เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบใบอนุญาต สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์ และหนังสือแสดงความจํานง
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและให้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์
การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจํานงขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ข้อ ๔ วรรคห้า ข้อ ๕ วรรคสอง ข้อ ๖ วรรคสอง
ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๘ ข้อ ๑๑ วรรคห้า ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง
ข้ อ ๑๖ วรรคหนึ่ ง ข้ อ ๑๗ วรรคหนึ่ ง และข้ อ ๑๘ แห่ ง กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการขออนุ ญ าต
การอนุญาตให้จัดตั้งและให้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจํานง
ขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบใบอนุญาต
สมุดทะเบี ยนสถานพยาบาลสัตว์ และหนังสื อแสดงความจํานงตามกฎกฎกระทรวงการขออนุญาต
การอนุญาตให้จัดตั้งและให้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจํานง
ขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาตให้จัดตั้ง
และดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ และสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๔ คํ า ขออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานพยาบาลสั ต ว์ ให้ ใ ช้ แ บบ สส. ๑ ที่ กํ า หนดไว้ ท้ า ย
ประกาศนี้
ข้อ ๕ คําขออนุญาตเป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ให้ใช้แบบ สส. ๒ ที่กําหนดไว้ท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๖ ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ให้ใช้แบบ สส. ๓ ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ให้ใช้แบบ สส. ๔ ที่กําหนดไว้ท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๘ คําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ใช้แบบ สส. ๕ ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ คําขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้แบบ สส. ๖ ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๐ สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์ ให้ใช้แบบ สส. ๗ ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๑ คําขอโอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ให้ใช้แบบ สส. ๘ ที่กําหนดไว้ท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๑๒ หนังสือแสดงความจํานงขอประกอบกิจการของผู้รับอนุญาตที่ตาย ให้ใช้ แบบ สส. ๙
ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๓ คําขอเปลี่ยนผู้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ให้ใช้แบบ สส. ๑๐ ที่กําหนดไว้ท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๑๔ คําขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้แบบ สส. ๑๐/๑ ที่กําหนดไว้ท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภัย สุทธิสังข์
อธิบดีกรมปศุสัตว์

แบบ สส. ๑

คำขออนุญำตจัดตั้งสถำนพยำบำลสัตว์
เขียนที่....................................................
วันที่........ เดือน............................. พ.ศ. .............
๑. ข้าพเจ้า
 ชื่อ ................................................................................... สัญชาติ.......................... อายุ..............ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที่......................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................
หมู่ที่......... ตรอก/ซอย......................................ถนน................................... ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................โทรศัพท์................................................
มือถือ........................................... โทรสาร......................................... E-mail .....................................................
 นิติบุคคล ชื่อ ....................................................................................................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่......... ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ................................................... โทรสาร.........................................
E-mail ............................................... โดย ............................................................................. ผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต สัญชาติ............. อายุ........ ปี บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าว เลขที.่ ........................................................ ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่......... ตรอก/ซอย....................................
ถนน.......................... ตาบล/แขวง......................... อาเภอ/เขต............................. จังหวั ด..................................
โทรศัพท์...................................... มือถือ................................................... โทรสาร...............................................
๒. ขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์  ประเภทไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
 ประเภทมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จานวน ................. ที่
ชั้น ............... สาขา ....................... ชื่อสถานพยาบาลสัตว์...................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................... หมูท่ ี่......... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน................................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ ................................................... โทรสาร.........................................
โดยมีผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ชื่อ .............................................................................................................
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น ........ สาขา ......................... ใบอนุญาตเลขที่ .....................................
วันหมดอายุ ...................................... และมีผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ชื่อ .....................................................
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น ...... สาขา .................... ใบอนุญาตเลขที่ ............................................
วันหมดอายุ ..........................................................................................................................................................
หมำยเหตุ : ถ้ำมีผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์มำกกว่ำ ๑ คน ให้แจ้งเพิ่มเติมตำมแบบแนบท้ำยนี้

