
สรุปการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 7  
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 



กฎหมาย ระเบียบ ประกาศกรมปศุสัตว์ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 
    1. พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
    2. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต 
การตรวจโรค และท าลายเชื้อโรค ในการน าสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอ่ืน พ.ศ. 2558 (มาตรา 34 พ.ร.บ.
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558)  
    3. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด 
หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและ เท้าเปื่อย ในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. 2558 และเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (มาตรา18 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558)  
    4. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด 
ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 (มาตรา 18 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558) 
    5. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรค
ระบาดชั่วคราวเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด พ.ศ. 2559  (มาตรา 22 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ.2558) 
 

 

 



กฎหมาย ระเบียบ ประกาศกรมปศุสัตว์ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
     6. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร    
ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 
     7. หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ.0610.03/ว29454 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564 เรื่อง แนวทางการด าเนินการ      
ตามระเบียบ ฯ 
    8. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมู
ป่าเข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ลงราชกิจจา 
วันที่ 8 ธันวาคม 2564)  
    9. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมู
ป่าเข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ลงราชกิจจา วันที่ 8 มิถุนายน 2565)  
   10. ร่าง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การน าสุกร หรือหมูป่า เข้ามาเลี้ยงใหม่ พ.ศ. 2565 (อยู่
ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



ขอบเขต/ 
ประเภทฟาร์ม 

ในจังหวัด 
(ระเบียบข้อ 6) 

ในเขต 
(ระเบียบข้อ 7) 

ข้ามเขต 
(ระเบียบข้อ 8) 

compartment ใบรับรองฟาร์ม ใบรับรองฟาร์ม 

ASF Free Farm ใบรับรองฟาร์ม ใบรับรองฟาร์ม 
1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน 
3.ผลแลบ 180วัน (ผลแลบตรวจติดตาม) 

1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ผลแลบ 365 วัน ( แก้ไขตาม ฉ.2 เดิม 360) 

GAP ใบรับรองฟาร์ม ใบรับรองฟาร์ม 
1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 
3.ผลแลบ 90 วัน 

GFM 
1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 

1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 
3.ผลแลบ 30 วัน 

ไม่ได้มาตรฐาน 
ใดๆ 

ไม่อนุญาต 

1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน 

1.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 
2.ผลแลบ 14 วัน 

ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน 

กร (3) กรณีฟาร์มปลายทางเคยพบความเสี่ยงสูง (แก้ไข ตาม ฉบับท่ี 3) “ ข้อ 9 (ค) กรณีฟาร์มปลายทางที่เคยด าเนินการลดความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฟาร์มปลายทางดังกล่าวต้องได้รับการรับรอง
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสม (GFM) หรือฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มสุกร (GAP) และด าเนินการพักเช้ือโรคมาแล้วเป็นระยะเวลาตามที่        
กรมปศสุัตว์ก าหนด” (ฉบับ ที่ 1 ระบุ ว่า ต้องเป็นฟาร์ม GAP เท่านั้น และก าหนดรายละเอียดการเก็บตัวอย่าง การทดลองน าสุกรเข้าเลี้ยง (sentinel) 

ระเบียบข้อ 9  
เงื่อนไขเพิ่มเติม 
กรณีเคลื่อนย้ายไปเลี้ยง 

(2) กรณีฟาร์มต้นทางเคยพบความเสี่ยงสูงมาก จะต้องท าลายสุกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน และต้องเก็บตัวอย่างสุกรที่ฟาร์มปลายทาง ชุดที่เคลื่อนย้าย โรงเรือน ละ 15 ตัวอย่าง  
ในวันที่ 1 และ 7 ภายหลังการลงเลี้ยง 

(5) เฉพาะกรณีเคลื่อนย้ายสุกรข้ามเขต ต้องมีหลักฐานการพ่นยาฆ่าเชื้อจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือด่านกักกันสัตว์ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน ต่อ เขตปศุสัตว์ 

(1) กรณีทั่วไป ฟาร์มปลายทางต้องได้รับการรับรอง GFM เป็นขั้นต่ า 

สรุป  ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การอนุญาต
เคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร 
ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายใน
เขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
พ.ศ. 2564 
 
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564  
มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชวีิตเพื่อเขา้โรงฆ่า หรือน าไปเลี้ยง 

(4) ใหส้ัตวแพทย์ประจ าท้องท่ีต้นทาง เขียนระบุว่า “ใบรายงานผลดังกล่าวสามารถใช้ได้กับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายเลขที่ใด  



แนวทางเพิ่มเติมตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ.0610.03/ว29454 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564 
เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามระเบียบ ฯ 

   1. คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธาน ปศุสัตว์อ าเภอ  
ทุกอ าเภอเป็นกรรมการ หน.กพส. เป็นกรรมการและเลขานุการ หน.กพค. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 

