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พระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาลสัตว� 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
เป0นป1ท่ี ๔๕ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+าฯ 

ให+ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรมีกฎหมายว8าด+วยสถานพยาบาลสัตว� 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว+โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต8อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว8า “พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� พ.ศ. 

๒๕๓๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต+นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถานพยาบาลสัตว�”๒ หมายความว8า สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะซ่ึงจัดไว+เพ่ือ

การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�ตามกฎหมายว8าด+วยวิชาชีพการสัตวแพทย� โดยกระทําเป0นปกติ
ธุระไม8ว8าจะได+รับประโยชน�ตอบแทนหรือไม8 

“สัตว�ปCวย” หมายความว8า สัตว�ท่ีจัดให+เข+ารับบริการในสถานพยาบาลสัตว� 
“ท่ีพักสัตว�ปCวย” หมายความว8า กรง คอก หรือท่ีสําหรับใช+กักสัตว�ปCวย 
“เจ+าของสัตว�” หมายความรวมถึงผู+เลี้ยงหรือผู+ครอบครองสัตว�ด+วย 
“ผู+รับอนุญาต” หมายความว8า ผู+ได+รับใบอนุญาตให+ตั้งสถานพยาบาลสัตว� 
“ผู+ดําเนินการ” หมายความว8า ผู+ได+รับใบอนุญาตให+ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว� 
“ผู+ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�”๓ หมายความว8า ผู+ได+รับใบอนุญาตเป0นผู+

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�ตามกฎหมายว8าด+วยวิชาชีพการสัตวแพทย� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๐๗ ตอนท่ี ๒๑๔/ฉบับพิเศษ หน+า ๑/๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๓ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว8า “สถานพยาบาลสัตว�” แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

สัตว� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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“พนักงานเจ+าหน+าท่ี” หมายความว8า ผู+ ซ่ึงรัฐมนตรีแต8งต้ังให+ปฏิบั ติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ผู+อนุญาต” หมายความว8า อธิบดีหรือผู+ซ่ึงอธิบดีมอบหมายให+เป0นผู+มีอํานาจออก
ใบอนุญาต 

“อธิบดี” หมายความว8า อธิบดีกรมปศุสัตว� 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีผู+รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔๔  พระราชบัญญัตินี้มิให+ใช+บังคับแก8สถานพยาบาลสัตว�ซ่ึงดําเนินการโดย

กระทรวง ทบวง กรม องค�กรปกครองส8วนท+องถ่ิน สถาบันการศึกษาของรัฐ หน8วยงานอ่ืนของรัฐ 
สภากาชาดไทยและสถานพยาบาลสัตว�อ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สถานพยาบาลสัตว�ท่ีได+รับยกเว+นตามวรรคหนึ่งต+องมีลักษณะของสถานพยาบาล
สัตว�และลักษณะการให+บริการ เครื่องมือ เครื่องใช+ ยา และเวชภัณฑ�ท่ีจําเป0น และจํานวนผู+ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย�ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕  ให+ รัฐมนตรีว8าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให+มีอํานาจแต8งต้ังพนักงานเจ+าหน+าท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดค8าธรรมเนียมไม8
เกินอัตราท+ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว+นค8าธรรมเนียมและกําหนดกิจการอ่ืนกับออกประกาศ  ท้ังนี้ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือได+ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล+วให+ใช+บังคับได+ 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ังและการดําเนินการสถานพยาบาลสัตว� 

   
 

มาตรา ๖๕  สถานพยาบาลสัตว�มี ๒ ประเภท ดังต8อไปนี้ 
(๑) สถานพยาบาลสัตว�ประเภทท่ีไม8มีท่ีพักสัตว�ปCวยไว+ค+างคืน 
(๒) สถานพยาบาลสัตว�ประเภทท่ีมีท่ีพักสัตว�ปCวยไว+ค+างคืน 
ลักษณะของสถานพยาบาลสัตว�และลักษณะการให+บริการของสถานพยาบาลสัตว�

แต8ละประเภทตามวรรคหนึ่ง ให+เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗  ห+ามมิให+ผู+ใดจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว� เว+นแต8จะได+รับใบอนุญาตจากผู+

อนุญาต 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให+เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
                                                                                                                                            

๓ มาตรา ๓ นิยามคําว8า “ผู+ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�” แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔ มาตรา ๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕ มาตรา ๖ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ใบอนุญาตนั้นจะกําหนดสาขาและชั้นของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�*และ
จะกําหนดระเบียบท่ีผู+รับอนุญาตต+องปฏิบัติไว+ด+วยก็ได+ 

