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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขจํานวนสัตว์หรือซากสัตว์  ลักษณะของยานพาหนะ   

และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
จึงต้องกําหนดจํานวนสัตว์หรือซากสัตว์  ลักษณะของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
หรือซากสัตว์ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ 
“ยานพาหนะ”  หมายถึง  ยานพาหนะใด ๆ  ที่ใช้ขนส่งสัตว์หรือซากสัตว์  และให้หมายความรวมถึง

ส่วนพ่วงของยานพาหนะนั้น   
“ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย”  หมายความว่า  ภาชนะบรรจุ  วัตถุที่ใช้บรรจุสัตว์

หรือซากสัตว์ไม่ว่าด้วยการใส่  ขังหรือด้วยวิธีการใด ๆ  รวมถึงอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการเคล่ือนย้ายสัตว์  
หรือซากสัตว์   

“การเคลื่อนย้ายสัตว์”  หมายความว่า  การจับ  บังคับ  หรือวิธีการใด ๆ  ในการนําสัตว์เข้า  ออก  
หรือขังในภาชนะ  การขนส่งรวมถึงการนําสัตว์ขึ้นหรือลงยานพาหนะ 

“การเคลื่อนย้ายซากสัตว์”  หมายความว่า  การนําซากสัตว์ขึ้นหรือลงยานพาหนะเพื่อนําไปยัง  
อีกสถานที่หนึ่ง   

“สัตว์”  หมายความว่า   
(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า   
(๒) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์   
“ซากสัตว์”  หมายความว่า   
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  นก  

ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์  ที่ตายแล้ว 
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  นก  ไก่  เป็ด  

ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์  ที่มีชีวิตหรือที่ตายแล้ว 
(๓) อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  

สุกร  หมูป่า  นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  
นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความถึง  สิ่งขับถ่ายจากสัตว์  สารคัดหลั่ง  ขนสัตว์  และสิ่งใดท่ีออกจากตัวสัตว์
หรือสิ่งปนเป้ือนที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือเกิดจากธรรมชาติในขณะที่ทําการขนส่ง 

หมวด  ๑ 
จํานวนสัตว์  ลักษณะของยานพาหนะ 
และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ 

 
 

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้เจ้าของสัตว์จํานวนตั้งแต่ 
หนึ่งตัวขึ้นไป  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีขนาดเหมาะสมกับจํานวนและขนาดของสัตว์  สามารถป้องกันสัตว์หลบหนี   

ขณะมีการเคลื่อนย้ายสัตว์   
 (ข) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน   
 (ค) ใช้วัสดุรองบนพื้นเพื่อช่วยดูดซับสิ่งขับถ่าย  และป้องกันการลื่นได้ 
 (ง) มีการป้องกันไม่ให้สิ่งปฏิกูลกระเด็น  ไหลหรือฟุ้งกระจายออกนอกยานพาหนะ   

ในระหว่างการเคลื่อนย้ายสัตว์   
 (จ) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนและหลังการเคลื่อนย้าย 
 (ฉ) ห้ามมิให้ยานพาหนะเข้าฟาร์มในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่โดยเด็ดขาด   
(๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ไม่มีสิ่งแหลมคมหรือเป็นอันตรายที่จะก่อการบาดเจ็บกับสัตว์   
 (ข) สามารถป้องกันสัตว์หลบหนีขณะมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
 (ค) มีการลดการสัมผัสระหว่างสัตว์ กับสิ่ งปฏิกูลในระหว่างการเคล่ือนย้ายสัตว์   

ตามความเหมาะสม 
 (ง) สามารถทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูล   

มีอากาศถ่ายเทสะดวก  และไม่ทําให้สัตว์ทรมานขณะขนส่ง   
 (จ) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคที่ภาชนะบรรจุอย่างสมํ่าเสมอทุกคร้ังก่อน   

และหลังใช้งานโดยทันที   
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หมวด  ๒ 
จํานวนซากสัตว์  ลักษณะของยานพาหนะ 
และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ 

 
 

ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้เจ้าของซากสัตว์ปฏิบัติ   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในซากสัตว์ประเภทเนื้อ  เคร่ืองใน  กระดูก  เขา  และหนัง  ตั้งแต่  ๑๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป   
 (๑.๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
  (ข) ไม่ให้ซากสัตว์สัมผัสพื้นหรือผนังของยานพาหนะ  และป้องกันไม่ให้ซากสัตว์ร่วง  

หรือหล่นจากยานพาหนะ 
  (ค) มีการป้องกันไม่ให้สิ่งปฏิกูลกระเด็นหรือไหลออกนอกยานพาหนะในระหว่าง  

การเคลื่อนย้าย 
  (ง) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์ 
  (จ) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนและหลังการเคลื่อนย้าย 
  (ฉ) ห้ามมิให้ยานพาหนะเข้าฟาร์มในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่โดยเด็ดขาด   
 (๑.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายซากสัตว์มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ใช้วัสดุที่สะอาด  ป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะนําโรคสัมผัสซากสัตว์ 
  (ข) สามารถทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรก  

