
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอหนงัสอือนุมตัแิผนงานการจดัต ัง้สถานพยาบาลสตัว ์(N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

การขออนุมัตแิผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์ใหเ้สนอแผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร

และเงือ่นไขทีก่ าหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนุมตัแิผนงานการ

จัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ. 2558 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แหง่พระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ.2533 ซึง่

แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว ์(ฉบับที2่) พ.ศ.2557 มาตรา 8/1 

1.ผูข้ออนุมตัแิผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัวป์ระเภททีไ่มม่ทีีพั่กสตัวป่์วยไวค้า้งคนืตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แตวั่นทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ

 

2.ผูข้ออนุมตัแิผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัวป์ระเภททีม่ทีีพั่กสตัวป่์วยไวค้า้งคนืตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แตวั่นทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ

 

3.ผูข้ออนุมตัติอ้งรายงานความกา้วหนา้ของสถานพยาบาลสตัวท์กุ ๆ 3เดอืนตามแบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนงานการ

จัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์

 

4.กรณีทีผู่ข้ออนุมัตไิมส่ามารถด าเนนิการตามแผนงานทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหแ้ลว้เสร็จได ้ใหย้กเลกิหนังสอือนุมัตแิผนงานดังกลา่ว 

หากผูข้ออนุมัตยิงัมคีวามประสงคจ์ะจัดตัง้สถานพยาบาลสตัวต์อ่ไปอกี ใหผู้ข้ออนุมตัยิืน่แบบค าขออนุมัตแิผนงานการจัดตัง้

สถานพยาบาลสตัวใ์หม ่และกรณีทีผู่ข้ออนุมัตขิอขยายระยะเวลาการด าเนนิงาน ใหผู้ข้ออนุมตัยิืน่ค าขอขยายก าหนดวันสิน้สดุ

การอนุมัตแิผนงานดงักลา่ว กอ่นวันสิน้สดุก าหนดไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน และขยายระยะเวลาก าหนดสิน้สดุไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 คราว 

คราวละไมเ่กนิ 30 วัน แตท่ัง้นี้ตอ้งไมเ่กนิเวลาก าหนดทีร่ะบไุวใ้นแตล่ะประเภทสถานพยาบาลสตัว ์

 

5.แจง้ผลการพจิารณาอนุมัตทิางโทรศัพท ์และสง่เป็นหนังสอืราชการทาง ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(e-mail) หรอืโทรสาร (Fax) 

หรอืไปรษณีย ์

 

หมายเหต ุ: 

 

1.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไม่ถกูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลักฐานรว่มกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะถอืวา่ผูย้ื่นค าขอไมป่ระสงคจ์ะ

ยืน่ค าขอ 

 

2.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีสถานพยาบาลสตัวท์ีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่
กรงุเทพมหานคร))  
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร 
กรมปศสุตัว ์69/1 ถ.พญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพฯ 10400  

โทรศพัท ์02-653-4444 ตอ่ 4191,4192  
โทรสาร 02-653-4444 ตอ่ 4193/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีสถานพยาบาลสตัวท์ีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่
ตา่งจังหวัด))  

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



ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัด 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOBzBxOo4H7-
5BEYjiRao_NbWYtmJHPwN3AiGNcY_xY/edit#gid=289293

293/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 39 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีรั่บค าขออนุมัตแิผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์
(แบบ สส.11) และตรวจสอบค าขอพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
ขออนุมตั ิ

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน กรมปศสุตัว ์

 

2) การพจิารณา 

1.คณะท างานฯ พจิารณาแผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์
2.เจา้หนา้ทีจั่ดท าหนังสอือนุมัตแิผนงานการจัดตัง้

สถานพยาบาลสตัว ์(แบบ สส.11/2) และเสนอผูม้อี านาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

35 วัน กรมปศสุตัว ์

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อี านาจลงนามในหนังสอือนุมัตแิผนงานการจัดตัง้
สถานพยาบาลสตัว ์(แบบ สส.11/2) 

(หมายเหต:ุ -)  

3 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) 
 

ใบรบัรองแพทย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(มอีายไุมเ่กนิ 30 วันนับตัง้แตวั่นออก) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงสทิธใินสถานพยาบาลสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนา) 

- 

7) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ- 

8) 

 

แผนผงัแสดงการแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารสถานพยาบาล

สตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

- 

9) 

 

แบบแปลน ประกอบดว้ย แบบรา่งทางสถาปัตยกรรม ผงัหลกั และ

ผงับรเิวณของสถานพยาบาลสตัวท์ ีจ่ะกอ่สรา้ง/ปรบัปรุงอาคาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนา) 

- 

10) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนา) 

- 

11) 
 

หนงัสอืขอความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนา) 

- 

12) 
 

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) กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร กรมปศสุตัว ์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 

10400  โทรศัพท ์02-653-4444 ตอ่ 4192,4193 โทรสาร 02-653-4444 ตอ่ 4193 e-mail: 
vetservice02@dld.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

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 : 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขออนุมัตแิผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์(แบบ สส. 11) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์(แบบ สส.11/1) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 10/12/2563 

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

