
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการอนญุาตใหจดัตั้งและดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว 

พ.ศ. ๒๕๕๓๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๙ วรรคสอง 

มาตรา ๑๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 
๒๕๓๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 

หมวด ๑ 
การขออนุญาตและการอนญุาตใหจดัตั้งสถานพยาบาลสัตว 

   
 

ขอ ๒  ผูใดประสงคจะขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว ใหย่ืนคําขออนุญาต
ตอผูอนุญาตตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารและ
หลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขออนุญาต 

 
ขอ ๓  เมื่อผูอนุญาตไดรับคําขออนุญาตแลว ใหตรวจสอบคําขออนุญาต เอกสาร

และหลักฐานวามีความถูกตองครบถวนหรือไม ในกรณีที่คําขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานไม
ถูกตองครบถวนใหผูอนุญาตแจงใหผูขออนุญาตแกไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต หรือจัดสงเอกสาร
หรือหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตกําหนด 

ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมแกไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต หรือไมจัดสงเอกสารหรือ
หลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขออนุญาตทิ้งคําขออนุญาต 
และใหผูอนุญาตจําหนายเรื่องออกจากสารบบ 

 
ขอ ๔  ในกรณีที่ผูอนุญาตตรวจสอบคําขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานแลวเหน็

วามีความถูกตองครบถวน ผูอนุญาตจะมีคําส่ังอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวใหแกผูขออนุญาต
ไดตอเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม และมีสถานพยาบาลสัตว 
เครื่องมือและเครื่องใชตลอดจนยาและเวชภัณฑที่จําเปน ผูดําเนินการ และผูประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทยตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนที่ ๔๔ ก/หนา ๖๑/๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูอนุญาตตองแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผูขออนุญาตทราบภายในสี่สิบ
หาวันนับแตวันที่ผูอนุญาตไดรับคําขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตอง
ครบถวน 

ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําส่ังอนุญาต ใหถือวาผูขออนุญาตสละสิทธิการเปนผูรับอนุญาต และใหผูอนุญาตจําหนายเร่ือง
ออกจากสารบบ 

ในกรณีที่ผูอนุญาตมีคําส่ังไมอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือใหผูขอ
อนุญาตทราบดวย 

ใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๕  ใหผูอนุญาตมอบสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตวใหผูรับอนุญาตเพื่อเก็บ

ไวเปนหลักฐานในวันที่มารับใบอนุญาต 
สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
(๑) สําเนาใบอนุญาต 
(๒) รายชื่อ วัน และเวลาการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย

ประจําสถานพยาบาลสัตว 
(๓) การตออายุใบอนุญาต 
(๔) การออกใบแทนใบอนุญาต 
(๕) การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาต 
(๖) บันทึกการตรวจสอบสถานพยาบาลสัตวของพนักงานเจาหนาที่ 
 
ขอ ๖  ผูรับอนุญาตตองแสดงสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตวแกพนักงาน

เจาหนาที่ ซึ่งเขาไปตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว โดยใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกวัน เวลา และ
ขอเสนอแนะไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตวดวย 

ในกรณีที่สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตวชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตเพื่อขอรับสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตวฉบับใหม 

 
หมวด ๒ 

การขออนุญาตและการอนญุาตใหดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว 
   

 
ขอ ๗  ผูใดประสงคจะขออนุญาตดําเนินการสถานพยาบาลสัตว ใหย่ืนคําขอ

อนุญาตตอผูอนุญาตตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสาร
และหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขออนุญาต 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘  ผูขออนุญาตตามขอ ๗ ที่ประสงคจะดําเนินการสถานพยาบาลสัตวสอง
แหงจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) แสดงใหประจักษวาสามารถควบคุมดูแลสถานพยาบาลสัตวทั้งสองแหงได
โดยใกลชิดโดยตองแสดงวันและเวลาในการควบคุมดูแลสถานพยาบาลสัตวทั้งสองแหง และแสดง
ที่ตั้งรวมทั้งระยะหางของสถานพยาบาลสัตวทั้งสองแหง 

(๒) มีเวลาปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสัตวประเภทที่มีที่พักสัตวปวยไวคางคืน
ในเวลาทําการไมนอยกวาส่ีสิบชั่วโมงตอสัปดาห 