-๒๓. พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
 รูป ถ่ายภาพสี ขนาด ๔ × ๕ เซนติเมตร หน้ าตรง แต่งกายสุ ภ าพ ไม่ส วมหมวกหรือแว่น ตาดา
ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว/ใบอนุญาตทางาน (Work Permit)
 ใบรั บรองแพทย์ ซึ่ งรั บรองว่ าผู้ ขออนุ ญาตไม่ เป็ นโรคตามที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิ จจา
นุเบกษา
 ส าเนาค าขออนุ ญ าตด าเนิ น การสถานพยาบาลสั ต ว์ หรื อ ส าเนาใบอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การ
สถานพยาบาลสัตว์
 หนังสือแสดงความจานงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ ของผู้ซึ่งจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ทุกคน
 หนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์และใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ฉบับเดิม
(กรณีย้ายสถานพยาบาลสัตว์)
 สาเนาวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร จากสัตวแพทยสภา (กรณีสาขาเฉพาะทาง)
 เอกสารหรือหนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่กาจัดขยะติดเชื้อ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สานาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หนังสือมอบอานาจ
๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
 เคยได้รับโทษจาคุกและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ลงชื่อ............................................................... ผู้ย่นื คาขอ
(..............................................................)

________________________________________________________________________________
หมำยเหตุ : ข้อความใดที่ต้องการให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ นั้น

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
๑. ชื่อ ...................................................................................................................................................................
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น ...... สาขา .................... ใบอนุญาตเลขที่ ............................................
วันหมดอายุ ..........................................................................................................................................................
๒. ชื่อ ...................................................................................................................................................................
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น ...... สาขา .................... ใบอนุญาตเลขที่ ............................................
วันหมดอายุ ..........................................................................................................................................................
๓. ชื่อ ...................................................................................................................................................................
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น ...... สาขา .................... ใบอนุญาตเลขที่ ............................................
วันหมดอายุ ..........................................................................................................................................................
๔. ชื่อ ........................................................................................................................ ...........................................
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น ...... สาขา .................... ใบอนุญาตเลขที่ ............................................
วันหมดอายุ ..........................................................................................................................................................

แบบ สส. ๒

คำขออนุญำตเป็นผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลสัตว์
เขียนที่....................................................
วันที่........ เดือน............................. พ.ศ. .............
๑. ข้าพเจ้า ................................................................................................. สัญชาติ............... อายุ...........ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที่..................................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด............................................................................
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที่........................ หมู่ที่........... ตรอก/ซอย.................................... ถนน ............................................
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต................................................... จังหวัด.......................................
โทรศัพท์............................................. มือถือ.......................................................... โทรสาร.............................................
E-mail ................................................เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น ........... สาขา ......................................
ใบอนุญาตเลขที่ ................................................ วันหมดอายุ...........................................................................................
๒. ขออนุญาตเป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์  ประเภทไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
 ประเภทมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จานวน .............. ที่

ชั้น ............... สาขา ....................... ชื่อสถานพยาบาลสัตว์...................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................... หมูท่ ี่......... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน................................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ................................................... โทรสาร................... ......................
โดยมีวันและเวลาปฏิบัติงาน ดังนี้ ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. ขณะนี้ข้าพเจ้า  ไม่เป็นผูด้ าเนินการสถานพยาบาลสัตว์
 เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภท
 ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
 มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จานวน ................. ที่
ณ สถานพยาบาลสัตว์ ชื่อ ..................................................................................... ตั้งอยู่เลขที่..................... หมู่ที่.........
ตรอก/ซอย.......................................... ถนน..................................................... ตาบล/แขวง...........................................
อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด.................................................... โทรศัพท์.............................................
มือถือ..................................... โทรสาร...................................... เลขที่ใบอนุญาตให้ดาเนินการ .......................................
วันหมดอายุ ................................... โดยมีวันและเวลาปฏิบัติงาน ดังนี้.............................................................................
..........................................................................................................................................................................................
 เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวแพทย์หรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลสัตว์ หรือ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ชื่อ ..................................................................................................................................
วันเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน .........................................................................................................................................................

