ขอบังคับสัตวแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
พ.ศ. ๒๕๕๓
.........................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) (ฌ) และ (ญ) ประกอบกับมาตรา ๒๘ แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย คณะกรรมการสั ต วแพทยสภาโดยความเห็ น ชอบของสภานายกพิ เ ศษ จึ ง ออกข อ บั ง คั บ ไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การ
ขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสัตวแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.๒๕๔๕
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“วิชาชีพการสัตวแพทย” หมายความวา วิชาชีพเกี่ยวกับการกระทําใด ๆ ตอรางกายสัตวเพื่อการ
ตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การปองกันโรค การบําบัดรักษา หรือการกําจัดโรคสัตว และการกระทําโดยตรง
ตอรางกายสัตวดวยการฉีดสารหรือการสอดใสวัตถุใด ๆ เขาไปในรางกายสัตวเพื่อการตกแตงหรือการบํารุง
รางกายสัตว การตอนหรือการขยายพันธุสัตวดวยเทคนิคที่สามารถปองกันการแพรโรคทางการสืบพันธุ และ
ใหหมายความรวมถึงโรคติดตอระหวางสัตวและมนุษย และการโภชนาภิบาลดานสุขศาสตรการอาหารและ
การปนเปอนในอาหารที่มีตนกําเนิดมาจากสัตว
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภา
“ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภา
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสัตวแพทยสภา
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสัตวแพทยสภา

๒
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสัตวแพทยสภา
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสัตวแพทยสภา
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
……………………………
ขอ ๖ ผูมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจะตองเปน
สมาชิกสัตวแพทยสภา
ขอ ๗ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ตองมีความรูในวิชาชีพการสัตวแพทย ดังนี้
(๑) ไดรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสัตวแพทยสภารับรอง หรือ
(๒) ไดรับปริญญาในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทยจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ และ
ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยในประเทศที่ตนไดรับปริญญา และผานการสอบความรู
ตามขอบังคับสัตวแพทยสภา หรือ
(๓) ไดรับปริญญาในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทยจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
แตไมไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยในประเทศที่ผูนั้นไดรับปริญญามากอน และผาน
การสอบความรูตามขอบังคับสัตวแพทยสภา โดยตองเปนผูมีสัญชาติไทยเทานั้น
ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นสอง ตองมีความรูในวิชาการสัตวแพทย ดังนี้
(๑) ไดรับปริญญาสาขาอื่นที่มิใชสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาที่สัตวแพทยสภา
รับรอง หรือ
(๒) ประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง
ทั้ง (๑) และ (๒) ตองผานการสอบความรูตามขอบังคับสัตวแพทยสภา
ขอ ๙ ไมเปนผูอยูในระหวางการถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ขอ ๑๐ ไมเปนผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย เวนแตไดพน
กําหนดเวลาสองปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และอยูในเงื่อนไขตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕

๓
หมวด ๒
การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
………………………………………..
ขอ ๑๑ สมาชิกผูประสงคจะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดไวตอ
เลขาธิการ พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(๒) สําเนาหลักฐานแสดงความรูในวิชาชีพการสัตวแพทย ตามขอ ๗ และขอ ๘ แลวแตกรณี
(๓) รูปถายปจจุบัน ไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๔ x๕ ซม. จํานวน ๔ รูป ถายครึ่งตัว หนาตรงแตง
กายสุภาพไมสวมหมวกและแวนตาดํา ไมใชรูปสติกเกอรหรือโพลารอยด
(๔) ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ชั้นหนึ่ง ที่เขา
รับการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาในประเทศไทย ที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือ
สัตวแพทยสภารับรอง ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป จะไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย เมื่อผ านการประเมินผลระดับความรูความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย ตามวิธีการที่สัตวแพทยสภากําหนด
ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําขอและเอกสารหลักฐานตาง ๆ แลว
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูขอเปนผูมีความรูในวิชาชีพการสัตวแพทย ตามขอ ๗ (๑) ใหเลขาธิการนํา
คําขอพรอมดวยหลักฐานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) ในกรณีที่ผูขอเปนผูมีความรูในวิชาชีพการสัตวแพทยตาม ขอ ๗ (๒) หรือ (๓) หรือ ขอ ๘
(๑) หรือ (๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยสภาสอบความรูกอน
เมื่อสอบไดจึงใหเลขาธิการนําคําขอพรอมดวยหลักฐานและผลการสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา
ขอ ๑๓ การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ตามขอ ๑๑ ใหยื่นคําขอตามแบบที่กําหนด ณ
สํานักงานสัตวแพทยสภา
ขอ ๑๔ การสอบความรูในวิชาชีพการสัตวแพทย เพื่อการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย ตามขอ ๗ (๒) หรือ (๓) และขอ ๘ จัดใหมีขึ้นอยางนอยปละหนึ่งครั้ง หรือตามที่
สัตวแพทยสภาประกาศ สําหรับหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับสมัครสอบและการสอบในแตละขั้นตอนใหเปนไป
ตามที่ สัตวแพทยสภากําหนด
ข อ ๑๕ การประเมิ น ผลระดั บ ความรู ค วามสามารถขั้ น พื้ น ฐานของการประกอบวิ ช าชี พ การ
สัตวแพทย ตามขอ ๑๑(๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่สัตวแพทยสภากําหนด

