ขอบังคับสัตวแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
พ.ศ. ๒๕๔๕
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) (ญ) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม
มาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติทมี่ ีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
สัตวแพทยสภาจึงออกขอบังคับวาดวยหลักเกณฑการขึน้ ทะเบียนและการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา " ขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการขึน้ ทะเบียนและการ
ออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ "
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“วิชาชีพการสัตวแพทย” หมายความวา วิชาชีพเกี่ยวกับการกระทําใด ๆ ตอรางกายสัตวเพื่อการ
ตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การปองกันโรค การบําบัดรักษา หรือการกําจัดโรคสัตว และการกระทําโดยตรงตอ
รางกายสัตวดวยการฉีดสารหรือการสอดใสวัตถุใด ๆ เขาไปในรางกายสัตวเพื่อการตกแตงหรือการบํารุง
รางกายสัตว การตอนหรือการขยายพันธุสัตวดวยเทคนิคที่สามารถปองกันการแพรโรคทางการสืบพันธุ และ
ใหหมายความรวมถึงโรคติดตอระหวางสัตวและมนุษย และการโภชนาภิบาลดานสุขศาสตรการอาหารและ
การปนเปอนในอาหารที่มีตนกําเนิดมาจากสัตว
“ ใบอนุญาต ” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภา
“ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภา
“ สมาชิก ” หมายความวา สมาชิกสัตวแพทยสภา
“ กรรมการ ” หมายความวา กรรมการสัตวแพทยสภา
“ คณะกรรมการ ” หมายความวา คณะกรรมการสัตวแพทยสภา
“ เลขาธิการ ” หมายความวา เลขาธิการสัตวแพทยสภา

หมวด ๑
คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
……………………………

๒

ขอ ๔ ผูมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจะตองเปน
สมาชิกสัตวแพทยสภา
ขอ ๕ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึง่ ตองมีความรูในวิชาชีพการสัตวแพทย ดังนี้
(๑) ไดรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสัตวแพทยสภารับรอง หรือ
(๒) ไดรับปริญญาในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทยจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
และไดรับอนุญาตใหเปนผูป ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทยในประเทศที่ตนไดรับปริญญา และผานการสอบ
ความรูตามขอบังคับสัตวแพทยสภา หรือ
(๓) ผูมีสัญชาติไทย
ซึ่งไดรับปริญญาในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทยจาก
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ อาจไมตองเปนผูไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพในประเทศที่ผนู ั้น
ไดรับปริญญาก็ได แตตองผานการสอบความรูตามขอบังคับสัตวแพทยสภา
ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นสอง ตองมีความรูในวิชาการสัตวแพทย ดังนี้
(๑) ไดรับปริญญาสาขาอืน่ ที่มิใชสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาที่สัตวแพทย
สภารับรอง
(๒) ประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาทีส่ ัตวแพทยสภารับรอง
ทั้ง (๑) และ (๒) ตองผานการสอบความรูตามขอบังคับสัตวแพทยสภา
ขอ ๗ ไมเปนผูอยูในระหวางการถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ขอ ๘ ไมเปนผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ที่อยูในเงื่อนไขตาม
มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ซึ่งถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนบั แตวันถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต เมื่อ
คณะกรรมการไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตไดอกี ตอเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึง่ ปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถา
คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สองแลว ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตตลอดไป
หมวด ๒
การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
………………………………………..
ขอ ๙ สมาชิกผูประสงคจะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ใหยนื่ คําขอตามแบบที่กําหนดไวตอ
เลขาธิการ พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ

