
  

 
เอกสารการขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว 

 
ชื่อผูขอตั้ง.…………….............................................................................................................................. 
สถานพยาบาลสัตว ชื่อ (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………… 
อยูเลขที่.........................หมู…………………….ถนน…………………………………………………………… 
แขวง/ตําบล…………………………….เขต/อําเภอ……………………………….จังหวัด………………………. 
รหัสไปรษณีย……………………….โทร……………………………มือถือ………………………………………. 
เวลาทําการสถานพยาบาลสัตว…………………………………………………………..………………………… 
จะเปดดําเนนิการในวันที…่…………เดือน………………………….….พ.ศ…………...…………………………. 
1. คําขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว  ( แบบสส. 1 ) 
2. รูปถาย 4 x 5  ซ.ม.  2  รูป 
3. สําเนาทะเบียนบานผูขอตั้ง 
4. เอกสารแสดงสิทธิในอาคาร (   สัญญาเชา   โฉนดทีดิ่น   หนงัสอืยินยอมใหใชอาคาร) 
5. ใบรับรองแพทย 
6. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถามี)  
7. แผนที่แสดงทีต้ั่งสถานพยาลสัตว (แบบ 1/1) 
8. แผนผังสวนตาง ๆ ภายในสถานพยาบาลสัตว (แบบ 1/2) 
9. รายชื่อ  เวลาทําการ  ของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยทุกคน (แบบ1/3) 
10. หนงัสือแสดงความจาํนงเปนผูประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยในสถานพยาบาลสัตวทุกคน ( แบบ 1/4 )   
11. สําเนาใบอนญุาตของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยทุกคน  (จํานวน ………………… ฉบับ ) 

11.1 ชื่อ.........................................................เลขที่ใบอนุญาต.........................หมดอายุ....................... 
11.2 ชื่อ.........................................................เลขที่ใบอนุญาต.........................หมดอายุ....................... 
11.3 ชื่อ.........................................................เลขที่ใบอนุญาต.........................หมดอายุ....................... 
11.4 ชื่อ.........................................................เลขที่ใบอนุญาต.........................หมดอายุ....................... 

และขอรับรองวาสถานที่ขอตั้งสถานพยาบาลสัตว ไมไดรับใบอนุญาตใหขายอาหารสัตว 
 
 
                                                                                       ……………………………… 

                                                                                      ( ผูขอตั้งสถานพยาบาลสัตว )   
 
 

นัดตรวจสถานพยาบาลสัตว………………………………………………………………. 

รับที่…………..………. 
วันที่…………..………. 
เวลา………..………… 



 
คําขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว 

   เขียนที.่................................................... 
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ...................... 

  
ขาพเจา.......................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ............................. 

อยูบานเลขที่..........................ตรอก/ซอย.................................................ถนน................................................ 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด…………............................... 
โทรศัพท............................................     

          ที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน 
ขอตั้งสถานพยาบาลสัตว 
             ที่มีที่พักสัตวปวยไวคางคืน    จํานวน......................ที่ 
ชั้น..............................................สาขา....................................................................................................... 
ชื่อสถานพยาบาลสัตว.................................................................................................................................. 
ต้ังอยูเลขที่........................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................
โทรศัพท......................................... 
โดยมีผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว  ชื่อ............................................................................................เปน
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  ชั้น..................................................สาขา.......................................................... 
ใบอนุญาตเลขที่........................................... 
และมีผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  ชื่อ............................................................................................................ 
เปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  ชั้น............................................สาขา........................................................... 
ใบอนุญาตเลขที่........................................... 
  (ถามีมากกวา  1  คนใหแจงเพิ่มเติมทายนี้) 
 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขาพเจามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  8  (1)  และไมเปนผูอยู
ระหวางการเพิกถอนใบอนุญาต  ตามมาตรา  41 
           ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย  คือ 

(1) รูปถายขนาด  4 x 5  เซนติเมตร  หนาตรง  ไมสวมหมวกและแวนตาดําซึ่งถายกอนวันยื่นคําขอไม
เกิน  6 เดือน  จํานวน  2  รูป 

(2)   สําเนาทะเบียนบาน 
(3) เอกสารแสดงสิทธิที่จะใชอาคารนั้นเปนสถานพยาบาลสัตว 

 แบบ  สส.1 



(4) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ซึ่งรับรองวาผูขออนุญาตไมเปนโรคตามมาตรา 8 (1) (จ) 
(5) สําเนาคําขอดําเนินการสถานพยาบาลสัตว   หรือสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูดําเนินการ

สถานพยาบาลสัตว 
(6) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวของผูซึ่งจะเปนผูประกอบการ

บําบัดรักษาโรคสัตวทุกคนในสถานพยาบาลสัตวนั้น 
(7) สําเนาหรือภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูขอ) 
(8) ใบอนุญาตใหต้ังสถานพยาบาลสัตว     และใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว    (กรณี