๔
ขอ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการไดมีมติใหรับผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย และผูขอไดชําระคาขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว จึงจะ
ถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย และใหเลขาธิการแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว
หมวด ๓
ทะเบียนและใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
…………………………………….
ขอ ๑๗ เมื่อมีผูไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ตามขอ ๑๖ ใหเลขาธิการ
รับผิดชอบการจดบันทึกการขึ้นทะเบียนนี้ในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยสภา
และออกใบอนุญาตแกผูไดขึ้นทะเบียนนั้นโดยเร็ว และใหติดรูปถายของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยไว
ในทะเบียนและใบอนุญาต
ขอ ๑๘ ใบอนุญาตใหใชตามแบบที่กําหนดในขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยแบบและประเภท
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ขอ ๑๙ ใบอนุญาตใหใชได ๕ ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ขอ ๒๐ การรับใบอนุญาต ใหผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยมารับดวยตนเอง หรือมอบหมายเปน
หนังสือใหผูอื่นมารับแทนก็ได ณ สํานักงานสัตวแพทยสภา
ขอ ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย อาจขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยได โดยยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดไวตอเลขาธิการ พรอมทั้งชําระคารับรองการ
ขึ้นทะเบียนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย อาจขอใบแทนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทยไดในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุด โดยยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดไว พรอมกับสําเนา
ทะเบียนบาน และรูปถายตามที่กําหนดใน ขอ ๑๑ (๓) จํานวน ๔ รูป ตอเลขาธิการ พรอมทั้งชําระคาใบแทน
ใบอนุญาต ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง และหลักฐานการแจงความในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย หาก
เปนกรณีใบอนุญาตเดิมชํารุดก็ใหสงคืนพรอมคําขอดวย
ขอ ๒๓ ใหเลขาธิการรับผิดชอบการจดบันทึกการออกใบแทนใบอนุญาตลงในทะเบียนผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยสภา และใหติดรูปถายของผูขอใบแทนใบอนุญาตไวในทะเบียนและ
ใบแทนใบอนุญาต

๕
ขอ ๒๔ ใหเลขาธิการรับผิดชอบการจดบันทึกคําสั่งสัตวแพทยสภาตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๘
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ และจดบันทึกการสิ้นสุดของสมาชิกภาพ ลงใน
ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ขอ ๒๕ ใหเลขาธิการรับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของ
สัตวแพทยสภา
หมวด ๔
การสิ้นสุดของใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
……………………………..
ขอ ๒๖ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยยอมสิ้นสุดลง กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) สมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยผูนั้นสิ้นสุดลง
(๒) ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยผูนั้นถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ หรือ
มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย หมดอายุตามขอ ๑๙
ขอ ๒๗ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยยอมสิ้นสุดลงชั่วคราวในระหวางที่ผูนั้น
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาต

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายสัตวแพทยยุคล ลิ้มแหลมทอง)
นายกสัตวแพทยสภา

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

