
 หน้า   ๑๘ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขของสถานพยาบาลสัตว์ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วย 

สถานพยาบาลสัตว์  ที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
และมาตรา  ๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม   
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้สถานพยาบาลสัตว์ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  

พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ต้องมีลักษณะ  
ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์    
 (ก) จัดให้มีแผ่นป้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์  โดยชื่อสถานพยาบาลสัตว์ต้องสอดคล้อง  

กับลักษณะการให้บริการ  พร้อมทั้งแสดงวันและเวลาการให้บริการ   
 (ข) อาคารและพื้นที่ของสถานพยาบาลสัตว์ประเภทท่ีไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน   

ต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
  ๑) มีพื้นที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ไม่น้อยกว่าย่ีสิบตารางเมตร 
  ๒) ตั้งอยู่ในทําเลที่สะดวก  มีความม่ันคงแข็งแรง  และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน

รําคาญ  ต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง   
  ๓) การสัญจรและการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยต้องกระทําได้โดยสะดวก 
  ๔) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  ไม่มีกลิ่นอับทึบ 
  ๕) บริเวณภายนอกและภายในอาคารต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย   

และจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม 
  ๖) ภายในสถานพยาบาลสัตว์ต้องไม่มีการประกอบกิจการอื่นรวมอยู่ด้วย  และในกรณี

ที่สถานพยาบาลสัตว์มีการให้บริการหลายแผนก  จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการให้บริการแต่ละแผนก 
ออกจากกันให้ชัดเจน 

  ๗) มีห้องตรวจโรคหรือห้องให้การรักษา  และในกรณีที่มีห้องเอกซเรย์ต้องแยก
เป็นสัดส่วนและมิดชิด 

  ๘) ในกรณีที่มีห้องผ่าตัดต้องแยกเป็นสัดส่วน  มิดชิด  และสามารถป้องกัน 
และควบคุมการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสัตว์ป่วยที่มารับบริการ 
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  ๙) มีส่วนที่พักรอและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้รับบริการ   
  ๑๐) มีห้องน้ํา  ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้อง  เว้นแต่  ในกรณีที่

สถานพยาบาลสัตว์ตั้งอยู่ในอาคารที่มีห้องน้ําห้องส้วมให้บริการภายในอาคารอยู่แล้ว 
  ๑๑) มีการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เหมาะสม  และถูกสุขลักษณะ

และมีวิธีการควบคุมการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
  ๑๒) มีคอกหรือกรงในขนาดที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ 
  ๑๓) มีระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสํารอง 
  ๑๔) มีอุปกรณ์ดับเพลิง 
สถานพยาบาลสัตว์ที่ตั้งอยู่ในอาคารที่มีการประกอบกิจการหลายประเภทรวมกัน  จะต้องแยก

สถานที่ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ออกจากการประกอบกิจการประเภทอื่นให้ชัดเจน 
 (ค) อาคารและพื้นที่ของสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน   

ต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
  ๑) มีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒  (๑)  (ข)  เว้นแต่  พื้นที่ประกอบกิจการ

สถานพยาบาลสัตว์  ต้องมีไม่น้อยกว่าเก้าสิบตารางเมตร 
  ๒) สถานที่สําหรับใช้เป็นที่พักสัตว์ป่วย  จะต้องเป็นห้องที่มีประตูชนิดเปิดและปิดได้  

หรือเป็นโรงเรือน  สามารถควบคุมเสียงและกลิ่นไม่ให้รบกวนหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น   
มีระบบระบายอากาศที่ดี  มีระบบการทําลายเชื้อโรคและสามารถควบคุมการกระจายเชื้อโรคได้   
มีการแยกที่พักสัตว์ป่วยสําหรับสัตว์ป่วยติดเชื้อและสัตว์ป่วยไม่ติดเชื้อออกจากกัน  และมีคอกหรือกรง 
ในขนาดที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์   

 (ง) มีห้องผ่าตัด  และห้องปฏิบัติการเป็นสัดส่วน  มิดชิด  และสามารถป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสัตว์ป่วยที่มารับบริการ 

 (จ) มีห้องพักสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไม่น้อยกว่าหน่ึงห้อง  และเพิ่มขึ้น
ตามความเหมาะสมของจํานวนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์นั้น 

 (ฉ) มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  ระบบป้องกันอัคคีภัย  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้  
และระบบนํ้าสํารอง  เว้นแต่ในกรณีที่สถานพยาบาลสัตว์ตั้งอยู่ในอาคารที่มีการจัดให้มีระบบดังกล่าว
ภายในอาคารอยู่แล้ว 

(๒) ลักษณะการให้บริการ 
 (ก) คลินิก  มีการให้บริการตรวจ  ป้องกัน  รักษาโรคสัตว์  หรือผ่าตัดเล็ก  ในกรณีที่มี  

การให้บริการที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  จะต้องมีบริการตรวจค่าทางโลหิตวิทยาและค่าเคมีโลหิตด้วย 
 (ข) โรงพยาบาลสัตว์  มีการให้บริการตรวจ  ป้องกัน  รักษาโรคสัตว์  ผ่าตัดเล็ก  ผ่าตัดใหญ่  

ตรวจค่าทางโลหิตวิทยาและค่าเคมีโลหิต  มีการให้บริการท่ีพักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  และมีบริการเอกซเรย์
เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคในสัตว์ป่วย 
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 (ค) ในกรณีที่มียานพาหนะสําหรับให้บริการขนส่งสัตว์  หรือให้บริการฉุกเฉิน  จะต้องมี
ความปลอดภัยตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก  และมีความปลอดภัยกับสัตว์ป่วยและผู้โดยสาร   
มีอุปกรณ์  ที่จําเป็นในการช่วยชีวิตสัตว์  และมีระบบควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อโรค 

