
กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์



ประเด็นการน าเสนอ

• ภาพรวมภารกิจกลุ่มควบคุมโรงฆ่าสตัวภ์ายในประเทศ
• เป้าหมายการด าเนินงานโรงฆ่าสตัวภ์ายในประเทศ
• ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานรอบท่ี ๒/๒๕๖๐
• เป้าหมายการด าเนินงานสถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสตัว์
• การรายงานผลการปฏิบติังาน
• โครงการปศุสตัว ์OK



บาบาทหนา้ท่ีของส านกังานปศุสตัวเ์ขต

• เป็นศูนยข์อ้มูลงานดา้นมาตรฐานสินคา้ปศุสตัวใ์นระดบัเขต
• ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการปฏิบติังานของส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั
• เป็นหน่วยตรวจประเมินและหน่วยรับรองงานมาตรฐานสินคา้ปศุสตัว์



ปศุสตัว ์OK

ฟาร์มเล้ียงสตัว์

• ฟาร์ม GAP
• ฟาร์มปลอดโรค
• ฟาร์มอินทรีย์

โรงฆ่าสตัว์

• โรงฆ่าสัตวส่์งออก
• โรงฆ่าสัตว ์GMP
• โรงฆ่าสัตวฆ์จส.2

สถานท่ีจ าหน่ายเน้ือ

• หา้งสรรพสินคา้
• ร้านจ าหน่ายเน้ือสัตว์
• ตลาดสด/รถเคล่ือนท่ี



โรงฆ่าสัตวเ์ถ่ือน ๑,๓๐๗+ โรงฆ่าสัตวฆ์จส.๒ ๒,๓๒๒+

โรงฆ่าสัตวG์MP ๔๑
โรงฆ่าสัตวE์ST ๔๒

ลดจ านวนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด
- ส่งเสริมใหร้วมกลุ่ม
- จบักมุ

โรงฆ่าสตัวใ์นประเทศไทย

มีมาตรฐานตามกฎหมาย
- ตรวจโรงฆ่าสัตวต์ามกฎกระทรวง
- สุ่มเกบ็ตวัอยา่ง

เพ่ิมจ านวนโรงฆ่า GMP
- ส่งเสริมผูป้ระกอบการ

เพ่ิมจ านวนโรงฆ่า EST



โรงฆ่าสัตว์ทีย่งัไม่ได้รับใบอนุญาตฯ (ฆจส.๒)

179
116

267

20

625

825

303

ก าลงัขออนุญาต

ได ้ฆจส.2 แลว้

น าสตัวเ์ขา้โรงฆ่า ฆจส.2

เปล่ียนเป็นสถานท่ีตดัแต่ง
เน้ือสตัว์
หยดุด าเนินการ

ยงัด าเนินการอยู่

แยกไม่ได้

1,307
1,028

ยงัด ำเนินกำรอยู่

แก้ไขแล้ว



ผลการด าเนินงานด้านการบังคบัใช้กฎหมาย

รายละเอียด จ านวน (แห่ง)
โรงฆ่าสตัวท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตฯ และด าเนินการอยู*่ ๒,๓๒๒
แจง้เตือน ๕๙๔
พกัใช้ ๓
เพิกถอนใบอนุญาตฯ* ๓
ยกเลิกใบอนุญาตฯ* ๒๐๘
โรงฆ่าท่ีไม่ไดรั้บใบอนุญาตฯ ท่ีด าเนินการอยู่ ๑,๓๐๗
จบักมุด าเนินคดี ๙๗
* หมายถงึ ตวัเลขสะสมตั้งแต่ ปี ๒๕๔๕

ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐



รายละเอียดขอ้บกพร่อง (สูงสุด ๕ อนัดบัแรก) จ านวน (แห่ง)

