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เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพการสัตวแพทย 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 

๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิี้ 
“วิชาชีพการสัตวแพทย” หมายความวา วิชาชีพเกี่ยวกับการกระทําใด ๆ ตอ

รางกายสัตวเพื่อการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การปองกันโรค การบําบัดรักษา หรือการกําจัดโรค
สัตว และการกระทําโดยตรงตอรางกายสัตวดวยการฉีดสารหรือการสอดใสวัตถุใด ๆ เขาไปใน
รางกายสัตวเพื่อการตกแตงหรือการบํารุงรางกายสัตว การตอนหรือการขยายพันธุสัตวดวยเทคนิค
ที่สามารถปองกันการแพรโรคทางการสืบพันธุ และใหหมายความรวมถึงโรคติดตอระหวางสัตว

                                                           
๑ รก.๒๕๔๕/๓๖ก/๑/๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ 



และมนุษย และการโภชนาภิบาลดานสุขศาสตรการอาหารและการปนเปอนในอาหารท่ีมีตนกําเนิด
มาจากสัตว 

“สัตว” หมายความวา ส่ิงมีชีวิตท่ีไมใชพรรณไมและมนุษย 
“โรค” หมายความวา ความเจ็บปวย การบาดเจ็บ หรือความผิดปกติของรางกาย

หรือจิตใจของสัตว และใหหมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกลาวดวย 
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจาก

สัตวแพทยสภา 
“ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภา 
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสัตวแพทยสภา 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสัตวแพทยสภา 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสัตวแพทยสภา 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสัตวแพทยสภา 
“รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการสัตวแพทยสภา 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รฐัมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใด อางถึง “การบําบัดโรคสัตว” 

หรอื “ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว” ตามพระราชบัญญตัิควบคุมการบําบัดโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ใหหมายความถึง “การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย” หรือ “ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย” 
ตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี ้รวมทั้งออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

สัตวแพทยสภา 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีสัตวแพทยสภาเปนนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ี

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้
 



มาตรา ๘  สัตวแพทยสภามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 
(๒) ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพการสัตว

แพทยใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสัตวแพทย 
(๓) สงเสรมิการศกึษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 
(๔) สงเสรมิความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๕) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการบริการทางดานวิชาการแกสมาชิก  

รวมทั้งประชาชนและองคกรอื่นในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย 
(๖) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปญหาวิชาชีพ

การสัตวแพทย 
(๗) เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของประเทศไทย 
(๘) ผดุงความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก 
(๙) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙  สัตวแพทยสภามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตว

แพทย 
(๒) ทําคําส่ังตามมาตรา ๔๕ 
(๓) รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรอืวุฒิบัตรใน

วิชาชีพการสัตวแพทยของสถาบันตาง ๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก 
(๔) รับรองหลักสูตรตาง ๆ สําหรับการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตาง ๆ 

ของวิชาชีพการสัตวแพทยของสถาบันตาง ๆ 
(๕) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการฝกอบรมใน (๔) 
(๖) ออกหนังสืออนุมัติหรือใหวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทยสาขาตาง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการสัตวแพทย 
(๗) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสัตวแพทยสภา 
 
มาตรา ๑๐  สัตวแพทยสภาอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๒) คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ ตามพระราชบัญญัติ

นี ้
(๓) ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่

กําหนดในมาตรา ๘ 
(๔) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูใหแกสัตวแพทยสภา 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 



มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสัตวแพทยสภา และมี
อํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๒  ใหมีสํานักงานสัตวแพทยสภาทําหนาที่ธุรการตาง ๆ ใหแก

คณะกรรมการและสัตวแพทยสภา และใหมีสํานักงานสาขาไดตามความจําเปน ท้ังน้ี ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๒ 
สมาชิก 

   
 

มาตรา ๑๓  ผูสมัครเปนสมาชิกสัตวแพทยสภาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) มีความรูในวิชาชีพการสัตวแพทยโดยไดรับปริญญา อนุปริญญา 

ประกาศนียบัตร ในวิชาสัตวแพทยศาสตรจากสถาบันการศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัยหรือสัตว
แพทยสภารับรอง หรือมีความรูในวิชาชีพการสัตวแพทยโดยไดรับปริญญาสาขาอื่น ท่ีมิใชสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง 

