
การเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภค

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ เรื่อง

1.มาตรการเคลื่อนย้ายไข่เพ่ือบริโภค วันที่ 2 พ.ย. 2561

2.แนวทางการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกประเภทไข่ วันที่ 8 มิ.ย. 2561



การเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภค

1. การขนส่งการเคลื่อนย้ายไข่ส าหรบัการบริโภค

2. ผู้ประกอบอาชีพคา้ไข่ส าหรบัการบริโภค

3. กรณีการรับรองและเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับการบริโภค ผ่านระบบ e-Privilege Permit

4. กรณีการเคลือ่นย้ายออกจากศูนย์กระจายสินค้า

5. กรณีผลทางห้องปฏิบัติการ



1.การขนส่งการเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับการบริโภค

1.1 กรณีเคลื่อนย้ายไข่มากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 ฟองขึ้นไป
(1) ต้องมีใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายฯทุกครัง้
(2) ต้องมีใบอนุญาตในการค้าหรอืหาก าไรในลักษณะคนกลางซึง่ซากสัตว์ 

(ร.10/1) ประเภทไข่ส าหรับบรโิภค กรณีภายในราชอาณาจักร
(3) ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขจ านวนสัตว์หรอืซากสตัว์ ลักษณะของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการ
เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ.2559

(4) ให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป



1.การขนส่งการเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับการบริโภค

1.2 กรณีเคลื่อนย้ายไข่น้อยกว่า 20,000 ฟอง
(1) การเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับการบริโภคจากฟาร์ม ให้แนบส าเนาผลตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการของแหล่งที่มาของไข่ (ผลการตรวจจากฟาร์ม) ทุกครั้ง/ทุกคันรถ โดย
ต้องระบุจ านวนไข่ที่เคลื่อนย้ายในแต่ละครั้งด้วย และให้เจ้าของฟาร์มลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาเอกสารผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของแหล่งที่มาของไข่



1.2 กรณีเคลื่อนย้ายไข่น้อยกว่า 20,000 ฟอง (ต่อ)

หากเป็นการเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับการบริโภคจากศูนย์รวบรวมไข่หรือล้ง ให้
เจ้าของหรือผู้แทนของศูนย์รวบรวมไข่หรือล้ง ออกหนังสือรับรองจากศูนย์รวบรวมไข่
หรือล้ง โดยต้องระบุจ านวนไข่ที่เคลื่อนย้ายในแต่ละครัง้ พร้อมทั้งแนบส าเนาผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการของแหล่งที่มาของไข่ที่ได้จากฟาร์ม และให้เจ้าของหรือผู้แทนของ
ศูนย์รวบรวมไข่หรือล้ง ลงรายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ของแหล่งที่มาของไข่นั้นด้วย

กรณีพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่่งด าเนินคดีตามกฎหมาย



1.2 กรณีเคลื่อนย้ายไข่น้อยกว่า 20,000 ฟอง (ต่อ)

(2) ต้องมีใบอนุญาตในการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ 
(ร.10/1) ประเภทไข่ส าหรับบรโิภค กรณีภายในราชอาณาจักร

(3) ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขจ านวนสัตว์หรอืซากสตัว์ ลักษณะของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการ
เคลื่อนย้ายสัตว์หรอืซากสตัว์ พ.ศ.2559

(4) ให้ด าเนินการตาม ข้อ (1) ถึง (3) โดยเคร่งครัด

(5) ให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป



5.กรณีเคลื่อนย้ายไข่จากสถานประกอบการ (ผลทางห้องปฏิบัติการ)

1. กรณีสถานประกอบการที่ได้รับรอง GMP หรือ ไขO่K หรือ ไข่อนามัย 
อนุโลมให้สามารถเคลือ่นย้ายได้ โดยไม่ต้องมีการเก็บตัวอย่าง

