เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร
เพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่าง ๆ
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารออกอนุ มั ติ บั ต รและวุ ฒิ บั ต ร
เพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่าง ๆ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๔ (๔) (ญ) และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕
คณะกรรมการสัตวแพทยสภา ด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตร
และวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“อนุมัติบัตร” หมายความว่า หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
“วุฒิบัตร” หมายความว่า วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
“วิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า วิ ท ยาลั ย วิ ช าชี พ การสั ต วแพทย์ ชํ า นาญการแห่ ง ประเทศไทย
ตามข้อบังคับของสัตวแพทยสภา
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสาขาใดสาขาหนึ่ง
หมวด ๑
สาขาที่ออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร
ข้อ ๔ สัตวแพทยสภาอาจออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
(๑) พยาธิวิทยา (Pathology)
(๒) เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ (Theriogenology)
(๓) ศัลยศาสตร์ (Surgery)

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

(๔) อายุรศาสตร์ (Medicine)
(๕) สัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health)
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อสาขา การเพิ่มหรือลดสาขาที่ออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ให้ออกเป็น
ประกาศของสัตวแพทยสภา
หมวด ๒
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจําบ้าน
ข้อ ๕ การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจําบ้านสาขาต่าง ๆ ตามหลักสูตร
ของสั ต วแพทยสภาต้ อ งยื่ นใบสมั ครต่ อสํ า นัก งานสั ต วแพทยสภาตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีก ารและเงื่ อ นไข
ที่สัตวแพทยสภาจะประกาศในแต่ละปี
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งและมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันหรือหน่วยงานที่สัตวแพทยสภารับรองไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๒) ได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship) จากสถาบันการศึกษาที่
สัตวแพทยสภารับรองไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๔) ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการสัตวแพทยสภาเป็นผู้จัดทําทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประจําบ้านเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจําบ้านที่ฝึกอบรม
อยู่ในสถาบันต่าง ๆ ได้ตรงกับความเป็นจริง
หมวด ๓
การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
ข้อ ๘ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาในสาขาที่ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี
และไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ ชั่วโมงปฏิบัติงาน และมีผลงานวิจัยในสาขาที่ทําระหว่างการฝึกอบรมที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) อย่างน้อย ๑ เรื่อง
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมให้จัดทําเป็นประกาศของสัตวแพทยสภา

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

หมวด ๔
การดําเนินการจัดการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่าง ๆ
ข้อ ๙ ให้ วิ ท ยาลั ยเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการดํ าเนิ น งานเกี่ย วกั บ การฝึก อบรมและสอบความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ทุกสาขา
ข้อ ๑๐ ให้มีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ของสาขาต่าง ๆ ตามข้อ ๔ สาขาละไม่เกิน ๕ คนโดยความเห็นชอบของวิทยาลัยและ
สัตวแพทยสภา
ข้อ ๑๑ อํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
(๑) วางเป้าหมายและเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจําบ้าน
โดยความเห็นชอบของวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่สัตวแพทยสภากําหนด
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรมสาขานั้น ๆ
(๓) ประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประเมินสถาบัน
ฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจําบ้าน เพื่อให้วิทยาลัยเสนอสัตวแพทยสภารับรองหรือเลิก
การรับรองวิทยฐานะ ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรมนี้ให้พิจารณาทบทวน
ทุก ๕ ปี
(๔) รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจําบ้านที่ฝึกอบรมในสาขานั้น ๆ ทุกชั้นปี
จากสถาบันฝึกอบรม และเสนอวิทยาลัยเพื่อรายงานต่อสัตวแพทยสภาทุกปีการศึกษาภายใน ๓๐ วัน
นับจากเริ่มปีการศึกษา
(๕) ประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ
(๖) ดําเนินการสอบและตัดสินผลการสอบ แล้วรายงานวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสัตวแพทยสภา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๗) ติดตามผล ทําข้อเสนอแนะ และดําเนินการแก้ปัญหาการฝึกอบรมสาขานั้น ๆ
(๘) ควบคุมให้โครงการฝึกอบรมในสาขานั้น ๆ ดําเนินไปตามเป้าหมายที่สัตวแพทยสภากําหนด
(๙) อาจแต่งตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อช่วยดําเนินการตามความจําเป็น
ข้อ ๑๒ คุณสมบัติของอนุกรรมการ
(๑) เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งตามข้อบังคับของสัตวแพทยสภา
(๒) ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรจากสัตวแพทยสภาในสาขาที่ฝึกอบรมหรือสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
(๓) อายุไม่น้อยกว่า ๓๕ ปี

