
การขอใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.3 /ร.4 /ร.5) 
 
ช่องทางการให้บริการ 
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัดทองที่ตนทาง  สำนักงานปศุสัตวอำเภอทองที่ตนทาง ดานกักกันสัตวทองที่ตนทาง  
 

เวลาในการดําเนินการ 
37 วันทำการ 
เอกสารหลักฐาน 
1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. หนังสือเดินทาง 
3. หนังสือรับรองนิติบคุคล 
รายละเอียดเอกสาร: ออกไมเกิน 6 เดือน นับแตวันที่ออกเอกสารผูขออนุญาตใหนำหนังสือรับรองนิติบุคคลตัว
จริงมาในวันย่ืนคำขอ ,เอกสารที่เปนสำเนาใหรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ,พรอมวัตถุประสงคของนิติบุคคลน้ัน
,แนบขอบังคับของนิติบุคคล 
ประเภทการใชเอกสาร: กรณนิีติบุคคล 
หมายเหตุ: เอกสารที่เปนสำเนาใหรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ 
4. สำเนาทะเบียนบาน (ทร.14) 
5. ใบอนญุาตใหทำการคาสตัว หรือ ซากสัตว (แบบ ร.10) 
6. หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว (ตร.4) จากตนทาง 
รายละเอียดเอกสาร: หรือ หนังสือรับรองที่พักซากสัตว (ตร.ซ.4) จากตนทาง  
                          1. เง่ือนไขขึ้นอยูกับสตัวและโรคของสัตวแตละชนิด  
                          2. หนังสือจะตองไมหมดอายุ  
                          3. สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสำนักงานปศุสัตวในพ้ืนที่ 
7. หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว (ตร.4) จากปลายทาง 
รายละเอียดเอกสาร: หรือหนังสือรับรองการกักสัตวของดานกักกันสัตวปลายทาง หรือ หนังสือรับรองที่พักซาก
สัตว (ตรซ.3 หรือ ตรซ.4) จากปลายทาง ,1. เง่ือนไขขึ้นอยูกับสัตวและโรคของสัตวแตละชนิด 2.หนังสือจะตอง
ไมหมดอายุ 3. สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสำนักงานปศุสัตวในพ้ืนที่ 
8. หนังสืออนญุาตจากปลายทาง 
รายละเอียดเอกสาร: อนุญาตใหเคลื่อนยายสัตว/ซากสัตวจากตนทาง เขาปลายทางได , (1. เง่ือนไขขึน้อยูกับ
สัตวและโรคของสัตวแตละชนิด 2. หนังสือจะตองไมหมดอายุ 3. สามารถสอบถามขอมลูเพ่ิมเติมไดจาก
สำนักงานปศุสัตวในพ้ืนที่) 
9. หนังสือรับรองการกักสัตว จากตนทาง 
รายละเอียดเอกสาร:  1. เง่ือนไขขึ้นอยูกับสตัวและโรคของสัตวแตละชนิด  
                          2. หนังสือจะตองไมหมดอายุ  
                          3. สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสำนักงานปศุสัตวในพ้ืนที่ 
10. หนังสือรบัรองรศัมีรอบฟารมตนทาง 
รายละเอียดเอกสาร: 1. เง่ือนไขขึ้นอยูกับสัตวและโรคของสัตวแตละชนิด  

               2. หนังสือจะตองไมหมดอายุ  
               3. สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสำนักงานปศุสัตวในพ้ืนที่ 



