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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรค
ระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร .3)ด้วยระบบเอกสาร  (Manual) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:กองสารวตัรและกกักนั 
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสตัว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขต

สงสยัวา่มีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชัว่คราว (ร.3)ด้วยระบบเอกสาร (Manual) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองสารวตัรและกกักนั 
3. ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ :อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือท ี่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 81 วรรค 1 
 

2) กฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยงัท้องท่ีต่างจังหวดั พ.ศ. 2548 
 

3) ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทําลายเช้ือโรคในการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซาก
สัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2546 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พืน้ท ี่ให้บริการ : สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่
กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติ  ิ

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 37,586  
 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 40,762  
 จาํนวนคาํขอที่น้อยท ี่สุด 35,262  
10. ชื่ออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสตัว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรค

ระบาด เขตสงสยัวา่มีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชัว่คราว (ร.3) (Manual)  
11. ช่องทางการให้บริการ   
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1) สถานทีใ่ห้บริการสํานักงานปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมรินทร์ 

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศพัท์ 0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019 
E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (มาติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถย่ืนเอกสารได้ถึง 16.30 แต่เจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการให้ในวนัถัดไป) 

2) สถานทีใ่ห้บริการสํานักงานปศุสัตว์จังหวดัท้องท่ีต้นทาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ผู้มาติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถย่ืนเอกสารได้ถึง 16.30 แต่เจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการให้ในวนั
ถัดไป) 

3) สถานทีใ่ห้บริการสํานักงานปศุสัตว์อําเภอท้องท่ีต้นทาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ผู้มาติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถย่ืนเอกสารได้ถึง 16.30 แต่เจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการให้ในวนั
ถัดไป) 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วธิ ีการ  เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ  และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ รับบริการต้องปฏิบตัติามระเบียบกรมปศสุตัว์วา่ด้วยการอนญุาต การตรวจโรคและการทําลายเชือ้โรคในการ
เคล่ือนย้ายสตัว์หรือซากสตัว์ภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2546 ตามเง่ือนไขหมวด 2 และกฎกระทรวงกําหนดการควบคมุ
การนําสตัว์หรือซากสตัว์ไปยงัท้องท่ีตา่งจงัหวดั พ.ศ. 2548 โดยต้องย่ืนคําร้อง (แบบ ร.1) พร้อมเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ รวมถึงตดิตอ่แจ้งนดัหมายเจ้าหน้าท่ี ณ สํานกังานปศสุตัว์พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดั หรือ
สํานกังานปศสุตัว์อําเภอ ท่ีระบตุรงกบัใบคําร้อง เพ่ือดําเนินการเก่ียวกบัสตัว์หรือซากสตัว์ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ
กฎระเบียบดงักลา่วข้างต้น  
2. ภายหลงัจากทราบผลการพิจารณาให้ตดิตอ่ขอรับใบอนญุาต (ร.3) ณ.สํานกังานปศสุตัว์พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  
สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดั หรือสํานกังานปศสุตัว์อําเภอ ท่ีระบตุรงกบัใบคําขอ 
 
เง่ือนไข 
1. ผู้ ย่ืนคําขอต้องมีอํานาจในการลงนามรับทราบข้อแก้ไขในการย่ืนเอกสารหลกัฐาน 
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2. กรณีการมอบอํานาจผู้ ย่ืนคําขอต้องเป็นผู้ รับมอบอํานาจหรือเป็นผู้ รับมอบอํานาจในฐานข้อมลูทะเบียนของระบบ e-
Movement 
3. กรณีเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคํา
ขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้
ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขเพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวา่ผู้ ย่ืนคํา
ขอไมป่ระสงค์จะนําเข้า 
4.ในกรณีคณะกรรมการ/ผู้พิจารณามีข้อสงสยัในเอกสารหลกัฐานท่ีย่ืนมา คณะกรรมการ/ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ ย่ืน
คําขอมาชีแ้จงเพิ่มเตมิได้ 
5. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่ร ับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอ ียดของข ัน้ตอน

การบริการ  
ระยะเวลา
ให้บริการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
ร ับผิดชอบ  

หมายเหต  ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผู้ รับบริการย่ืนคําร้อง 
(แบบ ร.1) ผา่นระบบ e-
Movement และตดิตอ่ย่ืน
เอกสารหลกัฐานประกอบ
อ่ืนๆ ตอ่เจ้าหน้าท่ี ณ 
หนว่ยงานท้องท่ีต้นทาง
ตามท่ีระบใุนใบคําร้อง 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบใบ
คําร้องและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบให้ถกูต้องครบถ้วน 
 

15 นาที สํานกังานปศุ
สตัว์พืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจ้าหน้าท่ีตรวจพิจารณา
ใบคําร้องและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
สขุภาพสตัว์หรือสขุอนามยั

35 วนั สํานกังานปศุ
สตัว์พืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

1. การตรวจสอบ
สขุภาพสตัว์หรือ
สขุอนามยัซาก
สตัว์ ถือปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขใน
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอ ียดของข ัน้ตอน

