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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน: การขอใบอนุญาตเคลื่อ นย้ ายสัต ว์ ห รือ ซากสัต ว์ เ ข้ าในหรือ ผ่ านเขตปลอดโรคระบาด
หรื อ การขอใบอนุญาตเคลื่อ นย้ ายสัต ว์ ห รือ ซากสัต ว์ ร ะหว่ างเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) ด้ วยระบบเอกสาร
(Manual)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสารวัตรและกักกัน
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อ กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ ายสัตว์หรื อซากสัตว์เข้ าในหรื อผ่านเขตปลอดโรคระบาด หรื อการขอ
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ ายสัตว์หรื อซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) ด้ วยระบบเอกสาร (Manual)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กองสารวัตรและกักกัน
3. ประเภทของงานบริก าร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ข องงานบริก าร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใ ห้ อ าํ นาจการอนุญาต หรือ ที่เ กี่ย วข้ อ ง:
1) กฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการนําสัตว์หรื อซากสัตว์ ไปยังท้องทีต่ ่างจังหวัด พ.ศ. 2548
2)

ระเบียบกรมปศุสตั ว์ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทําลายเชื อ้ โรคในการเคลื อ่ นย้ายสัตว์ หรื อซาก
สัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2546

3)

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

6. ระดับ ผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ใ ห้ บ ริก าร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อ บังคับ /ข้ อ ตกลงที่ก าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่ก าํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อ กําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลี่ยต่ อ เดือ น 234,354
จํานวนคําขอที่ม ากที่สุด 250,987
จํานวนคําขอที่น้ อ ยที่สุด 216,575
10. ชื่อ อ้ างอิงของคู่ม ือ ประชาชน การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ ายสัตว์หรื อซากสัตว์เข้ าในหรื อผ่านเขตปลอดโรคระบาด
หรื อการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ ายสัตว์หรื อซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) ด้ วยระบบเอกสาร (Manual)
11. ช่ อ งทางการให้ บ ริก าร
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1)

2)

3)

4)

สถานทีใ่ ห้ บริการสํานักงานปศุสตั ว์พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมริ นทร์ 45 ถ.อรุณอมริ นทร์
แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019
E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th//ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (มาติ ดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยืน่ เอกสารได้ถึง 16.30 แต่เจ้าหน้าทีจ่ ะดําเนิ นการให้ในวันถัดไป)
สถานทีใ่ ห้ บริการสํานักงานปศุสตั ว์ จงั หวัดท้องทีต่ น้ ทาง/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (มาติ ดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยืน่ เอกสารได้ถึง 16.30 แต่เจ้าหน้าทีจ่ ะดําเนิ นการให้ในวันถัดไป)
สถานทีใ่ ห้ บริการสํานักงานปศุสตั ว์ อําเภอท้องทีต่ น้ ทาง/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ผูม้ าติ ดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยืน่ เอกสารได้ถึง 16.30 แต่เจ้าหน้าทีจ่ ะดําเนิ นการให้ในวัน
ถัดไป)
สถานทีใ่ ห้ บริการด่านกักสัตว์ในพืน้ ที/่ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (มาติ ดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยืน่ เอกสารได้ถึง 16.30 แต่เจ้าหน้าทีจ่ ะดําเนิ นการให้ในวันถัดไป)