-๒๔. พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
 รูป ถ่ายภาพสี ขนาด ๔ × ๕ เซนติเมตร หน้าตรง แต่งกายสุ ภ าพ ไม่ส วมหมวกหรือแว่นตาดา
ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
 สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 สาเนาวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร จากสัตวแพทยสภา (กรณีสาขาเฉพาะทาง)
 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สานาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ไม่เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์อยู่ก่อนแล้วสองแห่ง
(๒) สามารถควบคุม ดูแล การดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ได้โดยใกล้ชิด (กรณีสถานพยาบาลสัตว์
ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ผู้ดาเนินการต้องสามารถปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสัตว์ ในเวลาทาการไม่
น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ลงชื่อ............................................................... ผู้ยื่นคาขอ
(..............................................................)

ข้าพเจ้ายินยอมให้.............................................................เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์แห่งนี้

ลงชื่อ....................................................
(....................................................)
ผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

______________________________________________________________________________
หมำยเหตุ : ข้อความใดที่ต้องการให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ นั้น

แบบ สส. ๓
รูปถ่ายขนาด
๔ x ๕ ซ.ม.

ใบอนุญาตเลขที่ .............................

ใบอนุญำตให้ตั้งสถำนพยำบำลสัตว์
อาศัย อานาจตามความในพระราชบั ญ ญั ติส ถานพยาบาลสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติม โดย
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
อนุญาตให้ ...............................................................................................................................................
เป็นผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ชื่อ ......................................................................................................
ประเภท ..................................................................................................................... จานวน ......................... ที่
ตั้งอยู่เลขที่........................... หมู่ที่........... ตรอก/ซอย..............................................ถนน.....................................
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด....................................
เพื่อประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น ........................ สาขา ............................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ............................

ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน .......................................... พ.ศ. .........................

ลายมือชื่อ...............................................................
(..............................................................)
ผู้อนุญาต

เงื่อนไขประกอบใบอนุญำตให้ตั้งสถำนพยำบำลสัตว์
๑. ต้ องแสดงใบอนุ ญ าตไว้ในที่ เปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่ายในสถานพยาบาลสั ต ว์นั้น มิฉ ะนั้ น
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญ ญัติส ถานพยาบาลสัตว์
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. การต่ออายุใบอนุญาตให้ นาใบอนุญาตไปต่ออายุล่วงหน้าภายในหกสิบวันก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ต่อไป ถือว่าเป็นการประกอบ
กิจการสถานพยาบาลสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ด้วยก็ได้ตามมาตรา ๔๓
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

แบบ สส. ๔
รูปถ่ายขนาด
๔ x ๕ ซ.ม.

ใบอนุญาตเลขที่ .............................

ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลสัตว์
อาศัย อานาจตามความในพระราชบั ญ ญั ติส ถานพยาบาลสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติม โดย
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
อนุญาตให้ .................................................................................................................... ...........................
เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ชื่อ ...............................................................................................................
ประเภท.......................................................................................................... จานวน ...... ............................... ที่
เพื่อประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น .......................................... สาขา ..........................................................
ตั้งอยู่เลขที่......................... หมู่ที่........... ตรอก/ซอย..............................................ถนน.......................................
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด....................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ........... เดือน ............................................ พ.ศ. ............................

ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน .......................................... พ.ศ. .........................

