
           เอกสารการขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตใหต้ั้งและด าเนินการสถานพยาบาลสตัว ์

๑.  สถานพยาบาลสตัว์ ช่ือ (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………..….. 
     ต้ังอยู่เลขที่ ........................ หมู่ …….…… ซอย ………................................ ถนน ……….…………… 
     แขวง/ต าบล………………………….เขต/อ าเภอ……………………………….จังหวัด……………………… 
     รหัสไปรษณีย์……………เวลาท าการ…………………….โทร……………………มือถือ………………………  
๒.  ช่ือผู้ขอตั้ง .…………….................................................................................................................. 
๓.  ช่ือผู้ขอด าเนินการ .......................................................................................................... ............... 
๔.  หลักฐานเอกสารประกอบการย่ืนขอใบอนุญาต 

     ๔.๑ ใบอนุญาตให้ต้ังและด าเนินการสถานพยาบาลสตัว์ (ฉบับเดิมที่หมดอายุ) 
๔.๒ ค าขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งและด าเนินการสถานพยาบาลสตัว์ (แบบ สส.๕) 
๔.๓ รูปถ่าย ๔ x ๕  ซ.ม. ๓  รูป (แต่งกายสภุาพ และถ่ายก่อนวันยื่นไม่เกนิ ๖ เดือน) 
๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
๔.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๔.๖  เอกสารแสดงสทิธใินอาคาร (   สญัญาเช่า   โฉนดที่ดิน   หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร) 
๔.๗  ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)  
๔.๘  แผนที่แสดงที่ต้ังสถานพยาลสัตว์ (แบบ ๑/๑) 

     ๔.๙  แผนผังแสดงการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารสถานพยาบาลสตัว์ (แบบ ๑/๒) 
๔.๑๐ รายช่ือ  เวลาท าการ  ของผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ทุกคน (แบบ๑/๓) 
๔.๑๑ หนังสอืแสดงความจ านงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ในสถานพยาบาลสตัว์ทุกคน(แบบ ๑/๔ )   
๔.๑๒ วัน-เวลา ปฏบัิติงานในสถานพยาบาลสตัว์ของผู้ด าเนินการ (แบบ ๒/๑)  

๕. ส าเนาใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ทุกคน  (จ านวน ………………… ฉบับ ) 
๕.๑ ช่ือ...............................................เลขที่ใบอนุญาต...............................หมดอายุ....................... 
๕.๒ ช่ือ...............................................เลขที่ใบอนุญาต...............................หมดอายุ....................... 
๕.๓ ช่ือ...............................................เลขที่ใบอนุญาต...............................หมดอายุ....................... 
๕.๔ ช่ือ...............................................เลขที่ใบอนุญาต................................หมดอายุ...................... 

 
 
 
                                                                                       ……………………………… 
                                                                                               ( ..……………………………….. ) 
                                                                                                      ผู้ขอตั้งสถานพยาบาลสตัว์  

รบัที่…………..………. 
วนัที…่………..………. 
เวลา………..………… 



 

      ใหต้ั้งสถานพยาบาลสตัว ์
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
     ใหด้ าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์
          

เขียนที่.................................................... 

วันที่.................เดือน...........................พ.ศ......................  
ข้าพเจ้า......................................................อายุ.................ปี  สญัชาติ........................................ 

อยู่บ้านเลขที่...............ตรอก/ซอย.................................ถนน................................................................. 
ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท.์........................................... 
   เป็นผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสตัว์     ที่ไม่มีที่พักสตัว์ป่วยไว้ค้างคืน 

              เป็นผู้รับอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสตัว์     ที่มีที่พักสตัว์ป่วยไว้ค้างคืน    จ านวน................................. 

เพ่ือประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์  ช้ัน.........................สาขา................................................................... 
ช่ือสถานพยาบาลสตัว์........................................................................................................................... 
ต้ังอยู่เลขที่.........................ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด......................................... 
โทรศัพท.์........................................ 
ตามใบอนุญาตเลขที่............................................. 
ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว เพ่ือใช้ต่อไป 
 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วยแล้ว คือ 

 (๑)      ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสตัว์            

                    ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสตัว์   
(๒)  รูปถ่าย ขนาด  ๔ x ๕  เซนติเมตร  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด าซ่ึงถ่ายก่อนวันยื่นค าขอไม่ 
        เกนิ  ๖ เดือน  จ านวน  ๒  รูป 
(๓)  ส าเนาบัตรประชาชน 
(๔)  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตตั้งและด าเนินการ 
(๕)  สมุดทะเบียนสถานพยาบาลสตัว์ 

