
การเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร
ประกาศกรมปศุสัตว ์เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ขออนุญาต และการออกใบอนุญาต การตรวจโรค และทําลายเชื้อโรค  

ในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังทอ้งที่จังหวัดอื่น พ.ศ. 2558 
(มาตรา 34 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว ์พ.ศ.2558)

ข้อ 3 ยื่นคําขอ ณ หน่วยงานที่จะออกใบเคลื่อนย้าย  
และเสียค่าธรรมเนียมใบคําขออนุญาต  
ตามกฎทระทรวง ฯ พ.ศ. 2559

ข้อ 4 เอกสาร หลักฐาน  
(1) บุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประชาชน, สําเนา
ทะเบียนบา้น, หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามอบ)  
(2) นิติบุคคล ; สําเนาหนังสือรับรองแสดงการ
จดทะเบียนนิติบุคคล, 
สําเนาทะเบียนบ้าน,หนังสือมอบอํานาจ

ข้อ 5 การยื่นคําขอ (1) ยื่นผ่านระบบ e-Movement  
หรือ (2) ติดต่อหน่วยงานที่จะออกใบเคลื่อนย้าย

ข้อ 9 ฉีดวัคซีน FMD มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 10 วัน 
แต่ไม่เกิน 120 วัน ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน

ข้อ 10 (1) กรณีเพิ่งฉีดวัคซีน  
ต้องเลี้ยงไว้ดูอาการอย่างน้อย 10 วัน  
(2) กรณีฉีดวัคซีนแล้ว ตามข้อ 9 ไม่ต้องเลี้ยงไว้ดูอาการ

ข้อ 12 (ก) ตรวจโรค FMD โดยดูรอยโรคที่ปาก,กีบ  
(จ) ตรวจโรคเพิ่มเติมได้ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด

ข้อ 15 ผู้เคลื่อนยา้ยต้องเดินทางตามเส้นทางที่กําหนด, 
ต้องจอดที่ด่าน, ห้ามนําสัตว์ ซากสัตว์ ขึ้นลงระหว่างทาง

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การอนุญาตเคลื่อน
ย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน  

หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 
(มาตรา 22 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558)

ข้อ 6 เอกสาร หลักฐาน (เพิ่มเติม) ; 
- ใบรับรองฟาร์ม   
- ผลการประเมินความเสี่ยง 
- ผลตรวจโรค ASF 
- หลักฐานรับรองการพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค 
- แผนการเคลื่อนย้ายซากสุกร 
- สําเนาใบอนุญาตโรงฆ่าสุกร 
- ใบรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ 
-หนังสืออนุญาตปลายทาง

ข้อ 12 สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางทําหนังสือ 
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุญาตเข้าไปยังพื้นที่
ปลายทางต้องตอบกลับภายในไม่เกิน 1 วันทําการ 
หากไม่อนุญาต ต้องระบุเหตุผลความจําเป็น

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 
เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด หรือเขตปลอดโรคระบาด 

ชนิดปากและ เท้าเปื่อย ในภาคตะวันออกของประเทศไทย        
พ.ศ. 2558 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

(มาตรา 18 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558)

ข้อ 3 ต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  
เข้าพื้นที่จากปศุสัตว์เขต 2

ข้อ 7 เอกสาร หลักฐาน (เพิ่มเติม) ;  
(2) ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีน FMD  
มาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน  
(3) กรณีเข้าโรงฆ่า ; ใบรับรองฟาร์มปลอดโรค FMD  
(กัก อย่างน้อย 30 วัน) สําเนาใบรับรองโรงฆ่า GMP  
(4) กรณีมิใช่เข้าโรงฆ่า ; ใบรับรองฟาร์มปลอดโรค FMD  
(กัก อย่างน้อย 30 วัน)  ผลตรวจ NSP ของสุกรทุกตัวที่จะเคลื่อนย้าย

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 
เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย 

ในภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 
(มาตรา 18 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558)

ข้อ 3 ต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์ เข้าพื้นที่ 
จากผู้อํานวยการกองสารวัตร

