
ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  และเงือ่นไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร  หมปู่า  หรือซากสุกร  ซากหมปู่า 

เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

ด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ชนิดสุกร  หรือหมูป่า   
ซึ่งเป็นโรคระบาดสัตว์ตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอย่างสูง  เนื่องจากในปัจจุบันยัง ไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีน 
ในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเคลื่อนย้ายสุกร  หมูป่า
หรือซากสุกร  ซากหมูป่า  เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ตามมาตรา  ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  อันจะส่งผลให้การป้องกัน  
และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบให้ถือปฏิบัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขการอนุญาต
เคลื่อนย้ายสุกร  หมูป่า  หรือซากสุกร  ซากหมูป่า  เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกหนงัสือสั่งการใด ๆ  หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องที่ออกก่อนหน้าระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“เขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”  หมายความว่า  เขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนดตามมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“สัตวแพทย์ประจ าท้องที่”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ

ประจ าในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 
“สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขต”  หมายความว่า  ปศุสัตว์จังหวัด  ปศุสัตว์อ าเภอ  

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์  หรือสัตวแพทย์ที่อธิบดีกรมปศสุัตว์ก าหนดประจ าท้องที่ที่มีการประกาศเขตเฝ้าระวงั
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

“สัตวแพทย”์  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สุกรหรือหมูป่า”  หมายความว่า  สุกรหรือหมูป่า  ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศเขตเฝ้าระวงัโรคอหวิาต์

แอฟริกาในสุกร  และให้หมายความรวมถึงน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอส าหรับสัตว์นั้นด้วย 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๔



“ซากสุกรหรือซากหมูป่า”  หมายความว่า  ซากสุกรหรือซากหมูป่า  ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศ 
เขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

“เขตปศุสัตว์”  หมายความว่า  ขอบเขตพ้ืนที่ที่กรมปศุสัตว์ก าหนดให้เป็นเขตปศุสัตว์เดียวกัน 
ตามระเบียบฉบับนี้ 

“คอกขายกลาง”  หมายความว่า  สถานที่ส าหรับรวบรวมสุกรหรือหมูป่าเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนที่
ปลายทางถัดไป 

“ฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมาก”  หมายความว่า  ฟาร์มสุกรหรือฟาร์มหมูป่าที่ได้รับผลการประเมิน
ความเสี่ยงสูงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 

“ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”  หมายความว่า  รายงานผลการประเมิน
ความเสี่ยงของฟาร์มสุกร  หรือฟาร์มหมูป่า  หรือคอกขายกลาง  ต่อโรคอหิวาต์แ อฟริกาในสุกร   
โดยคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด 

“การด าเนินการลดความเสี่ยง”  หมายความว่า  การด าเนินการใด ๆ  เพ่ือลดความเสี่ยงต่อโรค 
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

“คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด”  หมายความว่า  คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง  
ต่อโรคระบาดส าคัญในสุกรหรือหมูป่าระดับจังหวัดตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

“ตัวอย่าง”  หมายความว่า  ตัวอย่างเลือดหรือน้ าลาย  ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงฆ่าสัตว์  
และตัวอย่างซากสุกรหรือหมูป่าที่จัดเก็บตามวิธีการที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

“พ้ืนที่พิเศษ”  หมายความว่า  พ้ืนที่พิเศษที่มีหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกร  หรือซากหมูป่า 
เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจ านวนมากตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการส านักควบคุม  ป้องกัน  และบ าบัดโรคสัตว์  รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การอนุญาตเคลือ่นย้ายสุกร  หรือหมปู่า  เขา้  ออก  หรอืภายใน 

เขตเฝ้าระวังโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกร 
 
 

ข้อ 6 การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า  เข้า  ออก  หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์ 
แอฟริกาในสุกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขตตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของฟาร์มและหลักฐานประกอบอื่นตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  พร้อมทั้งให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขตพิจารณาฟาร์ม  เพื่ออนุญาตเคลื่อนย้าย  ดังนี้   
 (ก) ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ  ของกรมปศุสัตว์ 
 (ข) ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM) 
 (ค) ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร  (GAP) 
 (ง) ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF-free  farm) 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๔