2. กรณีกรณีสถานประกอบการไม่ไดร้ับรอง GMP หรือ ไข่OK หรือ ไข่อนามัย 
ให้มีการเก็บตัวอย่างไข่ ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด และผลทางห้องปฏิบัติการให้ผลลบ
ต่อโรคไข้หวัดนก และ โรคนิวคาสเซิล ใบตอบผลมอีายุ 120 วัน ถัดจากวันที่ตอบผล
ทางห้องปฏิบัติการ



สรุปการขนส่งการเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับการบริโภค

1.เคลื่อนย้ายไข่มากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 ฟอง
• ต้องมีใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายฯทุกครั้ง
• ต้องมีใบ (ร.10/1) 
• ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขจ านวนสัตว์หรือซาก
สัตว์ ลักษณะของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการ
เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ.2559

• ให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

2.กรณีเคลื่อนย้ายไข่น้อยกว่า 20,000 ฟอง
• ต้องมีใบ (ร.10/1) 
• ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขจ านวนสัตว์หรือซากสัตว์ 
ลักษณะของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์ พ.ศ.2559

• จากฟาร์ม : ส าเนาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของ
แหล่งที่มาของไข่ (ผลการตรวจจากฟาร์ม) ทุกครั้ง/ทุกคัน
รถ โดยต้องระบุจ านวนไข่ที่เคลื่อนย้ายในแต่ละครั้งด้วย 
และให้เจ้าของฟาร์มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการของแหล่งที่มาของไข่

• จากล้ง : ให้เจ้าของหรือผู้แทนของศูนย์รวบรวมไข่หรือล้ง
ออกหนังสือรับรองจากศูนย์รวบรวมไข่หรือล้ง โดยต้องระบุ
จ านวนไข่ที่เคลื่อนย้ายในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งแนบส าเนา
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของแหล่งที่มาของไข่ที่ได้จาก
ฟาร์ม และให้เจ้าของหรือผู้แทนของศูนย์รวบรวมไข่หรือล้ง
ลงรายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการของแหล่งที่มาของไข่ นั้นด้วย

• ให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป



2.ผู้ประกอบอาชีพค้าไข่ส าหรับการบริโภค
• ต้องขอใบ ร.10/1 ประเภทไข่ส าหรับบริโภค กรณีภายใน

ราชอาณาจักร
• ให้ขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด

3.ผู้ประกอบอาชีพค้าไข่ส าหรับการบริโภค ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ
พิเศษ (e-Privilege Permit) 
3.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการ
อนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
3.2 กรณีการเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับการบริโภคออกจากฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่ไข่ (GAP) 
หรือฟาร์ม GFM ให้ด าเนินการตรวจรับรองการเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับการ
บริโภคออกจากฟาร์มแบบ EPP โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน (GAP) : ส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกไข่
อนุโลมให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่

- ฟาร์ม GFM : ใช้หลักเกณฑ์การประเมินระบบการ
เคลื่อนย้าย EPP ส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกไข่ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด และ
เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพ
3.3 กรณีการตรวจรับรองหรือการประเมินศูนย์รวบรวมไข่ ล้ง หรือศูนย์
กระจายสินค้าประเภทไข่ส าหรับบริโภค ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
ระบบการเคลื่อนย้าย EPP สถานที่รวบรวมไข/่ศูนย์กระจายสินค้า (ตามที่
กรมก าหนด)
3.4 เมื่อได้สิทธิ์ตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 หรือ 3.3 ให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าว
ประกอบการออกใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับบริโภค ตั้งแต่ 3,000
ฟองขึ้นไป

สรุปการขนส่งการเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับการบริโภค



การขนส่งการเคล่ือนย้ายไข่ส าหรับการบริโภคค

กรณีเคล่ือนย้ายไข่ ≥ 20,000 ฟอง กรณีเคล่ือนย้ายไข่ < 20,000 ฟอง

เคลื่อนย้ายออกจาก
ฟาร์ม

เคล่ือนย้ายออกจาก 
ศูนย์รวบรวมไข่/ล้ง

ต้องมีใบอนุญาตในการเคล่ือนย้ายฯ ทกุครัง้

ต้องมีใบอนุญาตในการค้าหรือหาก าไรใน
ลักษณะคนกลางซึ่ งซากสัตว์ (ร .10/1 )
ประ เภท ไข่ ส า ห รับบ ริ โ ภค  ก ร ณีภาย ใน
ราชอาณาจกัร

ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์  เ ร่ื อง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขจ านวน
สตัว์หรือซากสตัว์ลกัษณะของยานพาหนะและ
อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 
พ.ศ. 2559

ส าเนา ผลตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร
ของแหลง่ท่ีมาของไข่ (ผลการตรวจจากฟาร์ม) 

ทกุครัง้/ทกุคนัรถ 
(พร้อมระบจุ านวนไข่ที่ท าการเคลื่อนย้าย)

 หนังสือรับรองจากศนูย์รวบรวมไข่ 
(พร้อมระบจุ านวนไข่ท่ีท าการเคลื่อนย้าย)

 ส า เ น า ผ ล ต ร ว จ ท า ง ห้ อ ง 
ปฏิบัตกิาร ท่ีได้จากฟาร์ม

 ต้องมีใบอนุญาตในการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ร.10/1) ประเภทไข่
ส ำหรับบริโภค กรณีภำยในรำชอำณำจักร

 ต้องปฏิบัติตำมประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขจ ำนวนสัตว์หรือซำก
สัตว์ลักษณะของยำนพำหนะและอุปกรณ์ในกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ พ.ศ. 2559



ฟาร์ม A

ฟาร์ม B

ฟาร์ม C

ล้งไข่ 
GMP,OK

ล้งไข่ 
non-GMP,
non OK

ร.4 + ร.10/1
ร.4 + ร.10/1
+ผล lab (ไข่)

ร.4 + ร.10/1
Modern 
Trade

Distribute 
Center

Market

การเคล่ือนย้ายซากสัตว์ปีก 
(ซากสัตว์ปีก ไข่เพื่อการบริโภคค)

ผล lab (ฟาร์ม)

≥ 20,000 ฟอง

ผล lab (ไก่)
AI - ,ND -



ตัวอย่าง





2.ผู้ประกอบอาชีพค้าไข่ส าหรับการบริโภค

2.1 ต้องขอใบอนุญาตในการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ร.10/1) 
ประเภทไข่ส าหรับบริโภค กรณีภายในราชอาณาจักร

2.2 ให้ขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด



3.ผู้ประกอบอาชีพค้าไข่ส าหรับการบริโภค ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) 

3.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้าย
สัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)



3.ผู้ประกอบอาชีพค้าไข่ส าหรับการบริโภค ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)

3.2 กรณีการเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับการบริโภคออกจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่ไข่ (GAP) หรือฟาร์ม GFM ให้ด าเนินการตรวจรับรองการ
เคลื่อนย้ายไข่ส าหรับการบริโภคออกจากฟาร์มแบบ EPP โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน (GAP) : ส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกไข่อนุโลมให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินการ
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่

- ฟาร์ม GFM : ใช้หลักเกณฑ์การประเมินระบบการเคลื่อนย้าย EPP ส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกไข่
ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด และเข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพ



3.ผู้ประกอบอาชีพค้าไข่ส าหรับการบริโภค ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)

3.3 กรณีการตรวจรับรองหรือการประเมินศูนย์รวบรวมไข่ ล้ง หรือศูนย์กระจายสินค้าประเภท
ไข่ส าหรับบริโภค ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินระบบการเคลื่อนย้าย EPP สถานที่รวบรวมไข/่ศูนย์
กระจายสินค้า (ตามที่กรมก าหนด)

3.4 เมื่อได้สิทธิ์ตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 หรือ 3.3 ให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวประกอบการออกใบอนุญาต
การเคลื่อนย้ายไข่ส าหรับบริโภค ตั้งแต่ 3,000 ฟองขึ้นไป



4.กรณีเคลื่อนย้ายออกจากศูนย์กระจายสินค้า

- ให้ปฏิบัติตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด


