คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลสัตว์ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557
มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11
1. ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ได้ต่อเมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต
- เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
- ไม่เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์เป็นจานวนสองแห่งอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
สัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนอยู่แล้วหนึ่งแห่ง จะอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พัก
สัตว์ป่วยไว้ค้างคืนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
และ
- เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการของสถานพยาบาลสัตว์นั้นได้โดยใกล้ชิด
2. ใบอนุญาตให้ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทางโทรศัพท์ และส่งเป็นหนังสือราชการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือโทรสาร
(Fax) หรือไปรษณีย์
4. กรณีที่ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่จะปิดรับค่าธรรมเนียม เวลา 15.00 น.
5. กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่มารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งอนุญาตให้ถือว่าผู้ขออนุญาตสละสิทธิการ
เป็นผู้ดาเนินการ และให้ผู้อนุญาตจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
หมายเหตุ :
1.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติ มได้ในขณะนั้น ผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ไม่ประสงค์จะยื่นคาขอ
2.ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (กรณีสถานพยาบาลสัตว์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
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
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (กรณีสถานพยาบาลสัตว์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ต่างจังหวัด))
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOBzBxOo
4H75BEYjiRao_NbWYtmJHPwN3AiGNcY_xY/edit#gid=2892
93293/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับคาขออนุญาตเป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์
(แบบ สส. 2) และตรวจสอบคาขอ พร้อมหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมปศุสัตว์

40 วัน

กรมปศุสัตว์

ลำดับ

3)

ขั้นตอน
1. เจ้าหน้าที่นัดตรวจสอบการดาเนินการภายใน
สถานพยาบาลสัตว์
2. คณะทางานฯ เข้าตรวจสอบการดาเนินการภายใน
สถานพยาบาลสัตว์
3. เจ้าหน้าที่จัดทาใบอนุญาตและเสนอผู้มีอานาจลงนาม
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอานาจลงนามในใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล
สัตว์ (แบบ สส. 4)
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) รูปถ่ำยภำพสี ขนำด 4×5 ซ.ม. (หน้ำตรง แต่งกำยสุภำพ ไม่สวม
หมวก หรือแว่นตำดำ)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

4 วัน

กรมปศุสัตว์

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

ลำดับ
5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ใบอนุญำตผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนามรับรองสาเนา)
วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. กรณีสาขาเฉพาะทาง
2. ลงนามรับรองสาเนา)
วัน-เวลำ ปฏิบัติงำนในสถำนพยำบำลสัตว์ของผู้ดำเนินกำร (แบบ
2/1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สัตวแพทยสภา

สัตวแพทยสภา

กรมปศุสัตว์

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ ค่ำธรรมเนียม 400 บาท
ป่วยไว้ค้ำงคืน
(หมายเหตุ: -)
2) ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ ค่ำธรรมเนียม 800 บาท
ป่วยไว้ค้ำงคืน
(หมายเหตุ: -)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
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 สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(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: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด 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
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (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
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขออนุญาตเป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (แบบ สส. 2)
(หมายเหตุ: -)
2) วัน - เวลา ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสัตว์ของผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (แบบ 2/1)
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 10/12/2563

