
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตให้ท ำกำรค้ำสัตว์ ซำกสัตว์ น้ ำเชื้อ หรือเอ็มบริโอ (ร.10/1 ร.10/2 ร.10/3) 

(N) 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. การยื่นแบบค าขออนุญาตและการพิจารณาออกใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดการควบคุมการค้าสัตว์

และซากสัตว์ พ.ศ.2552 และประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าการค้าหรือหาก าไร

ในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ และการขาย จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งน้ าเชื้อส าหรับ

ผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพ่ือให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอ่ืนโดยวิธีธรรมชาติ 

พ.ศ.2558 โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1) กรณีมีความประสงค์ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว 

นก ไก่ เป็ด ห่าน และขายน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ ให้ยื่นแบบค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Movement 

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

  2) กรณีค้าสัตว์ ยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตท าการค้า หรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่ง สัตว์ (แบบ ร.2/1) ยกเว้น 

สุนัข และแมว 

  3) กรณีค้าซากสัตว์ ยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตท าการค้า หรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่ง ซากสัตว์ (แบบ 

ร.2/2) 

4) กรณีค้าน้ าเชื้อหรือเอ็มบริโอ ยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตท าการขาย จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้

เพ่ือขายซึ่งน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์เอ็มบริโอของสัตว์ หรือมีพ่อพันธุ์เพ่ือให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอ่ืนโดยวิธี

ธรรมชาติ (แบบ ร.2/3) 

2. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายเป็นนิติบุคคลและมีสาขาหลายแห่ง ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน

แห่งท้องทีท่ี่ประสงค์จะประกอบกิจการ โดยค าขอที่ยื่นต้องแยกกันในแต่ละสาขา 

3. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Movement หรือยื่นด้วยตนเองที่

ส านักงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการพิจารณาอนุมัติใบค าขอดังกล่าว 

4. กรณียื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาผ่านทางระบบ e-Movement ไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะตอบกลับ

ผู้ยื่นค าขอผ่านระบบ e-Movement 



5. กรณียื่นค าขอผ่านเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ https://newemove.dld.go.th/req หลังเวลาท าการ เจ้าหน้าที่จะ

ด าเนินการในวันท าการถัดไป และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 025013473-5 ต่อ 106, 107, 109 ในวันและเวลา

ราชการ 

6. กรณีมาติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารได้ถึง 16.30 แต่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการให้ในวันถัดไป 

7. กรณีการมอบอ านาจ ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้รับมอบอ านาจ ต้องมีหลักฐานแสดงการมอบอ านาจและมีฐานข้อมูลบุคคลในระบบ 

e-Movement 

8. เจ้าหน้าที่แจ้งผลอนุมัติการพิจารณาผ่านระบบ e-Movement ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ติดต่อขอรับใบอนุญาต (แบบ 

ร.10/1) , (แบบ ร .10/2) หรือ (แบบ ร .10/3) ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต พร้อมช าระ

ค่าธรรมเนียมในอัตราที่ก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรค

ระบาดสัตว์ พ.ศ.2559 ณ ส านักงานปศุสัตว์ที่ระบุตรงกับค าขอ หากไม่มารับใบอนุญาตภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่

แจ้งเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาตท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์และให้นายทะเบียนจ าหน่ายเรื่อง

ออกจากสารบบ 

หมายเหตุ :  

1. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้

รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้

ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม แต่ไม่เกิน 30 วัน หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะ

ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 

2. กรณีคณะกรรมการ/ผู้พิจารณามีข้อสงสัยในเอกสารหลักฐานที่ยื่นมา คณะกรรมการ/ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นค า

ขอมาชี้แจงเพิ่มเติมได้ 

3. ผู้ยื่นค าขอต้องมีอ านาจในการลงนามรับทราบข้อแก้ไขในการยื่นค าขอ 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

  



ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
https://newemove.dld.go.th/req/เว็บไซต์และช่องทาง
ออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 48/16 ถนนเชิตวุฒา
กาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
โ ท ร ศั พ ท์  0 2002 9851 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th 
website : http://pvlo-bkk.dld.go.th/th2/index.php/th//
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOBzBxOo
4H7-
5BEYjiRao_NbWYtmJHPwN3AiGNcY_xY/edit#gid=2892
93293/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 วันท าการ 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผู้รับบริการยื่นค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบผ่าน
ระบบ e-Movement 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบค าขอ และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  

5 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ 
 

2) กำรพิจำรณำ 40 นาท ี กรมปศุสัตว์ 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์  
เสนอผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณาลงนาม 
(หมายเหตุ: -)  

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

40 นาท ี กรมปศุสัตว์ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีชาวต่างชาติ) 

กรมการกงสุล 

3) 
 

ทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (1. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2. ติดอากรแสตมป์ 10 บาทกรณี 
รายครั้ง /30 บาทกรณีรายปี) 

6) 
 

