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เอกสารประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในเขตควบคุมโรคระบาดสัตว์ชนิดปากและเท้า
เปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
1. การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าโรงฆ่า ต้องดาเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายใน 48 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดระยะเวลากัก หาก
เคลื่อนย้ายไม่หมดต้องขออนุญาตมาที่ สนง.ปศข.2 ใหม่ และแนบใบสั่งกักสาหรับสัตว์ชุดใหม่มาด้วย
1.1. บันทึกข้อความตามหนังสือที่ กษ 0621/ว 2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดต้นทางต้องทาเครื่องหมายและกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนตามเอกสารที่ได้
แนบมา
1.2. คาขออนุญาตนาหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.1)
1.3. สาเนาใบรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยต้นทางที่ได้ขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการฯ (ไม่ต้องแนบ
ใบมาตรฐานฟาร์ม)
1.4. เครื่องหมายประจาตัวสัตว์
- ต้องระบุเครื่องหมายประจาตัวสัตว์ที่ต้องการเคลื่อนย้าย ยกเว้นสุกรขุนไม่ต้องระบุ
1.5. ใบรับรองการฉีดวัคซีนสัตว์ต้นทาง
- ออกโดยสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม และให้สัตวแพทย์ในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ ของสานักงานปศุสัตว์) เซ็น
รับรอง โดยระบุชนิดของวัคซีน ชุดการผลิตที่ใช้ฉีด และวันที่ฉีดวัคซีน
- ให้ระบุอายุสัตว์ ณ วันที่ทาการเคลื่อนย้าย
ตัวอย่าง
ระบุชนิดวัคซีน
Lot. การผลิต

และวันที่ฉีด

ระบุ ร ายละเอี ย ดการ
ทาเครื่องหมายและขึ้น

ทะเบียนสัตว์

มีลายเซ็นสัตวแพทย์คุมฟาร์ม
แ ล ะ ต้ อ ง มี ล า ย เ ซ็ น ข อ ง
สัตวแพทย์ในพื้นที่ด้วย
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1.6. บันทึกสั่งกักสัตว์ต้นทาง
- ออกโดยสัตวแพทย์ในพื้นที่
- ไม่สามารถใช้ ต.ร.3 แทนบันทึกสั่งกักได้
ตัวอย่าง

- ให้ ร ะบุ วั น กั ก จนถึ ง วั น
สุ ด ท้ า ยก่ อ นเคลื่ อ นย้ า ย
เนื่องจากใบอนุญาตที่ท่า น

เขตเซ็นให้มีอายุ 2 วัน
- ระยะกั ก ต้ อ งมากกว่ า
หรือเท่ากับ 30 วัน

1.7. สาเนาใบรับรองโรงฆ่า GMP ปลายทาง
ตัวอย่าง

หรือ
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หรือ

1.8. สาเนา ร.10 ของบริษัทต้นทาง
2. การเคลื่อนย้ายสัตว์ที่มิได้มีจุดประสงค์เข้าโรงฆ่า ต้องดาเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายใน 48 ชั่วโมงหลังสิ้นสุด
ระยะเวลากัก หากเคลื่อนย้ายไม่หมดต้องขออนุญาตมาที่ สนง.ปศข.2 ใหม่ และแนบใบสั่งกักสาหรับสัตว์ชุด
ใหม่มาด้วย
2.1. บันทึกข้อความตามหนังสือที่ กษ 0621/ว 2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดต้นทางต้องทาเครื่องหมายและกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนตามเอกสารที่ได้
แนบมา
2.2. คาขออนุญาตนาหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.1)
2.3. สาเนาใบรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยต้นทางที่ได้ขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการฯ (ไม่ต้องแนบ
ใบมาตรฐานฟาร์ม)
2.4. เครื่องหมายประจาตัวสัตว์
- ต้องระบุหมายเลขประจาตัวสัตว์ที่ต้องการเคลื่อนย้าย
2.5. ใบรับรองการฉีดวัคซีนสัตว์ต้นทาง
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- ออกโดยสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มและให้สัตวแพทย์ในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ ของสานักงานปศุสัตว์) เซ็น
รับรอง โดยระบุ ชนิดของวัคซีน ชุดการผลิตที่ใช้ฉีด และวันที่ฉีดวัคซีน
- ให้ระบุอายุสัตว์ ณ วันที่ทาการเคลื่อนย้าย
- หากเป็นการเคลื่อนย้ายลูกสุกรที่อายุน้อยกว่า 8 สัปดาห์ และ/หรือ ลูกโค ลูกกระบือ ลูกแพะ ลูกแกะ
ที่มีอายุน้อยกว่า 4 เดือน ให้ สัตวแพทย์ประจาท้องที่มีอ านาจในการยกเว้นการฉี ดวัคซีนในสัต ว์
ดังกล่าวได้
ตัวอย่าง
ระบุชนิดวัคซีน
Lot. การผลิต
และวันที่ฉีด

