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คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอหนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนสถานสงเคราะหส์ตัว ์
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กรมปศสุตัว ์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอหนงัสือรบัรองการขึน้ทะเบียนสถานสงเคราะหส์ตัว์ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศสุตัว ์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญัติป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสัตว ์พ.ศ. 2557 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมปศสุตัว ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขึน้ทะเบียนองคก์รจดัสวัสดิภาพสตัว ์และสถานสงเคราะหส์ตัว ์
ตามพระราชบญัญัติป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๗   

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  15 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอหนงัสือรบัรองการขึน้ทะเบียนสถานสงเคราะหส์ัตว์  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ส านกังานปศสุตัวพ์ืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 151/21-22 ถ.อรุณอมัรินทร4์5 แขวงอรุณอมรินทร ์
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700   โทรศพัท ์0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019 E-
mail : pvlo_bkk@dld.go.th /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ(กรณีสถานสงเคราะหส์ตัวท่ี์ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร) 

2) สถานทีใ่ห้บริการ ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ(กรณีสถานสงเคราะหส์ตัวท่ี์ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต่างจงัหวดั) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.ผูป้ระสงคจ์ะขอหนงัสือรบัรองการขึน้ทะเบียนสถานสงเคราะหส์ตัว ์ตอ้งปฏิบติัตามประกาศ กรมปศสุตัว ์เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขึน้ทะเบียนองคก์รจดัสวสัดิภาพสตัว ์และสถานสงเคราะหส์ตัว ์
ตามพระราชบญัญัติป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
2.เพื่อสนบัสนนุการป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสตัว ์
ผูท่ี้มีสิทธิขอขึน้ทะเบียนสถานสงเคราะหส์ตัวต่์อนายทะเบียนไดจ้ะตอ้งเป็นสถานสงเคราะหส์ัตวท่ี์ด าเนินกิจกรรมในลกัษ
ณะท่ีไม่มีวตัถปุระสงคใ์นทางการเมืองหรือไม่แสวงหาก าไร หรือรายไดม้าแบ่งปันกนั 
 
เงื่อนไข 
 
1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้ 
ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนดระยะเวล
าใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม 
หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าผูย้ื่นค าขอไม่ประสงคจ์ะยื่นค าขอ 
 
2.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามท่ีระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
 
3.ส าเนาเอกสารตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 
 
4.คณุสมบติัผูข้อหนงัสือรบัรอง 
 
(ก) บุคคลธรรมดา 
 
(1) มีอายไุม่ต ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ ์



3/9 
 

 
(2) มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
 
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 
(4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 
(5) ไม่เคยไดร้บัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคกุในคดีทารุณกรรมสตัว์ 
 
เวน้แต่พน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี หรอืเป็นโทษส าหรบัความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  
 
(6) ด าเนินกิจกรรมในลกัษณะท่ีไม่มีวตัถปุระสงคใ์นทางการเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั 
 
 
 
(ข) นิติบุคคล 
 
(1) มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 
(2) มีส านกังานตัง้อยู่ในประเทศไทย 
 
(3) กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนตอ้งไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 
(4) กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนตอ้งไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 
(5) กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนเคยไดร้บัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้  าคกุในคดีทารุณกรรมสตัว ์
เวน้แต่พน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี หรอืเป็นโทษส าหรบัความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  
 
(6) ด าเนินกิจกรรมในลกัษณะท่ีไม่มีวตัถปุระสงคใ์นทางการเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั 
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5. ตอ้งมายื่นค าขอพรอ้มทัง้แนบเอกสาร ณ ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัท่ีเป็นท่ีตัง้ของสถานสงเคราะหส์ตัว์ 
 
รายละเอียดเอกสารการขอขึน้ทะเบียน 
 
 1. กรณบีุคคลธรรมดา  
 
 1.1 แบบค ารอ้งขอขึน้ทะเบียนสถานสงเคราะหส์ตัว ์บุคคลธรรมดา (ปทส.6) 
 1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว แลว้แต่กรณีของผูย้ื่น 
 
 1.3 บญัชีรายชื่อผูบ้ริหารและผูด้แูลสถานสงเคราะหส์ตัว ์พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 
และส าเนาทะเบียนบา้น หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว แลว้แต่กรณี 
 
 1.4 แผนท่ีสถานท่ีตัง้ (แบบ ปทส. 8) 
 
 1.5 ส าเนาหนงัสือแสดงสิทธิในสถานท่ีจดัตัง้สถานสงเคราะหส์ัตว ์
 
 1.6 รูปถ่ายท่ีตัง้สถานสงเคราะหส์ตัว์ 
 
 1.7 ใบรบัรองแพทย ์
 
 
 