 
มาตรา ๘๖  ผู+ขออนุญาตจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว�ต+องมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะ

ต+องห+าม ดังต8อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ 

(ก) มีอายุไม8ต่ํากว8ายี่สิบป1บริบูรณ� 
(ข) มีถ่ินท่ีอยู8ในประเทศไทย 

(๒) ลักษณะต+องห+าม 
(ก) เป0นผู+เคยได+รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุก เว+นแต8พ+นโทษ

มาแล+วไม8น+อยกว8าห+าป1 หรือเป0นโทษสําหรับความผิดท่ีได+กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(ข) เป0นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟ3SนเฟTอนไม8สมประกอบ 
(ค) เป0นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(ง) เป0นบุคคลล+มละลาย 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป0นผู+ขออนุญาต ผู+จัดการหรือผู+แทนของนิติบุคคลนั้นต+องมี
คุณสมบัติและไม8มีลักษณะต+องห+ามตามวรรคหนึ่งด+วย 

 
มาตรา ๘/๑๗  ผู+ใดประสงค�จะจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว� ให+เสนอแผนงานการจัดต้ัง

สถานพยาบาลสัตว�ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๘/๒๘  ผู+อนุญาตจะออกใบอนุญาตให+ผู+ขออนุญาตได+ เม่ือปรากฏว8าผู+ขอ

อนุญาต 
(๑) มีแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว�ท่ีได+รับอนุมัติแล+ว 
(๒) มีลักษณะของสถานพยาบาลสัตว�และลักษณะการให+บริการของสถานพยาบาล

สัตว�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 
(๓) มีเครื่องมือ เครื่องใช+ ยา และเวชภัณฑ�ท่ีจําเป0นประจําสถานพยาบาลสัตว�นั้น

อย8างเพียงพอตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) มีผู+ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�สําหรับสถานพยาบาลสัตว�ตามสาขา ชั้น และ

จํานวนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๕) มีชื่อสถานพยาบาลสัตว�ตามหลักเกณฑ�ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๙  ห+ามมิให+ผู+ใดเป0นผู+ ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว� เว+นแต8จะได+รับ

ใบอนุญาตจากผู+อนุญาต 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให+เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
                                                 

๖ มาตรา ๘ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗ มาตรา ๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘ มาตรา ๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ใบอนุญาตนั้นจะกําหนดสาขาและชั้นของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�*และ
จะกําหนดระเบียบท่ีผู+ดําเนินการต+องปฏิบัติไว+ด+วยก็ได+ 

 
มาตรา ๑๐  ผู+อนุญาตจะออกใบอนุญาตให+ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว�ได+ต8อเม่ือ

ปรากฏว8าผู+ขออนุญาต 
(๑) เป0นผู+ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�* 
(๒) ไม8เป0นผู+ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว�เป0นจํานวนสองแห8งอยู8แล+ว แต8ในกรณีท่ี

เป0นผู+ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว�ประเภทท่ีมีท่ีพักสัตว�ปCวยไว+ค+างคืนอยู8แล+วหนึ่งแห8ง จะอนุญาตให+
เป0นผู+ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว�ประเภทท่ีมีท่ีพักสัตว�ปCวยไว+ค+างคืนอีกไม8ได+ เว+นแต8จะอนุญาตให+
เป0นผู+ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว�ประเภทท่ีไม8มีท่ีพักสัตว�ปCวยไว+ค+างคืน และ 

(๓) เป0นผู+ท่ีสามารถควบคุมดูแลกิจการของสถานพยาบาลสัตว�นั้นได+โดยใกล+ชิด 
 
มาตรา ๑๑  ผู+รับอนุญาต ผู+ดําเนินการ และผู+ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�*ใน

สถานพยาบาลสัตว�นั้นจะเป0นบุคคลคนเดียวกันก็ได+ 
 
มาตรา ๑๒  การออกใบอนุญาตหรือการไม8ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗ หรือ

มาตรา ๙ ให+กระทําให+แล+วเสร็จภายในสี่สิบห+าวันนับแต8วันท่ีผู+อนุญาตได+รับคําขอท่ีมีรายละเอียด
ถูกต+องและครบถ+วนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีไม8ออกใบอนุญาต ให+ผู+อนุญาตแจ+งเป0นหนังสือให+ผู+ขอทราบภายในสิบห+า
วันนับแต8วันไม8อนุญาต 

 
มาตรา ๑๓  ใบอนุญาตตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ให+มีอายุสามป1 นับแต8วันท่ีออก