ระบุ ร ายละเอี ย ดการ
ทาเครื่องหมายและขึ้น
ทะเบียนสัตว์

มีลายเซ็นสัตวแพทย์คุมฟาร์ม
แ ล ะ ต้ อ ง มี ล า ย เ ซ็ น ข อ ง
สัตวแพทย์ในพื้นที่ด้วย

2.6. บันทึกสั่งกักสัตว์ต้นทาง
- ออกโดยสัตวแพทย์ในพื้นที่
- ไม่สามารถใช้ ต.ร.3 แทนบันทึกสั่งกักได้
ตัวอย่าง
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- ให้ ร ะบุ วั น กั ก จนถึ ง วั น
สุ ด ท้ า ยก่ อ นเคลื่ อ นย้ า ย
เนื่องจากใบอนุญาตที่ท่า น
เขตเซ็นให้มีอายุ 2 วัน
- ระยะกั ก ต้ อ งมากกว่ า
หรือเท่ากับ 30 วัน

2.7. ใบตอบผลทางห้องปฏิบัติการ โดยจะต้องให้ผล NSP negative ของสัตว์ที่จะเคลื่อนย้ายทุกตัว
- ผลทางห้องปฏิบัติการต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน และต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาสั่งกัก
2.8. สาเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ปลายทาง (ตร.3 หรือ ต.ร.4)
2.9. สาเนา ร.10 ของบริษัทต้นทาง
3. การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ กรณีเนื้อสัตว์ (ซากในประเทศ) สามารถขอเป็นโควตาของเดือนนั้นๆ ได้
3.1. บันทึกข้อความตามหนังสือที่ กษ 0621/ว 2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดต้นทางต้องทาเครื่องหมายและกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนตามเอกสารที่ได้
แนบมา
3.2. คาขออนุญาตนาหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.1)
- กรณีขอเป็นโควตาในใบ ร.1 ในระบุความต้องการเคลื่อนย้ายเป็นวันสุดท้ายของเดือนหรือวันสุดท้ายที่
ประสงค์จะทาการเคลื่อนย้ายในเดือนนั้นๆ
3.3. สาเนาใบรับรองโรงฆ่า GMP ต้นทาง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการฯ
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ตัวอย่าง

หรือ

หรือ
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3.4. สาเนาใบรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยที่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการฯ ของทุก
ฟาร์มที่จะเข้าฆ่า
- กรณีนาสัตว์เข้าฆ่าจากหลายฟาร์ม สามารถแจกแจงเป็นตารางโดยระบุ ชื่อฟาร์มปลอดโรคปากและ
เท้าเปื่อย ที่ตั้งฟาร์ม วันหมดอายุของใบรับรองฟาร์ม
ตัวอย่าง
ที่

ชื่อฟาร์ม

ที่ตั้ง

เลขที่
วัน
ส่งเข้าโรง
ใบอนุญาต หมดอายุ ฆ่า (ชื่อ
ฟาร์ม
ฟาร์ม
โรงฆ่า)
ปลอดโรค ปลอดโรค

ที่ตั้ง

ส่งเข้า
สถานที่
พักซาก
(ชื่อ
สถานที่
พักซาก)