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการควบคุมสุขลกัษณะ ๓๓๘

ขอ้ก าหนดบริเวณภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ ๓๑๘

ขอ้ก าหนดบริเวณภายนอกอาคารโรงฆ่าสตัว์ ๒๘๕

ขอ้ก าหนดโครงสร้างภายในอาคารโรงฆ่าสตัว์ ๒๕๕

ขอ้ก าหนดการฆ่าสตัวใ์นโรงฆ่าสตัว์ ๑๓๓

การตรวจประเมนิโรงฆ่าสัตว์ทีไ่ด้รับใบอนุญาตฯ



ตัวช้ีวดัที่ ๑ 

กำรด ำเนินกำรตำมพ.ร.บ. ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์

เพ่ือกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559



กำรตรวจประเมนิโรงฆ่ำสัตว์ทีไ่ด้รับใบอนุญำตฯ ฆจส. ๒

• รอบท่ี ๑ ระหวา่งวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

โรงฆ่าสัตวท่ี์มีสถานะด าเนินการสะสมจนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จ านวนทั้งส้ิน ๒,๓๑๗ โรง

จ านวนสถานท่ีท่ีตรวจ ๒,๑๕๕
- แจง้เตือน ๕๙๔
- พกัใช้ ๓
- เพิกถอน ๑
- ยกเลิกใบอนุญาต ๒๘



ขั้นตอนกำรตรวจประเมนิโรงฆ่ำสัตว์ทีไ่ด้รับใบอนุญำตฯ ฆจส. ๒

๑. ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตวท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว ์โรงพกัสัตว ์และการฆ่าสัตว ์(ฆจส. ๒) ทุกแห่งภายใน
พ้ืนท่ี ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว ์โรงพกัสัตว ์และการฆ่าสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คร้ังท่ี ๑ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการตามแบบตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
แบบตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว.์pdf

๒. หากพบขอ้บกพร่องไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ใหด้ าเนินการตามมาตรา ๔๕ ๔๖ และ ๔๗ แห่งพระราชบญัญติั
ควบคุมการฆ่าสัตวเ์พ่ือการจ าหน่ายเน้ือสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๙ จนส้ินสุดการด าเนินการ เช่น การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวง
ฯ ใหด้ าเนินการแจง้เตือน พกัใช ้เพิกถอนใบอนุญาตฯ  
ตวัอยา่งร่างหนงัสือแจง้เตือน,พกัใช,้เพิกถอนต่างจงัหวดั.pdf

๓. รายงานผลการปฏิบติังานตามแบบรายงานผลการบงัคบัใชก้ฎหมายโรงฆ่าสัตวท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตฯ (ฆจส. ๒) 
รายงานการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตวท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต ฆจส.2.pdf โดยตดัยอดรายงานทุกส้ินเดือน และรายงานผลการ
ปฏิบติังานในรูปแบบไฟล ์Microsoft excel ส่งใหก้รมปศุสัตว ์ทาง e-mail: localslaughter@gmail.com ภายในวนัท่ี ๕ ของเดือน
ถดัไป ทั้งน้ี กรณีท่ีมีการด าเนินการตามมาตรา ๔๕ ๔๖ และ ๔๗ ใหด้ าเนินการจดัส่งเอกสารการแจง้เตือน พกัใช ้เพิกถอน
ใบอนุญาตฯ ในรูปแบบไฟลม์าพร้อมแบบรายงาน 

แบบตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์.pdf
ตัวอย่างร่างหนังสือแจ้งเตือน,พักใช้,เพิกถอนต่างจังหวัด.pdf
รายงานการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2.pdf


ปัญหาและอุปสรรคในการเกบ็ขอ้มูลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตวท่ี์ไดรั้บ ฆจส.2
๑. ไม่มีการส่งแบบรายงานหลงัจากท าการตรวจประเมินภายในวนัท่ี ๕ ของเดือนถดัไป
๒. ระบุวา่มีการแจง้เตือน พกัใช ้เพิกถอน แต่ไม่มีการส่งหลกัฐาน
๓. มีการรายงานวา่โรงฆ่าสตัวอ์ยูใ่นสถานะ

“หยดุด าเนินการชัว่คราว”
“ยกเลิกกิจการ”
“ไม่พบการฆ่าสตัว”์
“พกักิจการ”

ผูบ้นัทึกจะถือวา่ โรงฆ่าสตัวด์งักล่าวยงัด าเนินการอยู ่ยกเวน้ในกรณี ยกเลิกใบอนุญาต เพิกถอน
ใบอนุญาต ซ่ึงตอ้งมีการส่งหลกัฐานมายนืยนั ตอ้งท าการตรวจประเมิน และตอ้งระบุผลการตรวจประเมิน
๔. ตรวจโรงฆ่าสตัวไ์ม่ครบทุกโรง



สถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสตัว์
สถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสตัว ์๕๐,๐๐๐ +

เขียงสะอาด ๔,๐๐๐ +

ปศุสัตว ์OK ๓,๐๐๐ +

ก าหนดเป้าหมาย
- ส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐาน
- สร้างหลกัเกณฑ์

เพ่ิมจ านวน
- ส่งเสริมผูป้ระกอบการทั้งระบบ



กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
กำรรำยงำนผลกำรปฎบิัติงำน.pdf

การรายงานผลการปฎิบัติงาน.pdf


การออกใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒

๒,๓๒๒ แห่ง

๒๐๘ แห่ง ๓ แห่ง โรงฆ่าท่ีมีใบอนุญาตและด าเนินการอยู่

โรงฆ่าสัตวท่ี์ยกเลิกใบอนุญาต

โรงฆ่าสัตวท่ี์เพิกถอนใบอนุญาต

จ านวนออกใบอนุญาตฯ ๒,๕๓๓ แห่ง*

ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐



๑. การออกใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒
รูปแบบการรายงาน ปัญหาและอุปสรรค

• ภายใน ๗ วนั หลงัออกใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒
๑.๑. ส าเนาใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ 
๑.๒. แบบฟอร์มขอ้มูลโรงฆ่าสัตวท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตฯ 
ฆจส. ๒
รายงานการออกใบอนุญาต ฆจส.2.pdf

๑.๑ ไม่ใชใ้บอนุญาตฯ ฆจส. ๒ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เร่ือง การก าหนดแบบพิมพท่ี์ใชป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสัตว ์พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวนัท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๑.๒. ไม่ส่งแบบฟอร์มขอ้มูลโรงฆ่าสัตวท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ 
มาพร้อมกบัส าเนาใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ 

๑.๒.๑.ไม่มีการระบุหมายเลขโทรศพัท ์หรือเบอร์แฟกซ์ท่ีสามารถ
ติดต่อได้

๑.๒.๒.ไม่มีการระบุก าลงัการผลิตสูงสุดและก าลงัการผลิตเฉล่ีย
(เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งขนาดโรงฆ่าสัตว ์และปริมาณการบริโภค
ของประชากรไทย)

๑.๒.๓.ไม่มีการระบุพิกดั

รายงานการออกใบอนุญาต ฆจส.2.pdf


๒. การยกเลกิใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒

รูปแบบการรายงาน ปัญหาและอุปสรรค
• ภายใน ๗ วนั นบัแต่มีการส่งคืนใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ แก่นาย
ทะเบียน

๒.๑. ส าเนาหนงัสือแสดงความประสงคข์อยกเลิกใบอนุญาตฯ
ฆจส. ๒
๒.๒. ส าเนาใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ 
๒.๓. หนงัสือแจง้ยกเลิกใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ ใหก้รมปศุสัตว์
ทราบ

๒.๑ มีการรายงานวา่โรงฆ่าสัตวอ์ยูใ่นสถานะ “ยกเลิก
ใบอนุญาต” แต่ไม่ไดร้ะบุวนัท่ียกเลิกใบอนุญาตฯ มาดว้ย ควรมี
การแนบส าเนาค าสั่งการยกเลิกใบอนุญาตตวัจริงมา เน่ืองจากจะ
มีวนัท่ียกเลิกใบอนุญาตฯไวท้า้ยค าสั่ง
๒.๒ มีการรายงานวา่โรงฆ่าสัตวอ์ยูใ่นสถานะ “ยกเลิกกิจการ”
กรณี “ยกเลิกกิจการ” ผูบ้นัทึกจะถือวา่ โรงฆ่าสัตวด์งักล่าวยงั
ด าเนินการอยู ่ขอใหท้ าเร่ืองขอยกเลิกใบอนุญาต และแนบ
ส าเนาค าสั่งการยกเลิกใบอนุญาตฯ



๓. การเปลีย่นแปลงใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒

รูปแบบการรายงาน ปัญหาและอุปสรรค

• ภายใน ๗ วนั นบัแต่ผูอ้นุญาตลงนามใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ 
ฉบบัใหม่