ลายมือชื่อ...............................................................
(..............................................................)
ผู้อนุญาต

เงื่อนไขประกอบใบอนุญำตให้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลสัตว์
๑. ต้ องแสดงใบอนุ ญ าตไว้ในที่ เปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่ายในสถานพยาบาลสั ต ว์นั้น มิฉ ะนั้ น
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญ ญัติส ถานพยาบาลสัตว์
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. การต่ออายุใบอนุญาตให้นาใบอนุญาตไปต่ออายุล่วงหน้าภายในหกสิบวันก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ต่อไป ถือว่าเป็นการประกอบ
กิจการสถานพยาบาลสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ด้วยก็ได้ตามมาตรา ๔๓
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

แบบ สส. ๕

คำขอต่ออำยุใบอนุญำต
เขียนที่....................................................
วันที่........ เดือน............................. พ.ศ. .............
๑. ข้าพเจ้า
 ชื่อ ................................................................................... สัญชาติ.......................... อายุ..............ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที่......................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................
หมู่ที่......... ตรอก/ซอย......................................ถนน................................... ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................โทรศัพท์................................................
มือถือ........................................... โทรสาร......................................... E-mail .....................................................
 นิติบุคคล ชื่อ ....................................................................................................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่......... ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ................................................... โทรสาร.........................................
E-mail ............................................... โดย ............................................................................. ผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต สัญชาติ............. อายุ........ ปี บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าว เลขที่......................................................... ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่......... ตรอก/ซอย....................................
ถนน.......................... ตาบล/แขวง......................... อาเภอ/เขต............................. จังหวัด..................................
โทรศัพท์...................................... มือถือ................................................... โทรสาร...............................................
๒. ข้าพเจ้า  เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
 เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์
 ประเภทไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
 ประเภทมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จานวน .............. ที่
ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ .......................................................................... ใบอนุญาตเลขที่ ....................................
ตั้งอยู่เลขที่..................... หมูท่ ี่......... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน................................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ................................................... โทรสาร.........................................
วันหมดอายุ.............................................................
๓. ขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์  ให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์
เพื่อใช้ต่อไป

-๒๔. พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
 ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์  ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์
 รูป ถ่ายภาพสี ขนาด ๔ × ๕ เซนติเมตร หน้าตรง แต่งกายสุ ภ าพ ไม่ส วมหมวกหรือแว่ นตาดา
ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคาขอ ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๔ รูป
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์
 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สานาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หนังสือมอบอานาจ

ลายมือชื่อ............................................................... ผู้ยื่นคาขอ
(..............................................................)

________________________________________________________________________________
หมำยเหตุ : ข้อความใดที่ต้องการให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ นั้น

แบบ สส. ๖

คำขอรับใบแทนใบอนุญำต
เขียนที่....................................................
วันที่........ เดือน............................. พ.ศ. .............
๑. ข้าพเจ้า
 ชื่อ ................................................................................... สัญชาติ .......................... อายุ..............ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที่......................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................
หมู่ที่......... ตรอก/ซอย......................................ถนน................................... ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................โทรศัพท์................................................
มือถือ........................................... โทรสาร......................................... E-mail .....................................................
 นิติบุคคล ชื่อ ....................................................................................................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่......... ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ................................................... โทรสาร.........................................
E-mail ............................................... โดย ............................................................................. ผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต สัญชาติ............. อายุ........ ปี บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าว เลขที่......................................................... ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่......... ตรอก/ซอย....................................
ถนน.......................... ตาบล/แขวง......................... อาเภอ/เขต............................. จังหวัด..................................
โทรศัพท์...................................... มือถือ................................................... โทรสาร...............................................
๒. ข้าพเจ้า  เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
 เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์
 ประเภทไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
 ประเภทมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จานวน .............. ที่
ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ .......................................................................... ใบอนุญาตเลขที่ ....................................
ตั้งอยู่เลขที่..................... หมูท่ ี่......... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน................................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ................................................... โทรสาร.........................................
วันหมดอายุ.............................................................
๓. ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์  ให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์
เนื่องจาก.................................................................................................................... ............................................

-๒๔. พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
 ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (ยกเว้น กรณีสูญหาย)
 ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ยกเว้น กรณีสูญหาย)
 รูป ถ่ายภาพสี ขนาด ๔ × ๕ เซนติเมตร หน้าตรง แต่งกายสุ ภ าพ ไม่ส วมหมวกหรือแว่นตาดา
ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคาขอ ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๔ รูป
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์
 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สานาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หนังสือมอบอานาจ

ลายมือชื่อ............................................................... ผู้ยื่นคาขอ
(..........................................................)