 (จ) ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF  Free  Compartment  farm) 
(๒) ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขตพิจารณาหลักฐานประกอบการขออนุญาต

เคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า  ดังนี้ 
 (ก) ใบรับรองฟาร์มตาม  (๑)  (ข) - (จ)  ที่ยังไม่หมดอายุหรือมีหลักฐานว่าอยู่ระหว่าง 

การพิจารณาอนุมัติในการต่ออายุ  กรณีฟาร์มตาม  (๑)  (ก)  ให้ใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า  ๖๐  คะแนน   

 (ข) การประเมินความเสี่ยงตาม  (ก)  ไม่ต้องแนบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการประกอบการ
พิจารณาอนุญาตเคลื่อนย้าย 

 (ค) ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ให้มีอายุ  ๗  วันนับถัดจาก
วันที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด  
ให้เป็นผู้ลงนามรับรองผลการประเมิน  โดยผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  ๑. ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ  ของกรมปศุสัตว์  ต้องมีผลการประเมิน
ความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า  ๖๐  คะแนน 

  ๒. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  ต้องมีผลการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า  ๖๐  คะแนน 

  ๓. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร  (GAP)   
ไม่ต้องใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

  ๔. ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF-free  farm)  ไม่ต้องใช้ผลการประเมิน
ความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

  ๕. ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF  Free  Compartment  
farm)  ไม่ต้องใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

ข้อ 7 การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า  เข้า  ออก  หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  ภายในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์เดียวกัน  ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ประจ าเขตตรวจสอบคุณสมบัติของฟาร์มและหลักฐานประกอบอื่นตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  พร้อมทั้ง  
ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขตพิจารณาฟาร์ม  เพื่ออนุญาตเคลื่อนย้าย  ดังนี้ 
 (ก) ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ  ของกรมปศุสัตว์ 
 (ข) ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM) 
 (ค) ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร  (GAP) 
 (ง) ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF-free  farm) 
 (จ) ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF  Free  Compartment  

farm) 
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(๒) ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขตพิจารณาหลักฐานประกอบการขออนุญาต
เคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า  ดังนี้ 

 (ก) ใบรับรองฟาร์มตาม  (๑)  (ข) - (จ)  ที่ยังไม่หมดอายุหรือมีหลักฐานว่าอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาอนุมัติในการต่ออายุ  กรณีฟาร์มตาม  (๑)  (ก)  ให้ใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า  ๘๐  คะแนน 

 (ข) ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ตรวจจากห้องปฏิบัติการ  
ของกรมปศุสัตว์หรือห้องปฏิบัติอื่นที่กรมปศุสัตว์รับรอง  ให้อายุของผลการตรวจเป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด  ดังนี้ 

  ๑. ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ  ของกรมปศุสัตว์ต้อ งมีผลตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นลบ  โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีอายุ  ๑๔  วัน  
นับถัดจากวันที่ตอบผล 

  ๒. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  ไม่ต้องใช้ 
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

  ๓. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร  (GAP)   
ไม่ต้องใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

  ๔. ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF-free  farm)  ไม่ต้องใช้ผลตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

  ๕. ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF  Free  Compartment  
farm)  ไม่ต้องใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 (ค) ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ให้มีอายุ  ๗  วันนับถัดจาก
วันที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด  
ให้เป็นผู้ลงนามรับรองผลการประเมิน  โดยผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  ๑. ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ  ของกรมปศุสัตว์ต้องมีผลการประเมิน
ความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า  ๘๐  คะแนน 

  ๒. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  ต้องมีผลการประเมิน
ความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า  ๘๐  คะแนน 

  ๓. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร  (GAP)   
ไม่ต้องใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

  ๔. ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF-free  farm)  ไม่ต้องใช้ผลการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

