
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนองคก์รจดัสวสัดภิาพสตัว ์(N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูป้ระสงคย์ืน่ขอหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนองคก์รจัดสวัสดภิาพสตัว ์ตอ้งปฏบิตัติาม ประกาศกรมปศสุตัว ์เรือ่ง หลักเกณฑ ์

วธิกีาร และเงือ่นไขในการขึน้ทะเบยีนองคก์รจัดสวัสดภิาพสตัว ์และสถานสงเคราะหส์ตัวต์ามพระราชบัญญัตป้ิองกนัการทารณุ

กรรมและการจัดสวัสดภิาพสตัว ์พ.ศ. 2557 

 

1. คณะบคุคลหรอืนติบิคุคลใด ประสงคจ์ะขอขึน้ทะเบยีนองคก์รจัดสวัสดภิาพสตัว ์ตอ้งมคีณุสมบัต ิดงันี ้

 

(ก) คณะบคุคล 

 

(1) ตอ้งมสีมาชกิไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ คน และมสีมาชกิทีม่สีญัชาตไิทย อยา่งนอ้ย ๓ คน 

 

(2) สมาชกิตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์

 

(3) สมาชกิตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

 

(4) มสี านักงานตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

 

(5) สมาชกิตอ้งไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

 

(6) สมาชกิตอ้งไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืมจีติฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

 

(7) สมาชกิตอ้งไมเ่คยไดรั้บโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุในคดทีารณุกรรมสตัว ์เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่

สองปี หรอืเป็นโทษส าหรับความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

 

(8) มวัีตถปุระสงคห์รอืด าเนนิกจิกรรมเกีย่วกับการป้องกันการทารณุกรรมสตัว ์

 

(9) ไมม่วัีตถปุระสงคใ์นทางการเมอืงหรอืแสวงหาก าไรหรอืรายไดม้าแบง่ปันกนั 

 

 

 

(ข) นติบิคุคล 

 

(1) มฐีานะเป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย 

 

(2) มสี านักงานตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

 

(3) กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นตอ้งไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

 

(4) กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นตอ้งไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืมจีติฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

 

(5) กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นเคยไดรั้บโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุในคดทีารณุกรรมสตัว ์เวน้แต่

พน้โทษมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี หรอืเป็นโทษส าหรับความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

 

(6) มวัีตถปุระสงคห์รอืด าเนนิกจิกรรมเกีย่วกับการป้องกันการทารณุกรรมสตัว ์

 

(7) ไมม่วัีตถปุระสงคใ์นทางการเมอืงหรอืแสวงหาก าไรหรอืรายไดม้าแบง่ปันกนั 



 

 

 

2. หนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนสถานสงเคราะหส์ตัว ์มอีาย ุ3 ปี นับแตวั่นทีอ่อกหนังสอืรับรอง 

 

 

 

3. แจง้ผลการพจิารณาอนุมัตทิางโทรศัพท ์และสง่เป็นหนังสอืราชการทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนกิส ์(e-mail) หรอืโทรสาร (Fax) 

หรอืไปรษณีย ์

 

 

 

เงือ่นไข 

1.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลักฐานรว่มกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอไมป่ระสงคจ์ะ

ยืน่ค าขอ 

 

2.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะองคก์รจัดสวัสดภิาพสตัวท์ีอ่ยูใ่นพืน้ที่
กรงุเทพมหานคร))  
ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 48/16 ถนนเชติวฒุากาศ 
แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 
Tel : 02-002-9851 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะองคก์รจัดสวัสดภิาพสตัวท์ีต่ัง้ในพืน้ที่
ตา่งจังหวัด))  
ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดทกุจังหวัด 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOBzBxOo4H7-
5BEYjiRao_NbWYtmJHPwN3AiGNcY_xY/edit#gid=289293

293/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 15 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีรั่บค าขอขึน้ทะเบยีนสถานสงเคราะหส์ตัว ์
(แบบ ปทส.1/ปทส. 2) และตรวจสอบค าขอพรอ้มหลักฐาน
ประกอบการขอขึน้ทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กรมปศสุตัว ์

 

2) การพจิารณา 
1.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานทีต่ัง้องคก์รจัดสวัสดภิาพสตัว ์
2.เจา้หนา้ทีจั่ดท าหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนองคก์รจัดสวัสดิ

ภาพสตัว ์และเสนอผูม้อี านาจลงนาม 

9 วัน กรมปศสุตัว ์
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

มอี านาจลงนามหนังสอืรับรององคก์รจัดสวัสดภิาพสัตว ์
(หมายเหต:ุ -)  

5 วัน กรมปศสุตัว ์

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

6) 
 

ประวตัสิมาชกิคณะบุคคลทีข่อจดัต ัง้เป็นองคก์รจดัสวสัดภิาพสตัว ์
(แบบ ปทส. 3) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีคณะบคุคล) 

กรมปศสุตัว ์

7) 
 

ขอ้บงัคบัคณะบุคคลทีข่อจดัต ัง้เป็นองคก์รจดัสวสัดภิาพสตัว ์(แบบ 
ปทส. 4) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(กรณีคณะบคุคล) 

กรมปศสุตัว ์

8) 

 

บญัชรีายชือ่สมาชกิของคณะบุคคลทีข่อจดัต ัง้เป็นองคก์ร

จดัสวสัดภิาพสตัว ์(แบบ ปทส. 5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(กรณีคณะบคุคล) 

กรมปศสุตัว ์

9) 
 

แผนทีต่ ัง้ส านกังาน (แบบ ปทส. 8) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

กรมปศสุตัว ์

10) 
 

ตราสารขอ้หรอืบงัคบั หรอืหลกัฐานทีแ่สดงถงึวตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบขององคก์ร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

กรมปศสุตัว ์

11) เอกสารแสดงสทิธใินอาคาร กรมทีด่นิ 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

12) 
 

รูปถา่ยสถานทีต่ ัง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

13) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจพรอ้ม
ลงนามรับรอง) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 48/16 ถนนเชดิวฒุากาศ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ  10210 
โทร. 02-002-9851 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th/ 

(หมายเหต:ุ (กรณีตา่งจังหวัด สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานปศสุตัวจั์งหวัดทีข่อรับบรกิาร))  
2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมปศสุตัว ์กลุม่วนัิยและเสรมิสรา้งระบบคณุธรรม กองการเจา้หนา้ที ่กรมปศสุตัว ์ 69/1 ถ.

พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 โทรศัพท ์0 2653 4444 ตอ่ 2134  โทรสาร 0 2653 4927  website : 
http://request.dld.go.th/ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอขึน้ทะเบยีนองคก์รจัดสวัสดภิาพสตัว ์(คณะบคุคล) (แบบ ปทส. 1) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบค าขอขึน้ทะเบยีนองคก์รจัดสวัสดภิาพสตัว ์(นติบิคุคล) (แบบ ปทส. 2) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิต่อราชการ 

www.info.go.th 

http://www.info.go.th/


วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 21/09/2563 


