
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตให้ตั้งสถำนพยำบำลสัตว์ (N) 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 8/2 

1. การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ให้ด าเนินการพร้อมกับการขอใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 

2. ผู้ขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 - มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 

 - มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

 - ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 - ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

 - ไม่เป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

3. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

4. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทางโทรศัพท์ และส่งเป็นหนังสือราชการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือโทรสาร 

(Fax) หรือไปรษณีย ์

5. กรณีท่ีต้องมีการเสียค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่จะปิดรับค่าธรรมเนียม เวลา 15.00 น. 

6. กรณีท่ีผู้ขออนุญาตไม่มารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งอนุญาตให้ถือว่าผู้ขออนุญาตสละสิทธิการ

เป็นผู้รับอนุญาต และให้ผู้อนุญาตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

 

หมายเหตุ : 

1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้

รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้

ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอ

ไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 



2.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว  

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: (กรณีสถานพยาบาลสัตว์ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร))  
กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ 
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 4191,4192  
โทรสาร 02-653-4444 ต่อ 4193/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: (กรณีสถานพยาบาลสัตว์ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ต่างจังหวัด))  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOBzBxOo
4H7-
5BEYjiRao_NbWYtmJHPwN3AiGNcY_xY/edit#gid=2892
93293/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 45 วัน 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับค าขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 
(แบบ สส. 1) และตรวจสอบค าขอ พร้อมหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต 

1 วัน กรมปศุสัตว์ 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -)  

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้าหน้าที่นัดตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ 
2. คณะท างานฯ ตรวจสอบสถานที่  
3. เจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาตและเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
(หมายเหตุ: -)  

40 วัน กรมปศุสัตว์ 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 
(แบบ สส. 3) 
(หมายเหตุ: -)  

4 วัน กรมปศุสัตว์ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
5) 

 
ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีคนต่างด้าว 
2. ลงนามรับรองส าเนา) 

- 

6) 
 

ใบอนุญำตท ำงำน Work permit 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีคนต่างด้าว 
2. ลงนามรับรองส าเนา) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (มีอายุไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันออก) 

- 

8) 
 

รูปถ่ำยภำพสี ขนำด 4×5 ซ.ม. (หน้ำตรง แต่งกำยสุภำพ ไม่สวม
หมวก หรือแว่นตำด ำ) 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

- 

9) 
 

หนังสือแสดงควำมจ ำนงเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ใน
สถำนพยำบำลสัตว์ (แบบ 1/4) ของผู้ซึ่งจะเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
กำรสัตวแพทย์ในสถำนพยำบำลสัตว์ทุกคน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

10) 
 

ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ ของผู้ซ่ึงจะเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ในสถำนพยำบำลสัตว์ทุกคน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

สัตวแพทยสภา 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (ลงนามรับรองส าเนา) 

11) 
 

หนังสืออนุมัติแผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำลสัตว์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมปศุสัตว์ 

12) 
 

วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีสาขาเฉพาะทาง 
2. ลงนามรับรองส าเนา) 

สัตวแพทยสภา 

13) 
 

เอกสำรหรือหนังสือตอบรับจำกหน่วยงำนที่ก ำจัดขยะติดเชื้อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ลงนามรับรองส าเนา) 

- 

14) 
 

เอกสำรแสดงสิทธิในอำคำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ลงนามรับรองส าเนา) 

- 

15) 
 

รำยช่ือ เวลำท ำกำร ของผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ (แบบ 
1/3) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ระบุรายชื่อสัตวแพทย์ทุกคน) 

- 

16) 
 

ใบอนุญำตให้ตั้งสถำนพยำบำลสัตว์และใบอนุญำตให้ด ำเนินกำร
สถำนพยำบำลสัตว์ฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีย้ายสถานพยาบาลสัตว์) 

กรมปศุสัตว์ 

17) หนังสือมอบอ ำนำจ - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ
พร้อมลงนามรับรอง) 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ใบอนุญำตให้ตั้งสถำนพยำบำลสัตว์ ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้

ค้ำงคืน 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 600 บาท 
  
 

2) ใบอนุญำตให้ตั้งสถำนพยำบำลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้
ค้ำงคืนไม่เกิน 10 ที ่
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 

3) ใบอนุญำตให้ตั้งสถำนพยำบำลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้
ค้ำงคืนเกิน 10 ที ่
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์  69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 4192,4193 โทรสาร 02-653-4444 ต่อ 4193 e-mail: 
vetservice02@dld.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์  69/1 
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134  โทรสาร 0 2653 4927  
website : http://request.dld.go.th/ 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ค าขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (แบบ สส.1) 

(หมายเหตุ: -)  
2) รายชื่อและเวลาท าการของผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ (แบบ 1/3) 

(หมายเหตุ: -)  
3) หนังสือแสดงความจ านงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ (แบบ 1/4) 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 10/12/2563 

http://www.info.go.th/