(๖)  เอกสารอื่น ๆ  ( ถ้ามี ) 
 

(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูย้ืน่ค าขอ 
 
หมายเหตุ  ข้อความใดที่ต้องการ  ให้ท าเคร่ืองหมาย  x ลงในช่อง       น้ัน 

แบบ  สส. ๕ 



แบบ ๑ /๑  

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานพยาบาลสตัว ์
 
สถานพยาบาลสตัว์ ช่ือ............................................................................................. ............................. 
ตั้งอยู่เลขที่..........................หมู่…………….…ซอย................…………….ถนน……………………………… 
แขวง/ต าบล……………….…..………….เขต/อ าเภอ…………………………….จังหวัด………………………. 
รหัสไปรษณีย์……………………….โทร………………………………มือถือ………………………………………. 
 
สิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง....................................................................................................... ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ๑/๒ 
แผนผงัแสดงการแบ่งพื้ นทีใ่ชส้อยภายในอาคารสถานพยาบาลสตัว ์

 
               แผนผังแสดงการแบ่งพ้ืนที่ ใช้สอยภายในอาคารสถานพยาบาลสัตว์ ประกอบด้วย ส่วนพักรอ       
ห้องตรวจรักษา ห้องผ่าตัด ห้องเวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ ห้องเอกซเรย์ ห้องพักสัตว์ป่วย ห้องพักสัตวแพทย์             

เป็นต้น ให้แสดงทุกช้ัน ทุกอาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ๑/๓ 
 

รายช่ือและเวลาท าการของผูป้ระกอบวิชาชีพการสตัวแพทยทุ์กคน 
๑.  เวลาท าการของสถานพยาบาลสตัว์ 
 วัน…………………………………………………….………………………………………………….. 
 เวลา…………………………………………………………….………………………………………… 
๒. รายช่ือผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ 

๒.๑ ช่ือผู้ด าเนินการสถานพยาบาลสตัว์  …………………………........................................................ 
      วัน-เวลาท าการ……........................................................................................……………..... 
๒.๒ ช่ือผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ทุกคน 

๒.๒.๑ ช่ือ…………………..………………..วัน - เวลาท าการ……........………........………………. 
     ๒.๒.๒ ช่ือ………..…………………………..วัน - เวลาท าการ…………................…………………. 
    ๒.๒.๓ ช่ือ ……….…………………………..วัน – เวลาท าการ……………................……………… 
 ๒.๒.๔  ช่ือ …….……………………………..วัน – เวลาท าการ……………................………………. 
 ๒.๒.๕  ช่ือ..…………………………………..วัน – เวลาท าการ……………................………………. 
            ๒.๒.๖  ช่ือ ………………………….………..วัน – เวลาท าการ……………................………………. 
 ๒.๒.๗ ช่ือ ………………………….………..วัน – เวลาท าการ……………................……………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ๑/๔ 
 

หนงัสือแสดงความจ านง 
เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการสตัวแพทยใ์นสถานพยาบาลสตัว ์

 
เขียนที่ ………………………………… 

วันที่ ………..เดือน………….………..พ.ศ. …….. 
ข้าพเจ้า……………………………………………………………............……..……อายุ ………………ปี  
ที่อยู่……………หมู่…………ซอย....….…………..……ถนน…….……….……………แขวง/ต าบล………….… 
เขต/อ าเภอ……………...…….จังหวัด………...…………รหัสไปรษณีย์……..…..….......โทร.....……………… 
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์เลขที่…………………….............………………….......... 
ออกให้วันที่……………………………..........….หมดอายุวันที่…………………………………………………….. 
ขอแสดงความจ านงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ในสถานพยาบาลสตัว์ช่ือ……..........……………….…. 
ตั้งอยู่เลขที่………หมู่………ซอย...………………ถนน…………………………แขวง/ต าบล……………….….. 
เขต/อ าเภอ…………………...….จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย์………....…..โทร……………………….. 