การบริการ  
ระยะเวลา
ให้บริการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
ร ับผิดชอบ  

หมายเหต  ุ

ซากสตัว์ตามเง่ือนไข
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
3.เจ้าหน้าท่ีออกใบอนญุาต
เคล่ือนย้ายสตัว์หรือซาก
สตัว์ภายใน เข้าใน หรือออก
นอกเขตโรคระบาด เขต
สงสยัวา่มีโรคระบาด หรือ
เขตโรคระบาดชัว่คราว  
(ร.3) ผา่นระบบ e-
Movement และเสนอผู้ มี
อํานาจเพ่ือพิจารณาลงนาม 
 

ระเบียบกรมปศุ
สตัว์วา่ด้วยการ
อนญุาต การตรวจ
โรคและการ
ทําลายเชือ้โรคใน
การเคลื่อนย้าย
สตัว์หรือซากสตัว์
ภายใน
ราชอาณาจกัร 
พ.ศ. 2546 (หมวด 
2) 
2. กรณีไมไ่ด้รับ
การอนมุตัหิรือมี
ความเส่ียงตอ่โรค
ระบาดจะไม่
อนญุาตให้
เคล่ือนย้ายโดย
เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้
ผู้ รับบริการทราบ
ผา่นระบบ e-
Movement) 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

ผู้ มีอํานาจลงนามใน
ใบอนญุาต (ร.3) 
 

1 วนั สํานกังานปศุ
สตัว์พืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 37 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (- กรณีบุคคล

ธรรมดา ให้ลง

นามรับรองสําเนา

ถูกต้อง 

- กรณีนิติบุคคล 

ให้ลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง

พร้อมประทับตรา

นิติบุคคล) 

2) 

หนังสือเดินทาง - 0 1 ฉบับ (- เฉพาะกรณี

บุคคลต่างชาติ ให้

ลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง 

- กรณีนิติบุคคล 

ให้ลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง

พร้อมประทับตรา

นิติบุคคล) 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีนิติ

บุคคล โดยให้

กรรมการผู้ท่ีมี

อํานาจลงนาม

พร้อมประทับตรา

นิติบุคคล ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ  สาํหรับยื่นเพ ิ่มเตมิ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

1) 

ใบอนุญาตให้ทํา

การค้าสัตว์หรือ

ซากสัตว์ (แบบ 

ร.10) 

กรมปศุสัตว์ 0 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีทํา

การค้าในลักษณะ

คนกลาง) 

2) 

ใบรับรองสถาน

กักกันสัตว์  

(ตร.4) ของต้น

ทางและ

ปลายทาง 

กรมปศุสัตว์ 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดาให้ลงนาม

รับรอง หรือนิติ

บุคคลให้ลงนาม

พร้อมประทับตรา

นิติบุคคล) 

3) 
 

ใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม  

กรมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.กรณีสตัว์ปีก
ฟาร์มมาตรฐาน 
2.เอกสารจะต้อง
ไมห่มดอายกุ่อน
การเคลื่อนย้าย  

4) ใบรับรองฟาร์ม
คอมพาร์ทเมนต์
และใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม 

กรุมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.กรณีสตัว์ปีก
ฟาร์มคอมพาร์
ทเมนต์ 
2.เอกสารจะต้อง
ไมห่มดอายกุ่อน
การเคลื่อนย้าย  

5) ใบรับรองผล
ตรวจโรคไข้หวดั
นก(Swab) ทาง 
ห้องปฏิบตักิาร 
ต้องเป็นลบ
เท่านัน้  

    1.เฉพาะกรณีสตัว์
ปีกท่ีเป็นฟาร์ม
มาตรฐาน 
ผลมีอายไุมเ่กิน 6 
เดือน นบัจากวนัท่ี
ผลทาง
ห้องปฏิบตักิาร
ออก หรือตามท่ี
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

กรมปศสุตัว์
ประกาศกําหนด   
2.กรณีสตัว์ปีกท่ี
ไมใ่ช่มาตรฐาน
ฟาร์ม  ต้องมีการ
เก็บตวัอยา่งก่อน
การเคลื่อนย้ายทกุ
ครัง้ 8-10 วนั ผลมี
อายไุมเ่กิน 10 วนั
นบัจากวนัท่ีผล
ทาง
ห้องปฏิบตักิาร
ออกหรือตามท่ี
กรมปศสุตัว์
กําหนด 

6) หนงัสืออนญุาต
จากปลายทาง  

กรมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.สําหรับสตัว์ปีก
ทกุชนิดต้องได้รับ 
หนงัสืออนญุาต
จากปศสุตัว์
จงัหวดัในพืน้ท่ี
ปลายทางหรือ
ตามท่ีกรมปศสุตัว์
กําหนด 

