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คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตน าออกราชอาณาจักรซึ่งสัตวห์รือซากสัตว ์(ร.9) 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กรมปศสุตัว ์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตน าออกราชอาณาจกัรซึ่งสตัวห์รือซากสตัว ์(ร.9) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศสุตัว ์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยการน าเขา้ น าออก หรือน าผ่านราชอาณาจกัรซึ่งสตัวห์รือซากสตัว ์พ.ศ. 2544 
 

2) ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณว์่าดว้ยการยึด การท าลาย 
หรือการส่งกลบัซึ่งสตัวห์รือซากสตัวโ์ดยไม่มีค่าชดใช ้พ.ศ. 2531 
 

3) พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 81 วรรค 1 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางท่ีตัง้อยู่ในภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ 

ระเบียบกรมปศสุตัวว์่าดว้ยขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพือ่ประชาชนของหน่วยงานกรมปศสุตัว ์
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2551  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  5 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอบอนญุาตน าออกราชอาณาจกัรซึ่งสตัวห์รือซากสตัว ์(ร.9)  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ https://emovereq.dld.go.th//เว็บไซทแ์ละช่องทางออนไลน ์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ(ใหบ้ริการเฉพาะกรณียื่นค ารอ้ง (แบบ ร.1/1), ในกรณีท่ีผูร้บับริการมีขอ้สงสยัสามารถติดต่อไดท่ี้ 
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025013473 – 5 ต่อ 106, 107, 109 ในวนัและเวลาราชการ) 
2) สถานทีใ่ห้บริการ ด่านกกักนัสตัวท่์าเขา้ท่าออก/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ(1. ผูร้บับริการตอ้งยื่นขอแบบ ร.1/1 ผ่านช่องทาง online ในระบบ e-Movement 
(https://emovereq.dld.go.th/) กอ่นท่ีจะน าเอกสารหลกัฐานมายื่นขอรบัใบอนญุาต (ร.9) 
2. กรณีผูม้าติดต่อหลงั 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารไดถ้ึง 16.30 แต่จะด าเนินการใหใ้นวนัถดัไป) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูร้บับริการตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการน าเขา้ น าออก หรือน าผ่านราชอาณาจกัรซึ่งสตัวห์รือซากสตัว ์
พ.ศ.2544 โดยตอ้งยื่นค ารอ้ง (แบบ ร.1/1) พรอ้มค าขอ Health Certificate (เฉพาะกรณีสตัวห์รือซากสตัวท่ี์ไม่ใชบ้ริโภค) 
ผ่านระบบ e-Movement และน าเอกสารหลกัฐานมายื่น ณ ด่านกกักนัสตัวท่์าออกท่ีระบุไวใ้นใบค ารอ้ง 
พรอ้มนดัหมายเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสตัวห์รือซากสตัวต์ามเงื่อนไขของกฎระเบียบดงักล่าวขา้งตน้รวมถึงพิจารณาด าเนินก
ารใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง 
 
เมื่อถึงก าหนดการส่งออกใหผู้ร้บับริการมาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีเพื่อด าเนินการตรวจสอบสตัวห์รือซากสตัวก์่อนส่งออกอีกค
รัง้ว่าถกูตอ้งตรงกบัเอกสารหลกัฐานเรียบรอ้ยแลว้จึงติดต่อขอรบัใบอนญุาต (ร.9) พรอ้มช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 
ในอตัราที่ก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเวน้ค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตามกฎหมายว่าดว้ยโรคระ
บาดสตัว ์พ.ศ.2546 รวมถึงติดต่อขอรบัเอกสาร Health Certificate (เฉพาะกรณีสตัวห์รือซากสตัวท่ี์ไม่ใชบ้ริโภค) 
 
เงื่อนไข 
 
1.กรณีค ารอ้งหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนั้
น 
ผูร้บัค ารอ้งและผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนดระยะเว
ลาใหผู้ย้ื่นค ารอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม 
หากผูย้ื่นค ารอ้งไม่ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าผูย้ื่นค ารอ้งไม่ประสงคจ์ะยื่นค ารอ้ง 
 
2.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามท่ีระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผูร้บับริการยื่นค ารอ้ง 
(แบบ ร.1/1) พรอ้มค าขอ 
Health Certificate 
(กรณีสตัวห์รือซากสตัวท่ี์ไม่
ใชบ้ริโภค) ผ่านระบบ e-
Movement ล่วงหนา้ 
2. 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบใบค าร้
อง (แบบ ร.1/1) 
และเอกสารหลกัฐานประก
อบค ารอ้งใหถ้กูตอ้งครบถว้
น 
และท าการนดัหมายเพื่อท า
การตรวจสอบสตัวห์รือซาก
สตัว ์
(หน่วยงานใหบ้ริการ คือ 
ด่านกกักนัสตัวท่์าเขา้ท่าออ
ก) 
 

