
 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลาง 

ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  และการขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปล่ียน  หรือมีไว้เพื่อขาย 
ซึ่งน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือมีพ่อพันธุ์ของสตัว์ 

เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  และการขาย  จําหน่าย  
จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพื่อขายซ่ึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือมีพ่อพันธุ์
ของสัตว์เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
และเพื่อให้การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคระบาดสัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  
มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

ข้อ ๒ ในประกาศนี้   
“สัตว์”  หมายความว่า   
(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  สุนัข  แมว 
(๒) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า   
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว   
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว 
(๓) อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ใบอนุญาตค้า”  หมายความว่า  ใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์  

หรือใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์   
“ใบอนุญาตขาย”  หมายความว่า  ใบอนุญาตขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้

เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  เอ็มบริโอ  หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ 
ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ 

“คําขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า   
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(๑) คําขอรับใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือคําขอรับ
ใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์  หรือ 

(๒) คําขอรับใบอนุญาตขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปล่ียน  หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อ
สําหรับผสมพันธุ์  เอ็มบริโอ  หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่น 
โดยวิธีธรรมชาติ 

หมวด  ๑ 
คําขอและหลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอ 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์   
ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน 

ข้อ ๔ ผู้ใดขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อสําหรับ
ผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  หรือมีพ่อพันธุ์
ของสัตว์ดังกล่าว  เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ต่อนายทะเบียน 

ข้อ ๕ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๒) กรณีนิติบุคคล   
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ข้อ ๖ การย่ืนคําขอ 
(๑) การย่ืนคําขอเพื่อขอรับใบอนุญาตค้าให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีนําเข้าในราชอาณาจักร  ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
 (ข) กรณีส่งออกนอกราชอาณาจักร  ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
 (ค) กรณีนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร  ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้  

ทั่วราชอาณาจักร 
 (ง) กรณีภายในราชอาณาจักร  ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
 (จ) กรณีภายในจังหวัด  ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทําการค้า   
(๒) การย่ืนคําขอเพื่อรับใบอนุญาตขายให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีส่งออกนอกราชอาณาจักร  ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
 (ข) กรณีภายในราชอาณาจักร  ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
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กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  เป็นนิติบุคคลและมีสาขาหลายแห่ง  ให้ย่ืนคําขอ 
รับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะประกอบกิจการแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้  โดยคําขอที่ย่ืน
ต้องแยกกันในแต่ละสาขา 

ข้อ ๗ ให้นายทะเบียนตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  และเอกสารหรือหลักฐานว่า   
มีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสาร   
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต  หรือไม่จัดส่งเอกสาร   
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนดตามวรรคหน่ึงให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอ 
รับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  และให้นายทะเบียนจําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

หมวด  ๒ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ ๘ ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  และเอกสารหรือหลักฐานแล้ว  
เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน  ให้นายทะเบียนมีคําสั่งรับคําขอใบอนุญาตไว้พิจารณาและให้ออกใบรับ 
แก่ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๙ ให้นายทะเบียนพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ  
ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่งรับคําขออนุญาตไว้พิจารณา 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งออกใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตค้า  
หรือใบอนุญาตขาย  มารับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
ออกใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  หากไม่มารับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว  โดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าทิ้งใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายแล้วแต่กรณี  และให้
นายทะเบียนจําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  ให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์
พร้อมเหตุผลไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทราบต่อไป 

ข้อ ๑๐ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายเป็นนิติบุคคลและมีสาขาหลายแห่ง  
ให้ออกใบอนุญาตตามจํานวนสาขาที่มี 

หมวด  ๓ 
หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตค้าและใบอนุญาตขาย 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตค้าต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ตลอดช่วงเวลาของการที่ได้รับอนุญาต   
(๑) ต้องปฏิบัติตามและไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
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(๒) อํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบตามสมควร  พร้อมทั้งแสดง
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตเม่ือเจ้าหน้าที่ร้องขอ 

(๓) ต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หรือแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  ตามท่ี  
กรมปศุสัตว์กําหนด 

(๔) ใบอนุญาตใช้ได้เฉพาะตัว  หากจะมอบหมายให้ผู้อื่นไปดําเนินการต้องมีใบมอบอํานาจถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตขาย  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ตลอดช่วงเวลาของการที่ได้รับอนุญาต 
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๑๑ 
(๒) น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  หรือเอ็มบริโอที่จะทําการขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  

แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพื่อขายนั้น  ในกรณีที่ผลิตภายในประเทศจะต้องผลิตจากศูนย์ผลิตหรือแหล่งผลิต 
ที่กรมปศุสัตว์รับรองภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ในกรณี
ที่ผลิตหรือนําเข้าจากต่างประเทศจะต้องเป็นน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  หรือเอ็มบริโอที่ได้นําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  โดยได้ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๓) บนหลอดหรือภาชนะที่ใช้บรรจุน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  หรือเอ็มบริโอจะต้องพิมพ์ข้อความ 
ที่ไม่ลอกหลุดได้ง่าย  โดยมีรายละเอียดของชื่อผู้ผลิต  วันที่ผลิต  พันธุ์สัตว์หมายเลขพ่อพันธุ์ที่ให้น้ําเชื้อ
สําหรับผสมพันธุ์  หรือหมายเลขพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ใช้ผลิตเอ็มบริโอ 

(๔) จะต้องแสดงใบอนุญาตขายหรือใบแทนอนุญาตขายไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตขาย   

หมวด  ๔ 
การต่ออายุ  การโอน  การแสดงความจํานงและการรับโอนใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายโดยทางมรดก 
การขอและการออกใบแทน  การขอและการอนุญาตแก้ไขรายการในใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอ  
ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายนั้น  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุหกสิบวัน 

ข้อ ๑๔ การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  ให้นําหลักเกณฑ์การพิจารณา
ออกใบอนุญาตตามข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 

ใบต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  โดยให้ระบุคําว่า   
“ต่ออายุ”  ไว้ที่ด้านหน้ามุมบนด้านขวาด้วย 

ข้อ ๑๕ กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายให้ย่ืนคําขอ  
ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาตน้ัน  และการโอนมีผลเม่ือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ใบโอนใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  โดยให้
ระบุคําว่า  “โอน”  ไว้ที่ด้านหน้ามุมบนด้านขวาด้วย 

ข้อ ๑๖ กรณีผู้รับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายตายและมีทายาทหรือผู้ได้รับความยินยอม
จากทายาท  ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาตนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับ
ใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายตาย  เพื่อขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตน้ันต่อไป  เม่ือได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนแล้วให้ผู้แสดงความจํานงน้ันประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตค้า 
หรือใบอนุญาตขายน้ันสิ้นอายุ  และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้รับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายตั้งแต่วันที่ 
ผู้รับใบอนุญาตตาย 

การรับโอนใบอนุญาตโดยทางมรดกให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  โดยให้ระบุคําว่า  
“รับโอนโดยทางมรดก”  ไว้ที่ด้านหน้ามุมบนด้านขวาด้วย 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายสูญหาย  ชํารุด  หรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาต 
ขายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายนั้น  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ใบอนุญาตน้ันสูญหาย  ชํารุด  หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความ 
ของพนักงานฝ่ายปกครอง  หรือตํารวจ  หรือใบอนุญาตที่ชํารุด  หรือถูกทําลายในสาระสําคัญนั้น   

ใบแทนใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  โดยให้
ระบุคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านหน้ามุมบนด้านขวาด้วย   

ข้อ ๑๘ กรณีผู้รับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ 
ในใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาตน้ัน   
และจะแก้ไขรายการในใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายได้เม่ือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

หมวด  ๕ 
แบบคําขอและแบบใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๙ แบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต  แบบคําขอโอนและรับโอน
ใบอนุญาต  แบบคําขอรับโอนใบอนุญาตโดยทางมรดก  แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  แบบคําขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต  แบบใบอนุญาตค้าและแบบใบอนุญาตขาย  ให้เป็นไปตามที่ 
กรมปศุสัตว์กําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๐ คําขออนุญาตใด ๆ  ที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับและยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตตามประกาศนี้โดยอนุโลม  ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ดังกล่าว  มีข้อแตกต่างไปจากคําขอรับใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้แก้ไข
เพิ่มเติมได้  ตามความจําเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๒๑ ใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายที่ออกไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงมีผล
บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