 2. กรณีนิติบุคคล   
 
 2.1 แบบค ารอ้งขอขึน้ทะเบียนสถานสงเคราะหส์ตัว ์นิติบุคคล (ปทส.7) 
 
 2.2 หนงัสือรบัรอง หรือหนงัสือส าคญัแสดงความเป็นนิติบุคคล 
 
 2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น หรือหลกัฐานอื่นใด ท่ีออกให ้
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 โดยทางราชการของกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้รหิาร 
 
 2.4 แผนท่ีสถานท่ีตัง้ (แบบ ปทส. 8) 
 
 2.5 ส าเนาหนงัสือแสดงสิทธิในสถานท่ีจดัตัง้สถานสงเคราะหส์ัตว ์
 
 2.6 รูปถ่ายท่ีตัง้สถานสงเคราะหส์ตัว์ 
 
 2.7 ใบรบัรองแพทยก์รรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วน 
 
 
 
6. หนงัสือรบัรองการขึน้ทะเบียนสถานสงเคราะหส์ตัว ์มีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหนงัสือรบัรอง 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูข้ออนญุาตยื่นค าขอ 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อเ
จา้หนา้ท่ี 
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของค าขอแ
ละเอกสารประกอบค าขอ 
 

30 นาที ส านกัควบคมุป้อ
งกนัและบ าบดัโร
คสตัว ์

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจา้หนา้ท่ีพิจารณาตรวจส
อบสถานท่ีตัง้สถานสงเครา
ะหส์ตัว ์
2.เจา้หนา้ท่ีจดัท าหนงัสือรบั
รองการขึน้ทะเบียนเป็นสถา

9 วนัท าการ ส านกัควบคมุป้อ
งกนัและบ าบดัโร
คสตัว ์

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

นสงเคราะหส์ตัว ์
และเสนอผูม้ีอ  านาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม 
 

3) 
การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ผูม้ีอ  านาจลงนามหนงัสือรบั
รองฯ 
 

5 วนัท าการ ส านกัควบคมุป้อ
งกนัและบ าบดัโร
คสตัว ์

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   15 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง) 

2) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

กรมพฒันำธุรกิจก
ำรคำ้ 

0 1 ฉบบั (- 
เฉพำะกรณีนิติบุค
คล 
- 
ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง) 

3) 

ใบส ำคญักำรเปล่ี
ยนชื่อ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (- 
เฉพำะกรณีมีกำรเ
ปล่ียนชื่อ-สกุล 
- 
ลงนำมรบัรองส ำเ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

นำถกูตอ้ง) 

4) 

ใบส ำคญัประจ ำ
ตวัคนต่ำงดำ้ว 
(ถำ้มี) 

ส ำนกังำนตรวจคน
เขำ้เมือง (สตม.) 

0 1 ฉบบั (- 
เฉพำะกรณีบุคคล
ต่ำงชำติ 
- 
ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
ส ำเนำทะเบียนบ้
ำน 

กรมปศสุตัว ์ 0 1 ฉบบั - 

2) 

แบบค ำขอขึน้ทะเ
บียนเป็นสถำนส
งเครำะหส์ตัว ์
แบบ (ปทส.6 
หรือ ปทส.7) 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

เอกสำรแสดงสิท
ธิในอำคำร 
(ท่ีตัง้สถำนสงเคร
ำะหส์ตัว)์ 

- 1 0 ฉบบั - 

4) 
แผนท่ีสถำนท่ีตัง้(
ปสท.8) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บญัชีรำยชื่อผูบ้ริ
หำรและผูด้แูลสถ
ำนสงเครำะหส์ัต
ว ์

- 1 0 ฉบบั - 

6) รูปถ่ำยท่ีตัง้สถำน - 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

สงเครำะหส์ัตว ์

7) 
หนงัสือมอบอ ำน
ำจในกำรด ำเนิน
กำรยื่นค ำขอ 

- 1 1 ฉบบั - 

8) ใบรบัรองแพทย ์ - 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังานปศสุตัวพ์ืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 151/21-22 ถ.อรุณอมัรินทร4์5 

แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศพัท ์0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 
3019 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th 
หมายเหตุ (กรณีต่างจงัหวดั สามารถติดต่อไดที้ส่ านกังานปศสุตัว์จงัหวดัทีส่ถานสงเคราะห์สตัว์นัน้ตัง้อยู่) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรียนกรมปศสุตัว ์กลุ่มวินยั กองการเจา้หนา้ท่ี กรมปศสุตัว ์69/1 
ถ.พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  
http://request.dld.go.th/ 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 20/07/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 
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โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย จารุวรรณ หนชูยัแกว้ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