1 วนัท าการ กองสารวตัรและ
กกักนั 

(1.กรณซีากสตัวท่ี์
ไม่ใชบ้ริโภค 
ด าเนินการตรวจส
อบ ไดแ้ก่ ชนิด 
จ านวน 
และท าลายเชือ้โร
ค 
โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไ
ปตามระเบียบกรม
ปศสุตัว ์
และขัน้ตอนปฏิบติั
งานเรื่องการท าลา
ยเชือ้โรคดว้ยวิธี 
Fumigation ณ 
สถานท่ีพกัซากสตั
ว ์
หรือสถานท่ีท่ีเหม
าะสม 
หรือผ่านกระบวน
การท าลายเชือ้โรค
จากกรมปศสุตัว ์
2. 
กรณีซากสตัวใ์ชบ้
ริโภค 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

กรมปศสุตัวด์ าเนิ
นการตรวจสอบ 
ณ 
โรงงานผลิตเพื่อก
ารส่งออก  
2. กรณีสตัวม์ีชีวิต 
ด าเนินการบนัทึก
สั่งกกัสตัว ์(ถา้มี) 
ตรวจสขุภาพสตัว ์
การฉีดวคัซีนและ/
หรือ 
ปฏิบติัตามเงื่อนไข
ของประเทศปลาย
ทาง) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจพิจารณาผล
การตรวจสอบขอ้มลูการขอ
อนญุาตส่งออก 
และเสนอผูม้ีอ  านาจเพื่อพิจ
ารณาอนมุติั 
 

2 วนัท าการ กองสารวตัรและ
กกักนั 

(1.หน่วยงานใหบ้ริ
การ คือ 
ด่านกกักนัสตัวท่์า
เขา้ท่าออก 
2. 
กรณีผลการตรวจ
พิจารณา "ผ่าน" 
หรือ “ไม่ผ่าน” 
จะแจง้ผลการตรว
จสอบใหผู้ร้บับริก
ารทราบผ่านระบบ 
e-Movement) 

3) 
การพิจารณา 
 

1. 
เมื่อสตัวห์รือซากสตัวพ์รอ้ม

1 วนัท าการ กองสารวตัรและ
กกักนั 

(เจา้หนา้ท่ีด่านกกั
กนัสตัวท่์าออกจะ
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ท่ีจะส่งออก 
ใหผู้ร้บับริการยื่นเอกสาร 
ประกอบการส่งออก  
ต่อเจา้หนา้ท่ีด่านกกักนัสัตว์
ท่าออก 
เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของเอกสารกบัตวัสตัวห์รือซ
ากสตัว ์
2. เจา้หนา้ท่ีออกใบอนญุาต 
(ร.9) และ เอกสาร Health 
Certificate 
(เฉพาะกรณีสตัวห์รือซากสั
ตวท่ี์ไม่ใชบ้ริโภค) 
ใหแ้ก่ผูร้บับริการ 
กรณีมีค่าธรรมเนียม 
เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ใหผู้ร้บับริก
ารช าระเงินค่าธรรมเนียมใบ
อนญุาต 
และเสนอผูม้ีอ  านาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม 
(หน่วยงานใหบ้ริการ คือ 
ด่านกกักนัสตัวท่์าเขา้ท่าออ
ก) 
 

ออกเอกสาร 
Health 
Certificate 
ใหก้บัผูย้ื่นค าขอใ
นกรณีสตัว ์
หรือซากสตัวท่ี์ไม่ใ
ชบ้ริโภค 2 กรณ ี
1. 
กรณีขนส่งออกทา
งเครื่องบิน 
หรือยานพาหนะอื่
น 
ยกเวน้ทางเรือขน
ส่งสินคา้ 
จะออกเอกสาร 
Health 
Certificate 
ใหพ้รอ้มกบัใบอนุ
ญาต (ร.9) 
2. 
กรณีขนส่งออกทา
งเรือขนสินคา้ 
เจา้หนา้ท่ีจะออกใ
บอนญุาต (ร.9) 
ใหก้บัผูร้บับริการก่
อนและ 
ออกเอกสาร 
Health 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

Certificate 
ใหภ้ายหลงัจากกา
รตรวจสอบเอกสา
ร Bill of Lading 
(B/L) 
เพื่อยืนยนัชื่อเรือแ
ละวนัออกเดินทาง
ท่ีถกูตอ้ง) 

