พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2499
และแก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“สั ตว์ ”หมายความว่ า
(1) ช้ าง ม้ า โค กระบือ ลา ล่ อ แพะ แกะ สุ กร สุ นัข แมว กระต่ าย ลิง ชะนี และให้
หมายความรวมถึงนา้ เชื้อสาหรับผสมพันธุ์ และเอ็มบริโอ (ตัวอ่ อนของสั ตว์ ที่ยังไม่ เจริญเติบโตจนถึง
ขั้นทีม่ อี วัยวะครบบริบรูณ์) ของสั ตว์ เหล่ านีด้ ้ วย
(2) สั ตว์ ปีกจาพวกนก ไก่ เป็ ด ห่ าน และให้ ความหมายรวมถึงไข่ สาหรับใช้ ทาพันธุ์ด้วย
(3) สั ตว์ ชนิดอืน่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
“ซากสั ตว์ ” หมายความว่ า ร่ างกายหรือส่ วนของร่ างกายสั ตว์ ทตี่ ายแล้ วและยังไม่ ได้ แปร
สภาพเป็ นอาหารสุ ก หรือสิ่ งประดิษฐ์ สาเร็จรู ป และให้ หมายความรวมถึง งา เขา และขน ทีไ่ ด้ ตัดออก
จากสั ตว์ ขณะมีชีวติ และยังไม่ ได้ แปรสภาพเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ สาเร็จรู ปด้ วย
“โรคระบาด” หมายความว่ า โรครินเดอร์ เปสต์ โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคแอนแทรกซ์
โรคเซอร่ า โรคสารติก โรคมงคล่ อพิษ โรคปากและเท้ าเปื่ อย โรคอหิวาต์ สุกร และโรคอืน่ ตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง

หมวด 2
เขตปลอดโรคระบาด
มาตรา 11 เมือ่ รัฐมนตรีเห็นสมควรเพือ่ ป้ องกันมิให้ เกิดโรคระบาดสาหรับสั ตว์ ชนิด
ใดในท้ องทีใ่ ด ก็ให้ มอี านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดท้ องทีน่ ้ันทั้งหมด หรือแต่
บางส่ วนเป็ นเขตปลอดโรคระบาดประกาศนีใ้ ห้ ระบุชนิดของสั ตว์ และโรคระบาดไว้ ด้วย
มาตรา 12 เมือ่ ได้ ประกาศเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา 11 แล้ วห้ ามมิให้ ผู้ใด
เคลือ่ นย้ ายสั ตว์ หรือซากสั ตว์ เข้ าใน หรือผ่ านเขตนั้น เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจาก
อธิบดีหรือสั ตว์ แพทย์ ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

หมวด 3
เขตโรคระบาด
มาตรา 15 ในเขตท้ องทีจ่ ังหวัดใด มี หรือสงสั ยว่ ามีโรคระบาด ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดนั้น มี
อานาจประกาศกาหนดเขตท้ องทีจ่ ังหวัดนั้นทั้งหมด หรือแต่ บางส่ วน เป็ นเขตโรคระบาด หรือเขตสงสั ย
ว่ ามีโรคระบาดแล้ วแต่ กรณี ประกาศนีใ้ ห้ ระบุชนิดของสั ตว์ และโรคระบาดไว้ ด้วย และให้ ปิดไว้ ณ ศาลา
กลางจังหวัด ทีว่ ่ าการอาเภอ บ้ านกานัน บ้ านผู้ใหญ่ บ้าน และทีช่ ุ มชน ภายในเขตนั้น
มาตรา 16 ในกรณีทสี่ ั ตวแพทย์ เห็นว่ า โรคระบาดทีต่ รวจพบในท้ องทีข่ องตน หรือท้ องทีอ่ นื่ ที่
ติดต่ อกับท้ องทีข่ องตนจะระบาดออกไป ให้ สัตวแพทย์ มอี านาจประกาศเป็ น หนังสื อกาหนดเขตโรค
ระบาดชั่วคราว มีรัศมีไม่ เกินห้ ากิโลเมตรจากทีต่ รวจพบโรคระบาดนั้น ประกาศนีใ้ ห้ ระบุชนิดของสั ตว์
และโรคระบาดไว้ ด้วย และให้ ปิดไว้ ณ บ้ านกานัน บ้ านผู้ใหญ่ บ้าน และทีช่ ุ มชนภายในเขตนั้น และให้ ใช้
บังคับได้ สามสิ บวันนับแต่ วนั ประกาศ
มาตรา 17 เมือ่ ได้ มปี ระกาศกาหนดเขตโรคระบาดหรือเขตสงสั ยว่ ามีโรคระบาดตาม มาตรา
15 หรือประกาศกาหนดเขตโรคระบาดชั่วคาวตาม มาตรา 16 แล้ ว ห้ ามมิไห้ ผู้ใดเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ หรือซาก
สั ตว์ ภายในเขตนั้น หรือเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ หรือซากสั ตว์ เข้ าในหรือออกนอกเขตนั้น เว้ นแต่ ได้ รับอนุญาต
เป็ นหนังสื อจากสั ตวแพทย์