ใบอนุญาตนั้น ถ+าผู+รับใบอนุญาตประสงค�จะขอต8ออายุใบอนุญาตให+ยื่นคําขอเสียก8อนท่ีใบอนุญาตสิ้น
อายุ เม่ือได+ยื่นคําขอและชําระค8าธรรมเนียมการต8ออายุใบอนุญาตพร+อมกับการยื่นคําขอแล+ว ให+
ประกอบกิจการต8อไปได+จนกว8าผู+อนุญาตจะมีคําสั่งไม8อนุญาตให+ต8ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต8ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให+ต8ออายุใบอนุญาตให+เป0นไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีผู+อนุญาตมีคําสั่งไม8อนุญาตให+ต8ออายุใบอนุญาต ให+คืนค8าธรรมเนียมการต8อ
อายุใบอนุญาตให+แก8ผู+ขอต8ออายุใบอนุญาตตามส8วนโดยคํานวณเป0นรายเดือนนับแต8วันท่ีมีคําสั่งไม8
อนุญาตจนถึงวันสิ้นอายุของใบอนุญาตท่ีขอต8ออายุนั้น เว+นแต8ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ�คําสั่งไม8อนุญาต
ให+ต8ออายุใบอนุญาตและรัฐมนตรีได+มีคําสั่งอนุญาตให+ประกอบกิจการไปพลางก8อน ถ+ารัฐมนตรีมีคําสั่ง
ให+ยกอุทธรณ� ให+นับแต8วันท่ีมีคําสั่งให+ยกอุทธรณ� เศษของหนึ่งเดือนถ+าถึงสิบห+าวันหรือกว8านั้นให+
นับเป0นหนึ่งเดือนถ+าไม8ถึงสิบห+าวันให+ป3ดท้ิง 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีผู+อนุญาตไม8ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 

หรือไม8อนุญาตให+ต8ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ ผู+ขอรับใบอนุญาตหรือผู+ขอต8ออายุใบอนุญาตมี
สิทธิอุทธรณ�เป0นหนังสือต8อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได+รับหนังสือแจ+งการไม8ออก
ใบอนุญาตหรือไม8อนุญาตให+ต8ออายุใบอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให+เป0นท่ีสุด 
ในกรณีท่ีผู+อนุญาตไม8อนุญาตให+ต8ออายุใบอนุญาต ก8อนท่ีรัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณ�ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตให+ประกอบกิจการไปพลางก8อนได+ เม่ือผู+ขอต8ออายุ
ใบอนุญาตร+องขอ 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีใบอนุญาตตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ชํารุดสูญหาย หรือถูก

ทําลายในสาระสําคัญ ให+ผู+รับอนุญาตแจ+งต8อผู+อนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต8วันท่ีได+ทราบการชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายดังกล8าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให+ เป0นไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๒ 

การควบคุมสถานพยาบาลสัตว� 
   

 
มาตรา ๑๖๙  ผู+รับอนุญาตต+องแสดงรายละเอียดดังต8อไปนี้ ไว+ในท่ีเปUดเผยและเห็น

ได+ง8าย ณ สถานพยาบาลสัตว�นั้น 
(๑) ชื่อสถานพยาบาลสัตว� 
(๒) ชื่อและรายละเอียดเก่ียวกับผู+ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�ในสถานพยาบาล

สัตว� 
(๓) รายการอัตราค8ารักษาพยาบาลและค8าบริการ 
ลักษณะและรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให+เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๗  ผู+รับอนุญาตต+องแสดงใบอนุญาตให+ ต้ังสถานพยาบาลสัตว� และ

ใบอนุญาตให+ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว� ไว+ในท่ีเปUดเผยและเห็นได+ง8าย ณ สถานพยาบาลสัตว�นั้น 
 
มาตรา ๑๘  ห+ามมิให+ผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการโฆษณาหรือประกาศ หรือยอมให+

ผู+อ่ืนโฆษณาหรือประกาศด+วยประการใด ๆ ซ่ึงชื่อ ท่ีต้ัง หรือกิจการของสถานพยาบาลสัตว� คุณวุฒิ
หรือความสามารถของผู+ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�* เพ่ือชักชวนให+นําสัตว�ปCวยมารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลสัตว�ของตน โดยใช+ข+อความเกินความจริง หรือน8าจะก8อให+เกิดความ
เข+าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

 
มาตรา ๑๙  ห+ ามมิให+ ผู+ รับอนุญาตเปลี่ ยนแปลงการประกอบกิจการของ

สถานพยาบาลสัตว�ให+แตกต8างไปจากท่ีระบุไว+ในใบอนุญาต หรือดัดแปลงต8อเติมอาคารสถานพยาบาล

