
หลักเกณฑ์การรับรองสถานกักกันโคเนื้อ 
เพื่อการส่งประเทศลาว
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่าสถานกักกันสัตว์ 
มีองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานตามที่กรมปศุสัตว์ กําหนด จํานวน 4 ข้อ ได้แก่

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาว่าสถานกักกันสัตว์มีองค์ประกอบอื่นๆตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด ซึ่งมีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ดีหรือไม่อย่างไร แล้วให้คะแนนตามดุลยพินิจและความเป็นจริง 

1. ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน โรงฆ่าสัตว์และแหล่งเลี้ยงสัตว์ชนิด
เดียวกันกับสัตว์ที่จะนําเข้ากัก เป็นระยะทางอย่างน้อย 3 กิโลเมตร

1. ตั้งอยู่ห่างจากตลาด
นัดค้าสัตว์และโรงฆ่า

สัตว์กีบคู่ไม่ 
น้อยกว่า 5 กิโลเมตร

4. มีการบําบัด กําจัดของ

เสียในพื้นที่

3. มีระบบป้องกัน กํา

จัดเชื้อโรคที่ยาน

พาหนะ บุคคล  

อุปกรณ์ต่างๆที่ผ่าน

เข้าออกพื้นที่

 2. มีรั้วล้อมรอบ แข็ง

แรง ป้องกันสัตว์ เช่น 

สุนัข ไม่ให้ผ่านเข้ามาใน

บริเวณพื้นที่ได้

2. มีรั้วชั้นที่สองสําหรับแบ่งเขตพื้นที่อาคารสํานักงาน
หรือบ้านพักคนงานออกจากเขตพื้นที่ตั้ง โรงเรือนหรือ
คอกที่จะใช้ในการกักกันสัตว์

3. บริเวณประตูทางเข้า-ออกของสถานกักกันสัตว์ 
มีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะ และบุคคล

จุดพ่นยาฆ่าเชื้อ

4. มีอุปกรณ์และวิธีการบังคับสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงสําหรับใช้
ตรวจอาการ หรือปฏิบัติการใดๆกับตัวสัตว์ 5.มีห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและมีชุดเครื่องแต่งกายเฉพาะ 

ให้ผู้ปฏิบัติงาน

6. มีโรงเรือนหรือสถานที่สําหรับเก็บอาหารสัตว์ที่สามารถป้องกันสัตว์จํา
พวก นก หนูไม่ให้เข้าไปกัดแทะ อาหารสัตว์และสามารถป้องกันอาหารสัตว์
จากละอองฝนได้ 

7. หน้าทางเข้าคอกกัก มีอ่างใส่น้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับจุ่ม
รองเท้าและอ่างล้างมือพร้อมสบู่สําหรับผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน

8.มีสถานที่และวิธีการกําจัดของเสีย

9. มีแหล่งน้ําสะอาดสําหรับใช้เลี้ยงสัตว์มีการตรวจสอบ
คุณภาพของน้ําเป็นระยะ

10. โรงเรือนหรือคอกที่จะใช้กักกันสัตว์มีความเหมาะสม ห่างจากแนวรั้ว
ชั้นนอกไม่น้อยกว่า 20 เมตร แต่ละหลังตั้งอยู่ห่างจากกันไม่น้อยกว่า 
10 เมตร สัตว์อยู่ได้ไม่แออัด ขนาดคอก ดังนี้ โค ลูกโค ควรเป็นคอก
ยกพื้นขังเดี่ยว ขนาด 14 ตารางเมตร/ตัว โครุ่น ขนาด 5 ตารางเมตร/
ตัว โคเนื้อ ขนาด 7 ตารางเมตร/ตัว

11. มีเอกสารบันทึกอาการของสัตว์และการดําเนินการใดๆต่อสัตว์ 
ในระหว่างที่ถูกกักกัน เก็บรักษาไว้เป็น หลักฐานให้สัตวแพทย์ของ 
กรมปศุสัตว์ตรวจสอบได้ 

12. มีสัตวแพทย์ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้เวชภัณฑ์ 
และการให้อาหารในระหว่างการกักกันสัตว์

