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คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและด าเนนิการสถานพยาบาลสัตว(์ส่วนภูมิภาค) 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กรมปศสุตัว ์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายใุบอนญุาตใหต้ัง้และด าเนินการสถานพยาบาลสัตว(์ส่วนภมูิภาค) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศสุตัว ์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  สถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ. 2533 
 

2) พระราชบญัญัติสถานพยาบาสตัว(์ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ส่วนภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติสถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ. 2533 มาตรา 12  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 6  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 8  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 3  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายใุบอนญุาตใหต้ัง้และด าเนินการสถานพยาบาลสัตว ์(ส่วนภมูิภาค)  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

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

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.ผูป้ระสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนญุาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสตัวแ์ละใบอนญุาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาลสตัว ์
ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญัติสถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ.2533 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสถานพยาบาลสตัว ์
(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2557 มาตรา13 
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2.ผูข้ออนญุาตจดัตัง้สถานพยาบาลสตัวต์อ้งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี ้
 
- มอีายไุม่ต ่ากว่ายี่สิบปีบรบิูรณ ์
 
- มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
 
- ไม่เป็นผูเ้คยไดร้บัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้  าคกุ เวน้แต่พน้โทษมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าหา้ปี 
หรือเป็นโทษส าหรบัความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
 
- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 
- ไม่เป็นโรคตามท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด 
 
- ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 
3.ใบอนญุาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสตัว ์และใบอนญุาตเป็นผูด้  าเนินการสถานพยาบาลสตัวม์ีอายใุชไ้ด ้3 ปี 
นบัแต่วนัท่ีออกใบอนญุาต 
 
4. กรณีการต่ออายใุบอนญุาตใหย้ื่นค าขอล่วงหนา้ก่อนท่ีใบอนญุาตสิน้อาย ุ60 วนั 
 
เงื่อนไข 
 
1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้ 
ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนดระยะเวล
าใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม 
หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าผูย้ื่นค าขอไม่ประสงคจ์ะยื่นค าขอ 
 
2.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามท่ีระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
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3.ส าเนาเอกสารตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 
 
 
4.กรณีท่ีตอ้งมีการเสียค่าธรรมเนียม เจา้หนา้ท่ีจะปิดรบัค่าธรรมเนียม เวลา 15.00 น. 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูข้ออนญุาตยื่นค าขอต่อ
อายอุนญุาตจดัตัง้และด าเนิ
นการสถานพยาบาลสตัว ์
พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อเ
จา้หนา้ท่ี 
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของค าขอแ
ละเอกสารประกอบค าขอ 
 
 

30 นาที ส านกังานปศสุตั
วจ์งัหวดั 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.หน่วยรบัค าขอจดัส่งค าข
ออนญุาตและเอกสารหลกัฐ
านประกอบไปหน่วยงานท่ีเ
กี่ยวขอ้ง 
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถาน
พยาบาลสตัว ์
3.เจา้หนา้ท่ีจดัท าใบอนญุา
ต 
และเสนอผูม้ีอ  านาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม 
 

24 วนัท าการ ส านกังานปศสุตั
วจ์งัหวดั 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

1.ผูม้ีอ  านาจลงนามใบอนญุ
าต 
2.ส่งใบอนญุาตกลบัใหส้ านั
กงานปศสุตัวจ์งัหวดั 
 
 

5 วนัท าการ ส านกังานปศสุตั
วจ์งัหวดั 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 30 วนัท าการ 
 
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 - 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

กรมพฒันำธุรกิจก
ำรคำ้ 

0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีนิติบุ
คคล) 

3) 
ส ำเนำทะเบียนบ้
ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) 
ใบส ำคญักำรเปล่ี
ยนชื่อ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ถำ้มี) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) ใบค ำขอต่ออำยใุ กรมปศสุตัว ์ 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

บอนญุำตใหต้ัง้แ
ละด ำเนินกำรสถ
ำนพยำบำล 
(แบบ สส.5) 

2) 

ใบอนญุำตใหต้ัง้
สถำนพยำบำลสั
ตว ์
(ฉบบัเดิมท่ีหมด
อำย)ุ 

กรมปศสุตัว ์ 1 0 ฉบบั - 

3) 

