คู่มือสำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตให้ทำกำรค้ำสัตว์หรือซำกสัตว์ (ร.10)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
กระทรวง: เกษตรและสหกรณ์
1. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
2. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรออกใบอนุญำต / กำรอนุญำต
3. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1. กฎกระทรวงกำหนดควบคุมกำรค้ำสัตว์และซำก
สัตว์ พ.ศ.2552 ตำม พ.ร.บ.โรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2558ตำมมำตรำ 81 วรรค 12. ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ขำย จำหน่ำย จ่ำย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อ
ขำยซึ่งน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของ ม้ำ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร พ.ศ.2543 ตำม พ.ร.บ.โรคระบำด
สัตว์ พ.ศ.2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542
4. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
☐ บริการทั่วไป
5. พื้นที่ให้บริกำร
☐ ส่วนกลาง
☐ ส่วนภูมิภาค  ท้องถิ่น
☐ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
☐ ต่างประเทศ
6. กฎหมำย/ ข้อกำหนด / ระเบียบที่ระบุระยะเวลำในกำรดำเนินกำรของงำนบริกำร
ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
หน่วยเวลำ
7. กลุ่มผู้ใช้บริกำร
 ประชาชนทั่วไป
 ภาคเอกชน / นิติบุคคล
8. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
https://emovereq.dld.go.th/
วันที่ให้บริกำร
 ทุกวัน
☐  วันจันทร์ ☐  วันอังคาร ☐  วันพุธ
☐  วันพฤหัสบดี
☐  วันเสาร์
 วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 ☐เว้นวันหยุดราชการ
เวลำที่ให้บริกำร
เวลาเปิดรับคาขอ
 ตลอด 24 ชั่วโมง
เวลาปิดรับคาขอ
เวลาพัก
☐ไม่มีช่วงเวลาพักเที่ยง

 วันศุกร์

หมำยเหตุ: ให้บริกำรเฉพำะกรณียื่นคำร้อง (แบบ ร.2)
2) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ 037-311549 ต่อ 17
วันที่ให้บริกำร

☐ทุกวัน 

วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์
 ☐วันเสาร์  วันอาทิตย์
 ☐ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 เว้นวันหยุดราชการ

เวลำที่ให้บริกำร

เวลาเปิดรับคาขอ
เวลาปิดรับคาขอ
เวลาพัก

08.30
☐
16.30
12.00 ถึง13.00
☐

หมำยเหตุ: ให้บริกำรต่อเนื่องจำกช่องทำงกำรให้บริกำรข้อ 1 เฉพำะกำรยื่นเอกสำรหลักฐำน และชำระ
ค่ำธรรมเนียมเพื่อขอรับใบอนุญำต (ร.10)
- กรณีผู้มาติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารได้ถึง 16.30 แต่จะดาเนินการให้ในวันถัดไป
9. หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
ผู้ประสงค์ยื่นขออนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ.2552 กรณีมีความประสงค์
ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญ้า สุนัข แมวนก ไก่ เป็ด ห่าน และไข่สาหรับ
ใช้ทาพันธุ์ หรือประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขาย
จาหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของ ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร
พ.ศ.2543 กรณีมีความประสงค์ค้าน้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของ ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร โดยต้องยื่นคา
ขอ (แบบ ร.2) ผ่านระบบ e-Movement และติดต่อยื่นและขอรับใบอนุญาต (ร.10) ณ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่ระบุตรง
กับใบคาขอ พร้อมทั้งแนบเอกสาร ดังนี้
1. แบบคาขอรับอนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (แบบ ร.2)
จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
จานวน 1 ฉบับ
3. กรณีนิติบุคคลให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จานวน 1 ฉบับ
4. กรณีผู้ยื่นคาขอแทนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาต้องมีหนังสือมอบอานาจ (รายครั้ง/รายปี) จากผู้ที่มีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานั้น พร้อมกับแนบเอกสารตามข้อ 2 และข้อ 3 ของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจด้วยอย่างละ
จานวน 1 ฉบับ
10. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
ที่
ประเภทขั้นตอน
รำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยเวลำ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร
1. ผู้รับบริการยื่นคาร้อง
30
นาที
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(แบบ ร.2) ผ่านระบบ eนครนายก
Movement และติดต่อยื่น
เอกสารหลักฐาน ต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ สานักงานปศุ
1
สัตว์จังหวัดที่ระบุในคาร้อง
(แบบ ร.2)2. เจ้าหน้าที่รับ
เรื่องตรวจสอบความ
ครบถ้วนและถูกต้องของ
เอกสารประกอบคาร้อง
2 การพิจารณาอนุญาต
1. เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอานาจ 10
นาที
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลำ หน่วยเวลำ

ลงนาม

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
นครนายก

การลงนามอนุญาต

1. ผู้มีอานาจลงนามใน
ใบอนุญาต (ร.10)

10

นาที

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครนายก

การแจ้ งผลการพิจารณา

1. เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่น
คาร้อง จ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียม ในอัตรา
ตามแต่ละประเภทของ
ใบอนุญาต (ร.10) ที่ยื่นขอ
จึงจะรับใบอนุญาต(ร.10)

10

นาที

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครนายก

3

4

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 หน่วยเวลำนาที
11. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้วหรือไม่
 ไม่ใช่
 ใช่
ระยะเวลำหลังกำรลดขั้นตอน หน่วยของเวลำ
12. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
9.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
จำนวน
ที่
รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน
ตัวจริง
สำเนำ
บัตรประจาตัวประชาชน
1 ฉบับ
1
หนังสือเดินทาง

1 ฉบับ

หนังสือรับรองนิติบุคคล

1 ฉบับ

2
3

เงื่อนไขกำรรับรองสำเนำ
กรณีบุคคลธรรมดาให้เซ็นต์สด หรือนิติ
บุคคลให้เซ็นต์สดพร้อมประทับตรานิติ
บุคคล
ใช้เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาติให้เซ็นต์สด
หรือนิติบุคคลให้เซ็นต์สดพร้อมประทับตรา
นิติบุคคล
ใช้เฉพาะกรณีนิติบุคคล โดยให้กรรมการผู้
ที่มอี านาจลงนามเซ็นต์สดพร้อม
ประทับตรานิติบุคคล

9.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

จำนวน จำนวน
ตัวจริง สำเนำ

เงื่อนไขกำรรับรอง
สำเนำ

หน่วยงำนผู้ออกเอกสำร

1 ไม่มี
13. ค่ำธรรมเนียม
☐ ไม่มีค่าธรรมเนียม
 มีค่าธรรมเนียม
 เงินสด ณ วันที่รับใบอนุญาต โดยชาระที่ จุดรับคาขอ
อัตรำ / เงื่อนไขค่ำธรรมเนียม
จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (ร.10) ในอัตราที่กาหนดตามกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
เฉพาะกรณีตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2546 (รายละเอียดตาม
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2b-2546-a0003.pdf)
14. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 0 2283 1271-84 โทรสาร 0 2283 1286-7 หรือ website :
www.1111.go.th
2) หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
3) หน่วยงานต้นสังกัด
กรมปศุสัตว์
4) ไปรษณีย์
กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
5) อีเมล์ http://request.dld.go.th/
6) โทรศัพท์
0 2653 4444 ต่อ 2134
15. ตัวอย่ำงกำรกรอก คู่มือกำรกรอก และแบบฟอร์มคำขอ (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
1. http://ict.dld.go.th/eservice/document/e-Movement_manual.pdf
2. http://aqi.dld.go.th/th/images/stories/document/document-public/document-epp-v2.pdf