(๓) ไม เปนผูดํ า เนินการหรือเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยใน
สถานพยาบาลสัตวอ่ืนสวนราชการ หรือหนวยงานอื่นในเวลาเดียวกับที่ผูนั้นเปนผูดําเนินการใน
สถานพยาบาลสัตวที่ขออนุญาต 

 
ขอ ๙  ใหนําบทบัญญัติในขอ ๓ มาใชบังคับกับการพิจารณาคําขออนุญาตตาม

หมวดนี้ดวยโดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๐  ในกรณีที่ผูอนุญาตตรวจสอบคําขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานแลว

เห็นวามีความถูกตองครบถวน ผูอนุญาตจะมีคําส่ังอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตวใหแก
ผูขออนุญาตไดตอเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามทีกํ่าหนดไว
ในมาตรา ๑๐ และในกรณีที่ผูขออนุญาตประสงคจะดําเนินการสถานพยาบาลสัตวสองแหงจะตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๘ ดวย 

ผูอนุญาตตองแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผูขออนุญาตทราบภายในสี่สิบ
หาวันนับแตวันที่ผูอนุญาตไดรับคําขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตอง
ครบถวน 

ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําส่ังอนุญาต ใหถือวาผูขออนุญาตสละสิทธิการเปนผูดําเนินการ และใหผูอนุญาตจําหนายเรื่อง
ออกจากสารบบ 

ในกรณีที่ผูอนุญาตมีคําส่ังไมอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือใหผูขอ
อนุญาตทราบดวย 

ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตวใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๑๑  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนตัวผูดําเนินการ ใหผูรับอนุญาต

แจงเปนหนังสือตอผูอนุญาต และแนบเอกสารและหลักฐานตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบหนังสือ เอกสาร และหลักฐานแลว เห็นวามีความถูกตอง
ครบถวนผูอนุญาตจะมีคําส่ังอนุญาตใหเปลี่ยนตัวผูดําเนินการไดตอเมื่อปรากฏวาผูดําเนินการคน
ใหมมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๓ 

การขอตออายุใบอนญุาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
ใหตั้งและใหดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว 

   
 

ขอ ๑๒  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ให
ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตอผูอนุญาตภายในหกสิบวันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคํา
ขอตออายุใบอนุญาต 

การตออายุใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตฉบับใหม โดยระบุเลขที่
ใบอนุญาตเดิมและใหบันทึกการตออายุใบอนุญาตไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตวดวย 

 
ขอ ๑๓  ใหนําบทบัญญัติในขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๑๐ มาใชบังคับกับการพิจารณา

คําขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหตั้ งและใหดําเนินการ
สถานพยาบาลสัตวดวยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาต 
ใหตั้งและใหดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว 

   
 

ขอ ๑๔  ในกรณีที่ใบอนุญาตใหตั้งหรือใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตวชํารุด 
สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผู รับอนุญาตหรือผูดําเนินการยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารและ
หลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบถึง
การชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย 

ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งและใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตว ใหใชแบบ
ใบอนุญาตและเขียนหรือประทับตราความวา “ใบแทน” ดวยตัวอักษรสีแดงไวดานบนของ
ใบอนุญาต และใหระบุวัน เดือน ปที่ออกใบแทนใบอนุญาต พรอมทั้งลงลายมือช่ือผูอนุญาตกํากับ
ไวดวย  ทั้งนี้ ใหผูอนุญาตบันทึกการออกใบแทนใบอนุญาตไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสัตว
ดวย 

 
หมวด ๕ 

สถานที่ย่ืนคาํขออนุญาต คาํขอตออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ใหตั้งและใหดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๕  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ กรมปศุ
สัตวในจังหวัดอื่นใหย่ืน ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่สถานพยาบาลสัตวนั้นตั้งอยู หรือสถานที่อ่ืน
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๑๖  คําขออนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต หรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใหตั้งหรือใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตวที่ไดย่ืนไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของผูอนุญาต ใหถือเปนคําขออนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต และคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่คําขอที่ย่ืนตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพรอมคําขอ
ดังกลาวแตกตางไปจากกฎกระทรวงนี้ ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหผูขออนุญาตดําเนินการแกไข
เพ่ิมเติมคําขอและสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ได 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ธีระ  วงศสมุทร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตและการขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งและ
ดําเนินการสถานพยาบาลสัตวที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ ไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังกลาวเสียใหม เพ่ือใหเหมาะสมและชัดเจน
ย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 