11. ใบอนญุาตใหนำเขา (แบบ ร.6, ร.7) 
รายละเอียดเอกสาร: หรือ นำผาน (แบบ ร.6, ร.8) สัตว/ซากสัตวในราชอาณาจักร  
12. ใบ Import Permit 
รายละเอียดเอกสาร: หรือใบ Transit Permit 
13. ใบ Health Certificate 
รายละเอียดเอกสาร: ของสัตว /ซากสัตว 
14. ใบอนญุาตต้ังโรงฆาสัตว (ฆจส.2) 
15. ใบรบัรองการทำลายเชือ้โรคซากสัตว 
รายละเอียดเอกสาร: 1. เอกสารแสดงขบวนการทำลายเช้ือโรคระบาด 
                         2. เง่ือนไขขึ้นอยูกับชนิดซากสัตวและโรคของสัตวแตละชนิด  
                         3. หนังสือจะตองไมหมดอายุ  
                         4. สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสำนักงานปศุสัตวในพ้ืนที่ 
16. ใบรบัรองการจัดการมูลสัตวกอนการเคลื่อนยาย 
รายละเอียดเอกสาร: 1. เง่ือนไขขึ้นอยูกับสัตวและโรคของสัตวแตละชนิด  
                         2. หนังสือจะตองไมหมดอายุ  
                         3. สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสำนักงานปศุสัตวในพ้ืนที่ 
17. ผลการตรวจโรค EIA (โรคโลหิตจาง) (มา) 
รายละเอียดเอกสาร: รายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการมีอายุไมเกิน 1 ป 
18. สมุดรับรองสถานที่เลี้ยงสัตวปกพืน้เมืองหรือไกชน (กช.4) 
รายละเอียดเอกสาร:  1. สมดุรับรองสถานที่เลี้ยงสัตวปกพ้ืนเมืองหรือไกชน (กช.4) 
                          2. สมดุประจำตัวฝูงเปดไลทุง  
                          3. ใบรบัรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (GFM)  
                          4. ใบรบัรองมาตรฐานฟารมสัตวเลี้ยง (GAP)  
                          5. ใบรบัรองระบบคอมพารทเมนต (เอกสารตองไมหมดอายุกอนการเคลื่อนยาย) 
หมายเหตุ: เอกสารตองไมหมดอายุกอนการเคลื่อนยาย 
19. ใบรบัรองสถานประกอบการที่ไดรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในศูนยรวบรวมไข 
รายละเอียดเอกสาร: 1.ใบรับรองสถานประกอบการที่ไดรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในศูนย  
                            รวบรวมไข 
                          2. ใบรบัรองสถานที่จำหนายไขสดปลอดภัยใสใจผูบริโภค (ไข ok)  
                          3. ใบรบัรองไขอนามัยจากปศุสัตว  
20. ใบรบัรองผลตรวจโรคไขหวัดนก 
รายละเอียดเอกสาร: 1. ใบรับรองผลตรวจโรคไขหวัดนก และโรคนิวคาสเซิล ทางหองปฏิบัติการ ตองเปนลบ
เทานั้น,กรณีสัตวปกที่เปนฟารมมาตรฐาน (GAP) ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับจาก
วันที่ผลการตรวจออก หรือตามที่กรมปศุสัตวประกาศกำหนด  
                          2. กรณีสัตวปกที่ไมใชมาตรฐานฟารม ตองมีการเก็บตัวอยางกอนการเคลื่อนยายทุกครั้ง 
8-10 วัน ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการมีอายุไมเกิน 10 วันนับจากวันที่ผลการตรวจออก หรือตามที่กรมปศุ
สัตวกำหนด 
21. ประวัติการฉีดวัคซีน FMD (โรคปากและเทาเปอย) 
รายละเอียดเอกสาร: 1. กรณีเคลื่อนยายในเขตทั่วไปประวัติการฉีดวัคซีน FMD  



                      2. กรณีเคลื่อนยายสัตว/ซากสัตว เขาหรือผาน เขต 8, 9 (ประวัติการฉีดวัคซีน FMD มีการ
ฉีดวัคซีนมาแลวอยางนอย 10 วัน ไมเกิน 120 วัน)  
                      3. กรณีเคลื่อนยาย สัตว/ซากสัตว เขาหรือ ผาน เขต 2 (ประวัติการฉีดวัคซีน FMD (มีการ
ฉีดวัคซีนมาแลวอยางนอย 30 วัน ไมเกิน 120 วัน) 
                     4. กรณีเคลื่อนยาย น้ำเช้ือ เขาหรือ ผาน เขต 2 (ประวัติการฉีดวัคซีน FMD ของพอพันธุ ตอง
ไมมีการฉีดวัคซีน 30 วัน กอนการรีดน้ำเช้ือ 
22. ประวัติการฉีดวัคซีน (Haemorrhagic Septicemia) 
23. ใบรบัรองฟารมปลอดโรค FMD 
รายละเอียดเอกสาร: 1.กรณีเคลื่อนยายเขาเขตทั่วไป (ถามีประวัติการฉีดวัคซีน FMD ไมตองมีการกักสัตว, ถา
ไมมีประวัติการฉีดวัคซีน FMD ตองมีบันทึกสั่งกักตามเง่ือนไขของพ้ืนที่ปลายทาง)  
                         2. กรณีเคลื่อนยายเขาหรือผาน เขต 8, 9 (ถามีประวัติการฉีดวัคซีน FMDไมตองมีการกัก
สัตว, ถาไมมีประวัติการฉีดวัคซีนตองมีบันทึกสั่งกักอยางนอย 14 วัน)  
                        3. กรณีเคลื่อนยายสัตว/ซากสัตว/น้ำเชื้อ เขา หรือ ผาน เขต 2 (ตองมีใบรับรองฟารม
ปลอดโรค FMD ที่ตองขึ้นทะเบียนกับปศุสัตวเขต 2 และตองมีประวัติการฉีดวัคซีน FMD และตองมีการกักสัตว
อยางนอย 30 วัน 
24. ใบรบัรองฟารมปลอดโรค Brucellosis 
รายละเอียดเอกสาร: หรือ ผลตรวจโรค Brucellosis ทางหองปฏิบัติการที่เปนลบ 
หมายเหตุ: เอกสารตองไมหมดอายุกอนการเคลื่อนยาย 
25. ใบรบัรองฟารมปลอดโรค Tuberculosis 
รายละเอียดเอกสาร: หรือ ผลตรวจโรค Tuberculosis ทางหองปฏิบัติการที่เปนลบ 
หมายเหตุ: เอกสารตองไมหมดอายุกอนการเคลื่อนยาย 
26.เครื่องหมายประจำตัวสัตว 
รายละเอียดเอกสาร: และ ใบแสดงเครื่องหมายประจำตัวสัตวที่ออกจากระบบ NID อายุตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป 
ตองมีเครื่องหมายประจำตัวสัตวตรงใบแสดงเครื่องหมายประจำตัวสัตว 
27.ผลการตรวจ NSP (Non-Structure Protein) ของเชื้อ FMD เปนลบ 
รายละเอียดเอกสาร: ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทุกตัวตองเปนลบทั้งหมด ,กรณีน้ำเชื้อ คา NSP ทุกตัว
จากพอพันธุเปนลบทั้งหมด โดยพอพันธุที่ทำวัคซีนมาแลวอยางนอย 2 ครั้ง ระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน แตไม
เกิน 120 วัน 
28. ใบรบัรองการปฏิบัติที่ดีสำหรบัโรงฆาสัตว (GMP) 
รายละเอียดเอกสาร: 1. ใบรบัรอง GMP ของโรงฆาปลายทาง กรณีนำสตัวเขาโรงฆา เขต 2  
                         2. ใบรบัรอง GMP ของโรงฆาตนทาง  
                         3. ใบรบัรอง GMP ตองขึ้นทะเบียนกับปศุสัตวเขต 2 
29. ใบรบัรองการปฏิบัติที่ดีสำหรบัโรงตัดแตง/แปรรูป (GMP) 
รายละเอียดเอกสาร: 1. ใบรบัรอง GMP ของโรงตัดแตง/แปรรูปปลายทาง กรณีนำสัตวเขาโรงตัดแตง/แปรรูป 
เขต 2  
                          2. ใบรบัรอง GMP ของโรงตัดแตง/แปรรูปตนทาง  
                          3. ใบรบัรอง GMP ตองขึ้นทะเบียนกับปศุสัตวเขต 2) 
30. รายงานผลการตรวจสอบและดำเนนิการเพื่อขออนญุาตเคลื่อนยายสัตว/ซากสตัว 
รายละเอียดเอกสาร: ,เขาในหรือผานเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเทาเปอยในภาคใตของประเทศไทย ,
เขาเขตควบคุมโรคชนิดปากและเทาเปอยภาคใตของประเทศไทย (เขต 8, 9 



31. ใบรบัรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดง 
รายละเอียดเอกสาร: หรือ ผลการตรวจปสสาวะสุกรจากหองปฏิบัติการ ,ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการตอง
เปนลบ 
หมายเหตุ: เอกสารตองไมหมดอายุกอนการเคลื่อนยาย 
32. ใบแสดงหมายเลขนำ้เชือ้ที่ทำการเคลือ่นยาย 
รายละเอียดเอกสาร: ชนิดปากและเทาเปอยภาคตะวันออกของประเทศไทย (เขต 2) 
33. หนังสือรบัรองสัตววาไมมีอาการของโรค FMD 
รายละเอียดเอกสาร: ในวันรีดน้ำเชื้อและหลังรีดน้ำเชื้อ 30 วัน,ชนิดปากและเทาเปอยภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย (เขต 2) 
34. หนังสือรบัรองการไมนำสัตวอ่ืนเขาโรงเรือน 
รายละเอียดเอกสาร : 30 วัน กอนวันรีดเก็บน้ำเชื้อ ,ชนิดปากและเทาเปอยภาคตะวันออกของประเทศไทย 
(เขต 2) 
35. ผลตรวจระดับแอนติบอด้ีดวยวิธี ELISA ของโรค FMD เปนลบ 
รายละเอียดเอกสาร : ตองมีการเก็บซีรั่มจากพอพันธุภายหลังการรีดน้ำเชื้อไปแลว 21 วัน แตไมเกิน 30 วัน
ชนิดปากและเทาเปอยภาคตะวันออกของประเทศไทย (เขต 2) 
36. หนังสือมอบอำนาจ 
รายละเอียดเอกสาร : แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารที่เปนสำเนาใหรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ,
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจ 
37. สมุดประจำสัตว (มา) 
 

