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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  วิธีการนําเข้า  ส่งออก   

หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

ข้อ ๒ การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  รวมทั้งวิธีการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์   

เข้ามาในราชอาณาจักร 
 

 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร  ให้ย่ืนคําขอพร้อมเอกสาร
ประกอบคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้านั้น  ผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  
โดยให้ย่ืนคําขอก่อนที่จะนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ  ทั้งนี้   
ให้เอกสารประกอบคําขอ  ประกอบด้วย 

  ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต 
  ข. กรณีไม่ได้ย่ืนคําขอด้วยตนเองให้ส่งหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์  

ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจมาด้วย 

  ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาต  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

  ง. สําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เอกชนภายหลัง 
การนําเข้า  ซึ่งผ่านการตรวจรับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว์  (กรณีผู้ขออนุญาตประสงค์จะนําสัตว์
หรือซากสัตว์ที่นําเข้าไปกักสังเกตอาการของโรคระบาดหรือตรวจโรคระบาด  ณ  สถานกักกันสัตว์ 
หรือที่พักซากสัตว์ที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์) 
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  จ. กรณีเป็นการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า  
ต้องแนบสําเนาใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์  หรือสําเนาใบอนุญาตทําการค้า  
หรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์  ประเภทเพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร  หรือประเภท   
เพื่อการนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร  แล้วแต่กรณี 

  ฉ. หลักฐานประกอบอื่นที่จําเป็นแล้วแต่กรณี 
การย่ืนคําขอและเอกสารประกอบคําขอตามวรรคแรก  ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่เป็นสัตว์หรือซากสัตว์

ที่นําติดตัวเข้ามา  (Hand  Carry)  โดยอยู่ในดุลพินิจของสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า  ซึ่งอนุโลมให้เจ้าของสัตว์
หรือซากสัตว์สามารถย่ืนใบขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรขณะที่นําสัตว์หรือซากสัตว์  
เข้ามาในราชอาณาจักรก็ได้  แต่ผู้ขออนุญาตต้องแสดงเอกสารประกอบคําขอตามที่สัตวแพทย์ประจําท่า
เข้ากําหนดครบถ้วน 

ข้อ ๔ กรณีที่เป็นการขออนุญาตนําเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้า  ผู้ขออนุญาตนําเข้าต้องจัดให้มีการเชิญเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เพื่อเดินทางไป
ตรวจรับรองแหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว  ณ  ประเทศแหล่งกําเนิดสัตว์หรือซากสัตว์นั้น   
โดยกําหนดให้มีอายุการรับรองแหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์คราวละ  ๓  ปี  นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์ 
มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง  เม่ือพ้นกําหนดอายุการรับรอง  หากผู้ขออนุญาตยังคงมีความประสงค์
จะนําสัตว์หรือซากสัตว์จากแหล่งกําเนิดดังกล่าวเข้าในราชอาณาจักรต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
แหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ดังกลา่วอีกคร้ังหนึ่ง 

ทั้งนี้  ในกรณีที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  อธิบดีกรมปศุสัตว์
มีอํานาจสั่งผ่อนผันการปฏิบัติได้ตามสมควร   

ข้อ ๕ หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าตรวจสอบพบว่าคําขอและเอกสารประกอบคําขอ 
ตามข้อ  ๓  ไม่ถูกต้องครบถ้วน  จําเป็นต้องเรียกเอกสารประกอบคําขอเพิ่มเติม  หรือจําเป็นต้องหารือ
และได้รับการวินิจฉัยจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุ
ดังกล่าวผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์หรือโดยวิธีอื่นโดยไม่ชักช้า 

หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๓  
ถูกต้องแล้ว  ให้พิจารณาว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นต้องไม่ได้นํามาจากท้องที่ที่ มีการประกาศชะลอ 
หรือประกาศห้ามการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรตามมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  จากนั้นจึงจัดทําเอกสารใบแจ้งอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรเสนอต่อ
อธิบดีกรมปศุสัตว์  หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์ 
หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร  (Import  Permit)  พร้อมเงื่อนไขการนําเข้า  (Requirement)   

ใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรมีอายุหกสิบวัน  นับแต่วันที่ออก   
และให้ผู้รับอนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมใบคําขอ  ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดให้แก่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้า  
แล้วรับใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรพร้อมเง่ือนไขการนําเข้าส่งไปให้
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หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศที่จะนํา 
สัตว์หรือซากสัตว์นั้นมา  ในการนี้ให้ผู้รับอนุมัติลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับเอกสารจากสัตวแพทย์
ประจําท่าเข้าแล้วด้วย 

ข้อ ๖ เม่ือใกล้วันที่สัตว์หรือซากสัตว์จะถูกลําเลียงมาถึงท่าเข้าให้ผู้รับอนุมัติแจ้งยืนยัน
รายละเอียดการนําเข้าต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเก่ียวกับ 