หมวด 4
การควบคุมการค้ าสั ตว์ และซากสั ตว์
มาตรา 21 ห้ ามมิให้ บุคคลใดทาการค้ า ช้ าง ม้ า โค กระบือ แพะ แกะ สุ กร หรือสั ตว์ ชนิดอืน่
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง หรือทาการค้ าซากสั ตว์ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง เว้ นแต่ จะได้ รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน
มาตรา 21 ทวิ ห้ ามมิให้ บุคคลใดขาย จาหน่ าย จ่ าย แจก แลกเปลีย่ น หรือมีไว้ เพือ่ ขายซึ่ง
นา้ เชื้อสาหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของ ม้ า โค กระบือ แพะ แกะ สุ กร หรือสั ตว์ ชนิดอืน่ ตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวงเว้ นแต่ จะได้ รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข ทีอ่ ธิบดี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 22 ใบอนุญาตตาม มาตรา 21 หรือ มาตรา 21ทวิ ให้ ใช้ ได้ จนถึงวันสิ้นปี ปฏิทนิ แห่ งปี
ทีอ่ อกใบอนุญาต

หมวด 5
เบ็ดเตล็ด
มาตรา 34 ผู้ใดนาช้ าง ม้ า โค กระบือ แพะ แกะ สุ กร หรือนา้ เชื้อสาหรับผสมพันธุ์หรือ
เอ็มบริโอเหล่ านี้ หรือสั ตว์ ชนิดอืน่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงหรือซากสั ตว์ ตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง ไปยังท้ องทีต่ ่ างจังหวัด ต้ องได้ รับใบอนุญาตจากสั ตวแพทย์ ประจาท้ องที่
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง สั ตวแพทย์ จะกาหนดเงือ่ นไขตามทีจ่ าเป็ นไว้ ใน
ใบอนุญาตเกีย่ วกับการใช้ เส้ นทางและยานพาหนะในการนาสั ตว์ ไปและสถานทีข่ นส่ งสั ตว์ และการผ่ าน
ด่ านกักสั ตว์ ตามระเบียบทีอ่ ธิบดีกาหนด เว้ นแต่ เป็ นการนาสั ตว์ ไปเลีย้ งหรือใช้ งานชั่วคราว

หมวด 6
บทกาหนดโทษ

มาตรา 42 ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 12 มาตรา 17 มาตรา 21 มาตรา 21ทวิ หรือ มาตรา 28 ต้ อง
ระวางโทษจาคุกไม่ เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 49 ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 34 วรรคหนึ่ง หรือฝ่ าฝื นเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ ในใบอนุญาตตาม
มาตรา 34 วรรคสอง ต้ องระวางโทษจาคุกไม่ เกิน หกเดือน หรือปรับไม่ เกิน หนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ

กฎกระทรวง
กาหนดสั ตว์ ชนิดอืน่ ตามกฎหมายว่ าด้ วยโรคระบาดสั ตว์
พ.ศ.2546
ข้ อ 2 ให้ สัตว์ ดงั ต่ อไปนีเ้ ป็ นสั ตว์ ชนิดอืน่ ตามมาตรา 4
1. กบ
13.ตะพาบนา้
25.วัวแดงหรือวัวดาหรือวัวเพาะ
2. กระจงหรือไก้
14. เต่ า
26. สมเสร็จหรือผสมเสร็จ
3. กระซู่
15. ทรายหรือเนือ้ ทรายหรือตามะแน 27. สมันหรือเนือ้ สมัน
4. กระทิงหรือเมย 16. นากหญ้ า
28. สิ งโต
5. กวาง
17. นางอายหรือลิงลม
29. เสื อ
6. กวางผา
18. ปลา
30. หมี
7. กุ้ง
19. ปู
34. หมูป่า
8. กูปรีหรือโคไพร 20. แมวป่ า
32. หอย
9. ควายป่ า
21. ยีราฟ
33. อีกวั น่ า
10. ค่ าง
22. แรด
34. อีเก้ งหรือฟาน
11. จระเข้
23. ละองหรือละมัง่
35. อูฐ
12.จิงโจ้
24. เลียงผาหรือเยียงหรือโคราหรือกูรา 36. ฮิปโปโปเตมัส

กฎกระทรวง
ว่ าด้ วยโรคระบาดสั ตว์ เพิม่ เติม
พ.ศ. 2547
ข้ อ 2 ให้ เพิม่ โรคดังต่ อไปนีเ้ ป็ นโรคระบาดตามมาตรา 4
1. กาฬโรคเป็ ด
2. กาฬโรคแอฟริกาในม้ า
3. โรคไข้ หวัดนก
4. โรคไข้ หวัดใหญ่ ม้า
5. โรคไข้ เห็บม้ า
6. โรคเคเอชวี
7. โรคเครฟิ ชเพลก
8. โรคเซปทิซีเมียคิวทาเนียสอัลเซอเรทิฟ
9. โรคแซลโมเนลลา
10. โรคดูรีน
11. โรคตัวแดงดวงขาว
12. โรคทริคเิ นลลา
13. โรคทีเอส
14. โรคเททระฮีดรัลแบคูโลไวรัส

15. โรคนิวคาสเซิล
16. โรคโนดาไวรัส
17. โรคบรูเซลลา
18. โรคบีเคดี
19. โรคโบนาเมีย
20. โรคปากอักเสบพุพอง
21.โรคฝี ดาษจระเข้
22. โรคฝี ดาษม้ า
23. โรคพิษสุ นัขบ้ า
24. โรคเพอร์ คนิ ซัส
25. โรคโพรงจมูกและปอดอักเสบในม้ า
26. โรคมดลูกอักเสบติดต่ อในม้ า
27. โรคมาร์ ที่เลีย
28. โรคไมโครไซทอส

ข้ อ 2 ให้ เพิม่ โรคดังต่ อไปนีเ้ ป็ นโรคระบาดตามมาตรา 4 (ต่ อ)
29. โรคเรื้อนม้ า
30. โรคเลปโทสไปรา
31. โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้ า
32. โรควัวบ้ า
33. โรควีเอชเอส
34. โรคสเตรปโทคอกคัสในสั ตว์ นา้
35. โรคสมองและไขสั นหลังอักเสบในม้ า
36. โรคสมองและไขสั นหลังอักเสบเวเนซู เอลาในม้ า
37. โรคสมองอักเสบญีป่ ุ่ น
38. โรคสมองอักเสบนิปาห์
39. โรคหลอดเลือดแดงอักเสบติดเชื้อในม้ า
40. โรคหัวเหลือง
41. โรคอาร์ เอสไอวี

42. โรคอียูเอ
43. โรคอีเอเอ็นวี
44. โรคเอชพีวี
45. โรคเอ็มบีวี
46. โรคเอ็มเอสเอกซ์
47. โรคเอสวีซีวี
48. โรคโอเอ็มวี
49. โรคไอริโดไวรัส
50. โรคไอเอชเอชเอ็นวี
51. โรคไอเอชเอ็นวี
52. วัณโรค

จากข้ อมูลการเกิดโรคระบาดทีผ่ ่ านมา ปัจจัยทีส่ าคัญทีส่ ุ ดทีท่ าให้ โรคระบาด
แพร่ กระจายไปได้ อย่ างรวดเร็ว คือ การเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ และซากสั ตว์ ที่เป็ น
พาหะของโรคจากท้ องทีห่ นึ่งไปยังอีกท้ องทีห่ นึ่ง

การเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ และซากสั ตว์ แบ่ งเป็ น 2 ลักษณะ
การเคลื่อนย้ายสัตว์หรื อซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร
การเคลื่อนย้ายสัตว์หรื อซากสัตว์ระหว่างประเทศ

การเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ หรือซากสั ตว์ ภายในราชอาณาจักร แบ่ งเป็ น 4 ประเภท
1.การเคลื่อนย้ายสัตว์หรื อซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด
2.การเคลื่อนย้ายสัตว์หรื อซากสัตว์ภายใน-เข้า-ออก เขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามี
โรคระบาด หรื อเขตโรคระบาดชัว่ คราว
3.การเคลื่อนย้ายสัตว์หรื อซากสัตว์เข้าใน หรื อผ่านเขตปลอดโรคระบาด
4.การเคลื่อนย้ายสัตว์หรื อซากสัตว์ภายในหรื อระหว่างเขตปลอดโรคระบาด

เขตปลอดโรคระบาด
1.เขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้ าเปื่ อย
พื้นที่ภาคใต้ (เขต8,9) ประกอบด้วย 12 จังหวัด คือ สุ ราษฎร์ธานี ,พังงา
นครศรี ธรรมราช,กระบี่,ตรัง,ภูเก็ต,พัทลุง,สงขลา,สตูล,ปัตตานี,ยะลาและนราธิวาส
พื้นที่ในภาคตะวันออก (เขต 2) ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ นครนายก,
ปราจีนบุรี,ตราด,สระแก้ว,จันทบุรี,ระยอง,ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา
2.เขตปลอดโรคระบาดชนิดโรครินเดอร์ เปสต์
ประกอบด้วย 12 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ (เขต8,9) คือ สุ ราษฎร์ธานี ,พังงา
นครศรี ธรรมราช, กระบี่,ตรัง,ภูเก็ต,พัทลุง,สงขลา,สตูล,ปัตตานี,ยะลาและนราธิวาส
3.ทุกจังหวัดในประเทศในประเทศไทยเป็ นเขตปลอดโรคระบาดชนิดโรคไข้ หวัดนก

การเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ -ซากสั ตว์
(การเคลือ่ นย้ ายไปยังท้ องทีต่ ่ างจังหวัดทั่วไป)
สั ตว์ แพทย์ประจาท้ องที่ต้นทาง
รับคาขออนุญาต
ตรวจสอบ
1.สั ตว์ หรือซากสั ตว์ ไม่ มาจากแหล่ งทีม่ โี รคระบาดหรือสงสั ยว่ ามีโรคระบาด
2.ผู้ขออนุญาตไม่ เคยมีประวัติความบกพร่ องหรือกระทาผิดเงือ่ นไขในใบอนุญาตหรือการตรวจรับสั ตว์ หรือ
ซากสั ตว์
3.สั ตว์ หรือซากสั ตว์ ไม่ แสดงพยาธิสภาพของโรคระบาด

สั ตว์

1. ฉี ดวัคซีน FMD หรื อวัคซีนอื่นตามที่พิจารณาหรื อ
ตามที่กรมกาหนดให้แก่โค กระบือ แพะ แกะ และสุ กร
กรณี สตั ว์ชนิดอื่นเป็ นไปตามกรมปศุสตั ว์กาหนด
2. สัตวแพทย์ผฉู้ ี ดทาหลักฐาน (บัตรประจาตัวสัตว์NID)
3. ติดตามหมายเลขประจาตัวสัตว์(NID)
4.เลี้ยงสัตว์ไว้ที่เดิมไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน หลังฉี ดวัคซีน

สัตว์น้ นั เคยได้รับวัคซี นมาแล้วเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 10 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน ให้
1.ออกหนังสื อรับรองการฉี ดวัคซีน(บัตร
ประจาตัวสัตว์NID)
2.ติดหมายเลขประจาตัวสัตว์(NID)

สั ตว์ ปกติ,ซากสั ตว์

-

แจ้ งท้ องทีป่ ลายทางทราบ
ควบคุมการนาสั ตว์ หรือซากสั ตว์ ขนึ้ ยานพาหนะ
ทาลายเชื้อโรคระบาด

ออกใบอนุญาตทางระบบ E-Service

สั ตวแพทย์ ประจาท้ องทีป่ ลายทาง
หรือสั ตวแพทย์ ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์เมื่อไปถึงผ่านทางระบบ E-Service