๓.๑. ส าเนาใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ ฉบบัเดิม 
๓.๒. ส าเนาใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ ฉบบัใหม่
๓.๓. หนงัสือแจง้การเปล่ียนแปลงใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒ ให้
กรมปศุสัตวท์ราบ

๓.๑กรณีสูญหาย ใหอ้อกใบแทนโดยใชร้หสัโรงฆ่าเดิม
๓.๒ กรณีเปล่ียนแปลงใบอนุญาต ฯ ฆจส. ๒ ใหย้กเลิกใบอนุญาต
ใบเดิม และออกใบอนุญาตใบใหม่ (โดยใชร้หสัโรงฆ่าเดิม)



๔. รายงานการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์

รูปแบบการรายงาน ปัญหาและอุปสรรค

• ภายใน ๗ วนั หลงัจากมีค าสัง่แต่งตั้งพนกังานตรวจ
โรคสัตว์
๔.๑. ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งพนกังานตรวจโรคสตัว์

๔.๑. ขาดขอ้มูลบางขอ้มูลท าใหไ้ม่ทราบ
- ต าแหน่ง
- สงักดั
- วฒิุการศึกษา
- หน่วยงานจดัอบรม



๕. รายงานการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ทีไ่ด้รับใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒

รูปแบบการรายงาน ปัญหาและอุปสรรค
• ภายในวนัท่ี ๕ ของเดือนถดัไป
๕.๑. แบบรายงานผลการบงัคบัใชก้ฎหมายโรงฆ่าสัตวท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตฯ ฆจส. ๒  ในรูปแบบไฟล ์Microsoft excel รายงาน
การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตวท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต ฆจส.2.pdf
๕.๒. ไฟลห์นงัสือแจง้เตือน พกัใช ้เพิกถอนใบอนุญาต
ตวัอยา่งร่างหนงัสือแจง้เตือน,พกัใช,้เพิกถอนต่างจงัหวดั.pdf

๕.๑ ไม่มีการส่งแบบรายงานหลงัจากท าการตรวจประเมินภายใน
วนัท่ี ๕ ของเดือนถดัไป
๕.๒ ระบุวา่มีการแจง้เตือน พกัใช ้เพิกถอน แต่ไม่มีการส่ง
หลกัฐาน
๕.๓ มีการรายงานวา่โรงฆ่าสัตวอ์ยูใ่นสถานะ

“หยดุด าเนินการชัว่คราว” “ยกเลิกกิจการ”
“ไม่พบการฆ่าสัตว”์ “พกักิจการ”

ผูบ้นัทึกจะถือวา่ โรงฆ่าสัตวด์งักล่าวยงัด าเนินการอยู ่ยกเวน้ใน
กรณี ยกเลิกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงตอ้งมีการส่ง
หลกัฐานมายนืยนั ตอ้งท าการตรวจประเมิน และตอ้งระบุผลการ
ตรวจประเมิน

รายงานการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2.pdf
ตัวอย่างร่างหนังสือแจ้งเตือน,พักใช้,เพิกถอนต่างจังหวัด.pdf


๗. รายงานผลการตรวจสถานที่จ าหน่ายเน้ือสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)

รูปแบบการรายงาน ปัญหาและอุปสรรค
• ภายในวนัท่ี ๕ ของเดือนถดัไป
๗.๑. แบบรายงานผลการตรวจสถานท่ีจ าหน่าย
เน้ือสตัว ์(ปศุสัตว ์OK) (OK ๐๕) ในรูปแบบไฟล ์
Microsoft excel



๖. รายงานผลการด าเนินคดตีามพระราชบัญญัตคิวบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

รูปแบบการรายงาน ปัญหาและอุปสรรค

• ภายใน ๗ วนัหลงัจากด าเนินการร้องทุกขก์ล่าวโทษ
๖.๑. ส าเนาบนัทึกการจบักมุ ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี)
๖.๒. ส าเนาบญัชีของกลางคดีอาญา ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี)
๖.๓. ส าเนารายงานบนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัคดี ๑ ชุด

• หลงัมีค าพิพากษาแลว้
๖.๔. ส าเนาค าพิพากษา ๑ ชุด

• ส่งหลกัฐานไม่ครบท าใหข้อ้มูลไม่สมบูรณ์

• หลงัมีค าพิพากษาแลว้ ส าเนาค าพิพากษาไม่ระบุเลขคดี
แดง



๘. รายงานผลการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (แบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง)