(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะ
นํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 

(๕) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวใน
ขอบังคับสัตวแพทยสภา 

 
มาตรา ๑๔  สิทธิและหนาท่ีของสมาชิกมีดังตอไปน้ี 
(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย ขอ

หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยสาขา
ตาง ๆ หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการสัตวแพทย โดยปฏิบัติตามขอบังคับสัตวแพทย
สภาวาดวยการนั้น 

(๒) แสดงความคิดเห็นและซักถามเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสัตวแพทย
สภาไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป เสนอให
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสัตวแพทยสภา คณะกรรมการตองพิจารณา
และแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับเรื่อง 

(๓) เลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 
(๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี ้
 



มาตรา ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) หรอื (๕) 
(๔) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพเพราะเห็นวาเปนผูนํามาซึ่งความ

เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพตามมาตรา ๑๓ (๓) หรือ (๔) 
(๕) ไมชําระคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง หรือคาธรรมเนียม โดยไมมีเหตุอัน

ควรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอบังคับสัตวแพทยสภา 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการสัตวแพทยสภา 

   
 

มาตรา ๑๖  ใหมีคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ประกอบดวย 
(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมปศุสัตว คณบดีคณะสัตว

แพทยศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นายกสมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบําบัดโรคสัตวแหงประเทศ
ไทยและนายกสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

(๒) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน กระทรวงมหาดไทยหนึง่
คน กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน กรมประมงหนึง่คน กรมปศุสัตวหน่ึงคน และกรุงเทพมหานคร
หน่ึงคน 

(๓) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งจากสมาชิก มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการใน
(๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 

 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาได และใหมี

อํานาจถอดถอนท่ีปรึกษาดวย 
ใหท่ีปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) 
 
มาตรา ๑๘  ใหคณะกรรมการประชุมเลือกกรรมการภายในสามสิบวันนับจากวัน

เลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) เพื่อดํารงตําแหนงนายกสัตวแพทยสภา อุปนายกสัตว
แพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่สอง ตําแหนงละหน่ึงคน 

ใหนายกสัตวแพทยสภาเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ รอง
เลขาธิการ ประชาสัมพันธและเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารง
ตําแหนงอื่นไดตามความจําเปนและมีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงดังกลาวออกจากตําแหนงได
ท้ังน้ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหนายกสัตวแพทยสภา อุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกสัตว
แพทยสภาคนท่ีสองดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) 



เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสัตวแพทยสภาพนจากตําแหนง ใหเลขาธิการ  รอง
เลขาธิการประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคสอง พนจากตําแหนงดวย 

 
มาตรา ๑๙  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) การแตงตั้งที่ปรึกษาตาม

มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๘ และการเลือกกรรมการ
ตามมาตรา ๒๓ ใหเปนไปตามขอบังคับสัตวแพทยสภา 

 
มาตรา ๒๐  กรรมการตามมาตรา ๑๖ (๒) และ (๓) ตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง 
(๒) ไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 
มาตรา ๒๑  กรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป

นับแตวันเลือกตั้งและอาจไดรับเลือกตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการที่

ไดรับเลือกตั้งใหมจะเขารับหนาที ่ท้ังน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการตาม
มาตรา๑๖ (๓) ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๖ 

(๓) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๕ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐ 
 
มาตรา ๒๓  เมื่อตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) วางลงไมเกินก่ึงหน่ึงของ

จํานวนกรรมการดังกลาวทั้งหมด กอนครบวาระใหคณะกรรมการเลือกสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐ เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนง
กรรมการนั้นวางลง 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินกึ่งหนึ่ง 

ถาวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการ
จะใหมีการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการแทนหรือไมก็ได 



ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๒๔  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการสัตวแพทยสภาตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของสัตว

แพทยสภาท่ีกําหนดในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และ

คณะอนุกรรมการอื่นเพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงค
และอํานาจหนาท่ีของสัตวแพทยสภา 

(๓) จัดตั้งสํานักงานสาขาของสัตวแพทยสภา 
(๔) ออกขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวย 
(ก) การเปนสมาชิก 
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๓ (๕) 
(ค) การกําหนดคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นนอกจากที่

กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี ้
(ง) การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) การแตงตั้งที่ปรึกษาตามมาตรา 

๑๗ และการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๘ 
(จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะที่ปรึกษา และสมาชิก 
(ฉ) การกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาตามมาตรา ๑๗ 
(ช) การกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงอื่นตามมาตรา ๑๘วรรคสอง 
(ซ) หลักเกณฑวาดวยการสอบความรูผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามมาตรา 

๓๓ 
(ฌ) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามมาตรา ๓๔ 
(ญ) แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้น

ทะเบียนการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยสาขาตางๆ หนังสือแสดง
วุฒิอื่นในวิชาชีพการสัตวแพทย การออกใบแทนใบอนุญาต หนังสืออนุมัติ หรอืวุฒิบัตร หรอื
หนังสือแสดงวุฒิอื่นตามมาตรา ๓๑ 

(ฎ) การจัดตั้ง การดําเนินการ และการเลิกสถาบันที่ทําการฝกอบรมเปน
ผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของวิชาชีพการสัตวแพทย 

(ฏ) ขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามมาตรา ๓๕ 
(ฐ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสัตวแพทยตามมาตรา ๓๖ 
(ฑ) การกําหนดหลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(ฒ) หลักเกณฑวาดวยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือการ

กลาวโทษผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 



(ณ) เรื่องอื่น ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของสัตวแพทยสภาหรืออยูใน
อํานาจหนาท่ีของสัตวแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

(๕) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ขอบังคับสัตวแพทยสภาตาม (ก) (ข) (ค) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) (ฏ) (ฐ) (ฑ) และ (ฒ) 

เมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๒๕  นายกสัตวแพทยสภา อุปนายกสัตวแพทยสภา เลขาธิการ รอง

เลขาธิการ ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) นายกสัตวแพทยสภามีอํานาจหนาท่ี 
(ก) ดําเนินกิจการของสัตวแพทยสภาใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
(ข) เปนผูแทนสัตวแพทยสภาในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
นายกสัตวแพทยสภาอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทน

ตามท่ีเห็นสมควรได 
(๒)  อุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่หนึ่ง เปนผูชวยนายกสัตวแพทยสภาในกิจการ

อันอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกสัตวแพทยสภาตามท่ีนายกสัตวแพทยสภามอบหมาย และเปน
ผูทําการแทนนายกสัตวแพทยสภา เมื่อนายกสัตวแพทยสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๓) อุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่สอง เปนผูชวยนายกสัตวแพทยสภาในกิจการ
อันอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกสัตวแพทยสภาตามท่ีนายกสัตวแพทยสภามอบหมาย และเปน
ผูทําการแทนนายกสัตวแพทยสภา เมื่อทั้งนายกสัตวแพทยสภาและอุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่
หน่ึงไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

(๔) เลขาธิการมีอํานาจหนาท่ี 
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาท่ีสัตวแพทยสภาทุกระดับ 
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสัตวแพทยสภา 
(ค) ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย และ

ทะเบียนอื่นๆ ของสัตวแพทยสภา 
(ง) ควบคุม ดูแลทรพัยสินของสัตวแพทยสภา 
(จ) เปนเลขานุการในที่ประชมุคณะกรรมการ 
(ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) รองเลขาธิการเปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ

เลขาธิการ ตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทนเลขาธิการ เม่ือเลขาธิการไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๖) ประชาสัมพันธมีอํานาจหนาท่ีในการประชาสัมพันธ แนะนํา และเผยแพร
กิจการของสัตวแพทยสภาแกสมาชิก ประชาชน และองคกรอื่น 



(๗) เหรัญญิกมีอํานาจหนาท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญช ีการเงิน และ
การงบประมาณของสัตวแพทยสภา 

ผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๗ และผูดํารงตําแหนงอื่นตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง ใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๒๖  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม 
มติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 

มติของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๕ (๔) หรือให
พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่อยูในตําแหนง 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

การประชุมคณะที่ปรึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับสัตวแพทยสภา 
 