                                                 
๙ มาตรา ๑๖ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สัตว�ให+เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือก8อสร+างอาคารข้ึนใหม8 เพ่ือใช+ในกิจการสถานพยาบาลสัตว� เว+นแต8
จะได+รับอนุญาตจากผู+อนุญาต 

 
มาตรา ๒๐  การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลสัตว�และการเปลี่ยนตัวผู+ดําเนินการ จะ

กระทําได+ต8อเม่ือได+รับอนุญาตจากผู+อนุญาต 
 
มาตรา ๒๑  การย+ายสถานพยาบาลสัตว�ไปจัดต้ัง ณ ท่ีอ่ืนนอกจากท่ีท่ีกําหนดไว+ใน

ใบอนุญาต จะกระทําได+ต8อเม่ือได+รับอนุญาตจากผู+อนุญาต ในกรณีเช8นนี้ให+ดําเนินการเสมือนผู+ขอ
อนุญาตจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว�ใหม8 

 
มาตรา ๒๑/๑๑๐  ผู+รับอนุญาตผู+ใดประสงค�จะโอนใบอนุญาตให+ต้ังสถานพยาบาล

สัตว�ให+แก8บุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๘ ให+ผู+รับอนุญาตแจ+งเป0น
หนังสือต8อผู+อนุญาตและให+กระทําได+เม่ือได+รับอนุญาตจากผู+อนุญาต 

การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให+เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑/๒๑๑  ในกรณีท่ีผู+รับอนุญาตตายและทายาทหรือผู+ท่ีได+รับความยินยอม

จากทายาทแสดงความจํานงต8อผู+อนุญาตภายในเก+าสิบวันนับแต8วันท่ีผู+รับอนุญาตตาย เพ่ือขอ
ประกอบกิจการท่ีผู+ตายได+รับอนุญาตนั้นต8อไป เม่ือผู+อนุญาตตรวจสอบแล+วว8าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติ
และไม8มีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๘ ให+ผู+แสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการต8อไปได+จนกว8า
ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ในกรณีเช8นนี้ให+ถือว8าผู+แสดงความจํานงเป0นผู+รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
นับแต8วันท่ีผู+รับอนุญาตตาย 

การแสดงความจํานงตามวรรคหนึ่ง ให+เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ผู+รับอนุญาตผู+ใดประสงค�จะเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว� ต+องแจ+งเป0น

หนังสือและจัดทํารายงานท่ีจะปฏิบัติเก่ียวกับสัตว�ปCวยส8งให+ผู+อนุญาตทราบล8วงหน+าไม8น+อยกว8าสิบห+า
วัน 

เม่ือได+รับแจ+งตามวรรคหนึ่ง ผู+อนุญาตจะสั่งให+ผู+รับอนุญาตปฏิบัติการอย8างใดอย8าง
หนึ่งก8อนเลิกกิจการก็ได+ 

 
มาตรา ๒๓  ผู+ดําเนินการต+องดูแลมิให+บุคคลซ่ึงมิใช8เป0นผู+ประกอบวิชาชีพการสัตว

แพทย�*ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�*ในสถานพยาบาลสัตว�ซ่ึงตนเป0นผู+ดําเนินการและมิให+มีการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�*ผิดสาขาหรือชั้นตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตให+ตั้งสถานพยาบาลสัตว� 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๑ มาตรา ๒๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๔  ผู+ดําเนินการต+องดูแลมิให+มีการรับสัตว�ปCวยไว+ค+างคืนเกินจํานวนท่ีพัก
สัตว�ปCวยตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตให+ตั้งสถานพยาบาลสัตว� เว+นแต8ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงหากไม8รับไว+อาจ
เกิดอันตรายแก8สัตว�ปCวย 

 
มาตรา ๒๕  ผู+ดําเนินการต+องดูแลสถานพยาบาลสัตว�ให+สะอาดเรียบร+อย ปลอดภัย 

และมีลักษณะอันเหมาะสมแก8การใช+เป0นสถานพยาบาลสัตว� 
 
มาตรา ๒๖  ผู+ดําเนินการต+องจัดให+มีผู+ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�*ตามสาขา ชั้น 

และจํานวนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาอยู8ประจําสถานพยาบาลสัตว�ตลอดเวลา
ทําการ 

 
มาตรา ๒๗  ผู+ดําเนินการต+องจัดให+มีเครื่องมือ เครื่องใช+ ยา และเวชภัณฑ�ท่ีจําเป0น

