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พระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาลสัตว์  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เป็นปีที่  ๖๙  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๗” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “สถานพยาบาลสัตว์”  ในมาตรา  ๓  แห่ง

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ “สถานพยาบาลสัตว์”  หมายความว่า   สถานที่ รวมตลอดถึงยานพาหนะซ่ึงจัดไว้ 

เพื่อการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์  โดยกระทําเป็นปกติธุระ   
ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์”  ในมาตรา  ๓  
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ “ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์”    หมายความว่า   ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์” 

มาตรา ๕ ให้แก้ไขคําว่า  “ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์”  และคําว่า  “ประกอบการบําบัดโรคสัตว์”  
ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เป็นคําว่า  “ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์”  และ  
“ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์”  ทุกแห่ง 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลสัตว์ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง  
ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สภากาชาดไทย  
และสถานพยาบาลสัตว์อื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด  

สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์และลักษณะ
การให้บริการ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยา  และเวชภัณฑ์ที่จําเป็น  และจํานวนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖  สถานพยาบาลสัตว์มี  ๒  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทท่ีไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน 
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทท่ีมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน 
ลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์แต่ละประเภท

ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“มาตรา  ๘  ผู้ขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ 
 (ก) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์  
 (ข) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
(๒) ลักษณะต้องห้าม 
 (ก) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือเป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (ข) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
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 (ค) เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 (ง) เป็นบุคคลล้มละลาย 
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหน่ึงด้วย” 
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘/๑  และมาตรา  ๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
“มาตรา  ๘/๑  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์  ให้เสนอแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา  ๘/๒  ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตได้  เม่ือปรากฏว่าผู้ขออนุญาต 
(๑) มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
(๒) มีลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์เป็นไป

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖ 
(๓) มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยา และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลสัตว์นั้นอย่างเพียงพอ

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) มีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สําหรับสถานพยาบาลสัตว์ตามสาขา  ชั้น  และจํานวน 

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๕) มีชื่อสถานพยาบาลสัตว์ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด”   
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๖  ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้  ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานพยาบาลสัตว์นั้น 
(๑) ชื่อสถานพยาบาลสัตว์  
(๒) ชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ 
(๓) รายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ 
ลักษณะและรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด” 
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๑/๑  และมาตรา  ๒๑/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
“มาตรา  ๒๑/๑  ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ให้แก่บุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๘  ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต   
และให้กระทําได้เม่ือได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 
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การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๒๑/๒  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตายและทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาท 
แสดงความจํานงต่อผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย  เพื่อขอประกอบกิจการที่ผู้ตาย
ได้รับอนุญาตน้ันต่อไป  เม่ือผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วว่าบุคคลน้ันมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๘  ให้ผู้แสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตน้ันสิ้นอายุ ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าผู้แสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย 

การแสดงความจํานงตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๑๓ ให้สถานพยาบาลสัตว์ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว์อื่น 
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด ที่ได้เปิดดําเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดําเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดภายในหนึ่งปี 

มาตรา ๑๔ บรรดากฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  หรือประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๕ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้อนุญาตพิจารณากําหนดลักษณะ
การให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ได้เท่าที่จําเป็น 

มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 



 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 
 
 

 (๑) ใบอนญุาตให้ตัง้สถานพยาบาลสตัว์ 
  ประเภทท่ีไมมี่ท่ีพกัสตัว์ป่วยไว้ค้างคืน ฉบบัละ  ๓,๐๐๐  บาท  
 (๒) ใบอนญุาตให้ตัง้สถานพยาบาลสตัว์  
  ประเภทท่ีมีท่ีพกัสตัว์ป่วยไว้ค้างคืน  
  (ก) จํานวนไมเ่กิน  ๑๐  ท่ี  ฉบบัละ  ๕,๐๐๐  บาท 
  (ข) จํานวนเกิน  ๑๐  ท่ี  ฉบบัละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
 (๓) คา่ตอ่อายใุบอนญุาตให้ตัง้สถานพยาบาลสตัว์ 
  ประเภทท่ีไมมี่ท่ีพกัสตัว์ป่วยไว้ค้างคืน  
  ให้เก็บเทา่กบัอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 
  ตาม  (๑) 
 (๔) คา่ตอ่อายใุบอนญุาตให้ตัง้สถานพยาบาลสตัว์  
  ประเภทท่ีมีท่ีพกัสตัว์ป่วยไว้ค้างคืน  
  ให้เก็บเทา่กบัอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต  
  ตาม  (๒)  
 (๕) ใบอนญุาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลสตัว์  
  ประเภทท่ีไมมี่ท่ีพกัสตัว์ป่วยไว้ค้างคืน  ฉบบัละ ๒,๐๐๐  บาท 
 (๖) ใบอนญุาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลสตัว์  
  ประเภทท่ีมีท่ีพกัสตัว์ป่วยไว้ค้างคืน  ฉบบัละ      ๔,๐๐๐  บาท 
 (๗) คา่ตอ่อายใุบอนญุาตให้ดําเนินการ 
  สถานพยาบาลสตัว์ประเภทท่ีไมมี่ท่ีพกั 
  สตัว์ป่วยไว้ค้างคืน ให้เก็บเทา่กบัอตัรา 
  คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตาม  (๕)  
 (๘) คา่ตอ่อายใุบอนญุาตให้ดําเนินการ 
  สถานพยาบาลสตัว์ประเภทท่ีมีท่ีพกั 
  สตัว์ป่วยไว้ค้างคืน ให้เก็บเทา่กบัอตัรา 
  คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตาม  (๖)  
 (๙) ใบแทนใบอนญุาต  ฉบบัละ ๑,๐๐๐  บาท 
 

สกุญัญา.O.442  /
พิมพ์ 
…………………………/ทาน 
…………………………/ทาน 
…………………………/ทาน



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ไม่ใช้บังคับกับสถานพยาบาลสัตว์ของราชการ  องค์การของรัฐ  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว์อ่ืน  
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด  จึงทําให้มีมาตรฐานแตกต่างจากสถานพยาบาลสัตว์ของเอกชน  ดังน้ัน  เพ่ือประโยชน์
ในการควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ทั้งสองประเภทให้มีมาตรฐานเดียวกัน  สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
โดยให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขสําหรับสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับการยกเว้น
ดังกล่าวด้วย  ประกอบกับสมควรกําหนดขั้นตอนในการขออนุญาตจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์ให้ต้องเสนอขออนุมัติ
แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์ก่อนขอรับใบอนุญาต  และเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาต
และการแสดงความจํานงเพ่ือขอประกอบกิจการต่อไปในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตาย  รวมท้ังปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