   2. ผู้ลงนามรับรองผลการประเมินความเสี่ยง (ฟาร์ม คอกขายกลาง) คือ 1) ปศุสัตว์จังหวัด 2) ผู้รักษาราชการ
แทนปศุสัตว์จังหวัด 3) ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด  

   3. กรณีสุกร ซากสุกร น าเข้าจากต่างประเทศ อนุโลมให้ใช้สถานกักกันสัตว์เอกชน หรือที่พักซากสัตว์เอกชน 
เป็นสถานที่ต้นทาง และใช้หนังสือรับรองสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ( Health Certification) 
(เฉพาะประเทศต้นทางที่ระบุว่าปลอดจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเท่านั้น) 

  4. กรณีจับกุมสุกร ไว้ที่ด่านกักกันสัตว์ อนุโลมให้สถานกักกันสัตว์เป็นฟาร์ม มีคะแนนความเสี่ยง 80 คะแนน 

  5. กรณีจับกุมซากสุกร ไวท้ี่พักซากสัตว์เอกชน อนุโลมให้ที่พักซากสัตว์นั้น เป็นท้องที่ต้นทาง 



แนวทางเพิ่มเติมตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ.0610.03/ว29454 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564 
เรื่อง แนวทางการด าเนนิการตามระเบียบ ฯ 

• ฟาร์ม GFM หรือ GAP ที่รอออกใบต่ออายุ ให้ ปศจ. ออกหนังสือยืนยันการต่ออายุ ให้มีอายุ    
ครั้งละ 1 เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง ติดต่อกัน 

• หนังสือรับรองการพ่นยาฆ่าเชื้อท าลายเชื้อโรค อนุโลมให้เขียนด้วยลายมือ หรือตราประทับ      
ในหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายได้ หรือ จะออกหนังสือรับรอง ฯ แยกต่างหาก ก็ได้ แต่ ต้อง         
1 )  ออก โดยสั ตวแพทย์ประจ าท้ อ งที่ ต้ นทา ง  หรื อ สั ตวแพทย์ ของด่ านกั กกั น สั ต ว์                      
2 )  วั นที่ พ่ นยาฆ่ า เ ชื้ อ  ต้ อ ง ไม่ เ กิ น  48  ชั่ ว โ ม ง  ภายหลั ง วั นที่ อนุญ าต เคลื่ อนย้ า ย                       
3) ระบุสถานทีพ่่นยาฆ่าเช้ือ  

  4) สัตวแพทย์ ต้องลงนามด้วยลายมือจริง 
 



โรงพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี (ขาล่องใต้) อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  



 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร 
ซากหมูป่าเข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป        
(ลงราชกิจจา วันที่ 8 ธันวาคม 2564)  

ฉบับที่ 1 

ฉบับที่ 1 



ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าเข้า ออก 
ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565        
มผีลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ลงราชกิจจา วันที่ 8 มิถุนายน 2565)  

ฉบับที่ 1 



ขอบเขต/ 
ประเภทผู้ประกอบการ 

ในจังหวัดและในเขต 
(ระเบียบข้อ 10) 

ข้ามเขต 
(ระเบียบข้อ 11) 

EPP 

ทั่วไปในพื้นที่พิเศษ 

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 1 เดือน 
2. ใบรับรองโรงฆ่า 
3. ผล surface swab 

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 14 วัน 
2. ใบรับรองโรงฆ่า 
3. ผล surface swab 

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 7 วัน 
2. ใบรับรองโรงฆ่า 
3. ผล surface swab ของโรงฆ่า 

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 1 เดือน 
2. ใบรับรองโรงฆ่า 
3. ผล surface swab 
4. ผลตรวจซาก 

ขอบเขต/ 
ประเภทผู้ประกอบการ 

EPP 

ทั่วไปในพื้นที่พิเศษ 

ทั่วไป 

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 14 วัน 
2. ใบรับรองโรงฆ่า 
3. ผล surface swab 
4. ผลตรวจซาก 

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 7 วัน 
2. ใบรับรองโรงฆ่า 
3. ผล surface swab 
4. ผลตรวจซาก 