12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงื่อ นไข(ถ้ ามี) ในการยื่น คําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
1. ผู้รับบริ การต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมปศุสตั ว์วา่ ด้ วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทําลายเชื ้อโรคในการ
เคลื่อนย้ ายสัตว์หรื อซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2546 ตามเงื่อนไขหมวด 1 และกฎกระทรวงกําหนดการควบคุม
การนําสัตว์หรื อซากสัตว์ไปยังท้ องที่ตา่ งจังหวัด พ.ศ. 2548 โดยต้ องยื่นคําร้ อง (แบบ ร.1) พร้ อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ รวมถึงติดต่อแจ้ งนัดหมายเจ้ าหน้ าที่ณ สํานักงานปศุสตั ว์พื ้นที่กรุงเทพมหานคร สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
สํานักงานปศุสตั ว์อําเภอ หรื อด่านกักกันสัตว์ ที่ระบุตรงกับใบคําร้ อง เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับสัตว์หรื อซากสัตว์ให้ เป็ นไป
ตามเงื่อนไขของกฎระเบียบดังกล่าวข้ างต้ น
2. ภายหลังจากทราบผลการพิจารณา ให้ ผ้ รู ับบริ การติดต่อขอรับใบอนุญาต (ร.4) ณ.สํานักงานปศุสตั ว์พื ้นที่
กรุงเทพมหานคร สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด สํานักงานปศุสตั ว์อําเภอ หรื อด่านกักกันสัตว์ ที่ระบุตรงกับใบคําขอ
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เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคําขอต้ องมีอํานาจในการลงนามรับทราบข้ อแก้ ไขในการยื่นเอกสารหลักฐาน
2. กรณีการมอบอํานาจผู้ยื่นคําขอต้ องเป็ นผู้รับมอบอํานาจหรื อเป็ นผู้รับมอบอํานาจในฐานข้ อมูลทะเบียนของระบบ eMovement
3. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้ ผู้รับคํา
ขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ ไขเพิม่ เติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าผู้ยื่นคํา
ขอไม่ประสงค์จะนําเข้ า
4.ในกรณีคณะกรรมการ/ผู้พิจารณามีข้อสงสัยในเอกสารหลักฐานที่ยื่นมา คณะกรรมการ/ผู้พิจารณาสามารถแจ้ งให้ ผ้ ยู ื่น
คําขอมาชี ้แจงเพิ่มเติมได้
5. ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่ร ับ ผิด ชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร

การตรวจสอบเอกสาร

1. ผู้รับบริการยื่นคําร้ อง
15 นาที
(แบบ ร.1) ผ่านระบบ eMovement และติดต่อยื่น
เอกสารหลักฐานประกอบ
อื่นๆ ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ
หน่วยงานท้ องที่ต้นทาง
ตามที่ระบุในใบคําร้ อง
2. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบใบ
คําร้ องและเอกสารหลักฐาน
ประกอบให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน

การพิจารณา

1.เจ้ าหน้ าที่ตรวจพิจารณา
ใบคําร้ องและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
2.เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ

1)

2)

รายละเอีย ดของขัน้ ตอน
การบริก าร

35 วัน

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับ ผิด ชอบ
สํานักงานปศุ
สัตว์พื ้นที่
กรุงเทพมหานคร

สํานักงานปศุ
(1. การตรวจสอบ
สัตว์พื ้นที่
สุขภาพสัตว์หรื อ
กรุงเทพมหานคร สุขอนามัยซาก
สัตว์ ถือปฏิบตั ิ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอีย ดของขัน้ ตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับ ผิด ชอบ

สุขภาพสัตว์หรื อสุขอนามัย
ซากสัตว์ตามเงื่อนไข
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และ
จัดเตรี ยมเอกสารเสนอ
อธิบดีฯ หรื อสัตวแพทย์ซงึ่
อธิบดีมอบหมายเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ใิ นหลักการ
3.เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาต
เคลื่อนย้ ายสัตว์หรื อซาก
สัตว์เข้ าในหรือผ่านเขต
ปลอดโรคระบาด หรื อ
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ ายสัตว์
หรื อซากสัตว์ระหว่างเขต
ปลอดโรคระบาด (ร.4) ผ่าน
ระบบ e-Movement และ
เสนอผู้มีอํานาจเพื่อ
พิจารณาลงนาม

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจลงนามใน
ใบอนุญาต (ร.4)