4) 

การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ผูม้ีอ  านาจลงนามใบอนญุา
ต (ร.9) และ เอกสาร 
Health Certificate 
(เฉพาะกรณีสตัวห์รือซากสั
ตวท่ี์ไม่ใชบ้ริโภค) 
 

60 นาที กองสารวตัรและ
กกักนั 

(1.หน่วยงานใหบ้ริ
การ คือ 
ด่านกกักนัสตัวท่์า
เขา้ท่าออก 
2.การออกเอกสาร 
Health 
Certificate 
ในกรณีซากสตัวท่ี์
ใชบ้ริโภค 
เจา้หนา้ท่ีด่านกกั
กนัสตัวท่์าออกจะ
ออกใบอนญุาต 
(ร.9) 
ใหผู้ร้บับริการน าไ
ปติดต่อขอรบัเอก
สาร Health 
Certificate 
จากส านกัพฒันาร
ะบบและรบัรองมา
ตรฐานสินคา้ปศสุั
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ตว ์(สพส.) ต่อไป) 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 5 วนัท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธรรม
ดำใหล้งนำมรบัรอ
งส ำเนำถกูตอ้ง 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำถกูต้
อง) 

2) 

หนงัสือเดินทำง - 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีบุคค
ลต่ำงชำติใหล้งนำ
มรบัรองส ำเนำถกู
ตอ้ง 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำถกูต้
อง) 

3) หนงัสือรบัรองนิติ กรมพฒันำธุรกิจก 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีนิติบุ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

บุคคล ำรคำ้ คคล 
โดยใหก้รรมกำรผู้
ท่ีมีอ  ำนำจลงนำม
ลงนำมพรอ้มประ
ทบัตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำถกูต้
อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

หนงัสือรบัรองกำ
รตรวจเนือ้สตัว/์ผ
ลิตภณัฑส่์งออก
ต่ำงประเทศ 
(แบบ สพส.1) 

กรมปศสุตัว ์ 1 0 ฉบบั (เฉพำะกรณีซำกสั
ตว ์ท่ีใชบ้ริโภค 
ยื่นเอกสำร สพส.1 
เพื่อขอใบอนญุำต 
(ร.9) 
จำกด่ำนกกักนัสตั
วท่์ำออก 
และน ำไปติดต่อข
อรบัเอกสำร 
Health 
Certificate 
จำกส ำนกัพฒันำร
ะบบและรบัรองมำ
ตรฐำนสินคำ้ปศสุั
ตว ์(สพส.)) 

2) 
Invoice 
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
ขนส่งทำงเรือ 

- 0 1 ฉบบั (ออกโดยบุคคล 
หรือนิติบุคคลผูส่้ง
ออกสตัวห์รือซำก
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

หรือ Cargo) สตัว)์ 

3) 

Packing List 
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
ขนส่งทำงเรือ 
หรือ Cargo) 

- 0 1 ฉบบั (ออกโดยบุคคล 
หรือนิติบุคคลผูส่้ง
ออกสตัวห์รือซำก
สตัว)์ 

4) 

หนงัสือรบัรองโรง
งำนเพื่อกำรส่งอ
อก (EST. NO.) 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (ยื่นเพิ่มเติมกรณีซ
ำกสตัว(์ดิบ)ท่ีใชบ้
ริโภคและมีควำม
ประสงคข์อเอกสำ
ร Health 
Certificate 
ซึ่งออกโดยส ำนกั
พฒันำระบบและรั
บรองมำตรฐำนสิ
นคำ้ปศสุตัว ์
กรมปศสุตัว)์ 

5) 

ใบขนสินคำ้ 
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
ขนส่งทำงเรือ 
หรือ Cargo) 

กรมศลุกำกร 0 1 ฉบบั - 

6) 

หนงัสือรบัรองกำ
รฉีดวคัซีน 
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
สตัว)์ 

- 1 1 ฉบบั (ออกโดยโรงพยำ
บำลสตัว ์
หรือคลีนิครกัษำสั
ตว)์ 

7) 

ใบรบัรองกำรฝัง 
Microchip 
(กรณีสตัวเ์ลีย้ง 
เช่น สนุขั แมว 
มำ้) 

- 1 1 ฉบบั (ออกโดยโรงพยำ
บำลสตัว ์
หรือคลีนิครกัษำสั
ตว)์ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

8) 

CITES Permit 
(ยื่นเพิ่มเติมกรณี
สตัวป่์ำ 
สตัวส์งวน 
สตัวค์ุม้ครอง 
หรือซำกสตัว)์ 