ใบอนญุำตใหด้ ำเ
นินกำรสถำนพย
ำบำลสตัว ์
(ฉบบัเดิมท่ีหมด
อำย)ุ 

กรมปศสุตัว ์ 1 0 ฉบบั - 

4) 
แผนท่ีแสดงท่ีตัง้
สถำนพยำบำลสั
ตว ์ (แบบ 1/1) 

กรมปศสุตัว ์ 1 0 ฉบบั - 

5) 

แผนผงัแสดงกำร
แบ่งพืน้ท่ีใชส้อย
ภำยในอำคำรสถ
ำนพยำบำลสตัว ์
(แบบ 1/2) 

กรมปศสุตัว ์ 1 0 ฉบบั - 

6) 

รำยชื่อ 
เวลำท ำกำร 
ของผูป้ระกอบวิช
ำชีพกำรสตัวแพ
ทยท์กุคน (แบบ 
1/3) 

กรมปศสุตัว ์ 1 0 ฉบบั - 

7) หนงัสือแสดงควำ กรมปศสุตัว ์ 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

มจ ำนงเป็นผูป้ระ
กอบวิชำชีพกำรสั
ตวแพทยใ์นสถำ
นพยำบำลสตัวท์ุ
กคน(แบบ 1/4) 

8) 

วนั-เวลำ 
ปฏิบติังำนในสถ
ำนพยำบำลสตัว์
ของผูด้  ำเนินกำร 
(แบบ 2/1) 

กรมปศสุตัว ์ 1 0 ฉบบั - 

9) 
ใบประกอบวิชำชี
พกำรสตัวแพทย ์

- 1 0 ฉบบั - 

10) 
เอกสำรแสดงสิท
ธิในอำคำร 

- 1 0 ฉบบั - 

11) 

รูปถ่ำย 4×5 ซ.ม.  
(แต่งกำยสภุำพ 
และถ่ำยไม่เกิน 6 
เดือน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสตัวป์ระเภททีไ่ม่มีทีพ่ักสัตวป่์วยไว้ค้างคืน 

 ค่ำธรรมเนียม 300 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

2) ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสตัวป์ระเภททีม่ีที่พักสัตวป่์วยไว้ค้างคืน ไม่เกิน 10 ที ่
 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

3) ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสตัวป์ระเภททีม่ีที่พักสัตวป่์วยไว้ค้างคืน เกิน 10 ที่ 
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 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

4) ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตวป์ระเภทที่ไม่มีทีพ่ักสัตวป่์วยไว้ค้างคืน 
 
 
 
 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ (ราคา/ฉบบั)   
 

5) ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตวป์ระเภททีม่ีที่พักสตัวป่์วยไว้ค้างคืน 
  
 ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อฉบบั)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน รอ้งเรียน ส่วนบ าบดัรกัษาโรคสตัว ์ส านกัควบคมุป้องกนัและบ าบดัโรคสตัว ์

กรมปศสุตัว ์69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศพัท ์02-653-4444 ต่อ 4125-6 โทรสาร 02-653-4935  
e-mail : webmaster.dc@dld.go.th 
หมายเหตุ - 

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 - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต 
กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) เอกสารการขอต่ออายใุบอนญุาตใหต้ัง้และด าเนินการสถานพยาบาลสตัว์ 

- 
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2) แบบ สส. 5 

- 
 

3) แผนท่ีแสดงท่ีตัง้สถานพยาบาลสัตว ์
- 
 

4) แผนผงัแสดงการแบ่งพืน้ท่ีใชส้อยภายในอาคารสถานพยาบาลสตัว์ 
- 
 

5) รายชื่อและเวลาท าการของผูป้ระกอบวชิาชีพการสตัวแพทยท์กุคน 
- 
 

6) หนงัสือแสดงความจ านงเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการสตัวแพทยใ์นสถานพยาบาลสตัว์ 
- 
 

7) วนั-เวลา ปฏิบติังานในสถานพยาบาลสตัวข์องผูด้  าเนินการสถานพยาบาลสัตว ์
- 
 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 20/07/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย จารุวรรณ หนชูยัแกว้ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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