13. มีบุคคลทําหน้าที่ดูแลสัตว์ในระหว่างการกักกัน โดยบุคคลดังกล่าวควรมีที่พักอาศัยอยู่ในส่วนที่จัดไว้ สําหรับ
เป็นที่พักอาศัยของคน ไม่ควรอาศัยอยู่ในส่วนที่จัดไว้สําหรับเป็นที่ตั้งของคอกกักหรือโรงเรือนกักกันสัตว์ 
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หมายเหตุ 
สถานกักกันสัตว์ที่ผ่านการตรวจรับรองจะต้องมีองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วนตามที่กรมปศุสัตว์กําหนดทั้ง 4 ข้อ ส่วน
การตัดสินว่าจะมีอายุการรับรองเท่าใดนั้น ให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยจากแบบ ต.ร.2 โดยหากคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60-79 คะแนน ให้
มีอายุการรับรอง 90 วัน หากคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 80-100 คะแนน ให้มีอายุการรับรอง 1 ปี

3 km



จุดพ่นยาฆ่าเชื้อ

ประตูเข้า ประตูออก

โรงสัตว์ป่วย

โรงเก็บ 
อาหารสัตว์

สํานักงาน

คอกปฏิบัติการ

บ่อจุ่มนํ้ายาฆ่าเชื้อ

บ่อนํ้า

บ้านพัก

ห้องเปลี่ยนชุด
คอกสัตว์

10 เมตร

10 เมตร

10 เมตร

10 เมตร

20 เมตร

พื้นที่เก็บของเสีย

จุดพ่นยาฆ่าเชื้อ

แผนผังสถานกักกันสัตว์
โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7

10 เมตร



หลักเกณฑ์การรับรองสถานกักกันโคเนื้อ 
เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่าสถานกักกันสัตว์ 
มีองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานตามที่กรมปศุสัตว์ กําหนด จํานวน 4 ข้อ ได้แก่

1. ตั้งอยู่ห่างจากตลาดนัด 
ค้าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์กีบคู่ 
ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร

 2. มีรั้วล้อมรอบ แข็งแรง 
ป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข ไม่ให้ผ่าน
เข้ามาในบริเวณพื้นที่ได้

3. มีระบบป้องกัน กําจัดเชื้อโรคที่
ยานพาหนะ บุคคล  
อุปกรณ์ต่างๆที่ผ่านเข้าออกพื้นที่

4. มีการบําบัด กําจัด 
ของเสียในพื้นที่

3 km

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาว่าสถานกักกันสัตว์มีองค์ประกอบอื่นๆตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด ซึ่งมีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ดีหรือไม่อย่างไร แล้วให้คะแนนตามดุลยพินิจและความเป็นจริง 

ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน โรงฆ่า
สัตว์และแหล่งเลี้ยงสัตว์ชนิด
เดียวกันกับสัตว์ที่จะนําเข้ากัก เป็น
ระยะทางอย่างน้อย 3 กิโลเมตร

1

บ้านพัก

สํานักงาน

จุดพ่นยาฆ่าเชื้อ

คอกปฏิบัติการ

ประตูเข้า ประตูออกบริเวณประตูทางเข้า-ออกของ 
สถานกักกันสัตว์มีการพ่นน้ํายา
ฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะ และบุคคล

มีรั้วชั้นที่สองสําหรับแบ่งเขตพื้นที่อาคารสํานักงาน
หรือบ้านพักคนงานออกจากเขตพื้นที่ตั้ง โรงเรือน
หรือคอกที่จะใช้ในการกักกันสัตว์

2

3

สถานกักกันสัตว์

มีอุปกรณ์และวิธีการบังคับสัตว์ 
ที่มั่นคงแข็งแรง 

สําหรับใช้ตรวจอาการ  
หรือปฏิบัติการใดๆกับตัวสัตว์ 

4

10 เมตร

10 เมตร

คอกสัตว์

ห้องเปลี่ยนชุด
มีห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและมี
ชุดเครื่องแต่งกายเฉพาะ 
ให้ผู้ปฏิบัติงาน