และสิ่งปฏิกูล   
  (ค) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคทุกคร้ังก่อนและหลังใช้งานโดยทันที   
(๒) ในซากสัตว์ประเภทนํ้านม  ตั้งแต่  ๑  ถังขึ้นไป   
 (๒.๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
  (ข) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่น 
  (ค) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนและหลังการเคลื่อนย้าย 
 (๒.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สามารถทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรก  

และสิ่งปฏิกูล   
  (ข) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคทุกคร้ังภายหลังใช้งาน   
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(๓) ในซากสัตว์ประเภทมูลสัตว์  ตั้งแต่  ๑๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป   
 (๓.๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน   
  (ข) สามารถป้องกันไม่ให้มูลสัตว์ร่วงหรือหล่นจากยานพาหนะ  หรือฟุ้งกระจาย   
  (ค) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่น 
  (ง) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนและหลังเข้า - ออก

จากฟาร์มรวมถงึก่อนและหลังการเคลื่อนย้าย 
  (จ) ห้ามมิให้ยานพาหนะเข้าฟาร์มในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่โดยเด็ดขาด   
 (๓.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) เป็นภาชนะที่ปิด  ป้องกันการฟุ้งกระจายของมูลสัตว์ขณะเคลื่อนย้าย   
  (ข) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคทุกคร้ังก่อนและหลังใช้งานโดยทันที   
(๔) ในซากสัตว์ประเภทไข่บริโภค  ตั้งแต่  ๓,๐๐๐  ฟองขึ้นไป  และซากสัตว์ประเภทไข่คัดทิ้ง  

และไข่เสีย  ตั้งแต่  ๑  ฟองขึ้นไป   
 (๔.๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
  (ข) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์ 
  (ค) มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อภายหลังการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง   
  (ง) ปิดมิดชิดสามารถป้องกันการฟุ้งกระจายหรือการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลกระเด็น  

หรือไหลออกนอกยานพาหนะในและระหว่างการเคลื่อนย้ายได้ 
  (จ) มีการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้า - ออกฟาร์ม  และห้ามมิให้ยานพาหนะเข้าฟาร์มในช่วง   

ที่เกิดโรคระบาดในพื้นที่โดยเด็ดขาด 
 (๔.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สามารถทําความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูล 
  (ข) มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกคร้ังก่อนและหลังใชง้านทันที 
  (ค) กรณีไข่คัดทิ้งและไข่เสีย  ให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด 
(๕) ในซากสัตว์ประเภทรังนกอีแอ่น 
 (๕.๑) ยานพาหนะ  สําหรับรังนกอีแอ่นตั้งแต่  ๕๐  กิโลกรัมขึ้นไป  มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
  (ข) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์ 
  (ค) มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อภายหลังการการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง 
  (ง) ปิดมิดชิดสามารถป้องกันการฟุ้งกระจายหรือการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลกระเด็น  

หรือไหลออกนอกยานพาหนะในและระหว่างการเคลื่อนย้ายได้ 
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 (๕.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสําหรับรังนกอีแอ่นตั้งแต่  ๕๐  กิโลกรัมขึ้น
ไป  มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) มีภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด   
  (ข) สามารถทําความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูล 
  (ค) มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกคร้ังก่อนและหลังใช้งานทันที 
(๖) ในซากสัตว์ประเภทขนสัตว์ปีก  ตั้งแต่  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป   
 (๖.๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
  (ข) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์ 
  (ค) มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อภายหลังการการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง 
  (ง) ปิดมิดชิดสามารถป้องกันการฟุ้งกระจายหรือการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลกระเด็น  

หรือไหลออกนอกยานพาหนะในและระหว่างการเคลื่อนย้ายได้   
 (๖.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สามารถทําความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูล 
  (ข) มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกคร้ังก่อนและหลังใช้งานทันที 
(๗) ซากสัตว์ประเภทอื่น ๆ   
 (๗.๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
  (ข) ไม่ให้ซากสัตว์สัมผัสพื้นหรือผนังของยานพาหนะ  และป้องกันไม่ให้ซากสัตว์ร่วง  

หรือหล่นจากยานพาหนะ 
  (ค) มีการป้องกันไม่ให้สิ่งปฏิกูลกระเด็นหรือไหลออกนอกรถในระหว่าง 

การเคลื่อนย้าย 
  (ง) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์ 
  (จ) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนและหลังการเคลื่อนย้าย 
  (ฉ) ห้ามมิให้ยานพาหนะเข้าฟาร์มในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่โดยเดด็ขาด   
 (๗.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ใช้วัสดุที่สะอาด  ป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะนําโรคสัมผัสซากสัตว์ 
  (ข) สามารถทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรก

และสิ่งปฏิกูล   
  (ค) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคทุกคร้ังก่อนและหลังใช้งานโดยทันที 
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