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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน: การออกใบอนุญาตนําออกราชอาณาจัก รซึ่งสัต ว์ ห รื อ ซากสัต ว์ (ฉบับ ที่ 1)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสารวัตรและกักกัน
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อ กระบวนงาน:การออกใบอนุญาตนําออกราชอาณาจักรซึง่ สัตว์หรื อซากสัตว์ (ฉบับที่ 1)
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) พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 81 วรรค 1
2) กฎกระทรวงว่าด้วยการนําเข้า นําออก หรื อนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรื อซากสัตว์ พ.ศ. 2544
3) ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการยึด การทําลาย หรื อการส่งกลับซึ่งสัตว์หรื อซากสัตว์ โดยไม่มีค่า
ชดใช้ พ.ศ. 2531
6. ระดับ ผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ใ ห้ บ ริก าร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมภิ าค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อ บังคับ /ข้ อ ตกลงที่ก าํ หนดระยะเวลา ระเบียบกรมปศุสตั ว์วา่ ด้ วยขันตอนและระยะเวลาการปฏิ
้
บตั ิ
ราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานกรมปศุสตั ว์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551
ระยะเวลาที่ก าํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อ กําหนด ฯลฯ
5วันทําการ
9. ข้ อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลี่ยต่ อ เดือ น 3,040
จํานวนคําขอที่ม ากที่สุด 3,813
จํานวนคําขอที่น้ อ ยที่สุด 2,630
10. ชื่อ อ้ างอิงของคู่ม ือ ประชาชน การออกใบอนุญาตนําออกราชอาณาจักรซึง่ สัตว์หรือซากสัตว์ (ฉบับที่ 1)
11. ช่ อ งทางการให้ บ ริก าร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการhttps://emovereq.dld.go.th//เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ (- กรณี ยืน่ คําขอผ่านทางเว็บไซต์หลังเวลาทําการ เจ้าหน้าทีจ่ ะดําเนิ นการในวันทําการถัดไป และ
หากมี ขอ้ สงสัยสามารถติ ดต่อได้ที่ 025013473 – 5 ต่อ 106, 107, 109 ในวันและเวลาราชการ)
2) สถานทีใ่ ห้ บริการด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าท่าออก/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 (- กรณีผมู้ าติ ดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยืน่ เอกสารได้ถึง 16.30น.แต่เจ้าหน้าทีจ่ ะดําเนิ นการให้ใน
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วันทําการถัดไป)
12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงื่อ นไข(ถ้ ามี) ในการยื่น คําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
1. ผู้รับบริการต้ องปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงว่าด้ วยการนําเข้ า นําออก หรื อนําผ่านราชอาณาจักรซึง่ สัตว์หรื อซากสัตว์
พ.ศ.2544 โดยต้ องยื่นคําขอ(แบบ ร.1/1) พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ e-Movement(กรณีมีความประสงค์
ขอรับ Health Certificate สําหรับสัตว์หรื อซากสัตว์ที่ไม่ใช้ บริโภคให้ ผ้ ยู ื่นคําขอปฏิบตั ติ ามคูม่ ือการออกหนังสือรับรอง
Health Certificate สําหรับสัตว์หรื อซากสัตว์ที่ไม่ใช้ บริโภค)
2. ผู้รับบริการต้ องติดต่อแจ้ งนัดหมายเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้ าท่าออกเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับสัตว์หรือซาก
สัตว์ให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อกําหนดหรื อเงื่อนไขของประเทศปลายทาง แบ่งได้ เป็ น 3 กรณี ดังนี ้
2.1 กรณีซากสัตว์ที่ไม่ใช้ บริโภค เจ้ าหน้ าที่จะดําเนินการตรวจสอบและควบคุมการทําลายเชื ้อโรคโดยปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไป
ตามระเบียบข้ อกําหนดหรื อเงื่อนไขของประเทศปลายทาง
2.2 กรณีซากสัตว์ที่ใช้ บริ โภค เจ้ าหน้ าที่ของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้ าปศุสตั ว์จะดําเนินการ
ตรวจสอบ ณ โรงงานผลิตเพื่อการส่งออก
2.3 กรณีสตั ว์มีชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะดําเนินการบันทึกสัง่ กักสัตว์ (ถ้ ามี) ตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีน หรื อดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามระเบียบข้ อกําหนดหรื อเงื่อนไขของประเทศปลายทาง
3. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจสอบการนําออกสัตว์หรื อซากสัตว์ ณ ด่านกักกันสัตว์ท่าออก เพื่อขอรับใบอนุญาตนํา
ออกราชอาณาจักรซึง่ สัตว์หรื อซากสัตว์ให้ ผ้ ยู ื่นคําขอปฏิบตั ติ ามคูม่ ือการออกใบอนุญาตนําออกราชอาณาจักรซึง่ สัตว์
หรื อซากสัตว์ (ฉบับที่ 2)
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคําขอต้ องมีอํานาจในการลงนามรับทราบข้ อแก้ ไขในการยื่นคําขอ
2. กรณีการมอบอํานาจผู้ยื่นคําขอต้ องเป็ นผู้รับมอบอํานาจในฐานข้ อมูลทะเบียนของระบบ e-Movement
3. กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไขเพิม่ เติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะ
ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะยื่นคําขอ
4.ในกรณีคณะกรรมการ/ผู้พิจารณามีข้อสงสัยในเอกสารหลักฐานที่ยื่นมา คณะกรรมการ/ผู้พิจารณาสามารถแจ้ งให้ ผ้ ยู ื่น
คําขอมาชี ้แจงเพิ่มเติมได้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ใน
5. ขันตอนการดํ
้
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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6. หากระบบอินเตอร์ เน็ตเกิดปั ญหาข้ อบกพร่องในการรับส่งข้ อมูลระหว่างดําเนินการ อาจจะมีผลทําให้ ระยะเวลา
ดําเนินการจะไม่เป็ นไปตามที่กําหนด
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่ร ั บ ผิด ชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

