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คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตวห์รือซากสัตว ์(ร.10) 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กรมปศสุตัว ์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตใหท้ าการคา้สตัวห์รือซากสตัว ์(ร.10) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศสุตัว ์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

2) กฎกระทรวงก าหนดควบคมุการคา้สตัวแ์ละซากสตัว ์พ.ศ.2552 
 

3) ประกาศกรมปศสุตัว ์เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขออนญุาตและการอนญุาตใหข้าย 
จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไวเ้พื่อขายซึ่งน า้เชือ้ส าหรบัผสมพนัธุ ์หรือเอ็มบริโอของ มา้ โค กระบือ 
แพะ แกะ สกุร พ.ศ.2543 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ไม่ม ี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนญุาตใหท้ าการคา้สตัวห์รือซากสตัว ์(ร.10)  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ https://emovereq.dld.go.th//เว็บไซทแ์ละช่องทางออนไลน ์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ(ใหบ้ริการเฉพาะกรณียื่นค ารอ้ง (แบบ ร.2)) 

2) สถานทีใ่ห้บริการ ส านกังานปศสุตัวพ์ืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ(- ใหบ้ริการเฉพาะการยื่นเอกสารหลกัฐาน และช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขอรบัใบอนญุาต (ร.10) - 
กรณีผูม้าติดต่อหลงั 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารไดถ้ึง 16.30 แต่จะด าเนินการใหใ้นวนัถดัไป) 

3) สถานทีใ่ห้บริการ ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ(- ใหบ้ริการเฉพาะการยื่นเอกสารหลกัฐาน และช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขอรบัใบอนญุาต (ร.10) 
- กรณีผูม้าติดต่อหลงั 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารไดถ้ึง 16.30 แต่จะด าเนินการใหใ้นวนัถัดไป) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูร้บับริการยื่นขออนญุาตตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงก าหนดควบคมุการคา้สัตวแ์ละซากสตัว ์พ.ศ.2552 
 
1.กรณีมีความประสงคค์า้สตัวห์รือซากสตัวป์ระเภท ชา้ง มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สกุร กวาง นากหญา้ สนุขั แมว นก ไก่ 
เป็ด ห่าน และไข่ส าหรบัใชท้ าพนัธุ)์ หรือประกาศกรมปศสุตัว ์เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขการขออนญุาตและการอนญุาตใหข้าย จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน 
หรือมีไวเ้พื่อขายซึ่งน า้เชือ้ส าหรบัผสมพนัธุ ์หรือเอ็มบริโอของ มา้ โค กระบือ แพะ แกะ สกุร พ.ศ.2543 
 
2.กรณีผูร้บับริการมีความประสงคค์า้น า้เชือ้ส าหรบัผสมพนัธุ ์หรือเอ็มบริโอของ มา้ โค กระบือ แพะ แกะ สกุร 
โดยตอ้งยื่นค ารอ้ง (แบบ ร.2) ผ่านระบบ e-Movement และน าเอกสารหลกัฐานมายื่น ณ 
ส านกังานปศสุตัวพ์ืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั ท่ีระบุไวใ้นใบค ารอ้ง 
และสามารถทราบผลผ่านการพิจารณาและติดต่อรบัใบอนญุาตใหท้ าการคา้สตัวห์รือซากสตัว ์(ร.10) 
พรอ้มช าระค่าธรรมเนียมในอตัราที่ก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเวน้ค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตา
มกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสตัว ์พ.ศ.2546 ณ ส านกังานปศสุตัวพ์ืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั 
ท่ีระบุตรงกบัใบค ารอ้ง 
 
เงื่อนไข 
 
1.กรณีค ารอ้งหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนั้
น 
ผูร้บัค ารอ้งและผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนดระยะเว



3/7 
 

ลาใหผู้ย้ื่นค ารอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม 
หากผูย้ื่นค ารอ้งไม่ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าผูย้ื่นค ารอ้งไม่ประสงคจ์ะยื่นค ารอ้ง 
 