Work permit 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
ห ม ำ ย เ ห ตุ  (1. ก ร ณี เ ป็ น ช า ว ต่ า ง ช า ติ 
2. ก ร ณี บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า  ใ ห้ ผู้ ยื่ น ค า ข อ ล ง น า ม รั บ ร อ ง  
3. กรณีนิติบุคคล ให้กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรอง
พร้อมประทับตรานิติบุคคล) 

กรมการจัดหางาน 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค ำขออนุญำต หรือค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตตำมมำตรำ 24 หรือ 

มำตรำ 25 ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
  
 

2) ใบอนุญำตท ำกำรค้ำหรือหำก ำไรในลักษณะคนกลำงซึ่งสัตว์ตำม
มำตรำ 24 ในกรณี ก) น ำเข้ำในรำชอำณำจักร ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 5,000 บาท 
  
 

3) ใบอนุญำตท ำกำรค้ำหรือหำก ำไรในลักษณะคนกลำงซึ่งสัตว์ตำม
มำตรำ 24 ในกรณี ข) ส่งออกนอกรำชอำณำจักร ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 5,000 บาท 
  
 

4) ใบอนุญำตท ำกำรค้ำหรือหำก ำไรในลักษณะคนกลำงซึ่งสัตว์ตำม
มำตรำ 24 ในกรณี ค) น ำเข้ำในและส่งออกนอกรำชอำณำจักร 
ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 7,500 บาท 
  
 

5) ใบอนุญำตท ำกำรค้ำหรือหำก ำไรในลักษณะคนกลำงซึ่งสัตว์ตำม
มำตรำ 24 ในกรณี ง) ภำยในรำชอำณำจักร ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
6) ใบอนุญำตท ำกำรค้ำหรือหำก ำไรในลักษณะคนกลำงซึ่งสัตว์ตำม

มำตรำ 24 ในกรณี จ) ภำยในจังหวัด ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 250 บาท 
  
 

7) ใบอนุญำตท ำกำรค้ำหรือหำก ำไรในลักษณะคนกลำงซึ่งซำกสัตว์
ตำมมำตรำ 24 ในกรณีต่อไปนี้ ก) น ำเข้ำในรำชอำณำจักร ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 

8) ใบอนุญำตท ำกำรค้ำหรือหำก ำไรในลักษณะคนกลำงซึ่งซำกสัตว์
ตำมมำตรำ 24 ในกรณี ข) ส่งออกนอกรำชอำณำจักร ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 

9) ใบอนุญำตท ำกำรค้ำหรือหำก ำไรในลักษณะคนกลำงซึ่งซำกสัตว์
ตำมมำตรำ 24 ในกรณี ค) น ำเข้ำในและส่งออกนอกรำชอำณำจักร 
ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,250 บาท 
  
 

10) ใบอนุญำตท ำกำรค้ำหรือหำก ำไรในลักษณะคนกลำงซึ่งซำกสัตว์
ตำมมำตรำ 24 ในกรณี ง) ภำยในรำชอำณำจักร ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 240 บาท 
  
 

11) ใบอนุญำตท ำกำรค้ำหรือหำก ำไรในลักษณะคนกลำงซึ่งซำกสัตว์
ตำมมำตรำ 24 ในกรณี จ) ภำยในจังหวัด ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
  
 

12) ใบอนุญำตขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขำยซึ่ง
น้ ำเชื้อส ำหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้
บริกำรผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอ่ืนโดยวิธีธรรมชำติ ตำมมำตรำ 
25 ในกรณี ก) ส่งออกนอกรำชอำณำจักร ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท 
  
 

13) ใบอนุญำตขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขำยซึ่ง
น้ ำเชื้อส ำหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้
บริกำรผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอ่ืนโดยวิธีธรรมชำติ ตำมมำตรำ 
25 ในกรณี ข) ภำยในรำชอำณำจักร 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
  
 



 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 48/16 ถนนเชิตวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

10210 โ ท ร ศั พ ท์  0 2002 9851 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th website : http://pvlo-
bkk.dld.go.th/th2/index.php/th/ 
(หมายเหตุ: (กรณีต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ขอรับบริการ))  

2) กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ 91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
โทรศัพท์ 0 2501 3473-5 ต่อ 102-3 โทรสาร 0 2501 3473 E-mail : aqi4@dld.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์  69/1 
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท ์0 2653 4444 ต่อ 2134  โทรสาร 0 2653 4927  website 
: http://request.dld.go.th/ 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ : ( เลขที่  1 ถ .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้  
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
11120 
- ส ายด่ ว น  1206 / โ ท รศั พท์  0 2502 6670-80 ต่ อ  1900 , 1904- 7 / โ ท รส า ร  0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศู น ย์ รั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ส า ห รั บ นั ก ล ง ทุ น ต่ า ง ช า ติ  (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 



ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) คู่มือการใช้งานระบบ e-Movement 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/09/2563 

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