5

มีโรงเรือนหรือสถานที่สําหรับเก็บอาหารสัตว์ที่สามารถป้องกันสัตว์จําพวก นก หนู
ไม่ให้เข้าไปกัดแทะ อาหารสัตว์และสามารถป้องกันอาหารสัตว์จากละอองฝนได้ 

หน้าทางเข้าคอกกัก มีอ่างใส่น้ํายาฆ่าเชื้อโรค
สําหรับจุ่มรองเท้าและอ่างล้างมือพร้อมสบู่
สําหรับผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน

6

โรงเก็บ 
อาหารสัตว์

7

มีสถานที่และวิธีการกําจัดของเสีย
8

มีแหล่งน้ําสะอาดสําหรับใช้
เลี้ยงสัตว์มีการตรวจสอบ
คุณภาพของน้ําเป็นระยะ

9

โรงเรือนหรือคอกที่จะใช้กักกันสัตว์มีความเหมาะสม ห่างจากแนวรั้ว 
ชั้นนอกไม่น้อยกว่า 20 เมตร แต่ละหลังตั้งอยู่ห่างจากกันไม่น้อยกว่า  
10 เมตร สัตว์อยู่ได้ไม่แออัด

20 เมตร

10

มีสัตวแพทย์ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้เวชภัณฑ์ 
และการให้อาหารในระหว่างการกักกันสัตว์

มีเอกสารบันทึกอาการของสัตว์และการดําเนินการใดๆต่อสัตว์ 
ในระหว่างที่ถูกกักกัน เก็บรักษาไว้เป็น หลักฐานให้สัตวแพทย์ของ 
กรมปศุสัตว์ตรวจสอบได้ 

11

12

มีบุคคลทําหน้าที่ดูแลสัตว์ในระหว่างการกักกัน โดยบุคคลดังกล่าวควรมีที่พักอาศัยอยู่ในส่วนที่จัดไว้ สําหรับเป็น
ที่พักอาศัยของคน ไม่ควรอาศัยอยู่ในส่วนที่จัดไว้สําหรับเป็นที่ตั้งของคอกกักหรือโรงเรือนกักกันสัตว์ 

13

ลูกโคคอกยกพื้นขังเดี่ยว ขนาด 14 ตารางเมตร/ตัว  
โครุ่น ขนาด 5 ตารางเมตร/ตัว  
โคเนื้อ ขนาด 7 ตารางเมตร/ตัว

การรับรอง  

ต้องผ่านเกณฑ์ ทั้ง 4 ข้อ 

อายุการรับรอง ให้พิจารณาจาก

คะแนนเฉลี่ยจากแบบ ต.ร.2 โดยหาก

คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60-79 คะแนน 

ให้มีอายุการรับรอง 90 วัน หาก

คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 80-100 

คะแนน ให้มีอายุการรับรอง 1 ปี

โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7



หลักเกณฑ์การรับรองสถานกักกันโคเนื้อ 
เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่าสถานกักกันสัตว์ 
มีองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานตามที่กรมปศุสัตว์ กําหนด จํานวน 4 ข้อ ได้แก่

1. ตั้งอยู่ห่างจากตลาดนัด 
ค้าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์กีบคู่ 
ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร

 2. มีรั้วล้อมรอบ แข็งแรง 
ป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข ไม่ให้ผ่าน
เข้ามาในบริเวณพื้นที่ได้

3. มีระบบป้องกัน กําจัดเชื้อโรคที่
ยานพาหนะ บุคคล  
อุปกรณ์ต่างๆที่ผ่านเข้าออกพื้นที่

4. มีการบําบัด กําจัด 
ของเสียในพื้นที่

3 km

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาว่าสถานกักกันสัตว์มีองค์ประกอบอื่นๆตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด ซึ่งมีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ดีหรือไม่อย่างไร แล้วให้คะแนนตามดุลยพินิจและความเป็นจริง 

ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน โรงฆ่า
สัตว์และแหล่งเลี้ยงสัตว์ชนิด
เดียวกันกับสัตว์ที่จะนําเข้ากัก เป็น
ระยะทางอย่างน้อย 3 กิโลเมตร

