

ใบรบัรองฟารม์ปลอดโรค   Tuberculosis  หรอื ผลตรวจโรค   

Tuberculosis ทางหอ้งปฏบิตักิารทีเ่ป็นลบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1. กรณีโคนม 2. เอกสารตอ้งไมห่มดอายกุอ่นการ
เคลือ่นยา้ย) 

กรมปศสุตัว ์

28) 
 

เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์และ ใบแสดงเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว ์
ทีอ่อกจากระบบ NID 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณี โคนม, โคเนื้อ, กระบอื, แพะ, แกะ 

2. อายตุัง้แต ่4 เดอืนขึน้ไป ตอ้งมเีครือ่งหมายประจ าตัวสตัวต์รงใบแสดง
เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว)์ 

กรมปศสุตัว ์

29) 
 

ผลการตรวจ NSP (Non-Structure Protein) ของเชือ้ FMD เป็น
ลบ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีน าสตัวเ์ขา้ไปเลีย้งใน เขต 2 

2. ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารทกุตัวตอ้งเป็นลบทัง้หมด  
3. กรณีน ้าเชือ้ คา่ NSP ทกุตัวจากพอ่พันธุเ์ป็นลบทัง้หมด โดยพอ่พันธุท์ี่
ท าวัคซนีมาแลว้อยา่งนอ้ย 2 ครัง้ ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน แตไ่มเ่กนิ 

120 วัน) 

กรมปศสุตัว ์

30) 
 

ใบรบัรองการปฏบิตัทิ ีด่สี าหรบัโรงฆา่สตัว ์(GMP) (กรณีเขต 2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1. ใบรับรอง GMP ของโรงฆา่ปลายทาง กรณีน าสตัวเ์ขา้โรง
ฆา่ เขต 2 
2. ใบรับรอง GMP ของโรงฆา่ตน้ทาง กรณีน าซากสตัว ์เขา้หรอืผ่าน เขต 

2  
3. ใบรับรอง GMP ตอ้งขึน้ทะเบยีนกับปศสุตัวเ์ขต 2) 

กรมปศสุตัว ์

31) 
 

ใบรบัรองการปฏบิตัทิ ีด่สี าหรบัโรงตดัแตง่/แปรรูป (GMP) (กรณี
เขต 2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. ใบรับรอง GMP ของโรงตัดแตง่/แปรรปูปลายทาง กรณี

น าสตัวเ์ขา้โรงตัดแตง่/แปรรปู เขต 2 
2. ใบรับรอง GMP ของโรงตดัแตง่/แปรรปูตน้ทาง กรณีน าซากสตัว ์เขา้
หรอืผ่าน เขต 2  

3. ใบรับรอง GMP ตอ้งขึน้ทะเบยีนกับปศสุตัวเ์ขต 2) 

กรมปศสุตัว ์

32) 
 

รายงานผลการตรวจสอบและด าเนนิการเพือ่ขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยสตัว/์ซากสตัว ์เขา้ในหรอืผา่นเขตควบคมุโรคระบาด
ชนดิปากและเทา้เป่ือยในภาคใตข้องประเทศไทย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีน าสตัว/์ซากสตัว ์เขา้เขตควบคมุโรคชนดิปากและเทา้

เป่ือยภาคใตข้องประเทศไทย (เขต 8, 9)) 

กรมปศสุตัว ์

33) 
 

ใบรบัรองฟารม์สุกรปลอดการใชส้ารเรง่เนือ้แดง หรอื ผลการตรวจ
ปัสสาวะสุกรจากหอ้งปฏบิตักิาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีสกุร 
1. ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารตอ้งเป็นลบ  

กรมปศสุตัว ์



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

2. เอกสารตอ้งไมห่มดอายกุอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

34) 

 

ใบแสดงหมายเลขน า้เชือ้ทีท่ าการเคลือ่นยา้ย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีน าน ้าเชือ้เขา้เขตควบคมุโรคชนดิปากและเทา้เป่ือย

ภาคตะวันออกของประเทศไทย (เขต 2)) 

กรมปศสุตัว ์

35) 

 

หนงัสอืรบัรองสตัวว์า่ไมม่อีาการของโรค FMD ในวนัรดีน า้เชือ้และ

หลงัรดีน า้เชือ้ 30 วนั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีน าน ้าเชือ้เขา้เขตควบคมุโรคชนดิปากและเทา้เป่ือย
ภาคตะวันออกของประเทศไทย (เขต 2)) 

กรมปศสุตัว ์

36) 
 

หนงัสอืรบัรองการไมน่ าสตัวอ์ ืน่เขา้โรงเรอืน 30 วนั กอ่นวนัรดีเก็บ
น า้เชือ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีน าน ้าเชือ้เขา้เขตควบคมุโรคชนดิปากและเทา้เป่ือย

ภาคตะวันออกของประเทศไทย (เขต 2)) 

กรมปศสุตัว ์

37) 
 

ผลตรวจระดบัแอนตบิอดีด้ว้ยวธิ ีELISA ของโรค FMD เป็นลบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1. กรณีน าน ้าเชือ้เขา้เขตควบคมุโรคชนดิปากและเทา้เป่ือย
ภาคตะวันออกของประเทศไทย (เขต 2) 
2. กรณีพอ่พันธุท์ีไ่มไ่ดรั้บการฉีดวัคซนี FMD  

3. ตอ้งมกีารเกบ็ซร่ัีมจากพอ่พันธุภ์ายหลังการรดีน ้าเชือ้ไปแลว้ 21 วัน 
แตไ่มเ่กนิ 30 วัน) 

กรมปศสุตัว ์

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) แบบค าขออนุญาต เคลื่อนย้ายส ัตว ์หรือซากส ัตว ์ภายใน
ราชอาณาจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 48/16 ถนนเชดิวฒุากาศ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 
10210 โทรศัพท ์0 2002 9851 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th website : http://pvlo-
bkk.dld.go.th/th2/index.php/th/ 

(หมายเหต:ุ (กรณีตา่งจังหวัด สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานปศสุตัวจั์งหวัดทีข่อรับบรกิาร))  
2) กองสารวัตรและกักกัน กรมปศสุตัว ์91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ต.บางกะด ีอ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธานี 12000 

โทรศัพท ์0 2501 3473-5 ตอ่ 102-3 โทรสาร 0 2501 3473 E-mail : aqi4@dld.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมปศสุตัว ์กลุม่วนัิยและเสรมิสรา้งระบบคณุธรรม กองการเจา้หนา้ที ่กรมปศสุตัว ์ 69/1 ถ.

พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 โทรศัพท ์0 2653 4444 ตอ่ 2134  โทรสาร 0 2653 4927  website : 
http://request.dld.go.th/ 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการใชง้านระบบ e-Movement 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 21/09/2563 

http://www.info.go.th/