สําหรับสถานพยาบาลสัตว�ให+เพียงพออยู8เสมอ 
 
มาตรา ๒๘  ผู+ดําเนินการต+องจัดให+มีหลักฐานเก่ียวกับผู+ประกอบวิชาชีพการสัตว

แพทย�*และสัตว�ปCวยกับเอกสารท่ีเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสัตว�ตามท่ีอธิบดีกําหนด และต+องเก็บ
รักษาไว+ให+อยู8ในสภาพท่ีตรวจสอบได+ไม8น+อยกว8าสองป1นับแต8วันจัดทํา 

 
มาตรา ๒๙  ผู+ดําเนินการมีหน+าท่ีจัดทําสถิติสัตว�ปCวยจากหลักฐานการบําบัดโรคสัตว�

ยื่นต8อพนักงานเจ+าหน+าท่ีตามแบบและระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับผู+ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�*

ในสถานพยาบาลสัตว� ผู+ดําเนินการต+องแจ+งเป0นหนังสือให+ผู+อนุญาตทราบ ภายในสิบห+าวันนับแต8วันท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 
มาตรา ๓๑  ถ+าผู+ดําเนินการพ+นจากหน+าท่ีหรือไม8สามารถปฏิบัติหน+าท่ีได+เกินเจ็ดวัน 

ผู+ดําเนินการหรือผู+รับอนุญาตต+องมอบหมายให+ผู+ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�*ผู+มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๐ ดําเนินการแทน ในกรณีเช8นว8านี้ให+ผู+ดําเนินการแทนหรือผู+รับอนุญาตแจ+งเป0นหนังสือให+ผู+
อนุญาตทราบภายในสิบห+าวันนับแต8วันท่ีให+ดําเนินการแทน 

ผู+ ดําเนินการแทนตามวรรคหนึ่ ง มีหน+าท่ีและความรับผิดชอบเช8นเดียวกับ
ผู+ดําเนินการ 

 
หมวด ๓ 

พนักงานเจ+าหน+าท่ี 
   

 
มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน+าท่ี ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีมีอํานาจดังต8อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) เข+าไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะท่ีพนักงานเจ+าหน+าท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว8าจะ
เป0นสถานพยาบาลสัตว�ท่ีไม8ได+รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เข+าไปในสถานพยาบาลสัตว�ในระหว8างเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให+
การเป0นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) มีหนังสือเรียกผู+รับอนุญาต ผู+ดําเนินการ ผู+ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�*ใน
สถานพยาบาลสัตว� หรือเจ+าหน+าท่ีของสถานพยาบาลสัตว� มาให+ถ+อยคําหรือชี้แจงหรือให+ส8งเอกสาร
หรือหลักฐานท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือประโยชน�แก8การดําเนินคดี 

(๔ ) ยึดหรืออายัด เอกสารหรือสิ่ งของท่ี เก่ียวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้เพ่ือเป0นหลักฐานในการดําเนินคดี 

 
มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติหน+าท่ีของพนักงานเจ+าหน+าท่ีตามมาตรา ๓๒ ให+ผู+รับ

อนุญาต ผู+ดําเนินการ ผู+ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�*ในสถานพยาบาลสัตว� และผู+มีหน+าท่ีเก่ียวข+อง
กับสถานพยาบาลสัตว�นั้น อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๓๔  ในการปฏิบัติหน+าท่ี พนักงานเจ+าหน+าท่ีต+องแสดงบัตรประจําตัว

พนักงานเจ+าหน+าท่ีเม่ือบุคคลท่ีเก่ียวข+องร+องขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ+าหน+าท่ีให+เป0นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให+ผู+อนุญาตและพนักงาน

เจ+าหน+าท่ีเป0นเจ+าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
การปUดสถานพยาบาลสัตว�และการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๓๖  เม่ือปรากฏว8าผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการปฏิบัติการไม8ถูกต+องตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ+าหน+าท่ีมีอํานาจ
ออกคําสั่งเป0นหนังสือให+ผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการแล+วแต8กรณี ปฏิบัติการให+ถูกต+องภายในเวลาท่ี
เห็นสมควร แต8ท้ังนี้ไม8เป0นเหตุลบล+างความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๗  ผู+อนุญาตมีอํานาจสั่งปUดสถานพยาบาลสัตว�เป0นการชั่วคราว เม่ือ

ปรากฏว8าผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการ 
(๑) ไม8ปฏิบัติการตามท่ีพนักงานเจ+าหน+าท่ีได+มีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ 
(๒) ฝCาฝTนหรือไม8ปฏิบัติการให+ถูกต+องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือ

ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต8สองครั้งข้ึนไป หรือ 
(๓) ต+องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว8าได+กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
คําสั่งปUดสถานพยาบาลสัตว�ตามวรรคหนึ่ งให+ มี กําหนดเวลาตามท่ีผู+อนุญาต

