เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทาการค้า
หรือหากาไรในลักษณะคนกลางซึง่ สัตว์ประเภทสุนัข และแมว
พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์
จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทาการค้าหรือหากาไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ประเภทสุนัข
และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“ใบอนุญาตค้า” หมายความว่า ใบอนุญาตทาการค้าหรือหากาไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์
ประเภทสุนัข หรือแมว แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะทาการค้าหรือหากาไรในลักษณะคนกลางซึ่งสุนัข หรือแมว ให้ยื่น
คาขอรับใบอนุญาตค้าตามแบบที่กรมปศุสัตว์กาหนดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะทาการค้าสุนัข หรือแมว
พร้อมด้วยเอกสารรายละเอียดสถานที่ที่จะทาการค้าสุนัข หรือแมวโดยสังเขป
เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตค้า
ไว้เป็นหลักฐาน และให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน ตรวจสอบคาขอรับ
ใบอนุ ญ าตค้ า และเอกสารหลั ก ฐาน พร้ อ มทั้ ง ตรวจสอบสถานที่ ที่ จ ะท าการค้ า สุ นั ข หรื อ แมว
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิ การระบายอากาศ และแสงสว่างที่เหมาะสมต่อสุนัข หรือแมว
และมีวัสดุสาหรับรองนอนให้แก่สุนัข หรือแมวตามความเหมาะสม
(๒) สถานที่ กรง หรือคอกต้องมีโครงสร้างมั่นคง แข็งแรง สามารถทาความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อโรคได้งา่ ย และไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค การวางกรงซ้อนกันต้องมีระบบป้องกันไม่ให้อาหาร
น้า และสิ่งปฏิกูลตกลงมาสู่กรงชั้นล่าง
(๓) การค้าสุนัข หรือแมวร่วมกับสัตว์อื่นต้องมีพื้นที่แยกที่เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค
ข้อ ๕ ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐาน หรือสถานที่ที่จ ะทา
การค้ า สุ นั ข หรื อ แมวไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ๔
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ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตค้าแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนภายในขณะนั้น หรือกรณี
ที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตค้าดาเนินการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนกาหนด
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตค้าไม่ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนภายในขณะนั้น
หรื อ ภายในระยะเวลาที่ น ายทะเบีย นก าหนด ให้ น ายทะเบีย นคืนค าขอให้ แก่ผู้ข อรับ ใบอนุญาตค้า
พร้อมแจ้งเหตุผลของการคืนคาขอให้ทราบด้วย
ข้อ ๖ ให้นายทะเบียนพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตค้าและแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตค้าทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคาสั่งรับคาขออนุญาตไว้พิจารณา
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งออกใบอนุญาตค้า ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตค้ามารับใบอนุญาตค้า
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาตค้า หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
โดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตค้าสละสิทธิการเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตค้า และ
ให้นายทะเบียนจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ในกรณีที่น ายทะเบียนมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตค้า ให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์พร้อมทั้งเหตุผลไว้
ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตค้าทราบต่อไป
ในกรณี ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตค้ า เป็ น นิ ติ บุ ค คลและมี ส าขาหลายแห่ ง ให้ อ อกใบอนุ ญ าตค้ า
ตามจานวนสาขาที่มี
ข้อ ๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตค้าต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตค้าใช้ได้เฉพาะตัว หากจะมอบหมายให้บุคคลอื่นไปดาเนินการต้องมีหนังสือ
มอบอานาจถูกต้องตามกฎหมาย
(๒) สุนัข หรือแมวที่จะทาการค้าต้องมีแหล่งที่มาจากสถานที่เลี้ยงซึ่งขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์
หรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์ได้
(๓) ทาการค้าสุนัข หรือแมวตามสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตค้าเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับ
อนุ ญาตจากนายทะเบียนให้ ทาการค้าสุนัข หรือแมว นอกสถานที่ต ามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตค้าได้
เป็นครั้งคราวและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนด
(๔) ดูแลทาความสะอาดสถานที่ กรง หรือคอก และบริเวณโดยรอบเป็นประจาไม่ให้เป็น
แหล่งสะสมของเชื้อโรค และดูแลตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม
(๕) อานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาต
หรือใบแทนใบอนุญาตเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ
(๖) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามที่กรมปศุสัตว์
กาหนด
ข้อ ๘ การต่ออายุ การโอน การแสดงความจานงและการรับโอนใบอนุญาตค้าโดยทางมรดก
การขอและการออกใบแทน การขอและการอนุญาตแก้ไขรายการในใบอนุญาตค้า และแบบคาขอ
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ดังกล่าว ให้ดาเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการทาการค้าหรือหากาไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ และการขาย จาหน่าย จ่าย แจก
แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์
เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ โดยอนุโลม
ข้อ ๙ ใบอนุญาตค้าที่ออกให้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลบังคับต่อไปจนกว่า
จะสิ้นอายุ โดยผู้รับใบอนุญาตค้าจะต้องทาการปรับปรุงสถานที่ที่ทาการค้าสุนัข หรือแมวให้มีลักษณะ
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๗
ข้อ ๑๐ ค าขออนุ ญ าตใด ๆ ที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ก่ อนวัน ที่ ประกาศนี้ใ ช้ บั งคั บ และยั งอยู่ ใ นระหว่าง
การพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตตามประกาศนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คาขอรับใบอนุญาตค้าดังกล่าว
มีข้อแตกต่างไปจากคาขอรับใบอนุญาตค้าตามประกาศนี้ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้
ตามความจาเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสตั ว์

