สรุปการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร
สานักงานปศุสัตว์เขต 7
วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ขอบเขต/
ประเภทฟาร์ม

compartment
ASF Free Farm

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชวี ิตเพือ่ เข้าโรงฆ่า หรือนาไปเลี้ยง
ในจังหวัด
(ระเบียบข้อ 6)

ในเขต
(ระเบียบข้อ 7)

ข้ามเขต
(ระเบียบข้อ 8)

ใบรับรองฟาร์ม

ใบรับรองฟาร์ม

1.ใบรับรองฟาร์ม
2.ผลแลบ 360 วัน (ผลแลบตรวจติดตาม)

ใบรับรองฟาร์ม

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

ใบรับรองฟาร์ม

GAP

ใบรับรองฟาร์ม

ใบรับรองฟาร์ม

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

GFM

1.ใบรับรองฟาร์ม
2.ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน

1.ใบรับรองฟาร์ม
2.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน

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

ไม่ได้มาตรฐาน
ใดๆ

ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน

1.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน
2.ผลแลบ 14 วัน

ระเบียบข้อ 9
เงื่อนไขเพิ่มเติม
กรณีเคลื่อนย้ายไปเลี้ยง

ไม่อนุญาต

หน้า 1/3
สรุ ป ระเบี ย บกรมปศุ สั ต ว์ ว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไข การอนุ ญ าต
เคลื่ อ นย้ า ยสุ ก ร หมู ป่ า หรื อ ซากสุ ก ร
ซากหมู ป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายใน
เขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
พ.ศ. 2564
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

(1) กรณีทั่วไป ฟาร์มปลายทางต้องได้รับการรับรอง GFM เป็นขั้นต่า
(2) กรณีฟาร์มต้นทางเคยพบความเสี่ยงสูงมาก จะต้องทาลายสุกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน และต้องเก็บตัวอย่างสุกรที่ฟาร์ม
ปลายทาง ชุดที่เคลื่อนย้าย โรงเรือน ละ 15 ตัวอย่าง ในวันที่ 1 และ 7 ภายหลังลงเลี้ยง
(3) กรณีฟาร์มปลายทางเคยพบความเสี่ยงสูงมาก ต้องทาลายสุกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน และต้องเป็นฟาร์ม GAP ขึ้นไป และก่อนลงเลี้ยงจริงต้องมีการเก็บตัวอย่าง
พื้นผิวโรงเรือนเลี้ยงสุกร 2 ครั้ง ห่างกัน ครั้งละ 1 สัปดาห์ ต้องมีการใช้ sentinel ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของกาลังการผลิตของโรงเรือน เลี้ยงเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ เก็บตัวอย่างตรวจ หากไม่พบโรค ASF จึงจะสามารถขออนุญาตนาสุกรเข้ามาเลี้ยงได้เต็มกาลังการผลิตของโรงเรือนนั้น
(4) ให้สัตวแพทย์ประจาท้องที่ต้นทาง เขียนระบุว่า “ใบรายงานผลดังกล่าวสามารถใช้ได้กับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายเลขที่ใด
จัดทาโดยสานักงานปศุสัตว์เขต 7
(5) เฉพาะกรณีเคลื่อนย้ายข้ามเขต ต้องมีหลักฐานการพ่นยาฆ่าเชื้อจากสานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสานักงานปศุสัตว์อาเภอหรือ
ด่านกักกันสัตว์ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน ต่อ เขตปศุสัตว์
วันที่ 29 ต.ค. 2564

กร
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การเคลื่อนย้ายซากสุกร
ขอบเขต/
ขอบเขต/
ประเภทผู
้ประกอบการ
ประเภทผู
้ประกอบการ

ในจังหวัดและในเขต
(ระเบียบข้อ 10)

EPP
EPP

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

ทั่วไปในพื้นที่พิเศษ
ทั่วไปในพื้นที่พิเศษ

ทั่วไป

หมายเหตุ

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 14 วัน
2. ใบรับรองโรงฆ่า
3. ผล surface swab
1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 7 วัน
2. ใบรับรองโรงฆ่า
3. ผล surface swab ของโรงฆ่า

ข้ามเขต
(ระเบียบข้อ 11)
1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 1 เดือน
2. ใบรับรองโรงฆ่า
3. ผล surface swab
4. ผลตรวจซาก

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

1. ในวันเคลื่อนย้ายต้องมีใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ ( แบบ รน.) หรือประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ หรือบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง
2. พื้นที่พิเศษ คือ จังหวัดที่มีการออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกรจานวนมาก เช่น สมุทรปราการ นครราชสีมา ขอนแก่น นครปฐม สมุทรสาคร เป็นต้น
จัดทาโดยสานักงานปศุสัตว์เขต 7
3. การเก็บตัวอย่างซากที่โรงฆ่า โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ให้เก็บ จานวน 5 รายๆละ 5 ตัวอย่างๆละ 50 กรัม ทุกๆ 2 เดือน
วันที่ 29 ต.ค. 2564
4. การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่า โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ให้เก็บ surface swab จานวน 3 บริเวณ (คอกพักสุกร, ไลน์การผลิต, ท่อน้าทิ้ง) บริเวณๆ ละ 5 จุด ทุกๆ 1 เดือน
5. สัตวแพทย์ประจาท้องที่ปลายทางต้องตอบกลับหนังสืออนุญาต หากไม่อนุญาตให้ระบุเหตุผล แจ้งสัตวแพทย์ประจาท้องที่ต้นทางทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วันทาการ
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การเคลื่อนย้ายสุกรผ่านคอกขายกลาง
(ตามระเบียบข้อ 16)
ในเขต

ต้นทางออกใบเคลื่อนย้าย
ไปที่คอกขายกลาง

คะแนนประเมิน 60 คะแนน
ผลการประเมินมีอายุ 30 วัน

สัตวแพทย์พื้นที่คอกกลาง
ออกใบย้ายไปที่ปลายทางสุดท้าย

เคลื่อนย้ายให้หมดแต่ละ
ฟาร์มภายใน 12 ชั่วโมง

พักคอกกลางล้างทาความ
สะอาดฆ่าเชื้อ 30 นาที

ข้ามเขต

ต้นทางออกใบเคลื่อนย้าย
ไปที่คอกกลาง

คะแนนประเมิน 80 คะแนน
ผลการประเมินมีอายุ 30 วัน

สัตวแพทย์พื้นที่คอกกลาง
ออกใบย้ายไปที่ปลายทางสุดท้าย

เคลื่อนย้ายให้หมดแต่ละ
ฟาร์มภายใน 24 ชั่วโมง

พักคอกกลางล้างทาความ
สะอาดฆ่าเชื้อ 30 นาที

หมายเหตุ ; ให้สัตวแพทย์ประจาท้องทีต่ ้นทาง จัดทาบันทึกข้อความระบุสถานที่ปลายทางสุดท้าย(ปลายทางที่ย้ายต่อจากคอกขายกลาง)
ให้สัตวแพทย์พื้นที่ที่คอกขายกลางตั้งอยู่ได้ทราบ โดยแนบไปพร้อมกับหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้าย ทุกครั้ง

จัดทาโดยสานักงานปศุสัตว์เขต 7
วันที่ 29 ต.ค. 2564