  ๕. ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF  Free  Compartment  farm)   
ไม่ต้องใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
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ข้อ 8 การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังพ้ืนที่เขตปศุสัตว์อื่น  ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที ่
รับผิดชอบประจ าเขตตรวจสอบคุณสมบัติของฟาร์มและหลักฐานประกอบอื่นตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด   
พร้อมทั้งให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขตพิจารณาฟาร์ม  เพื่ออนุญาตเคลื่อนย้าย  ดังนี้ 
 (ก) ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM) 
 (ข) ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร  (GAP) 
 (ค) ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF-free  farm) 
 (ง) ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF  Free  Compartment  farm) 
(๒) ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขตพิจารณาหลักฐานประกอบการขออนุญาต

เคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า  ดังนี้ 
 (ก) ใบรับรองฟาร์มตาม  (๑)  (ก) - (ง)  ที่ยังไม่หมดอายุหรือมีหลักฐานว่าอยู่ระหว่าง 

การพิจารณาอนุมัติในการต่ออายุ 
 (ข) ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ตรวจจากห้องปฏิบัติการ 

ของกรมปศุสัตว์  หรือห้องปฏิบัติอื่นที่กรมปศุสัตว์รับรอง  ให้มีอายุเป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  ดังนี้ 
  ๑. ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  ต้องมีผลตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นลบ  โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีอายุ  ๓๐  วัน 
นับถัดจากวันที่ตอบผล 

  ๒. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร  (GAP)   
ต้องมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นลบ  โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
มีอายุ  ๙๐  วัน  นับถัดจากวันที่ตอบผล 

  ๓. ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF-free  farm)  ต้องมีผลตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นลบ  โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีอายุ  ๑๘๐  วัน  
ภายหลังวันที่ตอบผล  ทั้งนี้  ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการข้างต้นสามารถน าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
ที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF-free  farm)  มาประกอบการ
เคลื่อนย้ายได้ 

  ๔. ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF  Free  Compartment  farm)   
ต้องมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นลบ  โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
มีอายุ  ๓๖๐  วัน  ภายหลังวันที่ตอบผล  ทั้งนี้  ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการข้างต้นสามารถน าผลการตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการ  ที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ในสุกร  (ASF  Free  Compartment  farm)  มาประกอบการเคลื่อนย้ายได้ 
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 (ค) ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ให้มีอายุ  ๗  วันนับถัดจาก
วันที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามรับรอง
ผลการประเมิน  โดยผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  ๑. ฟาร์มที่มีระบบการปอ้งกนัโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  ต้องมีผลการประเมนิ
ความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า  ๘๐  คะแนน 

  ๒. ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร  (GAP)   
ต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า  ๘๐  คะแนน 

  ๓. ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF-free  farm)  ต้องมีผลการประเมิน
ความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า  ๖๐  คะแนน 

  ๔. ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF  Free  Compartment  farm)   
ไม่ต้องใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

(๓) ผู้ประกอบการหรือเกษตรกร  ต้องน ายานพาหนะบรรทุกสุกรหรือหมูป่าไปรับการพ่นน้ ายา
ฆ่าเชื้อที่ด่านกักกันสัตว์ในพ้ืนที่หรือสถานที่อื่นที่สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ก าหนดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่  
ออกหลักฐานรับรองการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อให้แก่ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา  
ออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าของสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางในครั้งถัดไป 

ข้อ ๙ เงื่อนไขเพ่ิมเติม 
(๑) กรณีเคลื่อนย้ายเพ่ือน าไปเลี้ยงด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  เช่น  พ่อ  แม่พันธุ์ทดแทน  น าไปขุน  

น าไปอนุบาล  เป็นต้น  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (ก) ในกรณีทั่วไปฟาร์มปลายทางตอ้งได้รบัการรับรองระบบการปอ้งกันโรคและการเลี้ยงสตัว์

ที่เหมาะสม  (GFM)  เป็นขั้นต่ า 
 (ข) กรณีฟาร์มต้นทางที่เคยด าเนินการท าลายสุกร  อันเนื่องมาจากการลดความเสี่ยง 