2)

การพิจารณา
2)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

รายละเอีย ดของขัน้ ตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร

1. ผู้รับบริ การยื่นคําขอ
(แบบ ร.1/1) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบผ่าน
ระบบ e-Movement
2. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบใบ
คําขอ(แบบ ร.1/1) และ
เอกสารหลักฐานประกอบ
1.ผู้รับบริการติดต่อนัด
หมายเจ้ าหน้ าที่
2. เจ้ าหน้ าที่ดาํ เนินการ
เกี่ยวกับสัตว์หรื อซากสัตว์
ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อกําหนดหรือเงื่อนไขของ
ประเทศปลายทาง
เจ้ าหน้ าที่จดั ทําเอกสารใบ
คําขอ (แบบ ร.1/1)และ
เสนอผู้มีอํานาจเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ผู้มีอํานาจลงนามอนุมตั ิ
เอกสารใบคําขอ (แบบ ร.
1/1)

1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บ ผิด ชอบ
กองสารวัตรและ
กักกัน

หมายเหตุ

30วัน

กองสารวัตรและ
กักกัน

1วันทําการ

กองสารวัตรและ
กักกัน

1วันทําการ

กองสารวัตรและ กรณีผลการตรวจ
กักกัน
พิจารณา "ผ่าน"
หรื อ “ไม่ผา่ น”
จะแจ้ งผลการ
ตรวจสอบให้
ผู้รับบริ การทราบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอีย ดของขัน้ ตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับ ผิด ชอบ

หมายเหตุ

ผ่านระบบ eMovement)
ระยะเวลาดําเนิน การรวม 33 วันทําการ
14. งานบริก ารนีผ้ ่ านการดําเนิน การลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ ว
ไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการ
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยื่น คําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนที่อ อกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

0

1

ฉบับ

หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

0

ฉบับ

1)

2)

3)

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดาให้ ลงนาม
รับรอง หรื อนิติ
บุคคลให้ ลงนาม
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล รับรอง
สําเนา)
(ใช้ เฉพาะกรณี
บุคคลต่างชาติให้
ลงนาม หรื อนิติ
บุคคลให้ ลงนาม
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล รับรอง
สําเนา)
(เฉพาะกรณีมีการ
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทนให้
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

4)

หมายเหตุ
ติดอากรแสตมป์
10บาท กรณีราย
ครัง้ / 30 บาท
กรณีรายปี )
(ใช้ เฉพาะกรณีนิติ
บุคคล โดยให้
กรรมการผู้ที่มี
อํานาจลงนาม
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล รับรอง
สําเนา)

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

ใบรับรองสถาน กรมปศุสตั ว์
กักกันสัตว์
(ต.ร.4) หรื อ
ใบรับรองสถานที่
พักซากสัตว์
(ต.ร.ซ.4)

0

1

ฉบับ

ใบอนุญาตให้ ทํา กรมปศุสตั ว์

0

1

ฉบับ

1)

2)

หมายเหตุ
(- ยื่นเพิ่มเติมกรณี
สัตว์หรื อซากสัตว์
ที่ไม่ใช้ บริโภค
เฉพาะกรณี
สถานที่ได้ รับการ
รับรอง(ถ้ ามี)
- กรณีบคุ คล
ธรรมดาให้ ลงนาม
รับรอง หรื อนิติ
บุคคลให้ ลงนาม
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล รับรอง
สําเนา)
(ยื่นเพิ่มเติม
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

การค้ าสัตว์หรื อ
ซากสัตว์ (แบบ
ร.10)

เอกสาร
ข้ อกําหนดหรือ
เงื่อนไขการ
นําเข้ าฯของ
ประเทศ
ปลายทาง
3)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
17. ช่ อ งทางการร้ อ งเรีย น

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
เฉพาะกรณีทํา
การค้ าในลักษณะ
คนกลาง
- กรณีบคุ คล
ธรรมดาให้ ลงนาม
หรื อนิตบิ คุ คลให้
ลงนามพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล รับรอง
สําเนา)
(-ยื่นเพิม่ เติมกรณี
สัตว์หรื อซากสัตว์
ที่ไม่ใช้ บริโภค
เฉพาะบางกรณี
ตามข้ อกําหนด
ของประเทศ
ปลายทาง (ถ้ ามี)
ุ คล
- กรณีบค
ธรรมดาให้ ลงนาม
หรื อนิตบิ คุ คลให้
ลงนามพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล รับรอง
สําเนา)
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1)

2)

3)

4)

ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นกองสารวัตรและกักกัน 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
หมายเหตุช่ 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/
หมายเหตุช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนการทุจริตในภาครัฐ
( สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (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
- 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
-