มาตรา ๒๗  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในท่ี

ประชุมคณะกรรมการหรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสัตวแพทยสภาในเรื่องใด ๆ ก็ได 
 
มาตรา ๒๘  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากสภานายกพิเศษ จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 
(๑) การออกขอบังคับ 
(๒) การกําหนดงบประมาณของสัตวแพทยสภา 
(๓) การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๕ (๔) 
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชใบอนุญาตหรือใหเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 

๔๕ วรรคสาม (๒) (ค) หรอื (ง) 
ใหนายกสัตวแพทยสภาเสนอมติตามวรรคหนึ่งตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา

สภานายกพิเศษอาจมีคําส่ังยับย้ังมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
มติท่ีนายกสัตวแพทยสภาเสนอใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น 

ถาสภานายกพิเศษยับย้ังมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งยับย้ัง ในการประชุมนั้นถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนกรรมการท้ังคณะ ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได 



 
หมวด ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 
   

 
มาตรา ๒๙  หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย หรือแสดงดวยวิธีใดๆ 

ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกลาว โดยมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
จากสัตวแพทยสภา เวนแตในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

(๑) การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยที่กระทําตอสัตวของตนเอง ยกเวนกรณี
เปนการเลี้ยงสัตวเพื่อการพาณิชยโดยมีขนาด ชนิด และจํานวนสัตวตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) การรักษาพยาบาลสัตว โดยไมรับสินจางรางวัล และการกระทําดังกลาวตอง
มิใชเปนการกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฝงเข็มเพื่อบําบัดโรคหรือระงับความรูสึกหรือให
ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการ
นั้นแลวแตกรณ ี

(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรือฝกอบรมใน
ความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาสัตวแพทยศาสตรของรัฐ หรือที่ไดรับอนุญาตจากทาง
ราชการใหจัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางสัตวแพทยอื่นที่สัตวแพทยสภารับรอง ท้ังน้ี 
ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรมซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย 

(๔) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือเจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรมเทศบาล 
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือสภากาชาดไทย ซึ่งกระทําการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามอํานาจหนาท่ีหรือตามท่ีสวนราชการหรือหนวยงานดังกลาว
มอบหมายเปนลายลักษณอักษร 

(๕) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่น
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยใน
ความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ท้ังน้ี ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 

(๖) การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทาง
ราชการหรือผูสอนในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางสัตวแพทยอื่นที่สัตวแพทยสภารับรอง ซ่ึงมี
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของตางประเทศ ท้ังน้ี โดยอนุมัติของ
คณะกรรมการ 

 



มาตรา ๓๐  หามมิใหผูซึ่งมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตใชคําหรือขอความ
ดวยอักษรไทยหรืออักษรตางประเทศวา สัตวแพทย นายสัตวแพทย สัตวแพทยหญิง หรือนายสัตว
แพทยหญิง หรือใชอักษรยอของคําดังกลาวประกอบกับชื่อตัวหรือชื่อสกุลของตน หรือใชคําหรือ
ขอความอ่ืนใดท่ีมีความหมายเชนเดียวกัน หรอืแสดงดวยวิธีใด ๆ ซึ่งทําใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผู
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหแก
ตน ท้ังน้ี ใหเปนไปตามขอบังคับสัตวแพทยสภา 

 
มาตรา ๓๑  แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

ขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยสาขาตาง ๆ และหนังสือ
แสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการสัตวแพทย และการออกใบแทนใบอนุญาต หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 
หรือหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ใหเปนไปตามขอบังคับสัตวแพทยสภา 

 
มาตรา ๓๒  ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ใหแบงเปนสองช้ัน คือ ผูประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง และผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นสอง 
 
มาตรา ๓๓  ผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตว

แพทยตามมาตรา ๓๒ ตองมีความรูดังน้ี 
(๑) ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ตอง 
(ก) ไดรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาในประเทศไทยที่

ทบวงมหาวทิยาลัยหรือสัตวแพทยสภารับรอง หรอื 
(ข) ไดรับปริญญาในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทยจากสถานศึกษาในตางประเทศ

และไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพในประเทศที่ตนไดรับปริญญา เวนแตเปนผูซ่ึงมีสัญชาติ
ไทยอาจไมตองเปนผูไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพในประเทศที่ผูนั้นไดรับปริญญาก็ได 
แตตองผานการสอบความรูตามขอบังคับสัตวแพทยสภา 