รูปแบบการรายงาน ปัญหาและอุปสรรค
• ภายในวนัท่ี ๕ ของเดือนถดัไป
๘.๑. แบบฟอร์มการส่งตวัอยา่ง กิจกรรม ๗ โรงฆ่า
สัตวภ์ายในประเทศ ในรูปแบบไฟล ์Microsoft excel 
๘.๒. แบบฟอร์มการส่งตวัอยา่ง กิจกรรม ๗.๑ 
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคา้ปศุสัตว ์(ปศุสตัว ์OK)
ในรูปแบบไฟล ์Microsoft excel
รายงานการส่งตวัอยา่ง (ปศุสัตวจ์งัหวดั).pdf

๘.๑ ขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์ โดยขาดขอ้มูล 
ดงัต่อไปน้ี

- วนัท่ีเกบ็ตวัอยา่ง, วนัท่ีส่งตวัอยา่ง
- เลขทะเบียนโรงฆ่าสตัว ์และสถานท่ีจ าหน่าย

เน้ือสตัว์
- รหสัตวัอยา่ง
- ไม่มีการเช็คขอ้มูลโดยกรอกขอ้มูลชนิด

เน้ือสตัวเ์ป็นสุกร แต่กรอกขอ้มูลโรงฆ่าเป็นโรงฆ่าไก่
๘.๒ ลกัษณะการเกบ็ตวัอยา่งเป็นการเกบ็ตวัอยา่งเพียง 1 
โรงฆ่าสตัว ์แต่เกบ็หลายตวัอยา่ง    เช่น โรงฆ่าสตัว ์1 โรง 
เกบ็ตวัอยา่ง ๕ ตวัอยา่ง

รายงานการส่งตัวอย่าง (ปศุสัตว์จังหวัด).pdf


๘. รายงานผลการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร (แบบรายงานผลการตรวจวเิคราะห์)

รูปแบบการรายงาน ปัญหาและอุปสรรค
• ภายในวนัท่ี ๕ ของเดือนถดัไป
๘.๓. แบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ กิจกรรม ๗ 
โรงฆ่าสตัวภ์ายในประเทศ ในรูปแบบไฟล ์Microsoft 
excel 
๘.๔. แบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ กิจกรรม ๗.๑ 
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคา้ปศุสัตว ์(ปศุสตัว ์OK)
ในรูปแบบไฟล ์Microsoft excel 
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางหอ้งปฎิบติัการ
(ศวพ.+สตส.).pdf

๘.๓ขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์ โดยขาดขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี
- เลขท่ีตวัอยา่ง, หมายเลขรับตวัอยา่ง
- ผลการวิเคราะห์เช้ือ Salmonella ตรวจพบแต่ไม่

มีการระบุ group ของเช้ือ

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ (ศวพ.+สตส.).pdf


กำรส่งรำยงำนแบบฟอร์มกำรส่งตวัอย่ำงและรำยงำนผลกำรวเิครำะห์ทำงห้องปฏิบัตกิำร (กจิกรรม 7)

เขต แบบฟอร์มการส่งตวัอยา่ง รายงานผลการวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ
1 สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสัตว ์(ไดรั้บเพียงเอกสาร)
2 ชลบุรี, ตราด, ระยอง ศวพ.ภาคตะวนัออก จ.ชลบุรี
3 สุรินทร์ ศวพ.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์
4 กาฬสินธ์ุ, มุกดาหาร ศวพ.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น
5 เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พะเยา, ล าพูน ศวพ.ภาคเหนือตอนบน จ.ล าปาง
6 พิษณุโลก, สุโขทยั ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก
7 เพชรบุรี, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขนัธ์ ศวพ.ภาคตะวนัตก จ.ราชบุรี
8 กระบ่ี, ระนอง, สุราษฎร์ธานี

ไม่ไดรั้บรายงานจากศวพ.ภาคใตต้อนบน จ.นครศรีธรรมราช
9

โดยส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดัทีม่ีกำรส่งรำยงำนแบบฟอร์มกำรส่งตัวอย่ำง ดงันี้