ต่อโรคระบาดส าคัญในสุกรเฉพาะฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมาก  ฟาร์มต้นทางดังกล่าวต้องถูกท าลายสุกร 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน  และเมื่อน าสุกรจากฟาร์มดังกล่าวไปเลี้ยงที่ฟาร์มปลายทางต้องมีการเก็บตัวอย่าง  
จากสุกรชุดที่เคลื่อนย้ายโรงเรือนละ  ๑๕  ตัว  ในวันที่  ๑  และ  ๗  ภายหลังลงเลี้ยง 

 (ค) กรณีฟาร์มปลายทางที่ เคยด าเนินการลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดส าคัญในสุกร 
เฉพาะฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงมาก  ฟาร์มปลายทางดังกล่าวตอ้งไดร้ับการรับรองการปฏิบัตทิางการเกษตรทีด่ี
ส าหรับฟาร์มสุกร  (GAP)  และด าเนินการลดความเสี่ยงมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน  ก่อนลงเลี้ยงจริงต้องมี
การเก็บตัวอย่างพ้ืนผิวโรงเรือนที่จะน าสุกรเข้ามาเลี้ยง  ๒  ครั้ง  ห่างกัน  ๑  สัปดาห์  ต้องได้ผลเป็นลบ
ติดต่อกัน  โดยผลครั้งหลังสุดต้องมีอายุไม่เกิน  ๑  สัปดาห์  และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรค  ให้น าสุกร
เข้ามาเลี้ยงใหม่จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐  แต่ไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของความสามารถในการผลิต 
ของโรงเรือนที่ต้องการน าสุกรเข้าเลี้ยงนั้นก่อนอย่างน้อย  ๖  สัปดาห์  พร้อมทั้งมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ
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วินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  หากไม่พบความเสี่ยงต่อโรคระบาดส าคัญในสุกร   
จึงจะสามารถขออนุญาตน าสุกรเข้ามาเลี้ยงได้เต็มก าลังการผลิตของโรงเรือนนั้น 

(๒) กรณีเคลื่อนย้ายเพ่ือน าไปเข้าโรงฆ่าสุกร  โรงฆ่าสุกรปลายทางต้องเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์เท่านั้น  โดยผู้ประกอบการหรือเกษตรกร
ต้องแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาของสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทางและสัตวแพทย์ประจ า
ท้องที่ต้นทาง 

ทั้งนี้  ในการพิจารณาตอบรับของสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทางและการพิจารณาออกหนังสือ
อนุญาตเคลื่อนย้ายจากสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางต้องให้สอดคล้องกับก าลังการผลิตของโรงฆ่าสุกรนั้น 

(๓) ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยลายมือจริงในส าเนา 
ใบรายงานผลการตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบัติการ  โดยให้ระบุข้อความว่า  “ใบรายงานผล 
ดังกล่าวสามารถใช้ได้กับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายเลขที่ใดและระยะเวลาของใบรายงาน  
ผลทางห้องปฏิบัติการต้องสอดคล้องตามข้อ  7  (๒)  (ข)  และข้อ  8  (๒)  (ข)” 

(4) กรณีเป็นการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังพ้ืนที่เขตปศุสัตว์อื่นให้สัตวแพทย์ 
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขต  ก าหนดให้ผ่านด่านกักกันสัตวร์ะหว่างทางอย่างน้อย  1  ด่านต่อเขตปศสุัตว์
ที่เข้าและผ่านตามเส้นทางที่น าสุกรหรือหมูป่าไปยังสถานที่ปลายทางไว้ในใบอนุญาต 

หมวด  ๒ 
การอนุญาตเคลือ่นย้ายซากสุกร  หรอืซากหมูป่า  เข้า  ออก  หรอืภายใน 

เขตเฝ้าระวังโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกร 
 
 

ข้อ  10 การเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือซากหมูป่าภายในจังหวัดเดียวกันหรื อไปยังจังหวัดอื่น   
แต่ยังอยู่ภายในเขตปศุสัตว์เดียวกัน  มีดังนี้ 

(๑) ผู้ประกอบการหรือเกษตรกร  ที่ได้รับรองการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ  (e-Privilege  Permit)  ต้องแสดงแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกร 
หรือซากหมูป่าล่วงหน้า  และให้ระบุสถานประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากสุกร  หรือซากหมูป่า   
รวมถึงจ านวนซากที่เคลื่อนย้ายจริงต้องไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทาง   
พร้อมทั้งให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 (ก) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของซากชุดที่อยู่ในแผนการเคลื่อนย้าย 
 (ข) ผลการตรวจพ้ืนผิวของโรงฆ่าสุกรตามข้อ  ๑5 
 (ค) ในวันที่เคลื่อนย้ายจริงต้องแนบใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ของซากชุดที่จะเคลื่อนย้าย

ไปพร้อมใบอนุญาตเคลื่อนย้ายหรือหนังสืออนุญาตทุกครั้ง 
(๒) ผู้ประกอบการหรอืเกษตรกรทั่วไป  สามารถแสดงแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือซากหมปูา่  

ล่วงหน้าไม่เกิน  7  วัน  และให้ระบุสถานที่ประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากไป  รวมถึงจ านวน

้หนา   ๗
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ซากที่เคลื่อนย้ายจริงต้องไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทาง  พร้อมทั้ง 
ให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 (ก) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของซากชุดที่อยู่ในแผนการเคลื่อนย้าย 
 (ข) ผลการตรวจพ้ืนผิวของโรงฆ่าสุกรตามข้อ  ๑5 
 (ค) ในวันที่เคลื่อนย้ายจริงต้องแนบใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ของซากชุดที่จะเคลื่อนย้าย

ไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง 
(๓) ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่พิเศษ  สามารถแสดงแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกร  

หรือซากหมูป่าล่วงหน้าไม่เกิน  14  วัน  และให้ระบุสถานประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากไป   
รวมถึงจ านวนซากที่เคลื่อนย้ายจริงต้องไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทาง   
พร้อมทั้งให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 (ก) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของซากชุดที่อยู่ในแผนการเคลื่อนย้าย 
 (ข) ผลการตรวจพ้ืนผิวของโรงฆ่าสุกรตามข้อ  ๑5 
 (ค) ในวันที่เคลื่อนย้ายจริงต้องแนบใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ของซากชุดที่จะเคลื่อนย้าย

ไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง 
ข้อ  11 การเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือซากหมูป่าไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  ข้ามเขตปศุสัตว์  มีดังนี้ 
(๑) ผู้ประกอบการหรือเกษตรกร  ที่ ได้รับรองการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน

ราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ  (e-Privilege  Permit)  ต้องแสดงแผนการเคลื่อนย้าย
ซากสุกรหรือซากหมูป่าล่วงหน้า  และให้ระบุสถานประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากไป  รวมถึง
จ านวนซากที่เคลื่อนย้ายจริงต้องไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทาง  
พร้อมทั้งให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 (ก) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของซากชุดที่อยู่ในแผนการเคลื่อนย้าย 
 (ข) ผลการตรวจพ้ืนผิวของโรงฆ่าสุกรตามข้อ  ๑5 
 (ค) ผลการตรวจซากสุกรหรือซากหมูป่าต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามข้อ  ๑4 
 (ง) ในวันที่เคลื่อนย้ายจริงต้องแนบใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ของซากชุดที่จะเคลื่อนย้าย

ไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง 
(๒) ผู้ประกอบการหรอืเกษตรกรทั่วไป  สามารถแสดงแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกรหรือซากหมปูา่

ล่วงหน้าไม่เกิน  7  วัน  และให้ระบุสถานประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากไป  รวมถึงจ านวน  
ซากที่เคลื่อนย้ายจริงต้องไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทาง  พร้อมทั้ง  
ให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 (ก) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของซากชุดที่อยู่ในแผนการเคลื่อนย้าย 
 (ข) ผลการตรวจพ้ืนผิวของโรงฆ่าสุกรตามข้อ  ๑5 
 (ค) ผลการตรวจซากสุกรหรือซากหมูป่าต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามข้อ  ๑4 
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 (ง) ในวันที่เคลื่อนย้ายจริงต้องแนบใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ของซากชุดที่จะเคลื่อนย้าย
ไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง 

(๓) ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่พิเศษ  สามารถแสดงแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกร
หรือซากหมูป่าล่วงหน้าไม่เกิน  14  วัน  และให้ระบุสถานประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากไป  
รวมถึงจ านวนซากที่เคลื่อนย้ายจริงต้องไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทาง  
พร้อมทั้งให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 (ก) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของซากชุดที่อยู่ในแผนการเคลื่อนย้าย 
 (ข) ผลการตรวจพ้ืนผิวของโรงฆ่าสุกรตามข้อ  ๑5 
 (ค) ผลการตรวจซากสุกรหรือซากหมูป่าต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามข้อ  ๑4 
 (ง) ในวันที่เคลื่อนย้ายจริงต้องแนบใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ของซากชุดที่จะเคลื่อนย้าย

ไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง 
ข้อ  ๑๒ ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือขออนุญาตเข้าไป

ยังพ้ืนที่ปลายทาง  และต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ปลายทาง  
จึงสามารถอนุมัติให้เคลื่อนย้ายซากได้ตามแผนการเคลื่อนย้ายล่วงหน้า  ทั้งนี้  สัตวแพทย์ประจ าท้องที่
ปลายทางต้องตอบกลับภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๑  วันท าการ  และหากไม่อนุญาตให้ท าหนังสือไม่อนุญาต
พร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการชี้แจงแก่สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางทราบ 

หมวด  ๓ 
การเกบ็ตวัอย่างสุกรหรือหมปู่า  ซากสุกรหรือซากหมปู่าและการเก็บตวัอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสกุร 

เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบตักิาร 
 
 

ข้อ  ๑3 การเก็บตัวอย่างสุกรหรือหมูป่า 
(๑) ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานใด ๆ  ของกรมปศุสัตว์  ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค

และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (GFM)  และฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
ฟาร์มสุกร  (GAP)  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

 (ก) ฟาร์มที่มีจ านวนสุกรหรือหมูป่าไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว  ให้เก็บเลือดหรือน้ าลายจากสุกร 
หรือหมูป่าที่แสดงอาการผิดปกติหรือแสดงอาการตามนิยามของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ฟาร์มละ  ๑๕  ตัว   
และให้สัตวแพทย์พ้ืนที่ต้นทางพิจารณาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต้องสอดคล้องกับประเภทของสุกร 
หรือหมูป่าที่จะเคลื่อนย้าย  ดังนี้ 

  ๑. การเคลื่อนย้ายลูกสุกรหรือลูกหมูป่าที่หย่านม  ให้เก็บตัวอย่างจากแม่พันธุ์    
ชุดที่คลอดลูกสุกรหรือลูกหมูป่าหย่านมชุดที่จะขออนุญาตเคลื่อนย้าย  หากมีไม่ครบจ านวนให้เก็บตัวอย่างเลือด
จากแม่พันธุ์ชุดอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ 

้หนา   ๙
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  ๒. การเคลื่อนย้ายสุกรขุนหรือหมูป่าขุน  ให้เก็บตัวอย่างเลือดจากสุกรขุนหรือหมูป่าขุน
ชุดที่จะเคลื่อนย้าย 

  ๓. การเคลื่อนย้ายพ่อ - แม่พันธุ์ทดแทน  ให้เก็บตัวอย่างจากพ่อ - แม่พันธุ์ทดแทน 
ชุดที่จะเคลื่อนย้าย 