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

(๔) ปฏิบัติงานในสาขานั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
(๕) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพการสัตวแพทย์
ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งอนุกรรมการ
(๑) ให้ วิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ อนุ ก รรมการ พร้ อ มทั้ ง ชื่ อ ประธานและเลขานุ ก าร
ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กําหนดในข้อ ๑๒ ต่อคณะกรรมการสัตวแพทยสภาเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือ
คณะกรรมการสั ต วแพทยสภาอาจมอบอํ า นาจให้ วิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
แล้วแจ้งคณะกรรมการสัตวแพทยสภาเพื่อทราบ
(๒) หากอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้วิทยาลัยเสนอชื่อ
ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๒ เพื่อให้สัตวแพทยสภาพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการทดแทน
ตําแหน่งที่ว่างโดยมีวาระเท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทน
ข้อ ๑๔ วาระของอนุกรรมการ
(๑) อนุกรรมการแต่ละสาขามีวาระคราวละ ๔ ปีและต้องไม่ดํารงตําแหน่งเกิน ๒ วาระ
ติดต่อกัน
(๒) อนุกรรมการแต่ละสาขาพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
หมวด ๕
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นคําขออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร
ข้อ ๑๕ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นคําขออนุมัติบัตร
ผู้ที่ยื่นคําขออนุมัติบัตรในสาขาใด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ตามข้อบังคับของสัตวแพทยสภา และต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสาขาที่ขอ
อนุมัติบัตรหรือเทียบเท่าจากสถาบันในต่างประเทศที่สัตวแพทยสภารับรอง
(๒) ได้รับปริญญาเอกจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและสัตวแพทยสภารับรอง และมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาที่ขออนุมัติบัตรจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ
และสัตวแพทยสภารับรอง และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

