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คู่มือสำหรับประชำชน: การขอหนังสืออนุมตั ิแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมปศุสตั ว์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอหนังสืออนุมตั ิแผนงานการจัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศุสตั ว์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
2)

พระราชบัญญัติสถานพยาบาสัตว์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ 0
จำนวนคำขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอหนังสืออนุมตั ิแผนงานการจัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ส่วนบาบัดรักษาโรคสัตว์ สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสตั ว์ 69/1
ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ
4191,4193 โทรสาร 02-653-4444 ต่อ 4192/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีสถานพยาบาลสัตว์ที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร)
2) สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
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08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีสถานพยาบาลสัตว์ที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่ต่างจังหวัด)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เนื่องจากในปัจจุบนั มีการจัดตัง้ และดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์มากขึน้
นอกจากนัน้ สถานที่ดงั กล่าวบางแห่งไม่เหมาะสมที่จะตัง้ เป็ นสถานพยาบาลสัตว์จึงจาเป็ นต้องมีเอกสารรับรองสถานพยา
บาลสัตว์ที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
การขออนุมตั ิแผนงานการจัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์ ให้เสนอแผนงานการจัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขออนุมตั ิแผนงานการจัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2558 อาศัยอานาจตามความในมาตรา
5แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่2)
พ.ศ.2557 มาตรา 8/1
1.ผูข้ ออนุมตั ิแผนงานการจัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พกั สัตว์ป่วยไว้คา้ งคืนต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภาย
ในระยะเวลา 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั ิ
2.ผูข้ ออนุมตั ิแผนงานการจัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พกั สัตว์ป่วยไว้คา้ งคืนต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั ิ
3.ผูข้ ออนุมตั ิตอ้ งรายงานความก้าวหน้าของสถานพยาบาลสัตว์ทกุ ๆ3เดือน
4.กรณีที่ผขู้ ออนุมตั ิไม่สามารถดาเนินการตามแผนงานที่ได้รบั อนุมตั ิให้แล้วเสร็จได้
ให้ยกเลิกแบบคาขออนุมตั ิแผนงานดังกล่าว หากผูข้ ออนุมตั ิยงั มีความประสงค์จะจัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์ต่อไปอีก
ให้ผขู้ ออนุมตั ิยื่นแบบคาขออนุมตั ิแผนงานการจัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์ใหม่
และกรณีที่ผขู้ ออนุมตั ิขอขยายระยะเวลาการดาเนินงาน
ให้ผขู้ ออนุมตั ิยื่นคาขอขยายกาหนดวันสิน้ สุดการอนุมตั ิแผนงานดังกล่าว ก่อนวันสิน้ สุดกาหนดไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
และขยายระยะเวลากาหนดสิน้ สุดไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 30 วัน
แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่เกินเวลากาหนดที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทสถานพยาบาลสัตว์

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

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักควบคุมป้อ งกันและบาบัดโร
คสัตว์

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั คาขอและตรว 1 วันทาการ
จสอบคาขอ
พร้อมหลักฐานการขออนุมั
ติแผนงานการจัดตัง้ สถานพ
ยาบาลสัตว์

การพิจารณา

นัดตรวจสอบสถานที่จดั ตัง้ 25 วันทาการ สานักควบคุมป้อ สถานพยาบาลสัตว์และเจ้า
งกันและบาบัดโร
หน้าที่ดาเนินการตรวจสอบ
คสัตว์

การพิจารณา

จัดทาหนังสืออนุมตั ิ
เสนอผูอ้ นุญาต ลงนาม

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

5 วันทาการ

สานักควบคุมป้อ งกันและบาบัดโร
คสัตว์

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 31 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัวปร กรมกำรปกครอง 0
1)
ะชำชน
ใบสำคัญกำรเปลี่ 0
2)
ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ 0
3)
บุคคล
สำเนำทะเบียนบ้ 0
4)
ำน

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ถ้ำมี)

1

ฉบับ

(ถ้ำมี)

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

1)
2)
3)
4)

5)
6)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขออนุมตั ิแผน
งำนกำรจัดตัง้ สถ
ำนพยำบำลสัตว์
( แบบ สส.9)
ใบรับรองแพทย์
เอกสำรแสดงสิท
ธิในอำคำร
แผนที่แสดงที่ตงั้
สถำนพยำบำลสั
ตว์
แผนผังภำยในบริ
เวณสถำนพยำบ
ำลสัตว์
แบบแปลน

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1
0

0
1

ฉบับ
ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

7)

8)

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประกอบด้วย
แบบร่ำงทำงสถำ
ปัตยกรรม
ผังหลัก
และผังบริเวณขอ
งสถำนพยำบำล
สัตว์ที่จะก่อสร้ำง
/ปรับปรุงอำคำร
ใบอนุญำตก่อสร้ ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำร
หรือรือ้ ถอนอำคำ
ร (ถ้ำมี)
หนังสือขอควำมเ ห็นชอบรำยงำนผ
ลกระทบสิ่งแวดล้
อม
ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริม
และรักษำคุณภำ
พสิ่งแวดล้อม
(ถ้ำมี)
แบบรำยงำนควำ มก้ำวหน้ำแผนงำ
นกำรจัดตัง้ สถำน
พยำบำลสัตว์

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสตั ว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 4191,4193 โทรสาร 02-653-4444 ต่อ 4192
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รบั ข้อร้องเรียนกรมปศุสตั ว์ กลุ่มวินยั กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสตั ว์ 69/1
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เวปไซต์ http://request.dld.go.th/ โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต
กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขออนุมตั ิแผนงานการจัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

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