  ๔. การเคลื่อนย้ายพ่อ - แม่พันธุ์ปลดให้เก็บตัวอย่างจากพ่อ - แม่สุกรพันธุ์หรือหมูป่า 
พันธุ์ปลดชุดที่จะเคลื่อนย้าย 

 (ข) ฟาร์มที่มีจ านวนสุกรหรือหมูป่ามากกว่า  ๕๐๐  ตัว  ให้เก็บเลือดหรือน้ าลายจากสุกร 
หรือหมูป่าที่แสดงอาการผิดปกติหรือแสดงอาการตามนิยามของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  เฉพาะโรงเรือน 
ที่จะเคลื่อนย้ายโรงเรือนละ  ๑๕  ตัว  และให้สัตวแพทย์พ้ืนที่ต้นทางพิจารณาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ต้องสอดคล้องกับประเภทของสุกรหรือหมูป่าที่จะเคลื่อนย้าย  ดังนี้ 

  ๑. การเคลื่อนย้ายลูกสุกรหรือลูกหมูป่าที่หย่านม  ให้เก็บตัวอย่างจากแม่พันธุ์ชุดที่
คลอดลูกสุกรหรือหมูป่าหย่านมชุดที่จะขออนุญาตเคลื่อนย้าย  หากมีไม่ครบจ านวนให้เก็บตัวอย่างเลือดจาก
แม่พันธุ์ชุดอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ 

  ๒. การเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าขุน  ให้เก็บตัวอย่างเลือดจากสุกรขุนหรือหมูป่าขุน  
ชุดที่จะเคลื่อนย้าย 

  ๓. การเคลื่อนย้ายพ่อ - แม่พันธุ์ทดแทน  ให้เก็บตัวอย่างจากพ่อ - แม่พันธุ์ทดแทน 
ชุดที่จะเคลื่อนย้าย 

  ๔. การเคลื่อนย้ายพ่อ - แม่พันธุ์ปลดให้เก็บตัวอย่างจากพ่อ - แม่สุกรพันธุ์หรือหมูป่า 
พันธุ์ปลดชุดที่จะเคลื่อนย้าย 

(๒) ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF-free  farm)  และฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ 
ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF  Free  Compartment  farm)  เก็บตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ 
ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

ข้อ  ๑๔ การเก็บตัวอย่างซากสุกรหรือซากหมูป่า  ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางที่ โรงฆ่าสุกร
ตั้งอยู่เก็บตัวอย่างซากสุกรหรือซากหมูป่าของผู้ประกอบการหรือเกษตรกร  จ านวน  ๕  ราย  รายละ   
๕  ตัวอย่าง  ตัวอย่างละ  ๕๐  กรัม  ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ทุก ๆ  ๒  เดือน  ทั้งนี้   
ผลการตรวจดังกล่าวจะใช้เป็นเอกสารประกอบการออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบการ 
หรือเกษตรกร 

ข้อ  ๑5 การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงฆ่าสุกร  ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง 
ที่โรงฆ่าสุกรตั้งอยู่  เก็บตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนดส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์   
เดือนละ  ๑  ครั้ง  ทั้งนี้  ผลการตรวจดังกล่าวจะใช้เป็นเอกสารประกอบการออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้าย
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ของผู้ประกอบการหรือเกษตรกร  หากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผลบวกต่อโรคระบาดส าคัญในสุกร
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

หมวด  ๔ 
การเคลื่อนย้ายผ่านคอกขายกลาง 

 
 

ข้อ  ๑6 กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายโดยใช้คอกขายกลาง  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  แต่ยังอยู่ภายในเขตปศุสัตว์

เดียวกัน  ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง  เป็นผู้พิจารณาหลักฐานประกอบค าขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร
หรือหมูป่า  ดังนี้ 

 (ก) ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายจากท้องที่ต้นทางไปยัง
ท้องที่ที่คอกขายกลางตั้งอยู่   โดยประเภทของสุกรหรือหมูป่าที่จะเคลื่อนย้ายต้องสอดคล้องกับ 
สถานประกอบการปลายทางสุดท้าย  และให้ระบุสถานที่ปลายทางถัดจากคอกขายกลาง   