1

บ้านพัก

สํานักงาน

จุดพ่นยาฆ่าเชื้อ

คอกปฏิบัติการ

ประตูเข้า ประตูออกบริเวณประตูทางเข้า-ออกของ 
สถานกักกันสัตว์มีการพ่นน้ํายา
ฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะ และบุคคล

มีรั้วชั้นที่สองสําหรับแบ่งเขตพื้นที่อาคารสํานักงาน
หรือบ้านพักคนงานออกจากเขตพื้นที่ตั้ง โรงเรือน
หรือคอกที่จะใช้ในการกักกันสัตว์

2

3

สถานกักกันสัตว์

มีอุปกรณ์และวิธีการบังคับสัตว์ 
ที่มั่นคงแข็งแรง 

สําหรับใช้ตรวจอาการ  
หรือปฏิบัติการใดๆกับตัวสัตว์ 

4

10 เมตร

10 เมตร

คอกสัตว์

ห้องเปลี่ยนชุด
มีห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและมี
ชุดเครื่องแต่งกายเฉพาะ 
ให้ผู้ปฏิบัติงาน

5

มีโรงเรือนหรือสถานที่สําหรับเก็บอาหารสัตว์ที่สามารถป้องกันสัตว์จําพวก นก หนู
ไม่ให้เข้าไปกัดแทะ อาหารสัตว์และสามารถป้องกันอาหารสัตว์จากละอองฝนได้ 

หน้าทางเข้าคอกกัก มีอ่างใส่น้ํายาฆ่าเชื้อโรค
สําหรับจุ่มรองเท้าและอ่างล้างมือพร้อมสบู่
สําหรับผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน

6

โรงเก็บ 
อาหารสัตว์

7

มีสถานที่และวิธีการกําจัดของเสีย
8

มีแหล่งน้ําสะอาดสําหรับใช้
เลี้ยงสัตว์มีการตรวจสอบ
คุณภาพของน้ําเป็นระยะ

9

โรงเรือนหรือคอกที่จะใช้กักกันสัตว์มีความเหมาะสม ห่างจากแนวรั้ว 
ชั้นนอกไม่น้อยกว่า 20 เมตร แต่ละหลังตั้งอยู่ห่างจากกันไม่น้อยกว่า  
10 เมตร สัตว์อยู่ได้ไม่แออัด

20 เมตร

10

มีสัตวแพทย์ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้เวชภัณฑ์ 
และการให้อาหารในระหว่างการกักกันสัตว์

มีเอกสารบันทึกอาการของสัตว์และการดําเนินการใดๆต่อสัตว์ 
ในระหว่างที่ถูกกักกัน เก็บรักษาไว้เป็น หลักฐานให้สัตวแพทย์ของ 
กรมปศุสัตว์ตรวจสอบได้ 

11

12

มีบุคคลทําหน้าที่ดูแลสัตว์ในระหว่างการกักกัน โดยบุคคลดังกล่าวควรมีที่พักอาศัยอยู่ในส่วนที่จัดไว้ สําหรับเป็น
ที่พักอาศัยของคน ไม่ควรอาศัยอยู่ในส่วนที่จัดไว้สําหรับเป็นที่ตั้งของคอกกักหรือโรงเรือนกักกันสัตว์ 

13

ลูกโคคอกยกพื้นขังเดี่ยว ขนาด 14 ตารางเมตร/ตัว  
โครุ่น ขนาด 5 ตารางเมตร/ตัว  
โคเนื้อ ขนาด 7 ตารางเมตร/ตัว

การรับรอง  

ต้องผ่านเกณฑ์ ทั้ง 4 ข้อ 

อายุการรับรอง ให้พิจารณาจาก

คะแนนเฉลี่ยจากแบบ ต.ร.2 โดยหาก

คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60-79 คะแนน 

ให้มีอายุการรับรอง 90 วัน หาก

คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 80-100 

คะแนน ให้มีอายุการรับรอง 1 ปี

โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
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