(๒) ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นสอง ตองมีความรูในวิชาชีพการสัตว
แพทยโดยไดรับปริญญาสาขาอื่นที่มิใชสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรจาก
สถานศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง และผานการสอบความรูตามขอบังคับสัตวแพทยสภา 

 
มาตรา ๓๔  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสัตวแพทย

สภา และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับสัตวแพทยสภา 
เมื่อผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยผูใดพนจากสมาชิกภาพ ใหใบอนุญาตของผู

นั้นสิ้นสุดลงนับแตวันที่พนจากสมาชิกภาพ 
ใหผูซึ่งพนจากสมาชิกภาพตามวรรคสองสงคืนใบอนุญาตตอเลขาธิการภายในสิบ

หาวันนับแตวันที่พนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๕ (๒) หรอื (๓) หรือนับแตวันท่ีทราบการพน
จากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๕ (๔) หรอื (๕) 

 



มาตรา ๓๕  ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับ
แหงขอจํากัดและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในขอบังคับสัตวแพทยสภา 

 
มาตรา ๓๖  ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

การสัตวแพทยตามที่กําหนดไวในขอบังคับสัตวแพทยสภา 
 
มาตรา ๓๗  บุคคลผูไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย

ผูใดประพฤติผิดขอจํากัดหรือเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามมาตรา ๓๕ หรอื
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามมาตรา ๓๖ มิสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทยผูน้ัน โดยทําคํากลาวหาเปนหนังสือย่ืนตอสัตวแพทยสภา 

กรรมการหรือบุคคลอื่นที่พบหรือทราบวาผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยผูใด
ประพฤติผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามมาตรา ๓๕ หรือประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามมาตรา ๓๖ มีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยผูนั้น
โดยทําคํากลาวโทษเปนหนังสือยื่นตอสัตวแพทยสภา 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลง 
เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องและรูตัวผูประพฤติผิด แต
ทั้งนี้ตองไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดในเรื่องดังกลาว 

การถอนคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษท่ีไดยื่นไวแลวไมเปนเหตุใหระงับการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๘  เมื่อสัตวแพทยสภาไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตาม

มาตรา ๓๗ ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา 
 
มาตรา ๓๙  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจากสมาชิก

ประกอบดวยประธานคนหนึ่งและอนุกรรมการอีกจํานวนไมนอยกวาสองคน มีอํานาจหนาท่ี
สืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๘ แลวทํารายงานพรอมท้ังความเห็นเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณหลายคณะก็ได 
 
มาตรา ๔๐  เม่ือคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ

จรรยาบรรณแลวใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาว และมีมติอยางใดอยาง
หน่ึง ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให
คณะกรรมการพิจารณา 

(๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษน้ันมีมูล 



(๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอ
กลาวโทษน้ันไมมีมูล 

 
มาตรา ๔๑  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิก 

ประกอบดวยประธานคนหนึ่งและอนุกรรมการอีกจํานวนไมนอยกวาสองคน มีอํานาจหนาท่ี
สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมท้ังความเห็นตอคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนหลายคณะก็ได 
 
มาตรา ๔๒  ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ

คณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา และใหบุคคลใดๆ 
สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ดังกลาว 

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ
คณะอนุกรรมการสอบสวน ใหกรรมการ อนุกรรมการจรรยาบรรณ และอนุกรรมการสอบสวนเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๔๓  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือขอ

กลาวโทษพรอมท้ังสงสําเนาเร่ืองท่ีกลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไม
นอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มา
ใหคณะอนุกรรมการสอบสวน 

คําชี้แจงหรือพยานหลักฐาน ใหย่ืนตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวนหรือภายในกําหนดเวลาท่ี
คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให 

 
มาตรา ๔๔  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหเสนอ

สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการโดยไมชักชา เพื่อใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๔๕  เม่ือคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็น
ดังกลาวโดยไมชักชา 

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอน
วินิจฉัยชี้ขาดก็ได 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉยัชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 



(๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ ในกรณีที่เห็นวาผูประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทยมิไดกระทําผิดตามขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ หรือ 

(๒) ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้ในกรณีที่เห็นวาผูประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทยไดกระทําผิดจริงตามขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

(ก) วากลาวตักเตือน 
(ข) ภาคทัณฑ 
(ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 
(ง) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใตบังคับมาตรา ๒๘ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี ้ใหทํา

เปนคําสั่งสัตวแพทยสภาพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนท่ีสุด 
 
มาตรา ๔๖  ใหเลขาธิการแจงคําส่ังสัตวแพทยสภาตามมาตรา ๔๕ วรรคส่ี ไปยังผู

ถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่ง และใหบันทึกขอความตาม
คําสั่งนั้นไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 

หลักเกณฑและวิธีการแจงคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๗  ภายใตบังคับมาตรา ๒๙ หามมิใหผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย

ซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย หรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกลาวนับแตวันที่
ทราบคําสั่งสัตวแพทยสภาท่ีสั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๔๘  ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยผูใดซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใช

ใบอนุญาตกระทําการฝาฝนมาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้น 
 
มาตรา ๔๙  ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทยซ่ึงถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอาจ

ขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อคณะกรรมการได
พิจารณาคําขอรับใบอนญุาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีก
ตอเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการ
ปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สองแลวผูนั้นเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตตลอดไป 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตวซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตกอนวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ
ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ตามพระราชบัญญัตินีด้วย 

 
หมวด ๖ 

การกํากับดูแล 
   



 
มาตรา ๕๐  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของสัตวแพทย

สภา และการประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย และสั่งใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินงานของสัตวแพทยสภาและการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 

 
มาตรา ๕๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๐ ให

พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยในเวลาทําการ

ของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เขาไปในสถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการ

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลา
ทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจคนเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินการ
กระทําผิดตามพระราชบัญญตัินี ้ประกอบกับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอา
หมายคนมาได เอกสารหรือวัตถุดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไป
จากเดิม 

(๓) ยึดเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลท่ีเก่ียวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๕๒  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๓  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม

เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 



มาตรา ๕๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม หรือไมอํานวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๕๗  ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่เรียกหรือ

แจงใหสงตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง โดยไมมีเหตุอันควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา  ๕๘  ผูใดเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุม
การบําบัดโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาผูนั้นเปนสมาชิก
สัตวแพทยสภาและเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามพระราชบัญญัตินี ้

ผูเปนสมาชิกสัตวแพทยสภาตามวรรคหนึ่ง ตองชําระคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คา
บํารุงและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบังคับสัตวแพทยสภาตาม
มาตรา๒๔ (๔) (ค) ใชบังคับ ถาไมชําระภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหสมาชิกภาพของผูนั้นเปน
อันสิ้นสุดลง และใหนํามาตรา ๓๔ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรค

สัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ และใบอนุญาตน้ันยังคงใชไดใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปดังนี้ 

(๑) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
ชั้นหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ชั้นหนึ่ง 

(๒) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้น
สอง ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นสอง 

ใหผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตาม (๑) และ (๒) มีสิทธิประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทยไดภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต เทาที่ระยะเวลายังเหลืออยูของอายุใบอนุญาตนั้นเวนแตผู
นั้นจะไดขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยตามพระราชบัญญัติ
นี้ไวกอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ก็ใหมีสิทธิประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยไดตอไปจนกวา
คณะกรรมการจะมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตให และใหนํามาตรา ๓๔ วรรคสาม มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 



มาตรา ๖๐  ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกตั้งสมาชิกเปนกรรมการตามมาตรา๑๖ 
(๓) ใหคณะกรรมการประกอบดวยอธิบดีกรมปศุสัตวเปนนายกสัตวแพทยสภา และกรรมการตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๒) เปนกรรมการ 

การแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๒) ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ 

ใหอธิบดีกรมปศุสัตวเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่เลขาธิการ รอง
เลขาธิการ ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน ท้ังน้ี จนกวาผูดํารงตําแหนงดังกลาว
ซึ่งไดรับการเลือกตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง เขารับหนาที่ 