ที่ตั้ง

3.5. สาหรับบันทึกรายงานผลการตรวจสอบฯ ของกองสารวัตร ข้อ 2 (รับรองการไม่มีโรคระบาดในระยะ 10
กิโลเมตร ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน) และข้อ 3 (รับรองว่าเป็นเนื้อสัตว์ ที่ได้จากสัตว์ที่ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30
วันแต่ไม่เกิน 120 วัน) สานักงานปศุสัตว์จังหวัดไม่ต้องแนบเอกสารมาให้ถือว่าปศุสัตว์จังหวัดต้นทางได้
ตรวจสอบมาแล้ว
3.6. สาเนาสถานที่ตัดแต่งที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการฯ (ถ้ามี)
3.7. สาเนาสถานที่พักซากซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการฯ (ต.ร.ซ.3 หรือ ต.ร.ซ.4)
- หากการเคลื่อนย้ายซากใน Lot นั้นๆ มาจากหลายสถานที่ตัดแต่งและ/หรือโรงฆ่า ให้ระบุให้ผู้อนุญาต
ทราบได้ว่าสถานที่พักซากรับซากสัตว์มาจากที่ใดบ้าง
3.8. เอกสารที่แสดงว่าซากมีลักษณ์ตรงตามข้อ 7. (เป็นเนื้อถอดกระดูก ไม่มีเท้า หัว เครื่องใน และไม่ปนต่อม
น้าเหลือง โดยก่อนการถอดกระดูกได้เก็บซากไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2-4 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 24 ชั่ว โมง หรื อวั ดค่ าความเป็น กรดด่ าง (pH) ที่ กล้ ามเนื้ อได้ต่ าว่ า 6.0 (หมดเขตผ่ อนผัน วัน ที่
29 กุมภาพันธ์ 2559)
3.9. สาเนา ร.10 ของบริษัทต้นทาง
4. การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ กรณีเนื้อสัตว์ (ซากนาเข้าจากต่างประเทศ) สามารถขอเป็นโควตาของเดือนนั้นๆ ได้
4.1. บันทึกข้อความตามหนังสือที่ กษ 0621/ว 2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระบุว่า เป็นซากที่นาเข้าจากต่างประเทศ
- แนบตารางแสดง Lot สินค้าที่จะเคลื่อนย้าย ซึ่งต้องสัมพันธ์กับ ร.7 ในข้อ 4.3
ตัวอย่าง
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ปศุสัตว์ เขต 2

ลงชื่อ ............................

ลงชื่อ ............................
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ปศุสัตว์ เขต
2

ลงชื่อ ............................

4.2. คาขออนุญาตนาหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.1)
- กรณีขอเป็นโควตาในใบ ร.1 ในระบุความต้องการเคลื่อนย้ายเป็นวันสุดท้ายของเดือนหรือวันสุดท้ายที่
ประสงค์จะทาการเคลื่อนย้ายในเดือนนั้นๆ
- ปริมาณเนื้อสัตว์ที่ขอเคลื่อนย้ายจะต้องไม่เกินจานวนที่มีในใบ ร.7 ที่แนบมา
4.3. ใบอนุญาตนาซากหรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร.7)
- แจง ร.7 เป็นตาราง โดยแสดง Lot สินค้า และน้าหนักสินค้า ตามประเภทของเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อโค
เนื้อแกะ เนื้อโคถอดกระดูก (ตัวอย่างตาม 4.1)
4.4. กรณีเคลื่อนย้ายซากสัตว์จากสุวรรณภูมิไปยังจังหวัดอื่นที่มิใช่สมุทรปราการจะต้องมีเอกสาร ร.4 ควบคู่ไป
ด้วยเพื่อรับรองว่าเนื้อได้ไปยังที่พักซากนั้นจริง
4.5. สาเนาหนังสือรับรองสถานที่พักซากซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการฯ (ต.ร.ซ.3 หรือ ต.ร.ซ.4)
4.6. เอกสารที่แสดงว่าซากมีลักษณ์ตรงตามข้อ 7. (เป็นเนื้อถอดกระดูก ไม่มีเท้า หัว เครื่องใน และไม่ปนต่อม
น้าเหลือง โดยก่อนการถอดกระดูกได้เก็บซากไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2-4 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง หรือวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ที่กล้ามเนื้อได้ต่าว่า 6.0 (หมดเขตผ่อนผันวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559)
4.7. สาเนา ร.10 ของบริษัทต้นทาง