ยายสถานพยาบาลสัตว) 
(9) แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสถานพยาบาลสัตว 
(10) แผนผังสถานพยาบาลสัตว  (กรณีสถานพยาบาลสัตวที่มีที่พักสัตวปวยไวคางคืน) 
(11) เอกสารอื่น ๆ  ( ถามี ) 

 
 

(ลายมือชื่อ)......................................................................ผูยื่นคําขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ขอความใดที่ตองการ  ใหทาํเครื่องหมาย  x ลงในชอง      นั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ 1/1  
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานพยาบาลสัตว 

 
สถานพยาบาลสัตว ชื่อ................................................................................................................................... 
อยูเลขที่..........................หมู………ซอย.....................…………….ถนน………………………………………… 
แขวง/ตําบล……………….…………….เขต/อําเภอ……………………………….จังหวัด………………………. 
รหัสไปรษณีย……………………….โทร……………………………มือถือ………………………………………. 
 
จุดสังเกต................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 1/2 
แผนผังแสดงสวนตางๆภายในสถานพยาบาลสัตว 

 
 
สวนตอนรบั – พักรอ 
 
 
 
 
สวนรักษาสตัว 
 

 
หองเวชภณัฑ 
 
 
 
 
 
หองพักสัตวปวย 
 
 
 
หองพักแพทย 
 
 
 
 
หองเก็บอุปกรณ  
 
 
 

 

หองรักษา 
หองผาตัด 
หองเตรียมยา 
หองแล็บ 
 



แบบ 1/3 
 

รายชื่อและเวลาทําการของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยทุกคน 
1.  เวลาทาํการของสถานพยาบาลสัตว 
 วัน………………………………………………………………………………………….. 
 เวลา………………………………………………………………………………………… 
2. รายชื่อผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย 

1. ชื่อผูดําเนนิการสถานพยาบาลสัตว  ………………………….........................................................
วัน-เวลาทําการ……..........................................................................................……………......... 

 
2. ชื่อผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทยทกุคน 

2.1 ชื่อ…………………………………………………..วัน - เวลาทําการ……........………........…….. 
     2.2 ชื่อ…………………………………………………..วัน - เวลาทาํการ…………................……….. 
    2.3 ชื่อ …………………………………………………..วัน – เวลาทําการ……………................…….. 
 2.4 ชื่อ …………………………………………………..วัน – เวลาทาํการ……………................…….. 
 2.5 ชื่อ …………………………………………………..วนั – เวลาทาํการ……………................…….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 1/4 
 

หนังสือแสดงความจํานง 
เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยในสถานพยาบาลสัตว 

 
เขียนที ่………………………………… 

วันที่ ………..เดือน………….………..พ.ศ. …….. 
ขาพเจา……………………………………………………………............……………..……อายุ ………………ป  
ที่อยู…………………………ซอย....……...………ถนน…….……………………………ตําบล……………….….. 
อําเภอ……………...……….จังหวัด……….…..…………รหัสไปรษณีย……..…..….......โทร.....………………… 
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยเลขที่……………………..........……………………….......... 
ออกใหวันที่……………………………..........….หมดอายุวันที่…………………………………………………….. 
ขอแสดงความจํานงเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยในสถานพยาบาลสัตวชื่อ……..........………………….… 
ที่อยู……………………ซอย...…………………ถนน……………………………………ตําบล……………….….. 
อําเภอ…………………...….จังหวัด……...………………รหัสไปรษณีย………....…..โทร……………………….. 
  สถานพยาบาลสัตว ประเภทชั้นหนึ่งที่ไมมีที่พักสัตวปวย (๐๑)  
  สถานพยาบาลสัตว ประเภทชั้นหนึ่งที่มีที่พักสัตวปวยไมเกิน ๑๐ ที่ (๐๒) 
  สถานพยาบาลสัตว ประเภทชั้นหนึ่งที่มีที่พักสัตวปวยเกิน ๑๐ ที่ (๐๓)  
  สถานพยาบาลสัตว ประเภทชั้นสอง (๐๔)  
เลขที่ใบอนุญาตตั้ง / ดําเนนิการสถานพยาบาลสัตว ................................…………………………………………         
ออกใหวันที่……………….……………….............หมดอายุวันที่…………………………………………………... 

โดยเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยในสถานพยาบาลสัตวนี้ ต้ังแตวันที่……….......…...ถึงวันที่……....…....... 
มีวันและเวลาทําการ ดังนี้              วันจันทร เวลา……........……….....................….. 

  วันอังคาร  เวลา……….………….............................    วันพุธ เวลา ...........……..................……..………   
  วันพฤหัสบดี  เวลา…………....................……..........   วันศุกร  เวลา …………. .…..….......................... 
  วันเสารเวลา ………………………….......................     วันอาทิตย เวลา ……………................................ 

 
พรอมนี้ไดแนบสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยไวเปนหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)…………………………………… 
(………………………………….) 

                   ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 
 