________________________________________________________________________________
หมำยเหตุ : ข้อความใดที่ต้องการให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ นั้น

แบบ สส. ๗

สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์
ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ .......................................................................... ใบอนุญาตเลขที่ ....................................
ตั้งอยู่เลขที่..................... หมูท่ ี่......... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน................................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด........................................

คำแนะนำในกำรใช้สมุดทะเบียนสถำนพยำบำลสัตว์
โปรดนาสมุดทะเบียนไปด้วยทุกครั้ง เพื่อติดต่อเรื่องเกี่ยวกับสถานพยาบาลสัตว์ ดังต่อไปนี้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ในใบอนุญาต (นาใบอนุญาตตัวจริงพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย)
๑. การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาต
๒. การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลสัตว์
๓. การเปลี่ยนเลขที่ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ชื่อถนน ตาบล อาเภอ (ตามที่ทางราชการแจ้งเปลี่ยน)
๔. การเปลี่ยนแปลง วัน เวลาเปิดทาการ
๕. การเปลี่ยนตัวผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์
๖. การเปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
๗. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ประเภทของสถานพยาบาลสัตว์
การติดต่ออื่น ๆ ได้แก่
๑. การชาระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์
๒. การขอต่ออายุใบอนุญาต
๓. การขอใบแทนอนุญาต
๔. การเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์
๕. การโอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
๖. การรับโอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

-๑สาเนา
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (แบบ สส. ๓)

-๒สาเนา
ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (แบบ สส. ๔)

-๓รำยกำรบันทึกกำรต่ออำยุใบอนุญำต/ใบแทนใบอนุญำตให้ตั้งและดำเนินกำรสถำนพยำบำลสัตว์

ครั้งที่

วันสิ้นอำยุ

ผู้อนุญำต

ผู้บันทึก
(ตัวบรรจง)

-๔รำยกำรกำรชำระค่ำธรรมเนียม

ครั้งที่ ชำระค่ำธรรมเนียม
ปี พ.ศ.

วันชำระค่ำธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่/เลขที่

จำนวนเงิน
ค่ำธรรมเนียม

ผู้บันทึก
(ตัวบรรจง)

-๕รำยชื่อ วัน เวลำกำรปฏิบัติงำนและรำยกำรเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์
ที่ปฏิบัติงำนประจำสถำนพยำบำลสัตว์

วัน เดือน ปี ลำดับ

รำยชื่อและเลขที่ใบอนุญำต

ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั /โทรศัพท์

เวลำปฏิบัติงำน

-๖รำยกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดใบอนุญำตให้จัดตั้งและดำเนินกำรสถำนพยำบำลสัตว์

วัน เดือน ปี

รำยกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้อนุญำต

-๗บันทึกกำรตรวจสถำนพยำบำลสัตว์และกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย

วัน เดือน ปี

รำยกำร (ควำมเห็น)

ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ตรวจ

แบบ สส. ๘

คำขอโอนใบอนุญำตให้ตั้งสถำนพยำบำลสัตว์
เขียนที่....................................................
วันที่........ เดือน............................. พ.ศ. .............
๑. ข้าพเจ้า
 ชื่อ ................................................................................... สัญชาติ.......................... อายุ..............ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที่......................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................
หมู่ที่......... ตรอก/ซอย......................................ถนน................................... ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................โทรศัพท์................................................
มือถือ........................................... โทรสาร......................................... E-mail .....................................................
 นิติบุคคล ชื่อ ....................................................................................................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่......... ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ................................................... โทรสาร.........................................
E-mail ............................................... โดย ......................................................................... .... ผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต สัญชาติ............. อายุ........ ปี บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าว เลขที่......................................................... ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่......... ตรอก/ซอย....................................
ถนน.......................... ตาบล/แขวง......................... อาเภอ/เขต............................. จังหวัด..................................
โทรศัพท์...................................... มือถือ................................................... โทรสาร...............................................
๒. ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์  ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
 มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จานวน ................... ที่
ชั้น ....... สาขา ............................... ชื่อสถานพยาบาลสัตว์...................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................... หมูท่ ี่......... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน................................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ................................................... โทรสาร.........................................
โดยมีผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ชื่อ .............................................................................................................
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น ........... สาขา ..................... ใบอนุญาตเลขที่ ......................................
วันหมดอายุ ............................... มีผู้ประกอบวิชาชีพสัต วแพทย์ ชื่อ ...................................................................
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น ...... สาขา ............................ ใบอนุญาตเลขที่ ....................................
วันหมดอายุ........................
หมำยเหตุ : ถ้ำมีผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์มำกกว่ำ ๑ คน ให้แจ้งเพิ่มเติมตำมแบบแนบท้ำยนี้

