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คู่มือสำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมปศุสตั ว์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตให้ตงั้ สถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศุสตั ว์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
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: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 มาตรา 12
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
45 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 6
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ 10
จำนวนคำขอที่น้อยทีส่ ุด 3
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตให้ตงั้ สถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (สถานพยาบาลที่อยู่ในพืน้ ที่ต่างจังหวัดให้ติดต่อสานักงานปศุสัตว์จงั หวัดนัน้ ๆ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.การขออนุญาตและการอนุญาตให้ตงั้ สถานพยาบาล ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
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มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 8/2
2.ผูข้ ออนุญาตจัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้
- มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี บริบูรณ์
- มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- ไม่เป็ นผูเ้ คยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุก เว้นแต่พน้ โทษมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
หรือเป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
- ไม่เป็ นโรคตามที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
เงื่อนไข
1.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวล
าให้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หากผูย้ ื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผูย้ ื่นคาขอไม่ประสงค์จะยื่นคาขอ
2.ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3.ใบอนุญาตให้ตงั้ สถานพยาบาลสัตว์ มีอายุใช้ได้ 3 ปี นับแต่วนั ออกใบอนุญาต

4.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของใบอนุญาตให้ตงั้ สถานพยาบาลสัตว์ (กรณีได้รบั ใบอนุญาตแล้ว) มีกรณีดงั ต่อไปนี ้
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- การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของสถานพยาบาลสัตว์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
หรือดัดแปลงต่อเติมอาคารสถานพยาบาลสัตว์ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือก่อสร้างอาคารขึน้ ใหม่
เพื่อใช้ในกิจการของสถานพยาบาลสัตว์
- การขอย้ายสถานพยาบาลสัตว์ ไปจัดตัง้ ณ ทีอ่ ื่นนอกจากที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
ต้องแนบแบบขอยกเลิกสถานพยาบาลสัตว์ แบบสส1-4 มาด้วย
- การโอนใบอนุญาตให้ตงั้ สถานพยาบาลสัตว์ ให้บุคคลอื่น
- การขอเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลสัตว์
- ทายาทแสดงความจานงเพื่อขอประกอบกิจการที่ผตู้ ายได้รบั อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับตัง้ แต่วนั ที่ผรู้ บั อนุญาตตาย
กรณีดงั กล่าว ให้ผขู้ ออนุญาตดาเนินการขอออกใบอนุญาตให้ตงั้ สถานพยาบาลสัตว์ใหม่

5. กรณีที่ตอ้ งมีการเสียค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่จะปิ ดรับค่าธรรมเนียม เวลา 15.00 น.

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด

การตรวจสอบเอกสาร

1.ยื่นคาขออนุญาตจัดตัง้ ส 30 นาที
ถานพยาบาลสัตว์
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
อนุญาต
เอกสารและหลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร

1.หน่วยรับคาขอจัดส่งคาข 24 วันทาการ สานักงานปศุสตั ออนุญาตและเอกสารหลักฐ
ว์จงั หวัด
านประกอบไปหน่วยงานที่เ
กี่ยวข้อง
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถาน
พยาบาลสัตว์
3.เจ้าหน้าที่จดั ทาใบอนุญา

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ต
และเสนอผูม้ ีอานาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม

การตรวจสอบเอกสาร
3)

1.ผูม้ ีอานาจลงนามใบอนุญ 5 วันทาการ
าต
2.ส่งใบอนุญาตกลับให้สานั
กงานปศุสตั ว์จงั หวัด

สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
่ที รำยกำรเอกสำร
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)
3)
4)

บัตรประจำตัวปร
ะชำชน
สำเนำทะเบียนบ้
ำน
ใบสำคัญกำรเปลี่
ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ถ้ำมี)

-

0

1

ฉบับ

(ถ้ำมี)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขออนุญำตจัด
ตัง้ สถำนพยำบำ
ลสัตว์ ( แบบ
สส.1)
ใบรับรองแพทย์
ใบประกอบวิชำชี
พกำรสัตวแพทย์
ทุกคน
รูปถ่ำย 4×5 ซ.ม.
(แต่งกำยสุภำพ
และถ่ำยไม่เกิน 6
เดือน)
เอกสำรแสดงสิท
ธิในอำคำร
แผนที่แสดงที่ตงั้
สถำนพยำบำลสั
ตว์ (แบบ 1/1)
แผนผังแสดงกำร
แบ่งพืน้ ที่ใช้สอย
ภำยในอำคำรสถ
ำนพยำบำลสัตว์
(แบบ 1/2)
รำยชื่อ
เวลำทำกำร
ขอผูป้ ระกอบวิชำ
ชีพกำรสัตวแพท
ย์ทกุ คน (แบบ
1/3)

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1
0

0
1

ฉบับ
ฉบับ

-

-

2

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

9)

หนังสือแสดงควำ มจำนงเป็ นผูป้ ระ
กอบวิชำชีพกำรสั
ตวแพทย์ในสถำ
นพยำบำลสัตว์ทุ
กคน(แบบ 1/4)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

16. ค่ำธรรมเนียม
ี ักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
1) ใบอนุญาตให้ต้งั สถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่ไม่มที ่พ

ค่ำธรรมเนียม 300 บาท
หมำยเหตุ (บาทต่อฉบับ)
2)

ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีทพ
ี่ ักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนไม่เกิน 10 ที่
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ (บาทต่อฉบับ)

3)

่ี ักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนเกิน 10 ที่
ใบอนุญาตให้ต้งั สถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีทพ

ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ (บาทต่อฉบับ)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส่วนบาบัดรักษาโรคสัตว์ สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสตั ว์ 69/1
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2)

3)

ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 4191,4193 โทรสาร 02653-4444 ต่อ 4192
หมายเหตุ ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รบั ข้อร้องเรียนกรมปศุสตั ว์ กลุ่มวินยั กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสตั ว์ 69/1
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 026534444 ต่อ 2134 เว็บไซต์ http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ 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)
คาขออนุญาตจัดตัง้ สถานพยาบาลสัตว์
2)

แผนที่แสดงที่ตงั้ สถานพยาบาลสัตว์
-

3)

แผนผังแสดงการแบ่งพืน้ ที่ใช้สอยภายในอาคารสถานพยาบาลสัตว์
-

4)

รายชื่อและเวลาทาการของผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ทกุ คน
-

5)

หนังสือแสดงความจานงเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ -

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

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