ค่าธรรมเนียม 
แบบคำขออนุญาตเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร คาธรรมเนียม: 10.00 บาท 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
1. ผูรับบริการตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 และประกาศกรมปศุสัตวที่

เกี่ยวของสามารถย่ืนแบบคำขออนุญาตเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักรแบบออนไลน (ร.1/2) 
ผานระบบ e-Movement (https://newemove.dld.go.th/req) โดยยื่นเรื่องไป ณ สำนักงานปศุสัตวพื้นที่
ตนทางที่สถานประกอบการตั้งอยู เชน สำนักงานปศุสัตวอำเภอ สำนักงานปศุสัตวจังหวัด หรือสำนักงานปศุ
สัตวพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร เปนตน พรอมสงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหรือย่ืนดวยตนเองที่สำนักงาน เพ่ือใหเจาหนาที่ดำเนินการพิจารณาอนุมัติใบคำขอดังกลาว     

2. กรณีย่ืนคำขอผานเว็บไซตและชองทางออนไลน https://newemove.dld.go.th/req หลังเวลาทำ
การ เจาหนาที่จะดำเนินการในวันทำการถัดไป และหากมขีอสงสัยสามารถติดตอไดที่ 025013473-5 ตอ 106, 
107, 109 ในวันและเวลาราชการ     

3. กรณีมาติดตอหลัง 16.00 น. สามารถย่ืนเอกสารไดถึง 16.30 น. แตเจาหนาที่จะดำเนินการใหในวัน
ถัดไป     

4. กรณีการมอบอำนาจ ผูยื่นคำขอเปนผูรับมอบอำนาจ ตองมีหลักฐานแสดงการมอบอำนาจและมี
ฐานขอมูลบุคคลในระบบ e-Movement     

5. การแจงผลการพิจารณา ผูรับบริการสามารถตรวจสอบสถานะแบบคำขอผานระบบ e-Movement     
6. ภายหลังจากทราบผลการพิจารณาใหติดตอขอรับใบอนุญาตฯ ไดที่สำนักงานปศุสัตวที่ระบุยื่นใบคำ

ขอ         



หมายเหตุ :  1. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองและไมอาจแกไข
เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผู รับคำขอและผูยื ่นคำขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร
หลักฐานรวมกันพรอมกำหนดระยะเวลาใหผูยื่นคำขอดำเนินการแกไขเพิ่มเติม หากผูยื่นคำขอไมดำเนินการ
แกไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือวาผูย่ืนคำขอไมประสงคจะยื่นคำขอและยกเลิกใบคำขอ    
                2. กรณีคณะกรรมการ/ผู พิจารณามีขอสงสัยในเอกสารหลักฐานที ่ยื ่นมา คณะกรรมการ/ผู
พิจารณาสามารถแจงใหผูย่ืนคำขอมาช้ีแจงเพ่ิมเติมได     
               3. ผูย่ืนคำขอตองมีอำนาจในการลงนามรับทราบขอแกไขในการย่ืนเอกสารหลักฐาน     
               4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน
ถูกตองตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กำหนดทองที่และชนิดสัตวที่ตองทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว และ
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว พ.ศ. 2561 

2. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออก
ใบอนุญาต การตรวจโรคและทำลายเช้ือโรคในการนำสัตวหรือซากสัตวไปยังทองที่จังหวัดอ่ืน พ.ศ. 2558 

3. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการนำสัตวหรือซากสัตวผานดาน
กักกันสัตว พ.ศ. 2558 