การเลือกตั้งสมาชิกเปนกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) ใหกระทําใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๑  คําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการบาํบัดโรคสัตว 

และคําขอแกไขหรือเพิ่มเติมขอความที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว ซึ่งไดย่ืนไวตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการบําบัดโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือปฏิบติัดังน้ี 

(๑) ถาคณะกรรมการควบคุมการบําบัดโรคสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
บําบัดโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ ยังมิไดมีคําส่ังอยางหน่ึงอยางใดเก่ียวกับคําขอดังกลาว ใหถือวาเปน
คําขอที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัตินี ้และเม่ือผูย่ืนคําขอไดสมัครเขาเปนสมาชิกสัตวแพทยสภา
แลว ใหดําเนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตอไปตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) ถาคณะกรรมการควบคุมการบําบัดโรคสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
บําบัดโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดมีคําส่ังอยางหน่ึงอยางใดเก่ียวกับคําขอดังกลาวแลว การดําเนินการ
เกี่ยวกับคําขอนั้นใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว
พ.ศ. ๒๕๐๕ ตอไปจนกวาจะไดมีการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบการบาํบัดโรคสัตว และใหนํา
มาตรา ๕๘ มาใชบังคับโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๖๒  การไตสวนและการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยสั่งพักใชหรือเพิกถอน

ใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวที่อยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุม
การบําบัดโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ ในวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ ใหดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี ้เวนแต 

(๑) กรณีที่ไดมีการไตสวนโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรค
สัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ เสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ แตคณะกรรมการควบคุมการ
บําบัดโรคสัตวยังมิไดพิจารณาวินิจฉัยมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใด ใหการไตสวนนั้นเปนอันใชได และ
ใหคณะกรรมการและเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๔๕ และมาตรา 
๔๖ แหงพระราชบัญญัตินี ้

(๒) กรณีที่ไดมีการไตสวนและคณะกรรมการควบคุมการบําบัดโรคสัตวได
พิจารณาวินิจฉัยมีคําสั่งโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตยังมิไดมีการแจงคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตเปน



ผูประกอบการบาํบัดโรคสัตวซึ่งถูกกลาวหาทราบ ใหการไตสวนและการพิจารณาวินิจฉัยมีคําสั่งนั้น
เปนอันใชได และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัตินี ้และใหนํามาตรา ๔๕ 
วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๓  ภายใตบังคับมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัตินี ้การ

ใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 



อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) คาขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต 
เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง 
และคาตออายุใบอนุญาต ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๒) คาขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต 
เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นสอง 
และคาตออายุใบอนุญาต ฉบบัละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๓) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 
เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ฉบบัละ    ๕๐๐ บาท 

(๔) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง 
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนใน 
วิชาชีพการสัตวแพทย ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๕) คาใบแทนใบอนุญาตตาม (๑) และ (๒) 
และใบแทนเอกสารตาม (๔) ฉบบัละ    ๕๐๐ บาท 

 



มาตรา ๖๔ ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๐๕ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ท้ังน้ี จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี
 



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 :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ เนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลงวิชาชีพ
การบําบัดโรคสัตวมาเปนวิชาชีพการสัตวแพทย และพระราชบัญญัติควบคุมการบําบดัโรคสัตว พ.ศ. 
๒๕๐๕ ซึ่งเปนกฎหมายควบคุมวิชาชีพการบําบัดโรคสัตว มีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองและ
เหมาะสมกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการควบคุม
การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยเสียใหม โดยใหมีองคกรควบคุมการประกอบวิชาชพีการสัตวแพทยใน
รูปของสภาวิชาชีพ เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยใหมีความคลองตัวในการดําเนินงาน 
และในขณะเดียวกันก็ใหสาขาวิชาชีพดังกลาวทําหนาที่ควบคุมและสงเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย และควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไมมีความรูอันกอใหเกิด
ภัยและความเสียหายแกประชาชนซึ่งรูเทาไมถึงการณที่มารับบริการจากบุคคลเชนนั้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
ศุภสรณ / อภิสิทธ์ิ  ผูจัดทํา 

๒๑/๐๓/๒๕๔๖ 
 