1 วัน

สํานักงานปศุ
สัตว์พื ้นที่
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนิน การรวม 37 วัน
14. งานบริก ารนีผ้ ่ านการดําเนิน การลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ ว

หมายเหตุ

ตามเงื่อนไขใน
ระเบียบกรมปศุ
สัตว์วา่ ด้ วยการ
อนุญาต การตรวจ
โรคและการ
ทําลายเชื ้อโรคใน
การเคลื่อนย้ าย
สัตว์หรื อซากสัตว์
ภายใน
ราชอาณาจักร
พ.ศ. 2546 (หมวด
3)
2. กรณีไม่ได้ รับ
การอนุมตั หิ รือมี
ความเสีย่ งต่อโรค
ระบาดจะไม่
อนุญาตให้
เคลื่อนย้ ายโดย
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งให้
ผู้รับบริการทราบ
ผ่านระบบ eMovement)
-
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ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยื่น คําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนที่อ อกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1)

หนังสือเดินทาง

-

2)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า
3)

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดาให้ ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง หรื อกรณี
นิตบิ คุ คลให้ ลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(ใช้ เฉพาะกรณี
บุคคลต่างชาติให้
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
หรื อนิตบิ คุ คลให้
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(ใช้ เฉพาะกรณีนิติ
บุคคล โดยให้
กรรมการผู้ที่มี
อํานาจลงนาม
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับ ยื่น เพิ่ม เติม
ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ใบอนุญาตให้ ทํา กรมปศุสตั ว์
การค้ าสัตว์หรือ
ซากสัตว์ (แบบ
ร.10)
ใบรับรองสถาน กรมปศุสตั ว์
กักกันสัตว์ 45(
ตร.4) ของต้ น
ทางและ
ปลายทาง

0

1

ฉบับ

(เฉพาะกรณีทํา
การค้ าในลักษณะ
คนกลาง)

0

1

ฉบับ

3)

ใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์ ม

กรมปศุสตั ว์

0

1

ฉบับ

4)

ใบรับรองฟาร์ ม
คอมพาร์ ทเมนต์
และใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์ ม

กรุมปศุสตั ว์

0

1

ฉบับ

5)

ใบรับรองผล
ตรวจโรคไข้ หวัด
นก(Swab) ทาง

(กรณีบคุ คล
ธรรมดาให้ ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง หรื อนิติ
บุคคลให้ ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง พร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
1.กรณีสตั ว์ปีก
ฟาร์ มมาตรฐาน
2.กรณีสกุ ร
3.เอกสารจะต้ อง
ไม่หมดอายุก่อน
การเคลื่อนย้ าย
1.กรณีสตั ว์ปีก
ฟาร์ มคอมพาร์
ทเมนต์
2.เอกสารจะต้ อง
ไม่หมดอายุก่อน
การเคลื่อนย้ าย
1.กรณีสตั ว์ปีกที่
เป็ นฟาร์ ม
มาตรฐาน

1)
2)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร
ห้ องปฏิบตั กิ าร
ต้ องเป็ นลบ
เท่านัน้

6)

หนังสืออนุญาต
จากปลายทาง

กรมปศุสตั ว์

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ผลมีอายุไม่เกิน 6
เดือน นับจากวันที่
ผลทาง
ห้ องปฏิบตั กิ าร
ออก หรื อตามที่
กรมปศุสตั ว์
ประกาศกําหนด
2.กรณีสตั ว์ปีกที่
ไม่ใช่มาตรฐาน
ฟาร์ ม ต้ องมีการ
เก็บตัวอย่างก่อน
การเคลื่อนย้ ายทุก
ครัง้ 8-10 วัน ผลมี
อายุไม่เกิน 10 วัน
นับจากวันที่ผล
ทาง
ห้ องปฏิบตั กิ าร
ออกหรื อตามที่
กรมปศุสตั ว์
กําหนด
1.สําหรับสัตว์ปีก
ทุกชนิดต้ องได้ รับ
หนังสืออนุญาต
จากปศุสตั ว์
จังหวัดในพื ้นที่
ปลายทางหรื อ
ตามที่กรมปศุสตั ว์
กําหนด
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร

