
ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตท าการค้า 

หรือหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึง่สัตว์ประเภทสุนัข  และแมว 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  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 
ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ประเภทสุนัข   
และแมว  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ใบอนุญาตค้า”  หมายความว่า  ใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์

ประเภทสุนัข  หรือแมว  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสุนัข  หรือแมว  ให้ยื่น 

ค าขอรับใบอนุญาตค้าตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก าหนดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะท าการค้าสุนัข  หรือแมว  
พร้อมด้วยเอกสารรายละเอียดสถานที่ที่จะท าการค้าสุนัข  หรือแมวโดยสังเขป 

เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตค้า
ไว้เป็นหลักฐาน  และให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน  ตรวจสอบค าขอรับ
ใบอนุญาตค้า  และเอกสารหลักฐาน  พร้อมทั้งตรวจสอบสถานที่ที่จะท าการค้าสุนัข   หรือแมว 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิ  การระบายอากาศ  และแสงสว่างที่เหมาะสมต่อสุนัข  หรือแมว  
และมีวัสดุส าหรับรองนอนให้แก่สุนัข  หรือแมวตามความเหมาะสม   

(๒) สถานที่  กรง  หรือคอกต้องมีโครงสร้างมั่นคง  แข็งแรง  สามารถท าความสะอาดและ 
ฆ่าเชื้อโรคได้งา่ย  และไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค  การวางกรงซ้อนกันตอ้งมีระบบป้องกันไม่ใหอ้าหาร  
น้ า  และสิ่งปฏิกูลตกลงมาสู่กรงชั้นล่าง 

(๓) การค้าสุนัข  หรือแมวร่วมกับสัตว์อื่นต้องมีพื้นที่แยกที่เป็นสัดส่วนเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรค 
ข้อ ๕ ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐาน  หรือสถานที่ที่จะท า

การค้าสุนัข  หรือแมวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๔   
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ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตค้าแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนภายในขณะนั้น   หรือกรณ ี
ที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น  ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตค้าด าเนินการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตค้าไม่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนภายในขณะนั้น   
หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด  ให้นายทะเบียนคืนค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตค้า 
พร้อมแจ้งเหตุผลของการคืนค าขอให้ทราบด้วย 

ข้อ ๖ ให้นายทะเบียนพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตค้าและแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ  
ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตค้าทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่งรับค าขออนุญาตไว้พิจารณา 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งออกใบอนุญาตค้า  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตค้ามารับใบอนุญาตค้า
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาตค้า   หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว   
โดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตค้าสละสิทธิการเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตค้า   และ 
ให้นายทะเบียนจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตค้า  ให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์พร้อมทั้งเหตุผลไว้ 
ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตค้าทราบต่อไป 

ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตค้าเป็นนิติบุคคลและมีสาขาหลายแห่ง   ให้ออกใบอนุญาตค้า 
ตามจ านวนสาขาที่มี 

ข้อ ๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตค้าต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตค้าใช้ได้เฉพาะตัว  หากจะมอบหมายให้บุคคลอื่นไปด าเนินการต้องมีหนังสือ

มอบอ านาจถูกต้องตามกฎหมาย   
(๒) สุนัข  หรือแมวที่จะท าการค้าต้องมีแหล่งที่มาจากสถานที่เลี้ยงซึ่งขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์   

หรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์  และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์ได้   
(๓) ท าการค้าสุนัข  หรือแมวตามสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตค้าเท่านั้น  เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากนายทะเบียนให้ท าการค้าสุนัข  หรือแมว  นอกสถานที่ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตค้าได้ 
เป็นครั้งคราวและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนด 

(๔) ดูแลท าความสะอาดสถานที่  กรง  หรือคอก  และบริเวณโดยรอบเป็นประจ าไม่ให้เป็น
แหล่งสะสมของเชื้อโรค  และดูแลตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม   

(๕) อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ  พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาต
หรือใบแทนใบอนุญาตเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ 

(๖) ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด 

ข้อ ๘ การต่ออายุ  การโอน  การแสดงความจ านงและการรับโอนใบอนุญาตค้าโดยทางมรดก  
การขอและการออกใบแทน  การขอและการอนุญาตแก้ไขรายการในใบอนุญาตค้า  และแบบค าขอ
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ดังกล่าว  ให้ด าเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  และการขาย  จ าหน่าย  จ่าย  แจก  
แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์
เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ  โดยอนุโลม   

ข้อ ๙ ใบอนุญาตค้าที่ออกให้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงมีผลบังคับต่อไปจนกว่า  
จะสิ้นอายุ  โดยผู้รับใบอนุญาตค้าจะต้องท าการปรับปรุงสถานที่ที่ท าการค้าสุนัข  หรือแมวให้มีลักษณะ
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๗   

ข้อ  ๑๐ ค าขออนุญาตใด ๆ  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง   
การพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามประกาศนี้โดยอนุโลม  ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตค้าดังกล่าว   
มีข้อแตกต่างไปจากค าขอรับใบอนุญาตค้าตามประกาศนี้ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมได้   
ตามความจ าเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สรวิศ  ธานโีต 
อธิบดีกรมปศุสตัว ์
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