(๑) วัน  เวลา  ที่นําเข้า  และ 
(๒) เที่ยวบิน  เที่ยวเรือ  หรือเที่ยวขบวนรถไฟ  หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์  

หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร 
ข้อ ๗ ในการนําสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรโดยการขนส่ง 

ทางอากาศยานหรือทางเรือ  เจ้าของหรือผู้ควบคุมอากาศยานหรือเรือมีหน้าที่จะต้องแจ้งรายการสินค้า
ประเภทสัตว์หรือซากสัตว์  ที่บรรทุกมากับอากาศยานหรือเรือนั้นให้กับสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าทราบ
ก่อนที่อากาศยานหรือเรือนั้นจะเดินทางมาถึงท่าเข้า 

ข้อ ๘ เม่ือสัตว์หรือซากสัตว์เดินทางมาถึงท่าเข้าให้ผู้รับอนุมัติแสดงใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์  
หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร  และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์  
(Health  Certificate)  ฉบับต้นฉบับ  มีข้อความรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศที่นําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมา  
เพื่อใช้แสดงต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า   

กรณีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ  ให้ผู้รับอนุมัติดําเนินการให้มีการแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยผู้แปล  
ลงลายมือชื่อรับรองข้อความท่ีแปลพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แปล  แล้วนํามาแสดง  
ต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า 

ข้อ ๙ ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าดําเนินการตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ที่มีการนําเข้ามา  
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เม่ือได้ปฏิบัติตามความในวรรคแรกโดยครบถ้วนถูกต้อง  และตรวจไม่พบว่าสัตว์หรือซากสัตว์
เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดแล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ 
หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือใบอนุญาตนําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อมอบให้แก่ผู้นําเข้า  พร้อมทั้งเก็บค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตดังกล่าว 

ใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร   
มีอายุเจ็ดวันนับแต่วันที่ออก 
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ข้อ ๑๐ สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามความ 
ในหมวดนี้  อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายจะผ่อนผันอนุญาตให้นําเข้า 
ตามเง่ือนไขที่กําหนดให้ก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้นําเข้ารายใดได้รับใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาต 
นําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว  หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเห็นว่าในขณะนั้นกําลังมีโรคระบาด  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดในท้องที่ที่จะมีการนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ามา  ให้สัตวแพทย์
ประจําท่าเข้าเสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งระงับ 
การนําเข้าดังกล่าว  ในการนี้ผู้นําเข้ามีสิทธิรับคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว 

หมวด  ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์   

ออกนอกราชอาณาจักร 
 

 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะส่งสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ย่ืนคําขอและเอกสารประกอบคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าออกผ่านทางระบบ   

ออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  โดยให้เอกสารประกอบคําขอ  ประกอบด้วย 
 ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต 
 ข. กรณีไม่ได้ย่ืนคําขอด้วยตนเองให้แสดงหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์  

ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
มาด้วย 

 ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล   
ผู้ขออนุญาต  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

 ง. สําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เอกชนก่อนการส่งออก   
ซึ่งผ่านการตรวจรับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว์  (กรณีผู้ขออนุญาตแจ้งว่าจะนําสัตว์หรือซากสัตว์ 
ที่นําเข้าไปกักสังเกตอาการของโรคระบาดหรือตรวจโรคระบาด  ณ  สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ 
ที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์) 

 จ. กรณีเป็นการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการค้า  
ต้องแนบสําเนาใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์  หรือสําเนาใบอนุญาต 
ทําการค้า  หรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์  ประเภทเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร   
หรือประเภท  เพื่อการนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร  แล้วแต่กรณี  หรือใบอนุญาตขาย  
จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปล่ียน  หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อ  สําหรับผสมพันธุ์  เอ็มบริโอ  ประเภท 
เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 ฉ. ถ้าเป็นสัตว์ที่ต้องมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมาย  ต้องมีตั๋วรูปพรรณแสดงกรรมสิทธิ์  
แนบคําขอสําหรับสัตว์ที่ส่งออกนั้นด้วย 

 ช. เอกสารอื่น  เช่น  หนังสืออนุญาตให้ส่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศไทยไปยัง
ประเทศปลายทาง  และเง่ือนไขการนําเข้าสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศปลายทาง  เป็นต้น 

ข้อ ๑๓ ให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกดําเนินการตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะส่งออก  
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับเง่ือนไขการนําเข้าของประเทศปลายทาง   

เม่ือได้ปฏิบัติตามความในวรรคแรกโดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกเสนอ
ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตนําสัตว์ 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรและหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ 
หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์เพื่อมอบให้แก่ผู้ส่งออกสําหรับนําไปแสดงต่อหน่วยงานของรัฐบาล 
ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศปลายทางที่จะนําสัตว์ 
หรือซากสัตว์นั้นไป  และให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวจากผู้ส่งออก 

ใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร   
มีอายุเก้าวันนบัแต่วันที่ออก   