เห็นสมควร แต8ครั้งหนึ่งต+องไม8เกินสามสิบวันนับแต8วันท่ีแจ+งให+ผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แล+วแต8กรณี แต8ผู+อนุญาตจะเพิกถอนคําสั่งปUดสถานพยาบาลสัตว�ก8อนครบกําหนดเวลาก็ได+ เม่ือได+มี
การปฏิบัติถูกต+องตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต+องห+ามตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แล+วแต8กรณี หรือมีกรณีตามมาตรา ๓๗ (๑) (๒) หรือ (๓) 
และผู+อนุญาตเห็นว8าเป0นการร+ายแรงอันอาจมีผลกระทบกระเทือนต8อการรักษาพยาบาลสัตว� ผู+
อนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู+นั้นได+ 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีผู+อนุญาตมีคําสั่งให+ปUดสถานพยาบาลสัตว�ตามมาตรา ๓๗ 

หรือให+เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ให+ผู+อนุญาตมีหนังสือแจ+งพร+อมกับส8งคําสั่งไปยังผู+รับ
อนุญาตหรือผู+ดําเนินการ แล+วแต8กรณี 

หนังสือแจ+งตามวรรคหนึ่งต+องกําหนดให+ผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการจัดทํารายงาน
ท่ีจะปฏิบัติเก่ียวกับสัตว�ปCวย ส8งให+ผู+อนุญาตทราบโดยเร็ว เพ่ือผู+อนุญาตจะสั่งการให+ผู+รับอนุญาตหรือ
ผู+ดําเนินการจัดการอย8างใดอย8างหนึ่งเก่ียวกับสัตว�ปCวยนั้น 

ถ+าไม8พบตัวผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการ หรือผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการไม8
ยอมรับคําสั่งดังกล8าว ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีปUดคําสั่งไว+ในท่ีเปUดเผย ณ สถานพยาบาลสัตว� และให+ถือ
ว8าผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการนั้นได+รับทราบคําสั่งแล+วต้ังแต8วันท่ีได+ปUดคําสั่ง 

คําสั่งของผู+อนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาในหนังสือพิมพ�หรือโดยวิธีอ่ืนใดอีกด+วย
ก็ได+ 

 
มาตรา ๔๐  ห+ามมิให+ผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการท่ีถูกสั่งปUดสถานพยาบาลสัตว�

เป0นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๗ หรือท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลสัตว�นับแต8วันท่ีทราบคําสั่งให+ปUดสถานพยาบาลสัตว�เป0นการชั่วคราวหรือคําสั่งให+เพิก
ถอนใบอนุญาต แล+วแต8กรณี 

 
มาตรา ๔๑  ผู+ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล+ว จะขอรับใบอนุญาตใหม8อีกไม8ได+จนกว8า

จะพ+นกําหนดหนึ่งป1นับแต8วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๒  คําสั่งของผู+อนุญาตท่ีได+สั่งตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ผู+รับอนุญาต

หรือผู+ดําเนินการ แล+วแต8กรณี มีสิทธิอุทธรณ�เป0นหนังสือต8อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ี
ทราบคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให+เป0นท่ีสุด 
การอุทธรณ�คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ไม8เป0นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้น 

 
หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๓  ผู+ใดฝCาฝTนมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ต+องระวางโทษ
จําคุกไม8เกินสามป1 หรือปรับไม8เกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของท่ี
ใช+ในการดําเนินการสถานพยาบาลสัตว�ด+วยก็ได+ 

 
มาตรา ๔๔  ผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการผู+ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๙ วรรคสอง 
ต+องระวางโทษปรับไม8เกินสามพันบาท 

 
มาตรา ๔๕  ผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการผู+ใดฝCาฝTนมาตรา ๑๘ ต+องระวางโทษปรับ

ไม8เกินห+าพันบาท 
 
มาตรา ๔๖  ผู+รับอนุญาตผู+ใดฝCาฝTนมาตรา ๑๙ ต+องระวางโทษปรับไม8เกินหนึ่งหม่ืน

บาท 
 
มาตรา ๔๗  ผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการผู+ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา 

๒๓ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหนึ่งป1 หรือปรับไม8เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๘  ผู+ใดขัดขวางการปฏิบัติหน+าท่ีของพนักงานเจ+าหน+าท่ีตามมาตรา ๓๒ 