2.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามท่ีระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผูร้บับริการยื่นค ารอ้ง 
(แบบ ร.2) ผ่านระบบ e-
Movement 
และติดต่อยื่นเอกสารหลกัฐ
าน ต่อเจา้หนา้ท่ี ณ 
ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัท่ีร
ะบุในค ารอ้ง (แบบ ร.2) 
2. 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบใบค าร้
อง (แบบ ร.2) 
และเอกสารหลกัฐานประก
อบค ารอ้งใหถ้กูตอ้งครบถว้
น 
 

30 นาที กองสารวตัรและ
กกักนั 

(หน่วยงานใหบ้ริก
าร คือ 
ส านกังานปศสุตัว์
พืน้ท่ีกรุงเทพมหา
นคร 
และส านกังานปศุ
สตัวจ์งัหวดัในพืน้
ท่ี) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีจดัท าใบอนญุาตใ
หท้ าการคา้สตัวห์รือซากสตั
ว ์(ร.10) 
และเสนอผูม้ีอ  านาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม 
 

10 นาที กองสารวตัรและ
กกักนั 

(หน่วยงานใหบ้ริก
าร คือ 
ส านกังานปศสุตัว์
พืน้ท่ีกรุงเทพมหา
นคร 
และส านกังานปศุ
สตัวจ์งัหวดัในพืน้
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ท่ี) 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ผูม้ีอ  านาจลงนามในใบอนุ
ญาต 
 

20 นาที กองสารวตัรและ
กกักนั 

(หน่วยงานใหบ้ริก
าร คือ 
ส านกังานปศสุตัว์
พืน้ท่ีกรุงเทพมหา
นคร 
และส านกังานปศุ
สตัวจ์งัหวดัในพืน้
ท่ี) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   1 ชั่วโมง 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
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
ง 
หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

2) 
หนงัสือเดินทำง - 0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีบุคค

ลต่ำงชำติใหล้งนำ
มรบัรอง 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

หรือนิติบุคคลใหล้
งนำมพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

กรมพฒันำธุรกิจก
ำรคำ้ 

0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีนิติบุ
คคล 
โดยใหก้รรมกำรผู้
ท่ีมีอ  ำนำจลงนำม
รบัรองพรอ้มประทั
บตรำนิติบุคคล 
รบัรองส ำเนำ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว ์(ช าง ม า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว ชนดิอ่ืน 

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กรณสี่งต่างประเทศ) 
 ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

2) ใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว ์(ช าง ม า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว ชนดิอ่ืน 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กรณีทัว่ราชอาณาจักร) 
 ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

3) ใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว ์(ช้าง ม า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว ชนดิอ่ืน 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กรณีภายในจงัหวัด) 



6/7 
 

 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

4) ใบอนุญาตให้ท าการค้าซากสัตว ์(กรณีส่งต่างประเทศ) 
 ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

5) ใบอนุญาตให้ท าการค้าซากสัตว ์(กรณีทั่วราชอาณาจักร) 
 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

6) ใบอนุญาตให้ท าการค้าซากสัตว ์(กรณีภายในจังหวัด) 
 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

7) ใบอนุญาตให้ขายน ้าเชือ้ส าหรับผสมพนัธ์ุ ุ หรือเอ็มบริโอ (กรณีส่งต่างประเทศ) 
 ค่ำธรรมเนียม 800 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

8) ใบอนุญาตให้ขายน ้าเชือ้ส าหรับผสมพนัธ์ุ ุ หรือเอ็มบริโอ (กรณีทั่วราชอาณาจักร) 
 
 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

9) ใบแทนใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว ์ใบอนุญาตให้ขาย 
น ้าเชือ้ส าหรับผสมพนัธุห์รือเอ็มบริโอ หรือใบอนุญาต 
ให้ท าการค้าซากสัตว ์
 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
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1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังานปศสุตัวพ์ืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร ์45 
ถ.อรุณอมรินทร ์แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศพัท ์0 2433 3017 โทรสาร 
0 2433 3019 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th 
หมายเหตุ (กรณีต่างจงัหวดั สามารถติดต่อไดที้ส่ านกังานปศสุตัว์จงัหวดัทีข่อรบับริการ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองสารวตัรและกกักนั กรมปศสุตัว ์69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0 2501 3473-5 ต่อ 102 โทรสาร 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mai l :aqi1@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 

- 
 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 

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

 
 

 
 


