คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตให้ทำกำรค้ำสัตว์หรือซำกสัตว์ (ร.10)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้รับบริการยื่นขออนุญาตต้องปฏิบัติตาม
1. กฎกระทรวงก าหนดควบคุม การค้าสั ตว์แ ละซากสั ตว์ พ.ศ.2552 กรณี ทีความประสงค์ค้ าสัต ว์หรื อซากสัต ว์
ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญ้า สุนัข แมว นก ไก่ เป็ด ห่าน และไข่สาหรับใช้ทาพันธุ์
2. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขาย จาหน่าย
จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร
โดยต้องยื่นแบบคาร้อง (แบบ ร.) ผ่านระบบ E – Movement และนาเอกสารหลักฐานประกอบคาร้องมายื่น ณ
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ที่ระบุไว้ในใบคาร้อง และสามารถ
ทราบผลการพิจารณาและติดต่อรับใบอนุญาต ให้ทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) พร้อมชาระค่าธรรมเนียมใน
อัตราที่กาหนดตามกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตามกฎหมายว่าด้วยโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ.2546 ณ สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่ระบุตรงกับใบ
คาร้อง
เงื่อนไข
1. กรณีคาร้องหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับค าร้องและผู้ยื่นคาร้องจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐาน
ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น คาร้องต้องดาเนินการแก้ไ ขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาร้องไม่ดาเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผู้ยื่นคาร้องไม่ประสงค์จะยื่นคาร้อง
2. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
https://emovereg.dld.go.th เว็บ ไซต์แ ละช่ องทางออนไลน์
(หมายเหตุ: (ให้บริการเฉพาะกรณียื่นคาร้อง (แบบ ร.2))
สถำนที่ให้บริกำร
ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ที่ อ ยู่ ข องหน่ ว ยงาน
965/31 หมู่ 9 ถนนโกสีย์ใต้ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ 056-221455 , 056-222455
โทรสาร 056-221455 อีเมล์ pvlo_nsw@dld.go.th
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ( ให้ บ ริ ก ารเฉพาะการยื่ น เอกสาร และช าระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อขอรับใบอนุญาต (ร.10)
- กรณี ผู้ ม าติ ด ต่ อ หลั ง 16.00 น. สามารถยื่ น เอกสารได้ ถึ ง
16.30 แต่จะดาเนินการให้ในวันถัดไป

ระยะเวลาเปิ ด ให้ บ ริ ก าร เปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ตลอด 24 ชั่วโมง
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน
จั น ทร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ (ยกเว้ น วั น หยุ ด ที่ ท าง
ราชการก าหนด) ตั้ ง แต่ เ วลา 08.30 –
16.30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอนระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1 ชั่วโมง
ลำดับ
ขั้นตอน
1 กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ผู้รับบริการยื่นคาร้อง (แบบ ร.2) ผ่านระบบ eMovement และติดต่อยื่นเอกสารหลักฐาน
ประกอบคาร้อง ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดที่ระบุในคาร้อง (แบบ ร.2)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบคาร้อง และเอกสาร
หลักฐานประกอบคาร้องให้ถูกต้องครบถ้วน
(หมายเหตุ :-)
2 กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่จัดทาใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์หรือซาก
สัตว์ (ร.10) และเสนอผู้มีอานาจเพื่อพิจารณา
ลงนาม
(หมายเหตุ : -)
3 กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอานาจลงนามในใบอนุญาต
(หมายเหตุ : -)

ระยะเวลำ
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครสวรรค์

10 นาที

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครสวรรค์

20 นาที

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครสวรรค์

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1 บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดาให้ลงนามรับรอง หรือนิติบุคคล
ให้ลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล รับรองสาเนา)
2 หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาติให้ลงนามรับรอง หรือนิติ
บุคคลให้ลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล รับรองสาเนา)
3

หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพาะกรณีนิติบุคคล โดยให้กรรมการผู้ที่มีอานาจ
ลงนามรับรองพร้อมประทับตรานิติบุคคล รับรองสาเนา)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1 ใบอนุ ญาตให้ท าการค้าสั ตว์ (ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ
สุกร และสัตว์ชนิดอื่น ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง กรณีส่ง
ต่างประเทศ
(หมายเหตุ : (ราคาต่อฉบับ))

ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

2

ใบอนุ ญาตให้ท าการค้าสั ตว์ (ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ
สุกร และสัตว์ชนิดอื่น ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง กรณีทั่ว
ราชอาณาจักร
(หมายเหตุ : (ราคาต่อฉบับ))

ค่าธรรมเนียม 400 บาท

3

ใบอนุ ญาตให้ท าการค้าสั ตว์ (ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ
สุก ร และสั ต ว์ช นิ ดอื่ น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กรณี
ภายในจังหวัด
(หมายเหตุ : (ราคาต่อฉบับ))

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

4

ใบอนุญาตให้ทาการค้าซากสัตว์ (กรณีส่งต่างประเทศ)
(หมายเหตุ : (ราคาต่อฉบับ))

ค่าธรรมเนียม 400 บาท

5

ใบอนุญาตให้ทาการค้าซากสัตว์ (กรณีทั่วราชอาณาจักร)
(หมายเหตุ : (ราคาต่อฉบับ))

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

6

ใบอนุญาตให้ทาการค้าซากสัตว์ (กรณีภายในจังหวัด)
(หมายเหตุ : (ราคาต่อฉบับ))

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

7

ใบอนุญาตให้ขายน้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ (กรณี
ส่งต่างประเทศ)
(หมายเหตุ : (ราคาต่อฉบับ))

ค่าธรรมเนียม 800 บาท

8

ใบอนุญาตให้ขายน้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ (กรณี
ทั่วราชอาณาจักร)
(หมายเหตุ : (ราคาต่อฉบับ))

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

9

ใบแทนใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์ ใบอนุญ าตให้ขายน้าเชื้อ
สาหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ หรือใบอนุญาตให้ทาการค้าซาก
สัตว์
(หมายเหตุ : (ราคาต่อฉบับ))

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน/แนะนำบริกำร
1 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ของหน่วยงาน 965/31 หมู่ 9 ถนนโกสีย์ใต้ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-221455 , 056-222455
โทรสาร 056-221455 อีเมล์ pvlo_nsw@dld.go.th
2 กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2501
3473-5 ต่อ 102 โทรสาร 0 2501 3473-5 ต่อ 104 E – mail: aqi1@dld.go.th
(หมายเหตุ :-)
3 ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927
Website : http:// request.dld.go.th
(หมายเหตุ :-)
4 ศูนย์ดารงธรรม ศาลากลางจัง หวัดนครสวรรค์ ชั้ น 1 ตาบล ปากน้าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์ 60000 โทร 0 5680 3604
(หมายเหตุ :-)
5 ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ : (เลขที่ 1 ถ. พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/www.1111.go.th
ตู้ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1
คู่มือการใช้งานระบบ e – Movement
(หมายเหตุ :-)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนกำร : การขอใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนกำร : กรมปศุสัตว์
ประเภทของกำรบริกำร : การบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำตหรือที่เกี่ยวข้อง :
1. พ.ร.บ. โรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2558 ตำมมำตรำ 81 วรรค 1
2. กฎกระทรวงกำหนดควบคุมกำรค้ำสัตว์และซำกสัตว์ พ.ศ.2552
3. ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์/วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ขำย
จำหน่ำย จ่ำย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขำยซึ่งน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอ ม้ำ โค กระบือ
แพะ สุกร พ.ศ.2543