(๑) (๒) หรือ (๔) หรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ (๓) ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินสามเดือน หรือปรับไม8
เกินสามพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๙  ผู+ใดไม8อํานวยความสะดวกตามสมควรแก8พนักงานเจ+าหน+าท่ีในการ

ปฏิบัติการตามหน+าท่ีตามมาตรา ๓๓ ต+องระวางโทษปรับไม8เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๕๐  ผู+รับอนุญาตหรือผู+ดําเนินการผู+ใดฝCาฝTนมาตรา ๔๐ ต+องระวางโทษ

จําคุกไม8เกินสามป1 หรือปรับไม8เกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีมีโทษปรับสถานเดียวให+ผู+

อนุญาตหรือผู+ซ่ึงผู+อนุญาตมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผู+ต+องหาได+ เม่ือผู+ต+องหาได+ชําระ
ค8าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล+ว ให+ถือว8าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๒  ผู+ใดจัดต้ังหรือดําเนินการสถานพยาบาลสัตว�อยู8ในวันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ ใช+ บังคับ ให+ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให+ ต้ังสถานพยาบาลสัตว�หรือใบอนุญาตให+ ดําเนินการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สถานพยาบาลสัตว� แล+วแต8กรณี ภายในหนึ่งร+อยยี่สิบวันนับแต8วันท่ีกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๕ 
มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ใช+บังคับ ภายในกําหนดเวลาดังกล8าวนี้ ให+ผู+นั้นประกอบกิจการไปพลางก8อน
ได+ แต8ถ+าผู+อนุญาตมีคําสั่งไม8อนุญาตให+ถือว8าผู+นั้นไม8มีสิทธิประกอบกิจการต้ังแต8วันท่ีทราบคําสั่ง 

 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค8าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตให+ตั้งสถานพยาบาลสัตว� 

ประเภทท่ีไม8มีท่ีพักสัตว�ปCวยไว+ค+างคืน ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตให+ตั้งสถานพยาบาลสัตว� 

ประเภทท่ีมีท่ีพักสัตว�ปCวยไว+ค+างคืน 
(ก) จํานวนไม8เกิน ๑๐ ท่ี ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บาท 
(ข) จํานวนเกิน ๑๐ ท่ี ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ค8าต8ออายุใบอนุญาตให+ตั้งสถานพยาบาลสัตว� 
ประเภทท่ีไม8มีท่ีพักสัตว�ปCวยไว+ค+างคืน 
ให+เก็บเท8ากับอัตราค8าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ตาม (๑) 

(๔) ค8าต8ออายุใบอนุญาตให+ตั้งสถานพยาบาลสัตว� 
ประเภทท่ีมีท่ีพักสัตว�ปCวยไว+ค+างคืน 
ให+เก็บเท8ากับอัตราค8าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ตาม (๒) 

(๕) ใบอนุญาตให+ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว� 
ประเภทท่ีไม8มีท่ีพักสัตว�ปCวยไว+ค+างคืน ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๖) ใบอนุญาตให+ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว� 
ประเภทท่ีมีท่ีพักสัตว�ปCวยไว+ค+างคืน ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท 

(๗) ค8าต8ออายุใบอนุญาตให+ดําเนินการ 
สถานพยาบาลสัตว�ประเภทท่ีไม8มีท่ีพัก 
สัตว�ปCวยไว+ค+างคืน ให+เก็บเท8ากับอัตรา 
ค8าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม (๕) 

(๘) ค8าต8ออายุใบอนุญาตให+ดําเนินการ 
สถานพยาบาลสัตว�ประเภทท่ีมีท่ีพัก 
สัตว�ปCวยไว+ค+างคืน ให+เก็บเท8ากับอัตรา 
ค8าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม (๖) 

