
การออกใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ด้วยระบบเอกสาร (Manual) 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้รับบริการยื่นขออนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ.2552 
1.กรณีมีความประสงค์ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญ้า สุนัข 
แมว นก ไก่ เป็ด ห่าน และไข่ส าหรับใช้ท าพันธุ์) หรือประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งน้ าเชื้อ
ส าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของ ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร พ.ศ.2543 
2.กรณีผู้รับบริการมีความประสงค์ค้าน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของ ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
 
ล าดับ ขั้นตอน สถานที่ 

1) การยื่นเอกสารค าขอ (แบบ ร.2)  
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่  
- ใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) ใบเก่า 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- รหัส... 
(หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอช าระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต)) 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) 
เสนอผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณาลงนาม 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด 

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาต และออกใบเสร็จรับเงินให้แก่
ผู้รับบริการ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด 

 
5) การมารับใบอนุญาต 

ผู้รับบริการสามารถมารับใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์หรือซาก
สัตว์ (ร.10) ได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
หรือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่ยื่นเอกสารต าขอ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

 

 
 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท) 

1) ใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์ (ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และ
สัตว์ชนิดอื่น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กรณีส่งต่างประเทศ 

 ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 
  

2) ใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์ (ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และ
สัตว์ชนิดอื่น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กรณีท่ัวราชอาณาจักร 

 ค่าธรรมเนียม 400 บาท  
 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท) 
3) ใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์ (ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และ

สัตว์ชนิดอื่น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กรณีภายในจังหวัด 
 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
 

4) ใบอนุญาตให้ท าการค้าซากสัตว์ (กรณีส่งต่างประเทศ)  ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
5) ใบอนุญาตให้ท าการค้าซากสัตว์ (กรณีท่ัวราชอาณาจักร)  ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
6) ใบอนุญาตให้ท าการค้าซากสัตว์ (กรณีภายในจังหวัด)   ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
7) ใบอนุญาตให้ขายน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ (กรณีส่ง

ต่างประเทศ) 
 ค่าธรรมเนียม 800 บาท 
 

8) ใบอนุญาตให้ขายน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ (กรณีทั่ว
ราชอาณาจักร)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  

9) ใบ แ ท น ใบ อ นุ ญ าต ให้ ท า ก า ร ค้ า สั ต ว์  ใบ อ นุ ญ าต ให้ ข า ย 
น้ า เชื้ อ ส า ห รั บ ผ ส ม พั น ธุ์ ห รื อ เ อ็ ม บ ริ โอ  ห รื อ ใบ อ นุ ญ า ต 
ให้ท าการค้าซากสัตว์ 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