  สถานพยาบาลสตัว์ ประเภทช้ันหน่ึงที่ไม่มีที่พักสตัว์ป่วย (๐๑)  

  สถานพยาบาลสตัว์ ประเภทช้ันหน่ึงที่มีที่พักสตัว์ป่วยไม่เกนิ ๑๐ ที่ (๐๒) 
  สถานพยาบาลสตัว์ ประเภทช้ันหน่ึงที่มีที่พักสตัว์ป่วยเกนิ ๑๐ ที่ (๐๓)  

  สถานพยาบาลสตัว์ ประเภทช้ันสอง (๐๔)  
เลขที่ใบอนุญาตตั้ง / ด าเนินการสถานพยาบาลสตัว์ ................................………………………………………         
ออกให้วันที่……………….………………............หมดอายุวันที่…………………………………………………... 

โดยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ในสถานพยาบาลสตัว์น้ี ต้ังแต่วันที่……….......…...ถึงวันที่……....…..... 

มีวันและเวลาท าการ ดังน้ี           วันจันทร์ เวลา……........……….....................….. 

  วันองัคาร  เวลา……….…………..................     วันพุธ เวลา ...........……..................……..………   

  วันพฤหัสบดี  เวลา…………..........…….......      วันศุกร์  เวลา …………. .…..…........................ 

  วันเสาร์เวลา …………………………............      วันอาทติย์ เวลา ……………............................ 
พร้อมน้ีได้แนบส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงช่ือ)…………………………………… 
(………………………………….) 

                  ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ 
 



แบบ ๒/๑  

วนั – เวลา ปฏิบติังานในสถานพยาบาลสตัว ์
ของผูด้ าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์

ช่ือผู้ด าเนินการ.........................................................อายุ...............................ปี  บ้านเลขที่.....................
หมู่……………ซอย……………….ถนน………………แขวง/ต าบล……………….เขต/อ าเภอ…………………
จังหวัด………………..รหัสไปรษณีย์………………….โทร…………………………มือถือ………………………. 
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์เลขที่ ..............ออกให้....................หมดอายุ................ 
ขอยืนยันว่าเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลสตัว์ ..................แห่ง  คือ 
สถานพยาบาลสตัวแ์ห่งที ่๑ ช่ือ .................……………………ประเภท…………….…………………......… 
ต้ังอยู่เลขที่.....................หมู่……………ซอย…………………..….ถนน……………………….……….....…… 
แขวง/ต าบล…………………………….เขต/อ าเภอ…………………………….จังหวัด……………………....… 
รหัสไปรษณีย์……………………….โทร……………………………มือถือ……………………………………….... 
เวลาท าการสถานพยาบาลสัตว์……………………………………………………………………………………... 
เลขที่ใบอนุญาตต้ังและด าเนินการสถานพยาบาลสตัว์ ...............ออกให้........................หมดอายุ.................... 
โดยมวัีนและเวลาท าการ ดังน้ี            วันจันทร์ เวลา……........……….....................….. 

  วันองัคาร  เวลา……….………….....................     วันพุธ เวลา ...........……..................……..………   

  วันพฤหัสบดี  เวลา…………..........……........       วันศุกร์  เวลา ……………...……......................... 

  วันเสาร์เวลา …………………………...............     วันอาทติย์ เวลา ……………................................ 
สถานพยาบาลสตัวแ์ห่งที ่๒  ช่ือ ..............……………………ประเภท.……………………………......……… 
อยู่เลขที่.......................หมู่………………ซอย…………………....….ถนน………………………………...…… 
แขวง/ต าบล………………………….เขต/อ าเภอ……………………………….จังหวัด……………………....… 
รหัสไปรษณีย์……………………….โทร……………………………มือถือ……………………………………….... 
เวลาท าการสถานพยาบาลสัตว์……………………………………………………………………………………... 
เลขที่ใบอนุญาตต้ังและด าเนินการสถานพยาบาลสตัว์ ..................ออกให้.....................หมดอายุ.................... 
โดยมวัีนและเวลาท าการ ดังน้ี             วันจันทร์ เวลา……........……….....................… 

  วันองัคาร  เวลา……….………….......................    วันพุธ เวลา ...........……..................……..………   

  วันพฤหัสบดี  เวลา…………...............……......      วันศุกร์  เวลา …………...…….......................... 

  วันเสาร์เวลา ………………………….................     วันอาทติย์ เวลา ……………................................ 
 

.................................................... 
(....................................................) 

ผู้ขอด าเนินการสถานพยาบาลสตัว์ 