ตรวจพบสั ตว์ หรือซากสั ตว์

-

บันทึกงานการในใบตอบรับสั ตว์ ผ่านระบบ
E-Service
ส่ งคืนใบตอบรับไปยังต้ นทางผ่ านระบบ
E-Service
หากพบเป็ นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดหรือ
มีเหตุอนั ควรสงสั ยว่ าเป็ นโรคระบาดให้ รายงาน
1.ปศุสัตว์ จังหวัดต้ นทาง
2.ปศุสัตว์ เขตต้ นทาง
3.ปศุสัตว์ เขตปลายทาง
และพิจารณาทาลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ต่อไป

ตรวจไม่ พบสั ตว์ หรือซากสั ตว์ ตาม
กาหนดและช่ วงเช้ าในวันถัดไปอีก 1 วัน
- สอบสวนหาสาเหตุและข้ อเท็จจริง
- ติดต่ อขอสาเนาหลักฐานการ
อนุญาตยังต้ นทาง
- มีมูลความผิดให้ ร้องทุกข์ กล่ าวโทษ
ต่ อพนักงานสอบสวน
- รายงานผู้บงั คับบัญชา

การเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ -ซากสั ตว์
(การเคลือ่ นย้ายภายใน-เข้า-ออก เขตโรคระบาด สงสัยว่ามีโรคระบาด หรือ โรคระบาดชั่วคราว)
สั ตวแพทย์ ประจาท้ องที่ หรือสั ตวแพทย์ ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ ควบคุมโรค
รับคาขออนุญาต

ตรวจสอบ
1.สั ตว์ หรือซากสั ตว์ ไม่ มาจากจุดทีม่ โี รคระบาด
2.ผู้ขออนุญาตไม่ เคยมีประวัติความบกพร่ องหรือกระทาผิดเงือ่ นไขใน
ใบอนุญาตหรือการตอบรับสั ตว์ หรือซากสั ตว์ ในการเคลือ่ นย้ ายครั้งก่ อนๆ
3.สั ตว์ หรือซากสั ตว์ ไม่ แสดงพยาธิสภาพของโรคระบาด

สั ตว์

1) ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคชนิดเดียวกันกับโรคระบาดทีร่ ะบุ
2) สั ตวแพทย์ ผู้ฉีดทาหลักฐานการฉีดวัคซีน (บัตรประจาตัวสั ตว์ NID)
3) ติดหมายเลขประจาตัวสั ตว์ (NID)
4) กักสั ตว์ ดูอาการไม่ น้อยกว่ า 21 วัน นับถัดจากวันทีฉ่ ีดวัคซีนเป็ นต้ นไป
5) กรณีพนื้ ทีอ่ าเภอชายแดนทีม่ ปี ระกาศเป็ นเขตสงสั ยว่ ามีโรคระบาด และไม่ พบว่ ามีโรคระบาดเกิดขึน้ ให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ การเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ หรือซากสั ตว์ ไปยังท้ องทีต่ ่ าจังหวัดทัว่ ไป

สั ตว์ ปกติ,ซากสั ตว์

-

แจ้ งปลายทางทราบ
ควบคุมสั ตว์ หรือซากสั ตว์ ขนึ้ ยานพาหนะ
ทาลายเชื้อโรคระบาด

- สั ตวแพทย์ ประจาท้ องทีอ่ อกใบอนุญาต(ร.4) ไปยังท้ องทีต่ ่ างจังหวัดหรือออกหนังสื ออนุญาต
(ร.3)กรณีเคลือ่ นย้ ายภายในจังหวัดทางระบบ E- Service
- สั ตวแพทย์ ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ ควบคุมโรคระบาดออกหนังสื ออนุญาต(ร.3)กรณีเคลือ่ นย้ าย
ภายในจังหวัดทางระบบ E-Service

สั ตวแพทย์ ประจาท้ องทีป่ ลายทาง
หรือสั ตวแพทย์ ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์เมื่อไปถึงผ่านทางระบบ E-Service

ตรวจพบสั ตว์ หรือซากสั ตว์

-

บันทึกงานการการในใบตอบรับผ่ านระบบ E-Service
ส่ งคืนใบตอบรับไปยังต้ นทางผ่ านระบบ E-Service
หากพบเป็ นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดหรือมี
เหตุอนั ควรสงสั ยว่ าเป็ นโรคระบาดให้ รายงาน
1.ปศุสัตว์ จังหวัดต้ นทาง
2.ปศุสัตว์ เขตต้ นทาง
3.ปศุสัตว์ เขตปลายทาง
และพิจารณาทาลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ต่อไป