กรมอทุยำนแห่งชำ
ติ สตัวป่์ำ 
และพนัธุพ์ืช 

0 1 ฉบบั (ออกโดยกรมอทุย
ำนแห่งชำติสตัวป่์
ำและพนัธุพ์ืช, 
หน่วยงำนรฐับำล
ของประเทศปลำย
ทำง 
- 
กรณีบุคคลธรรมด
ำใหล้งนำม 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

9) 

ใบรบัรองผลกำร
ตรวจเลือดส ำหรั
บโรคพิษสนุขับำ้ 
(Rabies) 

- 1 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีสตัว์
น ำออกตำมเงื่อนไ
ขบำงประเทศ 
ซึ่งออกโดยหอ้งป
ฏิบติักำรท่ีไดร้บัก
ำรยอมรบัตำมเงือ่
นไขของประเทศป
ลำยทำง) 

10) 

Import Permit 
จำกประเทศปลำ
ยทำง 

- 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีสตัวห์
รือซำกสตัวน์ ำออ
กตำมเงื่อนไขบำง
ประเทศ 
ซึ่งออกโดยหน่วยง
ำนรฐับำลของประ
เทศปลำยทำง) 

11) Bill of Lading - 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีขนส่ง
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

(B/L) หรือ 
Airway Bill 

ทำงเรือ หรือ 
Cargo 
และมีควำมประส
งคข์อเอกสำร 
Health 
Certificate 
ส ำหรบัสตัวห์รือซ
ำกสตัวท่ี์ไม่ใชบ้ริโ
ภค 
ซึ่งออกโดยบริษัท
ขนส่งสินคำ้ทำงเรื
อ หรือทำงอำกำศ 
- 
กรณีบุคคลธรรมด
ำใหล้งนำม 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

12) 

เอกสำรเพิ่มเติมอื่
นๆ 
ท่ีประเทศปลำยท
ำงก ำหนด 

- 1 1 ฉบบั - 

13) 

หนงัสือมอบอ ำน
ำจ 

- 1 0 ฉบบั (เฉพำะกรณีมีกำร
มอบอ ำนำจใหด้ ำเ
นินกำรแทนใหติ้ด
อำกรแสตมป์ 
10บำท 
กรณีรำยครัง้/ 30 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

บำท กรณีรำยปี) 

14) 

ใบอนญุำตใหท้ ำ
กำรคำ้สตัวห์รือซ
ำกสตัว ์(แบบ 
ร.10) 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีท ำกำ
รคำ้ในลกัษณะคน
กลำง 
- 
กรณีบุคคลธรรมด
ำใหล้งนำม 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาตน าสัตวอ์อกราชอาณาจักร (ช้าง) 

 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อเชอืก)   
 

2) ใบอนุญาตน าสัตวอ์อกราชอาณาจักร (ม า โค กระบือ ลา ล อ สนุ ััข แมว ลงิ ชะนี) 
 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

3) ใบอนุญาตน าสัตวอ์อกราชอาณาจักร (แพะ แกะ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

4) ใบอนุญาตน าสัตวอ์อกราชอาณาจักร (กระต่าย) 
 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั)   
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5) ใบอนุญาตน าสัตวอ์อกราชอาณาจักร (สตัว ชนิดอ่ืน) 
 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

6) ใบอนุญาตให้น าซากสัตวอ์อกนอกราชอาณาจักร เศษขนแกะ (Wool noil) 
 ค่ำธรรมเนียม 0.5 บาท 
หมำยเหตุ (กิโลกรมัละ)   
 

7) ใบอนุญาตน าซากสัตวอ์อกราชอาณาจักร (ซากสัตวช์นดิอ่ืน) 
 ค่ำธรรมเนียม 1 บาท 
หมำยเหตุ (กิโลกรมัละ)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ด่านกกักนัสตัวท่์าเขา้ท่าออก 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองสารวตัรและกกักนั กรมปศสุตัว ์69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0 2501 3473-5 ต่อ 102-3 โทรสาร 0 2501 3473 E-mail : aqi4@dld.go.th 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรียนกรมปศสุตัว ์กลุ่มวินยั กองการเจา้หนา้ท่ี กรมปศสุตัว ์69/1 
ถ.พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website : 
http://request.dld.go.th/ 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) คู่มือการใชง้านระบบ e-Movement 

- 
 

2) คู่มือการใชง้าน ระบบเคล่ือนยา้ยสตัว ์ซากสตัว ์(e-Movement) ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัสิทธิ์ e-Privilege 
- 
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19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย จตพุร ปัดถา 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