7) ใบรับรองฟาร์ม
ปลอดโรคบรู
เซลโลสสิ  
 

กรมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.กรณีแพะ แกะ 
ผลการตรวจมีอายุ
ไมเ่กิน 90 วนันบั
จากวนัท่ีเจาะ
เลือด 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

2.กรณีโคนมผล
การตรวจมีอายไุม่
เกิน 1 ปี) 
3.สําหรับฟาร์มท่ี
ไมใ่ช่ฟาร์มปลอด
โรคบรูเซลโลสสิให้
ใช้ใบรับรองผล
การตรวจโรคบรู
เซลโลสสิ 

8) ใบรับรองผล
ตรวจโรควณัโรค 
(tuberculosis)  

กรมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.กรณีโคนม และ
กระบือ 
2.ใบรับรองผลฯ มี
อายไุมเ่กิน 1 ปี 
นบัจากวนัท่ีเจาะ
เลือด 

9) ใบรับรองการฉีด
วคัซีน FMD (โรค
ปากและเท้า
เป่ือย)  

กรมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.เฉพาะกรณีสกุร 
2.ใบรับรองการฉีด
วคัซีน FMD (โรค
ปากและเท้า
เป่ือย) และวคัซีน
ชนิดอ่ืนตามท่ีกรม
ปศสุตัว์กําหนด 
(สกุรได้รับการฉีด
วคัซีนมาแล้วอยา่ง
น้อย 30วนั และไม่
เกิน 120 วนั) 

10) ใบรับรองผลการ
ปลอดการใช้สาร
เร่งเนือ้แดง (ผล

กรมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.เฉพาะกรณีสกุร
เข้าโรงฆา่ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

การตรวจ
ปัสสาวะสกุรจาก
ห้องปฏิบตักิาร) 
 

2.ใบรับรองผลฯ มี
อายไุมเ่กิน 3 
เดือน นบัจากวนัท่ี
ผลทาง
ห้องปฏิบตักิาร
ออก  

11) เอกสาร 
สพส.001 
ประเภทสกุร (ตอ่
คนัรถ) 

กรมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.เฉพาะกรณีสกุร
เข้าโรงฆา่เพ่ือการ
สง่ออก 

12) ผลการตรวจ 
NSP (Non-
Structure 
Protein) ของเชือ้ 
FMD เป็นลบ  

    1.กรณีสกุรย้าย
เข้าเขต 2 
2.ผลการตรวจ 
NSP มีอายไุมเ่กิน 
90 วนั 

13) สมดุประจําสตัว์ กรมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.เฉพาะกรณีม้า 

14) ใบผลการตรวจ
โรค EIA (โรค
โลหิตจางตดิตอ่) 

กรมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.เฉพาะกรณีม้า 
2. ผลตรวจโรคมี
อายตุามท่ีกรมปศุ
สตัว์ประกาศ
กําหนด   

15) หนงัสือรับรอง
การกกัสตัว์  

กรมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.เง่ือนไขขึน้อยู่
กบัสตัว์และโรค
ของสตัว์แตล่ะ
ชนิด 

16) 

ใบอนญุาตให้นํา
สตัว์/ซากสตัว์เข้า
ในราชอาณาจกัร 
(แบบ ร.7) 

กรมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.เฉพาะกรณีซาก
สตัว์ท่ีมาจาก
ตา่งประเทศ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

17) 

ใบอนญุาตการ
ตัง้โรงฆา่สตัว์ 
(ฆจส.2) จาก
พืน้ท่ีต้นทาง (ถ้า
มี) 

กรมปศสุตัว์ 0 1 ฉบบั 1.เฉพาะกรณีซาก
สตัว์ 

18) ใบอาชญาบตัร โรงฆา่สตัว์ 0 1 ฉบบั 1.เฉพาะกรณีซาก
สตัว์ 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหต  ุ- 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนสํานกังานปศสุตัว์พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมรินทร์ 

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศพัท์ 0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019 
E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th 
หมายเหตุ(กรณีต่างจังหวดั สามารถติดต่อได้ท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวดัท่ีขอรับบริการ) 

2) ช่องทางการร้องเรียนกองสารวตัรและกกักนั กรมปศสุตัว์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 0 2501 3473-5 ตอ่ 102 โทรสาร 0 2501 3473-5 ตอ่ 104  E-mai l :aqi1@dld.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมปศสุตัว์ กลุม่วนิยักองการเจ้าหน้าท่ี กรมปศสุตัว์ 69/1 ถ.พญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 0 2653 4444 ตอ่ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  
http://request.dld.go.th/ 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนการทจุริตในภาครัฐ  

 ( สํานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สํานกังาน ป.ป.ท.) 
 - 99 หมู ่4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบรีุ 11120 
 - สายดว่น 1206 / โทรศพัท์ 0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 - ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนสําหรับนกัลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center)  
  Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center  

 Email : Fad.pacc@gmail.com ) 
 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คูมื่อการใช้งานระบบ  e-Movement 

- 
 

2) คูมื่อการใช้งานระบบ  e-Movement สําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับสทิธ์ิ e-Privilege 
- 
 

 
 

 
 

 