1. ในวันเคลื่อนย้ายต้องมีใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ( แบบ รน.) หรือประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ หรือบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกคร้ัง 
2. พ้ืนที่พิเศษ คือ จังหวัดที่มีการออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกรจ านวนมาก ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ 2) พระนครศรีอยุธยา 3) สมุทรปราการ 4) นครราชสีมา 5) ขอนแก่น 6) นครปฐม 7) สมุทรสาคร (ฉบับท่ี 1) 
“พ้ืนที่พิเศษ” หมายความว่า พื้นที่ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนดใหเ้ป็นพื้นที่พิเศษ” (ฉบับท่ี 2) 
3. การเก็บตัวอย่างซากที่โรงฆ่า โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ให้เก็บ จ านวน 5 รายๆละ 5 ตัวอย่างๆละ 50 กรัม ทุกๆ 2 เดือน 
4. การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่า โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ให้เก็บ surface swab จ านวน 3  บริเวณ (คอกพักสุกร, ไลน์การผลิต, ท่อน้ าท้ิง) บริเวณๆ ละ 5 จุด ทุกๆ 1 เดือน 

หมายเหตุ 

การเคลื่อนย้ายซากสุกร 



ระเบียบข้อที่ 12 สัตวแพทย์ประจ า
ท้องที่ ปลายทางต้ องตอบกลับ
หนังสืออนุญาต หากไม่อนุญาตให้
ระบุเหตุผล แจ้งสัตวแพทย์ประจ า
ท้ อ ง ที่ ต้ น ท า ง ท ร า บ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 วันท าการ  



ในเขต ต้นทางออกใบเคลื่อนย้าย 
ไปท่ีคอกขายกลาง 

คะแนนประเมิน 80 คะแนน 
ผลการประเมินมีอายุ 30 วัน 

สัตวแพทย์พื้นที่คอกกลาง 
ออกใบย้ายไปที่ปลายทางสุดท้าย 

สุกรฟาร์มใดอยู่เกิน 7 วัน ต้อง
เก็บตัวอย่างตรวจ ASF (ฉบับ 

3) 

ล้าง ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค 
พัก 30 นาที จึงน าสุกรเข้ามาได้ 

ข้ามเขต 
ต้นทางออกใบเคลื่อนย้าย

ไปท่ีคอกกลาง 
คะแนนประเมิน 80 คะแนน 
ผลการประเมินมีอายุ 30 วัน 

สัตวแพทย์พื้นที่คอกกลาง 
ออกใบย้ายไปที่ปลายทางสุดท้าย 

สุกรฟาร์มใดอยู่เกิน 7 วัน ต้องเก็บ
ตัวอย่างตรวจ ASF (ฉบับ 3) 

ล้าง ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค 
พัก 30 นาที จึงน าสุกรเข้ามาได้ 

หมายเหตุ ; 1) ใหส้ัตวแพทยป์ระจ าท้องทีต่้นทางจัดท าบันทึกข้อความระบุสถานที่ปลายทางสุดท้าย(ปลายทางท่ีย้ายต่อจากคอกขายกลาง) ใหส้ัตวแพทย์พ้ืนที่ท่ีคอกขายกลาง
ตั้งอยู่ได้ทราบ โดยแนบไปพร้อมกับหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้าย ทุกครั้ง {แต่หากเป็นการเคลื่อนย้ายสุกรเพื่อมาพักที่คอกขายกลางชั่วคราวเพื่อรอจัดสรรการขายจะไม่ระบุ
สถานที่ปลายทางกไ็ด้ (ฉบับที่ 3)} 
     2) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ให้พร้อม เช่น ฟาร์มสุกร GAP จาก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี จะเคลื่อนย้ายสุกรจากคอกขายกลาง ณ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี   
ไปยังจังหวัดปทุมธานี (ข้ามเขต) ก็ต้องแนบ (1) หนังสืออนุญาตปลายทาง (สนง.ปศจ.ปทุมธานี) (2) ใบ GAP (3) ใบประเมินความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน             
(4) ผลตรวจโรค ASF มีอายุ 90 วัน (นับถัดจากหลังวันตอบผล)  
      3) เคลื่อนย้ายสกุรแบบน าเขา้และขายออกทั้งหมด ครั้งละ 1 ฟาร์ม ((all in all out ; ฉบับที่1 )  หรือน าสุกรเข้าคอกขายกลางทีละ 1 ฟาร์มและจัดให้สุกรที่มาจากต่างฟาร์ม
กันมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 คอก เพื่อไม่ให้สุกรจากต่างฟาร์มกันสัมผัสกัน (ฉบับที่ 3)  
     4) สุกรจากฟาร์มใดอยู่ในคอกขายกลางมากกว่า 7 วัน ให้เก็บตัวอย่างเลือด หรือน้ าลายจากสุกรของฟาร์มนั้น 15 ตัว และเก็บตัวอย่างจากพื้นผิวของคอกทุกคอกที่มีสุกรของ
ฟาร์มนั้นอยู่คอกละ 1 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 5 จุด ส่งตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ฉบับที่ 3 ) 

 การเคลื่อนย้ายสุกรผ่านคอกขายกลาง ตามข้อ 16 ของระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวัง       
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 



ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 1 
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ขอบคุณครับ 