ตรวจไม่ พบสั ตว์ หรือซากสั ตว์ ตาม
กาหนดและช่ วงเช้ าในวันถัดไปอีก 1 วัน
- สอบสวนหาสาเหตุและข้ อเท็จจริง
- ติดต่ อขอสาเนาหลักฐานการ
อนุญาตยังต้ นทาง
- มีมูลความผิดให้ ร้องทุกข์ กล่ าวโทษ
ต่ อพนักงานแบบกวน
- รายงานผู้บงั คับบัญชา

การเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ -ซากสั ตว์
(การเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ เข้ าใน หรือผ่ านเขตปลอดโรคระบาด)
สั ตวแพทย์ ประจาท้ องทีต่ ้ นทาง
สั ตว์
(โค,กระบือ,แพะ,แกะ,สุ กร)
ตรวจสอบ
1.สั ตว์ ลกั ษณะดีเหมาะสาหรับปรับปรุงพันธุ์
2.มีหนังสื อรับรองสถานกักกันสั ตว์ จากปศุสัตว์ จังหวัดปลายทาง
3.บริเวณทีม่ าในรัศมี 20 กิโลเมตร ต้ องไม่ มกี ารระบาดของโรคตลอดระยะเวลา 3 เดือนทีผ่ ่ านมา
4.ผู้ขออนุญาตไม่ เคยมีประวัติความบกพร่ องหรือกระทาผิดเงือ่ นไขในใบอนุญาตเคลือ่ นย้ าย
5.สั ตว์ ไม่ แสดงพยาธิสภาพของโรคระบาด

สั ตว์ (ต่ อ)
(โค,กระบือ,แพะ,แกะ,สุ กร)
ดาเนินการ
1.หากเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ เพือ่ การค้ า ต้ องบันทึกหมายเลขและสถานทีน่ ายทะเบียนออกใบอนุญาตเพือ่ การค้ าไว้
ในใบคาขออนุญาต
2.สั ตว์ ไม่ แสดงพยาธิสภาพของโรคระบาด
3.ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคปากและเท้ าเปื่ อยให้ แก่ สัตว์ ทุกตัว และทาหลักฐานการฉีดวัคซีน(บัตรประจาตัวสั ตว์
NID)
4.ติดหมายเลขประจาตัวสั ตว์ (NID)
5.กักสั ตว์ ไว้ ดูอาการ ณ สถานกักของกรมปศุสัตว์ หรือทีก่ รมปศุสัตว์ รับรอง
5.1 เข้ าเขต8,9 กักไม่ น้อยกว่ า 21 วัน นับถัดจากวันทีฉ่ ีดวัคซีน
- ต้ องมีผลตรวจโรค Brucellosis ในกรณี แพะ,แกะ ไม่ เกิน 90 วันนับตั้งแต่ เก็บตัวอย่ าง
5.2 เข้ าเขต2 กักไม่ น้อยกว่ า 7 วัน นับถัดจากวันที่ฉีดวัคซีน
- ต้ องมีผลตรวจโรค Brucellosis ในกรณี แพะ,แกะ ไม่ เกิน 90 วันนับตั้งแต่ เก็บตัวอย่ าง
- ต้ องมีผลตรวจ NSP เป็ นผลลบภายในระยะเวลาไม่ เกิน 90 วัน นับตั้งแต่ เก็บตัวอย่ าง หรือ
หนังสื อรับรองฟาร์ มปลอดโรคปากและเท้ าเปื่ อย

สั ตว์ (ต่ อ)
(โค,กระบือ,แพะ,แกะ,สุ กร)
6.ในวันถัดจากวันทีน่ าสั ตว์ เข้ ากักให้ ส่งสาเนาคาขออนุญาตหรือรับรองสถานทีก่ กั กันสั ตว์ และรายงาน
วันทีค่ รบกาหนดการกัก ให้ อธิบดีหรือสั ตวแพทย์ ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบ
7.บันทึกผลการตรวจโรคระบาดและอาการของสถานทีก่ กั อย่ างต่ อเนื่อง
สัตว์ปกติ