๓

(๒) สําเนาหลักฐานแสดงความรูในวิชาชีพการสัตวแพทยแลวแตกรณีตามหมวด ๑ ขอ
๕ และขอ ๖
(๓) รูปถายปจจุบัน ไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๔ x๕ ซม. จํานวน ๔ รูป ถายครึ่งตัว หนา
ตรงแตงกายสุภาพไมสวมหมวกและแวนตาดํา ไมใชรูปสติกเกอรหรือโพลารอยด
ขอ ๑๐ ใหเลขาธิการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําขอและเอกสารตาง ๆ แลวดําเนินการ
แลวแตกรณีดังนี้
(๑) ในกรณีทผี่ ูขอเปนผูมีความรูในวิชาชีพการสัตวแพทยตามหมวด ๑ ขอ ๕(๑) ให
เลขาธิการนําคําขอพรอมดวยหลักฐานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) ในกรณีที่ผูขอเปนผูมคี วามรูในวิชาชีพการสัตวแพทยตามหมวด ๑ ขอ ๕(๒) (๓)
หรือ ขอ ๖(๑) (๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบความรูใ นวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยสภาสอบ
ความรูกอน เมื่อสอบไดจึงใหเลขาธิการนําคําขอพรอมดวยหลักฐานและผลการสอบเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ขอ ๑๑ การยืน่ คําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ตามขอ ๙ ใหยื่นคําขอตามแบบที่กําหนด ณ
สํานักงานสัตวแพทยสภาตามระยะเวลาที่สัตวแพทยสภาประกาศไว
ขอ ๑๒ การสอบความรูในวิชาชีพการสัตวแพทยเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูป ระกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย จัดใหมีขึ้นอยางนอยปละหนึ่งครัง้ หรือตามที่สัตวแพทยสภาประกาศ สําหรับหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการรับสมัครสอบและการสอบในแตละขั้นตอนใหเปนไปตามขอบังคับที่สัตวแพทยสภากําหนด
ขอ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการไดมีมติใหผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทยได และผูขอไดชําระคาขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต ตามอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวงแลว จึงจะ
ถือวาผูน ั้นไดขนึ้ ทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย และใหเลขาธิการแจงใหผูนนั้ ทราบโดยเร็ว
หมวด ๓
ทะเบียนและใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
…………………………………….
ขอ ๑๔ เมื่อมีผูไดขึ้นทะเบียนเปนผูป ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามหมวด ๒ ขอ ๑๓ ให
เลขาธิการรับผิดชอบการจดบันทึกการขึน้ ทะเบียนนี้ในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตว
แพทยสภาและออกใบอนุญาตแกผูไดขึ้นทะเบียนนั้นโดยเร็ว และใหติดรูปถายของผูป ระกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทยไวในทะเบียนและใบอนุญาต
ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหใชตามแบบที่กาํ หนดในขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยแบบและประเภท
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหใชได ๕ ป นับแตวนั ที่ออกใบอนุญาต
ขอ ๑๗ การรับใบอนุญาต ใหผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยมารับดวยตนเอง หรือมอบหมายเปน
หนังสือใหผูอนื่ มารับแทนก็ได ณ สํานักงานสัตวแพทยสภา

๔

ขอ ๑๘ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย อาจขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยได โดยยื่นคําขอตามแบบที่กาํ หนดไวตอเลขาธิการ พรอมทัง้ คาธรรมเนียมตามอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๑๙ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย อาจขอใบแทนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทยได โดยยื่นคําขอตามแบบที่กาํ หนดไวตอเลขาธิการ พรอมทัง้ สําเนาทะเบียนบาน รูปถายตามที่
กําหนดในหมวด ๒ ขอ ๙ (๓) จํานวน ๔ รูป คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
หลักฐานการแจงความในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย แตถาใบอนุญาตเดิมยังอยูก ็ใหสงคืนพรอมคําขอดวย
ขอ ๒๐ ใหเลขาธิการรับผิดชอบจดบันทึกการออกใบแทนใบอนุญาตลงในทะเบียนผูป ระกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยสภา และใหติดรูปถายของผูขอใบแทนใบอนุญาตไวในทะเบียนและใบ
แทนใบอนุญาต
ขอ ๒๑ ใหเลขาธิการรับผิดชอบการจดบันทึกคําสั่งสัตวแพทยสภาตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๘
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ และจดบันทึกการสิ้นสุดของสมาชิกภาพ ลงใน
ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ขอ ๒๒ ใหเลขาธิการรับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตว
แพทยสภา
หมวด ๔
การสิ้นสุดของใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย

……………………………..
ขอ ๒๓ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยยอม
สิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) สมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยผูนนั้ สิ้นสุดลง
(๒) ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยผูนนั้ ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ หรือ
มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย หมดอายุตามขอ ๑๖
ขอ ๒๔ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยยอม
สิ้นสุดลงชัว่ คราวในระหวางที่ผูนนั้ ถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(รองศาสตราจารยนายสัตวแพทยสงคราม เหลืองทองคํา )

นายกสัตวแพทยสภา
(ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)