7)

ใบรับรองฟาร์ ม
ปลอดโรคบรู
เซลโลสิส

กรมปศุสตั ว์

0

8)

ใบรับรองผล
กรมปศุสตั ว์
ตรวจโรควัณโรค
(tuberculosis)

ใบรับรองฟาร์ ม กรมปศุสตั ว์
ปลอดโรคปาก
และเท้ าเปื่ อย
10) หลักฐานการ
กรมปศุสตั ว์
ตรวจสอบและ
รับรองจาก
คณะกรรมการ
ตรวจรับรองสัตว์
หรื อซากสัตว์เข้ า

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
1.กรณีแพะ แกะ
ผลการตรวจมีอายุ
ไม่เกิน 90 วันนับ
จากวันที่เจาะ
เลือด
2.กรณีโคนมผล
การตรวจมีอายุไม่
เกิน 1 ปี
3.สําหรับฟาร์ มที่
ไม่ใช่ฟาร์ มปลอด
โรคบรูเซลโลสิสให้
ใช้ ใบรับรองผล
การตรวจโรคบรู
เซลโลสิส
1.กรณีโคนม และ
กระบือ
2.ใบรับรองผลฯ มี
อายุไม่เกิน 1 ปี
นับจากวันที่เจาะ
เลือด
1.กรณีสกุ ร

1.กรณีสกุ ร
2.กรณีซากสัตว์
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร

ในหรื อผ่านเขต
ควบคุมโรค
ระบาดหรื อเขต
ปลอดโรคระบาด
ชนิดปากและเท้ า
เปื่ อยในภาค
ตะวันออกของ
ประเทศไทย
11) ผลการตรวจ
NSP (NonStructure
Protein) ของเชื ้อ
FMD เป็ นลบ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

12) ใบรับรองการฉีด กรมปศุสตั ว์
วัคซีน FMD (โรค
ปากและเท้ า
เปื่ อย)

0

1

ฉบับ

13) ใบรับรองผลการ กรมปศุสตั ว์
ปลอดการใช้ สาร
เร่งเนื ้อแดง (ผล

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ

1.กรณีสกุ รย้ าย
เข้ าเขต 2เพื่อไป
เลี ้ยงต่อ
2.ผลการตรวจ
NSP มีอายุไม่เกิน
90 วัน
1.เฉพาะกรณีสกุ ร
2.ใบรับรองการฉีด
วัคซีน FMD (โรค
ปากและเท้ า
เปื่ อย) และวัคซีน
ชนิดอื่นตามที่กรม
ปศุสตั ว์กําหนด
(สุกรได้ รับการฉีด
วัคซีนมาแล้ วอย่าง
น้ อย 10 วัน และ
ไม่เกิน 120 วัน)
1.เฉพาะกรณีสกุ ร
เข้ าโรงฆ่า
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร
การตรวจ
ปั สสาวะสุกรจาก
ห้ องปฏิบตั กิ าร)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

14) เอกสาร
กรมปศุสตั ว์
สพส.001
ประเภทสุกร (ต่อ
คันรถ)
15) สมุดประจําสัตว์ กรมปศุสตั ว์
16) ใบผลการตรวจ กรมปศุสตั ว์
โรค EIA (โรค
โลหิตจางติดต่อ)

0

1

ฉบับ

0
0

1
1

ฉบับ
ฉบับ

17) หนังสือรับรอง
การกักสัตว์

0

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

กรมปศุสตั ว์

ใบรับรองการฉีด วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนขั บ้ า (สัตว์
ต้ องได้ รับการฉีด
18) วัคซีนมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 1 เดือน
, ถ้ าสัตว์มีอายุไม่
ถึง 2 เดือนให้
พิจารณาแม่ของ