(๙) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในป3จจุบันนี้มีการจัดต้ังและ
ดําเนินกิจการสถานพยาบาลสัตว�มากข้ึน และมีการโฆษณาท่ีอาจทําให+ประชาชนหลงเข+าใจผิดว8า
สถานพยาบาลสัตว�นั้น มีสัตวแพทย�ผู+เชี่ยวชาญเป0นผู+ประกอบการบําบัดโรคสัตว� ท้ังในทางอายุรกรรม 
ศัลยกรรมและสูติกรรม ตลอดจนการฉีดวัคซีนป\องกันโรคสัตว�ต8าง ๆ โดยใช+ชื่อว8าสัตวแพทย�คลินิก 
คลินิกรักษาสัตว�  หรือโรงพยาบาลสัตว�  ท้ั ง ๆ ท่ีสถานท่ีนั้ นไม8 มีสัตวแพทย�ปริญญาประจํา
สถานพยาบาลสัตว�เหล8านั้น หรือจัดให+ มีผู+ ท่ี ไม8 มีใบอนุญาตประกอบการบําบัดโรคสัตว�เป0น
ผู+ประกอบการบําบัดโรคสัตว� จนเป0นเหตุให+เจ+าของสัตว�หลงเชื่อในคําชักชวนโฆษณาอันไม8เป0นความ
จริง  นอกจากนั้นสถานท่ีดังกล8าวบางแห8งไม8เหมาะสมท่ีจะต้ังเป0นสถานพยาบาลสัตว� เนื่องจากโรค
สัตว�บางชนิดสามารถติดต8อถึงคนได+ อันเป0นอันตรายต8อเจ+าของสัตว�และผู+ท่ีอยู8ใกล+ชิดกับสัตว�ท่ีปCวยทํา
ให+เกิดความเสียหายแก8เจ+าของสัตว� และสถานพยาบาลสัตว�ก็ไม8ถูกสุขลักษณะและขาดผู+ประกอบการ
บําบัดโรคสัตว� สมควรท่ีจะควบคุมการจัดต้ังและการดําเนินกิจการสถานพยาบาลสัตว�  จึงจําเป0นต+อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
       
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๑๒ 
 

*มาตรา ๕  ให+แก+ไขคําว8า “ผู+ประกอบการบําบัดโรคสัตว�” และคําว8า “ประกอบการ
บําบัดโรคสัตว�” ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� พ.ศ. ๒๕๓๓ เป0นคําว8า “ผู+ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย�” และ “ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�” ทุกแห8ง 
 

มาตรา ๑๒  ให+ยกเลิกอัตราค8าธรรมเนียมท+ายพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และให+ใช+อัตราค8าธรรมเนียมท+ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๑๓  ให+สถานพยาบาลสัตว�ซ่ึงดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค�กร

ปกครองส8วนท+องถ่ิน สถาบันการศึกษาของรัฐ หน8วยงานอ่ืนของรัฐ สภากาชาดไทย และ
สถานพยาบาลสัตว�อ่ืน ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนด ท่ีได+เปUดดําเนินการอยู8ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช+บังคับ ดําเนินการให+เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดภายใน
หนึ่งป1 

 
มาตรา ๑๔  บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญั ติ

สถานพยาบาลสัตว� พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีใช+บังคับอยู8ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ ให+ยังคงใช+บังคับได+
ต8อไปเพียงเท8าท่ีไม8ขัดหรือแย+งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว8าจะมีกฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให+ดําเนินการให+แล+ว
เสร็จภายในหนึ่งป1นับแต8วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ หากไม8สามารถดําเนินการได+ให+รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลท่ีไม8อาจดําเนินการได+ต8อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

                                                 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๗ ก/หน+า ๑๔/๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๕  ในระหว8างท่ียังมิได+ออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห8ง

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว� พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให+ผู+อนุญาต
พิจารณากําหนดลักษณะการให+บริการของสถานพยาบาลสัตว�ได+เท8าท่ีจําเป0น 

 
มาตรา ๑๖  ให+รัฐมนตรีว8าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
สัตว� พ.ศ. ๒๕๓๓ ไม8ใช+บังคับกับสถานพยาบาลสัตว�ของราชการ องค�การของรัฐ สภากาชาดไทย และ
สถานพยาบาลสัตว�อ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนด จึงทําให+มีมาตรฐานแตกต8างจากสถานพยาบาล
สัตว�ของเอกชน  ดังนั้น เพ่ือประโยชน�ในการควบคุมสถานพยาบาลสัตว�ท้ังสองประเภทให+มีมาตรฐาน
เดียวกัน สมควรแก+ไขกฎหมายว8าด+วยสถานพยาบาลสัตว�โดยให+รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขสําหรับสถานพยาบาลสัตว�ท่ีได+รับการยกเว+นดังกล8าวด+วย ประกอบกับสมควร
กําหนดข้ันตอนในการขออนุญาตจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว�ให+ต+องเสนอขออนุมัติแผนงานการจัดต้ัง
สถานพยาบาลสัตว�ก8อนขอรับใบอนุญาต และเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับการโอนใบอนุญาตและการ
แสดงความจํานงเพ่ือขอประกอบกิจการต8อไปในกรณีท่ีผู+รับอนุญาตตาย รวมท้ังปรับปรุงอัตรา
ค8าธรรมเนียมท+ายพระราชบัญญัติให+สอดคล+องกับสภาพเศรษฐกิจในป3จจุบัน  จึงจําเป0นต+องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชพงษ�/ผู+จัดทํา 
๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 


