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คู่มือสำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมปศุสตั ว์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศุสตั ว์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 81 วรรค 1
2)

กฎกระทรวงกาหนดควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ.2552

3)

ประกาศกรมปศุสตั ว์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขาย
จาหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งนา้ เชือ้ สาหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของ ม้า โค กระบือ
แพะ แกะ สุกร พ.ศ.2543

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ 0
จำนวนคำขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ https://emovereq.dld.go.th//เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ (ให้บริการเฉพาะกรณียื่นคาร้อง (แบบ ร.2))
2) สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานปศุสตั ว์พนื ้ ที่กรุงเทพมหานคร /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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3)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (- ให้บริการเฉพาะการยื่นเอกสารหลักฐาน และชาระค่าธรรมเนียมเพื่อขอรับใบอนุญาต (ร.10) กรณีผมู้ าติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารได้ถึง 16.30 แต่จะดาเนินการให้ในวันถัดไป)
สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (- ให้บริการเฉพาะการยื่นเอกสารหลักฐาน และชาระค่าธรรมเนียมเพื่อขอรับใบอนุญาต (ร.10)
- กรณีผมู้ าติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารได้ถึง 16.30 แต่จะดาเนินการให้ในวันถัดไป)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูร้ บั บริการยื่นขออนุญาตต้องปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงกาหนดควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ.2552
1.กรณีมีความประสงค์คา้ สัตว์หรือซากสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญ้า สุนขั แมว นก ไก่
เป็ ด ห่าน และไข่สาหรับใช้ทาพันธุ)์ หรือประกาศกรมปศุสตั ว์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขาย จาหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน
หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งนา้ เชือ้ สาหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของ ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร พ.ศ.2543
2.กรณีผรู้ บั บริการมีความประสงค์คา้ นา้ เชือ้ สาหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของ ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร
โดยต้องยื่นคาร้อง (แบบ ร.2) ผ่านระบบ e-Movement และนาเอกสารหลักฐานมายื่น ณ
สานักงานปศุสตั ว์พนื ้ ที่กรุงเทพมหานคร สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด ที่ระบุไว้ในใบคาร้อง
และสามารถทราบผลผ่านการพิจารณาและติดต่อรับใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)
พร้อมชาระค่าธรรมเนียมในอัตราที่กาหนดตามกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตา
มกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2546 ณ สานักงานปศุสตั ว์พนื ้ ที่กรุงเทพมหานคร สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
ที่ระบุตรงกับใบคาร้อง
เงื่อนไข
1.กรณีคาร้องหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้
น
ผูร้ บั คาร้องและผูย้ ื่นคาร้องจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเว
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ลาให้ผยู้ ื่นคาร้องดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หากผูย้ ื่นคาร้องไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผูย้ ื่นคาร้องไม่ประสงค์จะยื่นคาร้อง
2.ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

1. ผูร้ บั บริการยื่นคาร้อง
30 นาที
(แบบ ร.2) ผ่านระบบ eMovement
และติดต่อยื่นเอกสารหลักฐ
าน ต่อเจ้าหน้าที่ ณ
สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดที่ร
ะบุในคาร้อง (แบบ ร.2)
2.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบคาร้
อง (แบบ ร.2)
และเอกสารหลักฐานประก
อบคาร้องให้ถกู ต้องครบถ้ว
น

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่จดั ทาใบอนุญาตใ 10 นาที
ห้ทาการค้าสัตว์หรือซากสัต
ว์ (ร.10)
และเสนอผูม้ ีอานาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองสารวัตรและ (หน่วยงานให้บริก
กักกัน
าร คือ
สานักงานปศุสตั ว์
พืน้ ที่กรุงเทพมหา
นคร
และสานักงานปศุ
สัตว์จงั หวัดในพืน้
ที่)

กองสารวัตรและ (หน่วยงานให้บริก
กักกัน
าร คือ
สานักงานปศุสตั ว์
พืน้ ที่กรุงเทพมหา
นคร
และสานักงานปศุ
สัตว์จงั หวัดในพืน้
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

การลงนาม/คณะกรรมก ผูม้ ีอานาจลงนามในใบอนุ
ารมีมติ
ญาต

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
20 นาที

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ที่)
กองสารวัตรและ (หน่วยงานให้บริก
กักกัน
าร คือ
สานักงานปศุสตั ว์
พืน้ ที่กรุงเทพมหา
นคร
และสานักงานปศุ
สัตว์จงั หวัดในพืน้
ที่)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 ชั่วโมง
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัวปร กรมกำรปกครอง 0
ะชำชน

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

หนังสือเดินทำง
2)

-

0

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคลธรรม
ดำให้ลงนำมรับรอ
ง
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)
(เฉพำะกรณีบุคค
ลต่ำงชำติให้ลงนำ
มรับรอง
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจก 0
บุคคล
ำรค้ำ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

3)

หมำยเหตุ
หรือนิติบุคคลให้ล
งนำมพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)
(เฉพำะกรณีนิติบุ
คคล
โดยให้กรรมกำรผู้
ที่มีอำนำจลงนำม
รับรองพร้อมประทั
บตรำนิติบุคคล
รับรองสำเนำ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์ (ช าง ม า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว ชนิดอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง กรณีส่งต่างประเทศ)
ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบับ)
2)

ใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์ (ช าง ม า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว ชนิดอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง กรณีทวั่ ราชอาณาจักร)
ค่ำธรรมเนียม 400 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบับ)

3)

ใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์ (ช้าง ม า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว ชนิดอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง กรณีภายในจังหวัด)

หมำยเหตุ
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ค่ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบับ)
4)

ใบอนุญาตให้ทาการค้าซากสัตว์ (กรณีส่งต่างประเทศ)
ค่ำธรรมเนียม 400 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบับ)

5)

ใบอนุญาตให้ทาการค้าซากสัตว์ (กรณีทั่วราชอาณาจักร)
ค่ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบับ)

6)

ใบอนุญาตให้ทาการค้าซากสัตว์ (กรณีภายในจังหวัด)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบับ)

7)

ใบอนุญาตให้ขายน้าเชือ้ สาหรับผสมพันธ์ุุหรือเอ็มบริโอ (กรณีส่งต่างประเทศ)
ค่ำธรรมเนียม 800 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบับ)

8)

ใบอนุญาตให้ขายน้าเชือ้ สาหรับผสมพันธ์ุุหรือเอ็มบริโอ (กรณีทั่วราชอาณาจักร)
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบับ)

9)

ใบแทนใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์ ใบอนุญาตให้ขาย
น้าเชือ้ สาหรับผสมพันธุห์ รือเอ็มบริโอ หรือใบอนุญาต
ให้ทาการค้าซากสัตว์
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบับ)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน

7/7

1)

2)

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานปศุสตั ว์พนื ้ ที่กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2433 3017 โทรสาร
0 2433 3019 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th
หมายเหตุ (กรณีต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ทสี่ านักงานปศุสตั ว์จงั หวัดทีข่ อรับบริการ)
ช่องทำงกำรร้องเรียน กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสตั ว์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2501 3473-5 ต่อ 102 โทรสาร 0 2501 3473-5 ต่อ 104 E-mai l :aqi1@dld.go.th
หมายเหตุ ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รบั ข้อร้องเรียนกรมปศุสตั ว์ กลุ่มวินยั กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสตั ว์ 69/1
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :
http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ -

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการใช้งานระบบ e-Movement
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

19/07/2558
รออนุมตั ิขนั้ ที่ 1
โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
จตุพร ปัดถา
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