 (ง) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  จะต้องมีเวลาเปิดทําการ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๒  ชั่วโมงต่อวัน  หากมีวันปิดทําการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
อยู่ดูแลสัตว์ป่วยในสถานพยาบาลสัตว์อย่างเพียงพอ 

 (จ) กรณีที่ มีการคิดค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ   ให้แสดงรายการอัตรา   
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

ข้อ ๓ สถานพยาบาลสัตว์ประเภทท่ีไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช้  ยา  และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลสัตว์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตู้  ชั้น  หรืออุปกรณ์สําหรับเก็บเวชระเบียนที่ม่ันคง  ปลอดภัย  และจัดเก็บให้สามารถ  
ค้นหาได้ง่าย 

(๒) ตู้  หรือชั้นสําหรับเก็บยา  และเวชภัณฑ์  หรือตัวอย่างสําหรับส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
ในกรณีที่มียาควบคุมพิเศษให้มีสถานที่หรือตู้เก็บยาควบคุมพิเศษที่ม่ันคงและปลอดภัย 

(๓) ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเคร่ืองมือ  และเครื่องใช้ที่พร้อมใช้งาน  และปราศจากเชื้อ 
(๔) เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ทั่วไปในห้องตรวจโรคหรือห้องให้การรักษา 
(๕) เคร่ืองมือและเครื่องใช้สําหรับการตรวจโรคทั่วไป  การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น  การทําลาย  

เชื้อโรค  การควบคุมการติดเชื้อ  อ่างล้างมือ  และภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ 
(๖) ยา  และเวชภัณฑ์ในการรักษาและช่วยเหลือสัตว์ที่จําเป็น  โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มี  ยา  

และเวชภัณฑ์สําหรับการบรรเทาความเจ็บปวด  การช่วยฟื้นคืนชีพ  การปฐมพยาบาล  การห้ามเลือด  
การเย็บแผล  และการทําแผล 

(๗) ในกรณีที่มีบริการเอกซเรย์  ต้องจัดให้มีเคร่ืองเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานและได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐที่กํากับดูแล 

(๘) ในกรณีที่มีการรักษาโดยการผ่าตัด  ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ที่ได้มาตรฐาน  
ทางการแพทย์และมีจํานวนที่เพียงพอสําหรับการผ่าตัด  และจัดให้มียา  และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับ  
การผ่าตัดด้วย 

(๙) อุปกรณ์บังคับสัตว์ 
ข้อ ๔ สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้  ยา  และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลสัตว์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยา  และเวชภัณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓ 
(๒) เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ในการผ่าตัดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และมีจํานวนที่เพียงพอ  

สําหรับการผ่าตัด  ยา  และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับการผ่าตัด 
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(๓) เคร่ืองดมยาสลบที่ ได้มาตรฐานทางการแพทย์และอุปกรณ์กําจัดก๊าซดมยาสลบ   
ที่หลงเหลือ 

(๔) เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ที่ได้มาตรฐานสําหรับการใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวิเคราะห์
หรือวินิจฉัยโรค 

(๕) ชุดใส่ท่อหายใจ  อุปกรณ์ช่วยหายใจ  เคร่ืองดูดเสมหะ  ออกซิเจน  และถังออกซิเจนสํารอง
พร้อมใช้งาน 

(๖) ตู้แช่แข็งสําหรับเก็บซากสัตว์ 
(๗) ในกรณีที่ใช้ชื่อ  “โรงพยาบาลสัตว์”  ต้องมีบริการเอกซเรย์และมีเคร่ืองเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐาน

และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่กํากับดูแล 
ข้อ ๕ สถานพยาบาลสัตว์ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  

พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ต้องมี
ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์จํานวนอย่างน้อยหน่ึงคน  และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามชั้น  
และจํานวน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  เป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดทําการ  จํานวนอย่างน้อยหน่ึงคน  และจะมี 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองด้วยก็ได้ 

(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนจํานวนไม่เกินสิบที่  ต้องมี 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  เป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดทําการ  จํานวนอย่างน้อยหนึ่งคน  
ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งเป็นผู้ดูแลสัตว์ป่วยที่รับไว้ค้างคืนตลอดเวลา  จํานวน  
อย่างน้อยหนึ่งคน  และจะมีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองด้วยก็ได้ 

(๓) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทท่ีมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนจํานวนเกินสิบที่  ต้องมีผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  เป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดทําการ  จํานวนอย่างน้อยสองคน  ต้องมี 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งเป็นผู้ดูแลสัตว์ป่วยที่รับไว้ค้างคืนตลอดเวลา  จํานวนอย่างน้อยหนึ่งคน  
และเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมของจํานวนสัตว์ป่วยที่ต้องดูแลในสถานพยาบาลสัตว์นั้น  และจะมี 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองด้วยก็ได้ 

ข้อ ๖ ให้สถานพยาบาลสัตว์ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
แจ้งการจัดตั้งและดําเนินการต่อกรมปศุสัตว์  ทั้งนี้  การแจ้งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๗ การย่ืนแบบการแจ้งการจัดตั้งและดําเนินการตามข้อ  ๖   
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์   
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นให้ย่ืน  ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานพยาบาลสัตว์นั้นตั้งอยู่   



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๘ การไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ดังกล่าว  ไม่เป็นการ
ตัดอํานาจ  ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบและควบคุมสถานพยาบาลสัตว์  เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๙ สถานพยาบาลสัตว์ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ที่จัดตั้ง  
และดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงนี้ใช้บังคับ  จะต้องจัดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์  
ลักษณะการให้บริการ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยา  และเวชภัณฑ์ที่จําเป็น  จํานวนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
แสดงรายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ  (ถ้ามี)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงน้ี
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