ข้อ ๑๔ สัตว์หรือซากสัตว์ที่ผู้ส่งออกได้รับใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร   
หรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรแล้ว  ในกรณีที่สัตวแพทย์ประจําท่าออกสั่งระงับ   
การส่งออก  หรือไม่อาจส่งออกได้ด้วยเหตุใด  ๆ ก็ดี  ให้ผู้ส่งออกมีสิทธิรับคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว 

ข้อ ๑๕ สัตว์หรือซากสัตว์ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามความ 
ในหมวดน้ี  อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายจะผ่อนผันอนุญาตให้ส่งออก 
ตามเง่ือนไขที่กําหนดให้ก็ได้ 

หมวด  ๓ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสัตวผ์่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ 

ผ่านราชอาณาจักร 
 

 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ให้ย่ืนคําขอและเอกสารประกอบคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า  ผ่านทางระบบ   

ออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  ก่อนกําหนดวันที่สัตว์หรือซากสัตว์จะมาถึงยังท่าเข้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ  โดยให้เอกสารประกอบคําขอประกอบด้วย 

 ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 ข. กรณีไม่ได้ย่ืนคําขอด้วยตนเองให้แสดงหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์  
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
มาด้วย 

 ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้ มีอํานาจลงชื่อแทน 
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

 ง. สําเนาหนังสือสั่งซื้อสินค้าของประเทศปลายทาง  (Invoice)  ฉบับภาษาอังกฤษ 
 จ. สําเนาหนังสืออนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในประเทศ  (Import  Permit)  

ฉบับภาษาอังกฤษ  ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลประเทศปลายทาง 
 ฉ. กรณีเป็นการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรเพื่อการค้า   

ต้องแนบสําเนาใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์  หรือสําเนาใบอนุญาต 
ทําการค้า  หรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์  ประเภทเพื่อการนําเข้าใน  หรือประเภท 
เพื่อการนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร   

ข้อ ๑๗ การตรวจสอบและออกใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนํา  
ซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าปฏิบัติตามความในหมวด  ๑  โดยอนุโลม 

เ ม่ือสัตว์หรือซากสัตว์ เคลื่อนย้ายจากท่าเข้าไปถึงยังท่าออกให้สัตวแพทย์ประจําท่า 
ออกตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์
ผ่านราชอาณาจักร  ว่ามีความถูกต้องตรงกับที่ตรวจพบ  แล้วควบคุมสัตว์หรือซากสัตว์นั้นจนพ้น 
เขตราชอาณาจักร  จากนั้นให้ลงลายมือชื่อสัตวแพทย์ประจําท่าออกลงในส่วนท้ายใบอนุญาต 
พร้อมบันทึกการปฏิบัติลงในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์เป็นหลักฐาน 

ไม่อนุญาตให้มีการเปิดหรือเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักร  ยกเว้น
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยบางประการทําให้ต้องมีการเปิดภาชนะบรรจุซากสัตว์  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ดําเนินการภายใต้คําสั่งและการควบคุมของสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท่าออกแล้วแต่กรณี
อย่างใกล้ชิด  และเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท่าออก
รายงานให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ให้อธิบดี 
กรมปศุสัตว์มีอํานาจสั่งผ่อนผันวิธีปฏิบัติบางประการได้ 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๙ คําขอ  ใบแจ้งอนุมัติ  ใบอนุญาต  หนังสือมอบอํานาจ  ให้เป็นไปตามแบบที่ 
กรมปศุสัตว์กําหนด 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๒๐ การท่ีจะขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขประกอบการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร  
(Requirement)  ผู้นําเข้าต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยงานของรัฐบาลที่ มีหน้าที่ 
ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศที่จะนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาแสดงต่อ
สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเพื่อเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณา   

ข้อ ๒๑ หากผู้รับอนุญาตทําใบอนุญาตสูญหายให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่ 
ซึ่งตนได้ทําเอกสารสูญหาย  และให้นําใบรับแจ้งความเอกสารสูญหายมาแสดงต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า
หรือท่าออกแล้วแต่กรณี  เพื่อขอให้ออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายไปนั้น 

ในกรณีที่ข้อความในใบอนุญาตเลอะเลือนในจุดที่สําคัญให้ผู้ รับอนุญาตนําใบอนุญาต   
ฉบับดังกล่าวมาแสดงต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณี  เพื่อขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต   
ที่มีข้อความเลอะเลือนนั้น 

ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณี  ประทับคําว่า  “ใบแทน”  สีแดงไว้บนมุมขวา
ด้านบนของใบแทนใบอนุญาตน้ัน 

ข้อ ๒๒ กรณีที่ผู้รับอนุญาตนําสัตว์เข้ามาพักในสถานกักกันสัตว์หรือนําซากสัตว์เข้าพัก   
ในที่พักซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์  เพื่อรับการตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคระบาดจากสัตวแพทย์หลังการนําเข้า
หรือก่อนการส่งออก  ผู้รับอนุญาตต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาหรือส่งออก  
ไปนอกราชอาณาจักรให้แก่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