ข้อ 11 เอกสาร หลักฐาน (เพิ่มเติม) ; 
 (1) สุกร ; 
- หนังสือรับรองสภาวะโรค FMD (รัศมี 10 กม. รอบ
ฟาร์ม ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาต้องไม่มีโรค FMD) 
- หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ปลายทาง(เลี้ยง)  
- ใบรับรองฟาร์มปลอดโรค FMD 
- การตอบรับสัตว์ครั้งก่อน  
(2) ซากสุกร ;  
- หนังสือรับรองที่พักซากสัตว์ 
- หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ 
- การตอบรับสัตว์ครั้งก่อน

ข้อ 14 (2) ฉีดวัคซีน FMD มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 วัน 
แต่ไม่เกิน 120 วัน ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน

ข้อ 16 สุกรต้องมาจากฟาร์มปลอดโรคFMDเท่านั้น 
หากฉีดวัคซีนตาม ข้อ 14(2) ไม่ต้องกัก แต่หากไม่มี
หลักฐาน  ให้ฉีดวัคซีนใหม่ แล้วกักอย่างน้อย 14 วัน

จัดทําโดยสํานักงานปศุสัตว์เขต 7  
วันที่ 29 ต.ค. 2564



ระเบียบข้อ 9  เงื่อนไขเพิ่มเติม กรณีเคลื่อนย้ายไปเลี้ยง

(5) เฉพาะกรณีเคลื่อนย้ายข้ามเขต 

สรุป  ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การ
อนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า 
ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
พ.ศ. 2564 
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  
มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตเพื่อเข้าโรงฆ่า หรือนําไปเลี้ยง

จัดทําโดยสํานักงานปศุสัตว์เขต 7  
วันที่ 29 ต.ค. 2564

ขอบเขต/ 
ประเภทฟาร์ม

จังหวัด ก

จังหวัด งจังหวัด ข

จังหวัด ค

จังหวัด จ

เขตปศุสัตว์ A

เขตปศุสัตว์ B

compartment

ASF Free Farm

GAP

GFM

ไม่ได้มาตรฐาน ใดๆ

ในจังหวัด 
(ระเบียบข้อ 6)

ในเขต 
(ระเบียบข้อ 7)

ข้ามเขต 
(ระเบียบข้อ 8)

ใบรับรองฟาร์ม ใบรับรองฟาร์ม
1. ใบรับรองฟาร์ม 
2. ผลแลบ 360 วัน  
(ผลแลบตรวจติดตาม)

ใบรับรองฟาร์ม ใบรับรองฟาร์ม

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

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

1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน

1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน

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

ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน
1.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 
2.ผลแลบ 14 วัน

ไม่อนุญาต

ฟาร์มปลายทาง

GFM ↑

ฟาร์มต้นทาง
เคยพบความเสี่ยงสูงมาก 

ทําลายสุกรมาแล้ว > 90 วัน

ฟาร์มปลายทาง
เก็บตัวอย่างสุกรชุดที่เคลื่อนย้าย โรงเรือนละ 15 ตัวอย่าง  
ในวันที่ 1 และ 7 ภายหลังลงเลี้ยง

ฟาร์มปลายทาง
เคยพบความเสี่ยงสูงมาก 

15

GAP ↑

Sentinel

จํานวน > ร้อยละ 10 - 15  
ของกําลังการผลิตของโรงเรือน  
เลี้ยงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

(1) กรณีทั่วไป

(2) กรณีฟาร์มต้นทางเคยพบความเสี่ยงสูงมาก

วันที่ 1

วันที่ 7 

(3) กรณีฟาร์มปลายทางเคยพบความเสี่ยงสูงมาก

ทําลายสุกรมาแล้ว > 90 วัน

ก่อนลงเลี้ยงจริง 

สัปดาห์ ที่ 1

สัปดาห์ ที่ 2

Swab พื้นผิวโรงเรือนเลี้ยงสุกร  
2 ครั้ง ห่างกัน ครั้งละ 1 สัปดาห์ 

6 สัปดาห์

เก็บตัวอย่างตรวจ หากไม่พบโรค ASF  
จึงจะสามารถขออนุญาตนําสุกร 
เข้ามาเลี้ยงได้เต็มกําลังการผลิต

