
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกรมปศุสัตว 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขการขออนุญาต 

และการอนุญาตใหขาย จําหนาย จาย แจก แลกเปล่ียน หรือมีไวเพ่ือขาย 
ซึ่งน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ หรือเอ็มบริโอของ มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร 

พ.ศ. ๒๕๔๓๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ ทวิ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
อธิบดีกรมปศุสัตว จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการอนุญาตให
ขาย จําหนาย จาย แจก แลกเปล่ียน หรือมีไวเพ่ือขายซึ่งน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ หรือเอ็มบริโอ
ของมา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหขายน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุหรือ

เอ็มบริโอของ มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ใหย่ืนคําขออนุญาตตอนายทะเบียนทองที่ที่ผูนั้นมี
ภูมิลําเนา หรือสํานักงานตั้งอยู พรอมดวยเอกสารหลักฐานประกอบคําขอดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีบุคคลธรรมดา 
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให หรือ

ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
(ข) สําเนาทะเบียนบาน 

(๒) ในกรณีนิติบุคคล 
(ก) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(ข) สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามผูกผันนิติบุคคล 

 
ขอ ๒  เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานประกอบคําขอถูกตองครบถวน

ตามขอ ๑ แลว ใหนายทะเบียนหรือเจาหนาที่ที่นายทะเบียนมอบหมายตรวจและพิจารณากอน
ออกใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ ดังนี้ คือ 

ผูขออนุญาตจะตองมีสถานที่ และวัสดุอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสม
สําหรับเก็บรักษาคุณภาพและมาตรฐานของน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุหรือเอ็มบริโอ 

 
ขอ ๓  ผูไดรับอนุญาตใหขายน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ หรือเอ็มบริโอของ มา โค 

กระบือ แพะ แกะ สุกร สามารถทําการขาย จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไวเพ่ือขาย ซึ่ง
น้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ หรือเอ็มบริโอของ มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร โดยจะตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) น้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ หรือเอ็มบริโอที่จะทําการขาย จําหนาย จาย แจก 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๖๔ ง/หนา ๑๕/๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แลกเปลี่ยน หรือมีไวเพ่ือขายนั้น ในกรณีที่ผลิตภายในประเทศจะตองผลิตจากศูนยผลิตหรือ
แหลงผลิตที่กรมปศุสัตวรับรองภายใตการควบคุมดูแลของสัตวแพทยที่มีใบอนุญาตเปน
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง ในกรณีที่ผลิตหรือนําเขาจากตางประเทศจะตองเปนน้ําเช้ือ
สําหรับผสมพันธุ หรือเอ็มบริโอที่ไดนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(๒) บนหลอดหรือภาชนะที่ใชบรรจุน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ หรือเอ็มบริโอ
จะตองพิมพขอความที่ไมลอกหลุดไดงาย โดยมีรายละเอียดของชื่อผูผลิต วันที่ผลิต พันธุสัตว 
หมายเลขพอพันธุที่ใหน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ หรือหมายเลขพอพันธุและแมพันธุที่ใชผลิต
เอ็มบริโอ 

(๓) จะตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่
ระบุไวในใบอนุญาต 

 
ขอ ๔  ผูไดรับใบอนุญาตใหขายน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ หรือเอ็มบริโอของ มา 

โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งตองสูญหายถูกทําลาย 
ชํารุด หรือลบเลื่อนในสาระสําคัญ ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียนทองที่ที่ออกใบอนุญาตนั้นภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุด หรือลบเลือน พรอมดวยหลักฐาน
การรับแจงความของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือใบอนุญาตท่ีชํารุด หรือลบเลือนใน
สาระสําคัญนั้น 

 
ขอ ๕  คําขอรับใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต ใบอนุญาตและใบแทน

ใบอนุญาตตามประกาศนี้ ใหทําตามแบบที่กรมปศุสัตวกําหนด 
ใบแทนใบอนุญาตใหระบุคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ระพีพงศ  วงศด ี
อธิบดีกรมปศสัุตว 

 
 

สุกัญญา/ผูจัดทํา 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
กองเกียรติ/ผูจัดทํา 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 

 


