ขอบังคับสัตวแพทยสภา
วาดวยการเปนสมาชิกสัตวแพทยสภา
พ.ศ.๒๕๔๕
………………………………
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) (ก) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตาม
มาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
คณะกรรมการสัตวแพทยสภาจึงออกขอบังคับวาดวยการเปนสมาชิกสัตวแพทยสภา ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา " ขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยการเปนสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ.
๒๕๔๕ "
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
" คณะกรรมการ " หมายความวา คณะกรรมการสัตวแพทยสภา
" เลขาธิการ " หมายความวา เลขาธิการสัตวแพทยสภา
" สมาชิก " หมายความวา สมาชิกสัตวแพทยสภา
หมวด ๑
คุณสมบัติของสมาชิกสัตวแพทยสภา
…………………………………
ขอ ๔ มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
ขอ ๕ มีความรูในวิชาชีพการสัตวแพทยโดยไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในวิชา
สัตวแพทยศาสตรจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสัตวแพทยสภารับรอง หรือมีความรูใน
วิชาชีพการสัตวแพทยโดยไดรับปริญญาสาขาอื่นทีม่ ิใชสตั วแพทยศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรจาก
สถานศึกษาทีส่ ัตวแพทยสภารับรอง
ขอ ๖ ไมเปนผูม ีความประพฤติซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึง่ ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหง
วิชาชีพ
ขอ ๗ ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึง่ ความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
ขอ ๘ ไมเปนผูม ีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กาํ หนดไวในขอบังคับสัตวแพทยสภา
วาดวยการกําหนดโรคตองหามการเปนสมาชิกสัตวแพทยสภา
หมวด ๒
การสมัครเปนสมาชิกสัตวแพทยสภา
………………………………

๒
ขอ ๙ ผูสมัครเปนสมาชิกตองยื่นคําขอสมัครไวตอเลขาธิการ พรอมดวยหลักฐานตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(๒) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงวาผูสมัครมีภูมิลําเนาถาวรหรือถิ่นถาวรในประเทศ
(๓) สําเนาหลักฐานการศึกษา เชน ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาสัตว
แพทยศาสตรจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสัตวแพทยสภารับรอง หรือเอกสาร
รับรองการจบการศึกษาจากสถาบันนัน้ ๆ หรือปริญญาสาขาอื่นที่มิใชสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
หรือประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง
(๔) ใบรับรองแพทย
(๕) รูปถายปจจุบันไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๔x๕ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป และขนาด ๓x๔
เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป ถายครึ่งตัว หนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวกและแวนตาดํา
หมวด ๓
การพิจารณา
……………………………
ขอ ๑๐ ใหเลขาธิการตรวจสอบความถูกตอง พิจารณาอนุมัติ และเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ขอ ๑๑ กรณีทมี่ ีคําสั่งไมรับผูใ ดเปนสมาชิก ใหเลขาธิการมีหนังสือชี้แจงเหตุผลพรอมแจงสิทธิยื่น
อุทธรณคัดคานคําสั่งตอคณะกรรมการภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรบั แจงการไมรบั เปนสมาชิก
คณะกรรมการตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จ และแจงผลการพิจารณาใหผูอุทธรณทราบภายใน
๔๕ วัน
ขอ ๑๒ เมื่อพิจารณารับเปนสมาชิกแลว ผูสมัครจะตองชําระคาขึ้นทะเบียนสมาชิก ตามอัตราที่
กําหนดในขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยการกําหนดคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียม
อื่นๆภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่เลขาธิการแจงการรับเปนสมาชิก เมื่อผูนั้นไดชําระคาขึ้นทะเบียนสมาชิก
แลว จึงจะถือวาผูนั้นเปนสมาชิก และใหออกบัตรประจําตัวสมาชิกตามแบบที่สัตวแพทยสภากําหนด
หมวด ๔
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสัตวแพทยสภา
……………………………
ขอ ๑๓ ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ขอหนังสืออนุมัตหิ รือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยสาขาตาง ๆ หรือขอหนังสือแสดง
วุฒิอื่นในวิชาชีพการสัตวแพทย โดยปฏิบัติตามขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยการนั้น
ขอ ๑๔ แสดงความเห็นและซักถามเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสัตวแพทยสภา โดยสงไปยัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีทสี่ มาชิกรวมกันตั้งแตหา สิบคนขึ้นไปเสนอใหคณะกรรมการ

๓
พิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสัตวแพทยสภา คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการ
พิจารณาใหผูเสนอทราบ
ขอ ๑๕ เลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
ขอ ๑๖ ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิแ์ หงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย
พ.ศ. ๒๕๔๕
หมวด ๕
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพ
………………………………..
ขอ ๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกยอมสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยมีหลักฐานเปนหนังสือยืน่ ตอเลขาธิการ
(๓) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกตามหมวด ๑ ขอ ๔ ขอ ๕ หรือขอ ๘
(๔) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพเพราะเห็นวาเปนผูน ํามาซึ่งความเสือ่ มเสีย
เกียรติศักดิ์ แหงวิชาชีพ และตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะ
นํามาซึง่ ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(๕) ไมชําระคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง หรือคาธรรมเนียม โดยไมมีเหตุอันควรตามที่
กําหนดไวในขอบังคับสัตวแพทยสภา
หมวด ๖
ทะเบียนสมาชิกสัตวแพทยสภา
……………………………….
ขอ ๑๘ สมาชิกตองแจงการยายที่อยูของตนเปนหนังสือตอเลขาธิการภายใน ๑๕ วันนับแตวันยาย
ขอ ๑๙ ใหเลขาธิการรับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก และใหมีรปู ถายของผูน นั้ ไวใน
ทะเบียนสมาชิก
หมวด ๗
การตออายุสมาชิกสัตวแพทยสภา
…………………………………
ขอ ๒๐ สมาชิกภาพของสมาชิก มีอายุ ๕ ป
ขอ ๒๑ กอนสมาชิกภาพของสมาชิกผูใดสิ้นสุดลง ใหยนื่ คําขอตออายุสมาชิกพรอมกับชําระคา
รักษาทะเบียนสมาชิก ตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยการกําหนดคาขึ้นทะเบียน
สมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นๆ ภายใน ๖๐ วัน กอนวันทีห่ มดสมาชิกภาพ
ขอ ๒๒ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกผูใดสิ้นสุดลง และไมประสงคตออายุสมาชิก ใหเลขาธิการถอน
ชื่อสมาชิกผูน นั้ ออกจากทะเบียนสมาชิก และรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

๔
หมวด ๘
หนังสือรับรองการเปนสมาชิก
………………………………….
ขอ ๒๓ สมาชิกผูประสงคขอรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกใหยื่นคําขอตอเลขาธิการพรอมรูป
ถายปจจุบัน ขนาด ๔x๕ เซนติเมตร ถายครึ่งตัว หนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวกและแวนตาดํา
จํานวน ๒ รูป
ขอ ๒๔ หนังสือรับรองการเปนสมาชิกใหใชตามแบบที่สตั วแพทยสภากําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕
ลงชื่อ สงคราม เหลืองทองคํา
(รองศาสตราจารยนายสัตวแพทยสงคราม เหลืองทองคํา)
นายกสัตวแพทยสภา

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)