1.รายงานผลการปฏิบตั ิงานพร้ อมความเห็นให้ อธิบดีหรือสั ตว์ แพทย์ ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบเพือ่ พิจารณา
2.แจ้ งปลายทางทราบ
3.ควบคุมการนาสั ตว์ ขนึ้ ยานพาหนะ
4.ทาลายเชื้อโรคระบาด
อนุญาตโดยอธิบดีหรือสั ตวแพทย์ ทอี่ ธิบดีมอบหมาย
ท้ องทีป่ ลายทาง

เคลือ่ นย้ ายสั ตว์ ให้ หมดภายใน 15 วัน

กักสั ตว์ ในสถานกักกันสั ตว์ ปลายทางเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่ า 3 วัน นับถัดจากวันทีส่ ั ตว์ มาถึงและตอบรับสั ตว์
ผ่ านระบบ E-Service

สั ตวแพทย์ ประจาท้ องทีต่ ้ นทาง

ซากสั ตว์
(ซากโค,กระบือ,แพะ,แกะ,สุ กร)

กรณีนาซากสั ตว์ ประเภทเนือ้ เพือ่ ไปบริโภค
1.จะต้ องเป็ นซากไม่ ใช่ มาจากแหล่ งโรคระบาด
2.ชาแหละจากโรงฆ่ าสั ตว์ ทสี่ ั ตวแพทย์ ซึ่งอธิบายมอบหมายรับรอง
3.ซากสั ตว์ ผ่านการตรวจจากสั ตวแพทย์ ซึ่งอธิบายมอบหมายและมีหนังสื อรับรอง
4.สถานทีต่ ัดแต่ ง บรรจุหีบห่ อ และเก็บรักษาซากสั ตว์ ได้ รับการรับรองจากวัตวแพทย์ ซึ่งอธิบดีปศุสัตว์
มอบหมาย
5.ผู้ขออนุญาตไม่ เคยมีประวัติความบกพร่ องหรือกระทาผิดเงือ่ นไขในใบอนุญาตเคลือ่ นย้ าย

ซากสั ตว์ (ต่ อ)
(ซากโค,กระบือ,แพะ,แกะ,สุ กร)

1.รายงานผลการปฏิบตั ิพร้ อมความเห็นให้ อธิบดีหรือสั ตวแพทย์ ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบ
เพือ่ พิจารณาอนุญาต
2.แจ้ งท้ องทีป่ ลายทางทราบ
3.ควบคุมการนาซากสั ตว์ ขนึ้ -ลงยานพาหนะ
4.ทาลายเชื้อโรคระบาด

อนุญาตโดยอธิบดีหรือสั ตวแพทย์ ทอี่ ธิบดีมอบหมาย

การเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ -ซากสั ตว์
(การเคลือ่ นย้ายสั ตว์ หรือซากสั ตว์ ภายในหรือระหว่ างเขตปลอดโรคระบาด)
1.การขอและการอนุญาตให้ นาสั ตว์ หรือซากสั ตว์ จากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดอืน่ ภายในพืน้ ที่
ประกาศเขตปลอดโรคระบาดเดียวกัน ให้ ดาเนินการเหมือนการเคลือ่ นย้ ายไปยังท้ องที่
ต่ างจังหวัดทั่วไป แต่ การฉีดวัคซีนและการกักสั ตว์ ให้ สัตว์ ประจาท้ องที่เป็ นผู้พจิ ารณา
2.จังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ เคลือ่ นย้ ายสั ตว์ ไปจังหวัดภายในเขต 8,9 ให้ กกั ดูอาการเป็ น
เวลาไม่ น้อยกว่ า 10 วัน ถ้ าเป็ นโค กระบือและสุ กรที่นาไปเพือ่ การค้ าให้ พจิ ารณาเฉพาะจาก
ฟาร์ มที่กรมปศุสัตว์ รับรอง
3.หารเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ หรือซากสั ตว์ ไปยังเขตปลอดโรคระบาดแห่ งอื่น โดยผ่ านพืน้ ที่ที่ไม่ ได้
ประกาศเป็ นเขตปลอดโรคระบาด ให้ ดาเนินการเหมือนการเคลือ่ นย้ ายสั ตว์ เข้ าใน หรือผ่ านเขต
ปลอดโรคระบาด

