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คู่มือสำหรับประชำชน: การขอหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมปศุสตั ว์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศุสตั ว์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมปศุสตั ว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขึน้ ทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ และสถานสงเคราะห์สตั ว์
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
15 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ 0
จำนวนคำขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานปศุสตั ว์พนื ้ ที่กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ถนนอรุณอัมรินทร์45
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 02-4333017
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (เฉพาะองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่อยู่ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
)
2) สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดทุกจังหวัด /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (เฉพาะองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ตงั้ ในพืน้ ที่ต่างจังหวัด)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.ผูป้ ระสงค์ยื่นขอหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ต้องปฏิบตั ิตาม ประกาศกรมปศุสตั ว์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึน้ ทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์
และสถานสงเคราะห์สตั ว์ตามพระราชบัญญัติปอ้ งกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
2.เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ผูท้ ี่มีสิทธิขอขึน้ ทะเบียนองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้จะต้องเป็ นองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ที่ดาเนินกิจกรรมในลั
กษณะที่ไม่มีวตั ถุประสงค์ในทางการเมืองหรือไม่แสวงหากาไร หรือรายได้มาแบ่งปันกันเท่านัน้

เงื่อนไข
1.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวล
าให้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หากผูย้ ื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผูย้ ื่นคาขอไม่ประสงค์จะยื่นคาขอ
2.ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3.สาเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ

4. คุณสมบัติผขู้ อหนังสือรับรอง
(ก) คณะบุคคล
(1) ต้องมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ คน และมีสมาชิกที่มีสญ
ั ชาติไทย อย่างน้อย ๓ คน
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(2) สมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี บริบูรณ์
(3) สมาชิกต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(4) มีสานักงานตัง้ อยู่ในประเทศไทย
(5) สมาชิกต้องไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(6) สมาชิกต้องไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
(7) สมาชิกต้องไม่เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุกในคดีทารุณกรรมสัตว์
เว้นแต่พน้ โทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี หรือเป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) มีวตั ถุประสงค์หรือดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
(9) ไม่มีวตั ถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหากาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน

(ข) นิติบุคคล
(1) มีฐานะเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย
(2) มีสานักงานตัง้ อยู่ในประเทศไทย
(3) กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนต้องไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนต้องไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
(5) กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนเคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุกในคดีทารุณกรรมสัตว์
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เว้นแต่พน้ โทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี หรือเป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) มีวตั ถุประสงค์หรือดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
(7) ไม่มีวตั ถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหากาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน

5. ต้องมายื่นคาขอพร้อมทัง้ แนบเอกสาร ณ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดที่เป็ นที่ตงั้ ขององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์
6. หนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ มีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกหนังสือ รับรอง

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

1.ผูข้ ออนุญาตยื่นคาขอ
30 นาที
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเ
จ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของคาขอแ
ละเอกสารประกอบคาขอ

การพิจารณา

1.เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจส 9 วันทาการ
อบสถานที่ตงั้ องค์กรสวัสดิภ
าพสัตว์
2.เจ้าหน้าที่จดั ทาหนังสือรับ
รองการขึน้ ทะเบียนองค์กรส
วัสดิภาพสัตว์
และเสนอผูม้ ีอานาจเพื่อพิจ

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักควบคุมป้อ งกันและบาบัดโร
คสัตว์

สานักควบคุมป้อ งกันและบาบัดโร
คสัตว์
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ารณาลงนาม

3)

การลงนาม/คณะกรรมก ผูม้ ีอานาจลงนามหนังสือรับ 5 วันทาการ
ารมีมติ
รอง

สานักงานปศุสตั ว์กรุงเทพมหานค
ร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)
3)
4)
5)

บัตรประจำตัวปร
ะชำชน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล
ใบสำคัญกำรเปลี่
ยนชื่อ
ใบสำคัญประจำ
ตัวคนต่ำงด้ำว
สำเนำทะเบียนบ้
ำน

กรมกำรปกครอง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

-

กรมพัฒนำธุรกิจก 0
ำรค้ำ
กรมกำรปกครอง 0

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ถ้ำมี)

-

0

1

ฉบับ

(ถ้ำมี)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอขึน้ ทะเ
บียนองค์กรจัดส
วัสดิภำพสัตว์
(ปทส.1หรือ
ปทส.2)
ประวัติของสมำชิ
ก (แบบ ปทส. ๓)
ข้อบังคับคณะบุค
คล (แบบ ปทส.
๔)
บัญชีรำยชื่อสมำ
ชิกคณะบุคคล
(แบบ ปทส. ๕)
แผนที่ตงั้ สำนักงำ
น (แบบ ปทส. ๘)
เอกสำรแสดงสิท
ธิ์ในอำคำร(ที่ตงั้
สำนักงำน)
ตรำสำรข้อหรือบั
งคับ
หรือหลักฐำนที่แ
สดงถึงวัตถุประส
งค์ ข้อบังคับ
หรือระเบียบของ
องค์กร
ใบรองแพทย์
หนังสือมอบอำน
ำจในกำรดำเนิน
กำรยื่นคำขอ

กรมปศุสตั ว์

1

กรมปศุสตั ว์

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

กรมปศุสตั ว์

1

0

ฉบับ

-

กรมปศุสตั ว์

1

0

ฉบับ

-

กรมปศุสตั ว์

1

0

ฉบับ

-

กรมปศุสตั ว์

1

0

ฉบับ

-

กรมปศุสตั ว์

1

0

ฉบับ

-

กรมปศุสตั ว์
1
กรมพัฒนำธุรกิจก 1
ำรค้ำ

0
0

ฉบับ
ฉบับ

-
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16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานปศุสตั ว์พนื ้ ที่กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ถ.อรุณอัมรินทร์45
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2433 3017
โทรสาร 0 2433
3019 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th
หมายเหตุ (กรณีต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ทสี่ านักงานปศุสตั ว์จงั หวัดทีอ่ งค์กรสวัสดิภาพสัตว์นนั้ ตัง้ อยู่)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รบั ข้อร้องเรียนกรมปศุสตั ว์ กลุ่มวินยั กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสตั ว์ 69/1
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 026534444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 เว็บไซต์ :
http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

20/07/2558
รออนุมตั ิขนั้ ที่ 1
โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
จารุวรรณ หนูชยั แก้ว
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

