
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตใหท้ าการคา้สตัว ์ซากสตัว ์น า้เชือ้ หรอืเอ็มบรโิอ 

(ร.10/1 ร.10/2 ร.10/3) (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. การยืน่แบบค าขออนุญาตและการพจิารณาออกใบอนุญาตตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงก าหนดการควบคมุการคา้สตัวแ์ละซาก

สตัว ์พ.ศ.2552 และประกาศกรมปศสุตัว ์เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการท าการคา้หรอืหาก าไรในลักษณะคน

กลางซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์และการขาย จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลีย่น หรอืมไีวเ้พือ่ขายซึง่น ้าเชือ้ส าหรับผสมพันธุห์รอื

เอ็มบรโิอของสตัวห์รอืมพีอ่พันธุข์องสตัวเ์พือ่ใหบ้รกิารผสมพันธุแ์กส่ตัวข์องบคุคลอืน่โดยวธิธีรรมชาต ิพ.ศ.2558 โดยมี

หลักเกณฑ ์วธิกีาร ดังตอ่ไปนี ้

 

 1) กรณีมคีวามประสงคค์า้สตัวห์รอืซากสตัวป์ระเภท ชา้ง มา้ โค กระบอื แพะ แกะ กวาง สกุร หมปู่า สนัุข แมว นก ไก ่เป็ด หา่น 

และขายน ้าเชือ้ส าหรับผสมพันธุห์รอืเอ็มบรโิอ ใหย้ืน่แบบค าขอผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์e-Movement 

(https://newemove.dld.go.th/req) 

 

 2) กรณีคา้สตัว ์ยืน่แบบค าขอรับใบอนุญาตท าการคา้ หรอืหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึง่ สตัว ์(แบบ ร.2/1) ยกเวน้ สนัุข และ

แมว 

 

 3) กรณีคา้ซากสตัว ์ยืน่แบบค าขอรับใบอนุญาตท าการคา้ หรอืหาก าไรในลักษณะคนกลางซึง่ ซากสตัว ์(แบบ ร.2/2) 

 

 4) กรณีคา้น ้าเชือ้หรอืเอ็มบรโิอ ยืน่แบบค าขอรับใบอนุญาตท าการขาย จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลีย่น หรอืมไีวเ้พือ่ขายซึง่

น ้าเชือ้ส าหรับผสมพันธุเ์อ็มบรโิอของสตัว ์หรอืมพีอ่พันธุเ์พือ่ใหบ้รกิารผสมพันธุแ์กส่ตัวข์องบคุคลอืน่โดยวธิธีรรมชาต ิ(แบบ 

ร.2/3) 

 

2. กรณีผูข้อรับใบอนุญาตคา้หรอืใบอนุญาตขายเป็นนติบิคุคลและมสีาขาหลายแหง่ ใหย้ืน่ขอรับใบอนุญาตตอ่นายทะเบยีนแหง่

ทอ้งทีท่ีป่ระสงคจ์ะประกอบกจิการ โดยค าขอทีย่ืน่ตอ้งแยกกันในแตล่ะสาขา 

 

3. ยืน่เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ระบบ e-Movement หรอืยืน่ดว้ยตนเองทีส่ านักงาน 

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีด่ าเนนิการพจิารณาอนุมัตใิบค าขอดังกลา่ว 

 

4. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาผ่านทางระบบ e-Movement ไมถ่กูตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะตอบกลับผูย้ืน่ค า

ขอผ่านระบบ e-Movement 

 

5. กรณียืน่ค าขอผ่านเว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน ์https://newemove.dld.go.th/req หลังเวลาท าการ เจา้หนา้ทีจ่ะ

ด าเนนิการในวันท าการถัดไป และหากมขีอ้สงสยัสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่025013473-5 ตอ่ 106, 107, 109 ในวันและเวลาราชการ 

 

6. กรณีมาตดิตอ่หลัง 16.00 น. สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30 แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการใหใ้นวันถัดไป 

 

7. กรณีการมอบอ านาจ ผูย้ืน่ค าขอเป็นผูรั้บมอบอ านาจ ตอ้งมหีลักฐานแสดงการมอบอ านาจและมฐีานขอ้มลูบคุคลในระบบ e-

Movement 

 

8. เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลอนุมตักิารพจิารณาผ่านระบบ e-Movement ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาต ตดิตอ่ขอรับใบอนุญาต (แบบ ร.10/1) , 

(แบบ ร.10/2) หรอื (แบบ ร.10/3) ภายใน 7 วัน นับแตวั่นทีไ่ดรั้บแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต พรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมในอัตราที่

ก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมและยกเวน้คา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตว ์พ.ศ.2559 ณ 

ส านักงานปศสุตัวท์ีร่ะบตุรงกบัค าขอ หากไมม่ารับใบอนุญาตภายในก าหนดเวลาดังกลา่วโดยไมแ่จง้เหตผุลอันสมควร ใหถ้อืวา่

สละสทิธกิารเป็นผูรั้บใบอนุญาตท าการคา้สตัวห์รอืซากสตัวแ์ละใหน้ายทะเบยีนจ าหน่ายเรือ่งออกจากสารบบ 

 

หมายเหต ุ: 

1. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้



รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลักฐานรว่มกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่ค า

ขอด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ แตไ่มเ่กนิ 30 วัน หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่

ค าขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่ค าขอ 

 

2. กรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ ืน่ค าขอมา

ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

 

3. ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมอี านาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่ค าขอ 

 

4. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
https://newemove.dld.go.th/req/เว็บไซตแ์ละชอ่งทาง
ออนไลน ์ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 48/16 ถนนเชติวฒุากาศ 
แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 โทรศพัท ์0 