หมายเหตุ
2.ใบรับรองผลฯ มี
อายุไม่เกิน 3
เดือน นับจากวันที่
ผลทาง
ห้ องปฏิบตั กิ าร
ออก
1.เฉพาะกรณีสกุ ร
เข้ าโรงฆ่าเพื่อการ
ส่งออก
1.เฉพาะกรณีม้า
1.เฉพาะกรณีม้า
2. ผลตรวจโรคมี
อายุตามที่กรมปศุ
สัตว์ประกาศ
กําหนด
1.เงื่อนไขขึ ้นอยู่
กับสัตว์และโรค
ของสัตว์แต่ละ
ชนิด
1. เฉพาะกรณี
สุนขั และแมว
2.หน่วยงานผู้ออก
เอกสาร ได้ แก่
กรมปศุสตั ว์ หรื อ
สถานพยาบาล
สัตว์ตามกฎหมาย
ว่าด้ วย
สถานพยาบาล
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร
สัตว์ตวั นัน้
ประกอบ)

19)

สมุดประจําตัว
สุนขั /แมว หรื อ
ใบรับรองแสดง
ตัวสัตว์ เช่น ไม
โครชิพ (ถ้ ามี)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

1

1

ฉบับ

กรมปศุสตั ว์

0

1

ฉบับ

ใบอนุญาตให้ นํา กรมปศุสตั ว์
สัตว์/ซากสัตว์เข้ า
21)
ในราชอาณาจักร
(แบบ ร.7)
ใบอนุญาตการ กรมปศุสตั ว์
22) ตังโรงฆ่
้
าสัตว์
(ฆจส.2) จาก

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

20) หนังสือรับรอง
การกักสัตว์

หมายเหตุ
สัตว์หรื อสัตว
แพทย์ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
1. เฉพาะกรณี
สุนขั และแมว
2.หน่วยงานผู้ออก
เอกสาร ได้ แก่
กรมปศุสตั ว์ หรื อ
สถานพยาบาล
สัตว์ตามกฎหมาย
ว่าด้ วย
สถานพยาบาล
สัตว์หรื อสัตว
แพทย์ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
1.เงื่อนไขขึ ้นอยู่
กับสัตว์และโรค
ของสัตว์แต่ละ
ชนิด
1.เฉพาะกรณีซาก
สัตว์ที่มาจาก
ต่างประเทศ
1.เฉพาะกรณีซาก
สัตว์
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร

พื ้นที่ต้นทาง (ถ้ า
มี)
23) ใบอาชญาบัตร โรงฆ่าสัตว์

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

1.เฉพาะกรณีซาก
สัตว์

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ ม ีค่ าธรรมเนีย ม
หมายเหตุ -

17. ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น
1) ช่ อ งทางการร้ อ งเรีย นสํานักงานปศุสตั ว์พื ้นที่กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมริ นทร์
แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019
E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th
หมายเหตุ(กรณี ต่างจังหวัด สามารถติ ดต่อได้ทีส่ ํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดทีข่ อรับบริ การ)
2) ช่ อ งทางการร้ อ งเรีย นกองสารวัตรและกักกัน 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
หมายเหตุ3) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยนกรมปศุสตั ว์ กลุม่ วินยั กองการเจ้ าหน้ าที่ กรมปศุสตั ว์ 69/1 ถ.พญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :
http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ4) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
5) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นศูน ย์ ร ับ เรื่อ งร้ อ งเรีย นการทุจ ริต ในภาครัฐ
( สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ ค ชัน้ 2 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
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- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
- ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center
Email : Fad.pacc@gmail.com )
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่ม ือ การกรอก
1)
คูม่ ือการใช้ งานระบบ e-Movement
2)

คูม่ ือการใช้ งาน ระบบเคลื่อนย้ ายสัตว์ ซากสัตว์ (e-Movement) สําหรับผู้ประกอบการที่ได้ รับสิทธิ์ e-Privilege
-