-๒๓. ข้าพเจ้าขอโอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ให้แก่
 ชื่อ ................................................................................... สัญชาติ.......................... อายุ..............ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที่......................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................
หมู่ที่......... ตรอก/ซอย......................................ถนน................................... ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต........................................... จังหวั ด.......................................โทรศัพท์................................................
มือถือ........................................... โทรสาร......................................... E-mail .....................................................
 นิติบุคคล ชื่อ ....................................................................................................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่......... ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ................................................... โทรสาร.........................................
E-mail ............................................... โดย ......................................................................... .... ผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญาต สัญชาติ............. อายุ........ ปี บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าว เลขที่......................................................... ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่......... ตรอก/ซอย....................................
ถนน.......................... ตาบล/แขวง......................... อาเภอ/เขต............................. จังหวัด..................................
โทรศัพท์...................................... มือถือ................................................... โทรสาร...............................................
๔. พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
 ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (ตัวจริง)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว (ผู้โอน/ผู้รับโอน)
 สาเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอน
 เอกสารสิทธิการใช้อาคารประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ (ผู้รับโอน)
 ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่งรั บ รองว่าผู้ รับ โอนไม่เป็ น โรคตามที่รัฐ มนตรีป ระกาศกาหนดในราชกิ จจา
นุเบกษา
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ผู้โอนและผู้รับโอน)
 รูปถ่ายภาพสีขนาด ๔ × ๕ เซนติเมตร หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา ซึง่
ถ่ายไว้ก่อนยื่นคาขอไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป (ผู้รับโอน)
 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สานาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หนังสือมอบอานาจ

ลงชื่อ ............................................... ผู้ โอน
(........................................)

ลงชื่อ ............................................... ผู้รับโอน
(........................................)

________________________________________________________________________________
หมำยเหตุ : ข้อความใดที่ต้องการให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ นั้น

แบบ สส. ๙

หนังสือแสดงควำมจำนงขอประกอบกิจกำรของผู้รับอนุญำตที่ตำย
เขียนที่....................................................
วันที่........ เดือน............................. พ.ศ. .............
๑. ข้าพเจ้า ชื่อ ................................................................................... สัญชาติ..................... อายุ.......ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที่......................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................
หมู่ที่......... ตรอก/ซอย......................................ถนน................................... ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................โทรศัพท์................................................
มือถือ........................................... โทรสาร......................................... E-mail .....................................................
๒. ขอแสดงความจานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
 ประเภทไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  ประเภทมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จานวน ............. ที่
ชื่อสถานพยาบาลสัตว์............................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................... หมูท่ ี่......... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน................................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต........................................... จังหวั ด........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ................................................... โทรสาร.........................................
เนื่ องจากชื่อ .......................................................................................................ซึ่งเป็นผู้ รับอนุญ าตให้ ตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ดังกล่าวได้ถึงแก่ความตาย
๓. พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
 ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (ตัวจริง)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้แสดงความจานง
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แสดงความจานง
 เอกสารสิทธิการใช้อาคารประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ของผู้แสดงความจานง
 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้แสดงความจานงไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราช
กิจจานุเบกษา
 สาเนาใบมรณะบัตรของผู้ได้รับอนุญาตเดิม
 หนังสือยินยอมจากทายาททุกคน หรือคาสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือพินัยกรรม (แล้วแต่กรณี)
 รูป ถ่ายภาพสี ขนาด ๔ × ๕ เซนติเมตร หน้าตรง แต่งกายสุ ภ าพ ไม่ส วมหมวกหรือ แว่นตาดา
ซึ่งถ่ายไว้ก่อนยื่นคาขอไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป (ผู้แสดงความจานง)
ลงชื่อ ......................................................... ผู้ย่นื คาขอ
(.................................................)
_________________________________________________________________________
หมำยเหตุ : ข้อความใดที่ต้องการให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ นั้น