ASF
(4) ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง 

เขียนนระบุว่า

“ใบรายงานผลดัง
กล่าวสามารถใช้ได้กับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือ
อนุญาตเคลื่อนย้าย

เลขที่ใด”

ต้องมีหลักฐานการพ่นยาฆ่าเชื้อจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  
หรือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ หรือด่านกักกันสัตว์  
อย่างน้อย 1 หน่วยงาน ต่อ เขตปศุสัตว์



การเคลื่อนย้ายซากสุกร

จังหวัด ก

จังหวัด งจังหวัด ข

จังหวัด ค

จังหวัด จ

เขตปศุสัตว์ A

เขตปศุสัตว์ B

ขอบเขต/ 
ประเภทผู้ประกอบการ

ในจังหวัดและในเขต 
(ระเบียบข้อ 10)

ข้ามเขต 
(ระเบียบข้อ 8)

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

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

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

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

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

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

EPP

ทั่วไปในพื้นที่พิเศษ

ทั่วไป

1. ในวันเคลื่อนย้ายต้องมีใบรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ ( แบบ รน.) หรือประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ หรือบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง 
2. พื้นที่พิเศษ คือ จังหวัดที่มีการออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกรจํานวนมาก  
เช่น สมุทรปราการ นครราชสีมา ขอนแก่น นครปฐม สมุทรสาคร  เป็นต้น 
3. การเก็บตัวอย่างซากที่โรงฆ่า โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ให้เก็บ จํานวน 5 ราย รายละ 5 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 50 กรัม ทุกๆ 2 เดือน 
4. การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่า โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ให้เก็บ surface swab จํานวน 3  บริเวณ (คอกพักสุกร, ไลน์การผลิต, ท่อนํา้ทิ้ง) บริเวณๆ ละ 5 จุด ทุกๆ 1 เดือน 
5. สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางต้องตอบกลับหนังสืออนุญาต หากไม่อนุญาตให้ระบุเหตุผล แจ้งสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วันทําการ 

หมายเหตุ

จัดทําโดยสํานักงานปศุสัตว์เขต 7  
วันที่ 29 ต.ค. 2564



การเคลื่อนย้ายสุกรผ่านคอกขายกลาง   (ตามระเบียบข้อ 16)

จังหวัด ก

จังหวัด งจังหวัด ข

จังหวัด ค

จังหวัด จ

เขตปศุสัตว์ A

เขตปศุสัตว์ B

หมายเหตุ ; ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง จัดทําบันทึกข้อความระบุสถานที่ปลายทางสุดท้าย(ปลายทางที่ย้ายต่อจากคอกขายกลาง)  
ให้สัตวแพทย์พื้นที่ที่คอกขายกลางตั้งอยู่ได้ทราบ โดยแนบไปพร้อมกับหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้าย ทุกครั้ง

ภายในเขต

1. ต้นทางออกใบเคลื่อนย้ายไปที่คอกขายกลาง

2. คะแนนประเมิน 60 คะแนน ผลการประเมินมีอายุ 30 วัน

3. สัตวแพทย์พื้นที่คอกกลาง ออกใบย้ายไปที่ปลายทางสุดท้าย

4. เคลื่อนย้ายให้หมดแต่ละฟาร์มภายใน 12 ชั่วโมง

5. พักคอกกลางล้างทําความสะอาดฆ่าเชื้อ 30 นาที

ข้ามเขต

1. ต้นทางออกใบเคลื่อนย้ายไปที่คอกกลาง

2. คะแนนประเมิน 80 คะแนน ผลการประเมินมีอายุ 30 วัน

3. สัตวแพทย์พื้นที่คอกกลาง ออกใบย้ายไปที่ปลายทางสุดท้าย

4. เคลื่อนย้ายให้หมดแต่ละฟาร์มภายใน 24 ชั่วโมง

5. พักคอกกลางล้างทําความสะอาดฆ่าเชื้อ 30 นาที

จัดทําโดยสํานักงานปศุสัตว์เขต 7  
วันที่ 29 ต.ค. 2564