4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กำหนดทองที่ภาคใตเปนเขตควบคุมโรคระบาดชนิด
ปากและเทาเปอยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูปา และกวาง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 
2558 

5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กำหนดทองที่ภาคตะวันออกเปนเขตควบคุมโรคระบาด
ชนิดปากและเทาเปอยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูปา และกวาง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 
2558 

6. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขจำนวนสัตวหรือซากสัตว ลักษณะ
ของยานพาหนะ และอุปกรณในการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. 2559 

7. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กำหนดทองที่และชนิดสัตวที่ตองทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว และการ
ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว ประเภท มา ลา ลอ และมาลาย พ.ศ. 2563 

8. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขจำนวนสัตวหรือซากสัตว ลักษณะ
ของยานพาหนะ และอุปกรณในการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว ชนิดสุกร หรือหมูปา พ.ศ. 2564 

9. ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การตรวจโรคและทำลายเชื้อโรคจากสัตวหรือซากสัตว ที่เคลื่อนยายไป
ยังทองที่จังหวัดอ่ืน สำหรับสัตวประเภทสุกร และหมูปา พ.ศ. 2563 

10. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 
11. ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการอนุญาตเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว เขาในหรือผานเขตควบคุม

โรคระบาดชนิดปากและเทาเปอยในภาคใตของประเทศไทย พ.ศ. 2559 
12. ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการอนุญาตเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว เขาในหรือผานเขตควบคุม

โรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเทาเปอย ในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. 2558 
13. ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการอนุญาตเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว เขา ออก ผาน หรือภายใน

เขตโรคระบาดช่ัวคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝาระวังโรคระบาด พ.ศ. 2559 



14. ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการอนุญาตเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว เขาใน หรือผานเขตควบคุม
โรคระบาด หรือเขตปลอดโรคปากและเทาเปอยในภาคตะวนัออกของประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 

15. ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยหลักเกณฑ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนยายสุกร หมูปา หรือซาก
สุกร ซากหมูปา เขา ออก ผาน หรือภายในเขตเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 

16. ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยหลักเกณฑ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนยายสุกร หมูปา หรือซาก
สุกร ซากหมูปา เขา ออก ผาน หรือภายในเขตเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา 
1. การตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร 
รายละเอียด: 1. ผูรับบริการยื่นแบบคำขอผานระบบ e-Movement (แบบ ร.1/2) และติดตอย่ืนหลักฐาน
ประกอบอ่ืนๆ ตอเจาหนาที่ ณ หนวยงานทองที่ตนทางตามที่ระบุในใบคำขอ  
                2. เจาหนาที่ตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบใหถูกตองครบถวน 
ระยะเวลา: 1 วันทำการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปศุสัตวจังหวัด, สำนักงานปศุสัตวอำเภอ, ดานกักกันสัตว 
2. การตรวจสอบ 
ขั้นตอนยอย: ตรวจสอบมาตรฐานสินคา/อ่ืนๆ 
รายละเอียด: 1. เจาหนาที่ตรวจสอบสุขภาพสัตวหรือสุขอนามัยซากสัตวตามเง่ือนไขระเบียบที่เกี่ยวของ  
                2. เจาหนาที่พิจารณาอนุมัติแบบคำขอเพ่ือออกใบอนุญาตในระบบ e-Movement และเสนอผูมี
อำนาจเพ่ือพิจารณาลงนาม 
ระยะเวลา: 35 วันทำการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปศุสัตวจังหวัด, สำนักงานปศุสัตวอำเภอ, ดานกักกันสัตว 
3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
รายละเอียด: ผูมีอำนาจลงนามในใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร (ร.3 /ร.4 /ร.5) 
ระยะเวลา: 1 วันทำการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปศุสัตวจังหวัด, สำนักงานปศุสัตวอำเภอ, ดานกักกันสัตว 
ใบอนุญาต 
ไมมีรายการใบอนุญาต 
 
ช่องทางการร้องเรียน 

1. ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

2. ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th 
3. กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว 



91 หมู 4 ถนนติวานนท ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท 0 2501 3473-5 ตอ 102-3 
โทรสาร 0 2501 3473 E-mail : aqi4@dld.go.th 
4.ศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม กองการเจาหนาที่ กรมปศสุัตว 
69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2653 4444 ตอ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 
website : http://request.dld.go.th/ 
5.สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-258654 E-mail : 
pvlo_phs@dld.go.th 