แบบ สส. ๑๐

คำขอเปลี่ยนผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำลสัตว์
เขียนที่ …………………………………
วันที่ ………..เดือน………….………..พ.ศ. ……..
๑. ข้าพเจ้า  ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์  ผู้ดาเนินการแทนตามมาตรา ๓๑
 ชื่อ ................................................................................... สัญชาติ.......................... อายุ..............ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที่......................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................
หมู่ที่......... ตรอก/ซอย......................................ถนน................................... ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................โทรศัพท์................................................
มือถือ........................................... โทรสาร......................................... E-mail .....................................................
 นิติบุคคล ชื่อ ....................................................................................................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่......... ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ................................................... โทรสาร.........................................
E-mail ............................................... โดย ............................................................................. ผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต สัญชาติ................ อายุ............. ปี บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าว เลขที่......................................................... ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่......... ตรอก/ซอย....................................
ถนน.......................... ตาบล/แขวง......................... อาเภอ/เขต............................. จังหวัด..................................
โทรศัพท์...................................... มือถือ................................................... โทรสาร...............................................
๒. ขอเปลี่ยนผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์จาก….………………….…………………………………………..………
เป็น...................................................................................................ตั้งแต่วันที่……………………………… เป็นต้นไป
๓. พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย ดังนี้
 ใบอนุญาตดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับเดิม) เลขที…่ ……………………………………
 แบบคาขออนุญาตเป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (แบบ สส. ๒) พร้อมหลักฐานต่าง ๆ
 สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์

(ลงชื่อ)……………………………………………
(………………………………………….)
ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์/
ผู้ดาเนินการแทนตามมาตรา ๓๑

แบบ สส. ๑๐/๑

คำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ได้รับอนุญำต
เขียนที่ …………………………………
วันที่ ………..เดือน………….………..พ.ศ. ……..
๑. ข้าพเจ้า  ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์  ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์
 ชื่อ ................................................................................... สัญชาติ.......................... อายุ..............ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที่......................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................
หมู่ที่......... ตรอก/ซอย......................................ถนน................................... ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................โทรศัพท์................................................
มือถือ........................................... โทรสาร......................................... E-mail .....................................................
 นิติบุคคล ชื่อ ....................................................................................................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่......... ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.........................................
โทรศัพท์............................................ มือถือ................................................... โทรสาร.........................................
E-mail ............................................... โดย ............................................................................. ผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต สัญชาติ................ อายุ............. ปี บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าว เลขที่......................................................... ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด................................... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่......... ตรอก/ซอย....................................
ถนน.......................... ตาบล/แขวง......................... อาเภอ/เขต............................. จังหวัด..................................
โทรศัพท์...................................... มือถือ................................................... โทรสาร...............................................
๒. ขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาต
 เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลสัตว์
 เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
 เปลี่ยนตัวผู้ดาเนินการ
 เปลี่ยนชื่อของที่ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
เป็น..................................................................................................................................... ตั้งแต่วันที.่ .......................... เป็นต้นไป
๓. พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย ดังนี้
 ใบอนุญาตให้ตั้ง/ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับเดิม)
 เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
 สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์
(ลงชื่อ)……………………………………………
(………………………………………….)
ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์/
ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์