 (ข) สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ที่คอกขายกลางตั้งอยู่ให้ก ากับการขนถ่ายสุกรหรือหมูป่า 
เข้าคอกขายกลางครั้งละ  1  ฟาร์ม  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๒  ชั่วโมง  พร้อมให้ผู้ประกอบการท าความสะอาด 
ฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อและวิธีการที่เหมาะสมในการท าลายเชื้อโรคระบาดที่ส าคัญในสุกรหรือหมูป่า 
ที่คอกขายกลางและพักคอกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  30  นาที  จึงให้ฟาร์มถัดไปด าเนินการขนถ่ายสุกร  
หรือหมูป่าเข้าคอกขายกลาง  (all  in  all  out)  เมื่อด าเนินการขนถ่ายสุกรหรือหมูป่าเข้าคอกขายกลางแล้ว   
และมีค าขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังสถานที่ปลายทาง  ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่  
ออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังสถานที่ปลายทางสุดท้ายตาม  (ก)   

 (ค) คอกขายกลางต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ที่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า  ๖๐  คะแนน  ตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  โดยผลการประเมิน 
มีอายุ  ๓๐  วัน  ภายหลังวันที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ลงนามรับรองผลการประเมิน  หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานคอกขายกลางตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

(๒) การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  ข้ามเขตปศุสัตว์อื่น  ให้สัตวแพทย์ 
ประจ าท้องที่ต้นทางพิจารณาหลักฐานประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า  ดังนี้ 

 (ก) ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางอนุญาตเคลื่อนย้ายจากท้องที่ต้นทางไปยังท้องที่ 
ที่คอกขายกลางตั้งอยู่  โดยประเภทของสุกรหรือหมูป่าที่จะเคลื่อนย้ายต้องสอดคล้องกับสถานประกอบการ
ปลายทางสุดท้าย  และให้ระบุสถานที่ปลายทางถัดจากคอกขายกลาง 

 (ข) สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ที่คอกขายกลางตั้งอยู่ให้ก ากับการขนถ่ายสุกรหรือหมูป่า 
เข้าคอกขายกลางครั้งละ  1  ฟาร์ม  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  พร้อมให้ผู้ประกอบการท าความสะอาด 
ฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อและวิธีการที่เหมาะสมในการท าลายเชื้อโรคระบาดที่ส าคัญในสุกรหรือหมูป่า  
ที่คอกขายกลาง  และพักคอกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที  จึงให้ฟาร์มถัดไปด าเนินการขนถ่ายสุกร 
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หรือหมูป่าเข้าคอกขายกลาง  (all  in  all  out)  เมื่อด าเนินการขนถ่ายสุกรหรือหมูป่าเข้าคอกขายกลางแล้ว   
และมีค าขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังสถานที่ปลายทาง  ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ออก  
หนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าไปยังสถานที่ปลายทางสุดท้ายตาม  (ก)   

 (ค)  คอกขายกลางต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ระดับ
คะแนนไม่น้อยกว่า  ๘๐  คะแนน  ตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  โดยผลการประเมิน  
มีอายุ  ๓๐  วัน  ภายหลังวันที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด
มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามรับรองผลการประเมิน  หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานคอกขายกลางตามที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด 

หมวด  ๕ 
เงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนยา้ยซากสกุร  หรือซากหมูป่า 

 
 

ข้อ  ๑7 เมื่อสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต  และได้ตรวจสอบตามหมวด   
๑ - ๔  แล้ว  หากสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางเห็นสมควรอนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้  ให้ด าเนินการ  
ตามประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาต  และการออก
ใบอนุญาต  การตรวจโรคและท าลายเชื้อโรคในการน าสัตวห์รือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
หรือตามที่ก าหนดไว้ในประกาศหรือระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม 

หมวด  ๖ 
แบบเอกสาร 

 
 

ข้อ  18 แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
สรวิศ  ธานโีต 

อธิบดีกรมปศุสตัว ์
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