2002 9851 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th website : 
http://pvlo-bkk.dld.go.th/th2/index.php/th//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัด 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOBzBxOo4H7-

5BEYjiRao_NbWYtmJHPwN3AiGNcY_xY/edit#gid=289293
293/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 1 วันท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูรั้บบรกิารยืน่ค าขอ พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ 
e-Movement 

2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบค าขอ และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดท าใบอนุญาตใหท้ าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์ เสนอ

ผูม้อี านาจเพือ่พจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

40 นาท ี กรมปศสุตัว ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อี านาจลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

40 นาท ี กรมปศสุตัว ์
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการกงสลุ 

3) 

 

ทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจ 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 2. ตดิอากรแสตมป์ 10 บาทกรณี 

รายครัง้ /30 บาทกรณีรายปี) 

- 

6) 
 

Work permit 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1. กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิ
2. กรณีบคุคลธรรมดา ใหผู้ย้ ืน่ค าขอลงนามรับรอง  
3. กรณีนติบิคุคล ใหก้รรมการผูม้อี านาจผูกพันนติบิคุคลลงนามรับรอง

พรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 

กรมการจัดหางาน 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค าขออนุญาต หรอืค าขอตอ่อายุใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรอื 

มาตรา 25 ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

2) ใบอนุญาตท าการคา้หรอืหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึง่สตัวต์าม
มาตรา 24 ในกรณี ก) น าเขา้ในราชอาณาจกัร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  
 

3) ใบอนุญาตท าการคา้หรอืหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึง่สตัวต์าม

มาตรา 24 ในกรณี ข) สง่ออกนอกราชอาณาจกัร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  
 

4) ใบอนุญาตท าการคา้หรอืหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึง่สตัวต์าม
มาตรา 24 ในกรณี ค) น าเขา้ในและส่งออกนอกราชอาณาจกัร 

ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 7,500 บาท 
  

 

5) ใบอนุญาตท าการคา้หรอืหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึง่สตัวต์าม
มาตรา 24 ในกรณี ง) ภายในราชอาณาจกัร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

6) ใบอนุญาตท าการคา้หรอืหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึง่สตัวต์าม

มาตรา 24 ในกรณี จ) ภายในจงัหวดั ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 

  
 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

7) ใบอนุญาตท าการคา้หรอืหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึง่ซากสตัว ์

ตามมาตรา 24 ในกรณีตอ่ไปนี ้ก) น าเขา้ในราชอาณาจกัร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

8) ใบอนุญาตท าการคา้หรอืหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึง่ซากสตัว ์
ตามมาตรา 24 ในกรณี ข) สง่ออกนอกราชอาณาจกัร ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

9) ใบอนุญาตท าการคา้หรอืหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึง่ซากสตัว ์

ตามมาตรา 24 ในกรณี ค) น าเข้าในและส่งออกนอก
ราชอาณาจกัร ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,250 บาท 

  
 

10) ใบอนุญาตท าการคา้หรอืหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึง่ซากสตัว ์

ตามมาตรา 24 ในกรณี ง) ภายในราชอาณาจกัร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 240 บาท 

  
 

11) ใบอนุญาตท าการคา้หรอืหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึง่ซากสตัว ์
ตามมาตรา 24 ในกรณี จ) ภายในจงัหวดั ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

12) ใบอนุญาตขาย จ าหนา่ย จา่ยแจก แลกเปลีย่น หรอืมไีวเ้พือ่ขายซึง่

น า้เชือ้ส าหรบัผสมพนัธุ ์เอ็มบรโิอ หรอืมพี่อพนัธุข์องสตัวเ์พือ่ให้
บรกิารผสมพนัธุแ์กส่ตัวข์องบุคคลอืน่โดยวธิธีรรมชาต ิตามมาตรา 

25 ในกรณี ก) สง่ออกนอกราชอาณาจกัร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

  
 

13) ใบอนุญาตขาย จ าหนา่ย จา่ยแจก แลกเปลีย่น หรอืมไีวเ้พือ่ขายซึง่
น า้เชือ้ส าหรบัผสมพนัธุ ์เอ็มบรโิอ หรอืมพี่อพนัธุข์องสตัวเ์พือ่ให้
บรกิารผสมพนัธุแ์กส่ตัวข์องบุคคลอืน่โดยวธิธีรรมชาต ิตามมาตรา 

25 ในกรณี ข) ภายในราชอาณาจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 48/16 ถนนเชติวฒุากาศ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 
10210 โทรศัพท ์0 2002 9851 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th website : http://pvlo-
bkk.dld.go.th/th2/index.php/th/ 

(หมายเหต:ุ (กรณีตา่งจังหวัด สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานปศสุตัวจั์งหวัดทีข่อรับบรกิาร))  
2) กองสารวัตรและกักกัน กรมปศสุตัว ์91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ต.บางกะด ีอ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธานี 12000 

โทรศัพท ์0 2501 3473-5 ตอ่ 102-3 โทรสาร 0 2501 3473 E-mail : aqi4@dld.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมปศสุตัว ์กลุม่วนัิยและเสรมิสรา้งระบบคณุธรรม กองการเจา้หนา้ที ่กรมปศสุตัว ์ 69/1 ถ.
พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 โทรศัพท ์0 2653 4444 ตอ่ 2134  โทรสาร 0 2653 4927  website : 

http://request.dld.go.th/ 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  



 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการใชง้านระบบ e-Movement 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 21/09/2563 

http://www.info.go.th/