(๔) ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ในสาขาที่ ข ออนุ มั ติ บั ต รจากสถาบั น ที่
กระทรวงศึกษาธิการและสัตวแพทยสภารับรอง และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตร
ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(๕) ได้ รั บ ปริ ญ ญาสั ต วแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และมี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในสาขาที่
ขออนุมัติบัตรไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีผลงานทางวิชาการในสาขานั้นที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) อย่างน้อย ๑ เรื่อง
ข้อ ๑๖ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นคําขอวุฒิบัตร
ผู้ที่ยื่นคําขอวุฒิบัตรในสาขาใด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ตามข้อบังคับของสัตวแพทยสภา และผ่านการฝึกอบรมครบตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ประจําบ้านระดับวุฒิบัตรของสาขาที่ขอวุฒิบัตร ในสถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์
หรือสถาบันฝึกอบรมที่สัตวแพทยสภารับรอง
หมวด ๖
การขอและการออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร
ข้อ ๑๗ การยื่นคําขออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร
(๑) ผู้ประสงค์จะขออนุมัติบัตร ต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่วิทยาลัย ณ สํานักงาน
สัตวแพทยสภาตามประกาศของสัตวแพทยสภาในแต่ละปี
(๒) ผู้ประสงค์จะขอวุฒิบัตร ต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่สถาบันฝึกอบรมหลัก เพื่อตรวจสอบ
ก่อนยื่นต่อวิทยาลัย ณ สํานักงานสัตวแพทยสภาตามประกาศของสัตวแพทยสภาในแต่ละปี
(๓) ชําระค่าสมัครสอบตามอัตราที่กําหนดในประกาศสัตวแพทยสภา ซึ่งสัตวแพทยสภาจะไม่คืน
ค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๘ การตรวจสอบรายชื่อ
เมื่ อ มี ผู้ ม ายื่ น คํ า ขอสมั ค รสอบเพื่ อ อนุ มั ติ บั ต รหรื อ วุ ฒิ บั ต ร ให้ เ ลขาธิ ก ารสั ต วแพทยสภา
ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นคําขอสมัครสอบทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรเป็น
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจําบ้านระดับวุฒิบัตร
หากไม่ ป รากฏรายชื่ อ หรื อ ชื่ อ ไม่ ต รงกั บ ที่ ส ถาบั น แจ้ ง ไว้ หรื อ สาขาที่ ข อสมั ค รสอบผิ ด จากที่ แ จ้ ง ไว้
ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจําบ้าน และมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเหตุเหล่านั้นเกิดขึ้น
จากความบกพร่องของผู้ขอสมัครสอบเองให้ถือว่าผู้ขอสมัครสอบผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น
ข้อ ๑๙ การประเมินคุณสมบัติ
(๑) ให้เลขาธิการสัตวแพทยสภารวบรวมคําขอสมัครสอบ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ส่งให้
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินคุณสมบัติ
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(๒) เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการประเมิ น คุ ณ สมบั ติ และอนุ มั ติ ใ ห้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอมี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบแล้ ว
ให้คณะอนุกรรมการส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้วิทยาลัย เพื่อประกาศและแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบก่อน
กําหนดวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
ข้อ ๒๐ การสอบ
(๑) ผู้ยื่นคําขอต้องเข้ารับการสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ตามเงื่อนไขและระเบียบที่วิทยาลัยกําหนดไว้
(๒) ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร คณะอนุกรรมการจะต้องจัดให้มีการสอบข้อเขียน
การสอบปฏิบัติ และการสอบปากเปล่า
(๓) สําหรั บการสอบเพื่อ อนุมัติ บัตร คณะอนุ กรรมการสามารถเสนอวิ ทยาลัยเพื่ อเสนอต่ อ
สัตวแพทยสภาพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบปฏิบัติ ให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรสาขาที่ขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรจากสถาบันในต่างประเทศที่สัตวแพทยสภารับรอง
(๔) หากในการสอบครั้งใด คณะอนุกรรมการมีความจําเป็นต้องให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่ข ออนุมั ติ บัต รหรือ วุฒิ บัต รหรื อสาขาที่ เกี่ ย วข้ องมาช่ว ยดํ าเนิ น การสอบ คณะอนุกรรมการ
สามารถเสนอวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อช่วยในการสอบสาขานั้น ๆ
ได้เป็นคราว ๆ ไป
(๕) ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอซึ่งได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว ไม่สามารถเข้ารับการสอบ
ในครั้งนั้นได้ ผู้ยื่นคําขออาจขอเลื่อนการสอบไปในครั้งถัดไปได้ โดยทําหนังสือชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อวิทยาลัย เพื่อให้วิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การขอเลื่อนสอบดังกล่าวจะกระทําได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
ข้อ ๒๑ กําหนดการสอบ
(๑) ให้ มี ก ารสอบข้ อ เขี ย นอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง และให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในเดื อ นกรกฎาคม
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการต้องการให้มีการสอบข้อเขียนมากกว่า ๑ ครั้ง ให้เสนอขออนุมัติจากวิทยาลัย
(๒) การสอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า ให้เปิดสอบปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง
(๓) ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน แต่สอบปฏิบัติและ/หรือสอบปากเปล่าครั้งนั้นไม่ผ่าน จะมีโอกาส
สอบปฏิบัติ และ/หรือสอบปากเปล่าแก้ตัวแล้วแต่กรณี ได้เฉพาะในการสอบครั้งถัดไปเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
และต้องดําเนินการสมัครสอบและชําระค่าสมัครสอบตามข้อ ๑๗ อีกครั้งหนึ่ง
(๔) ผู้ที่สอบข้อเขียนไม่ผ่าน แต่สอบปฏิบัติและ/หรือสอบปากเปล่าครั้งนั้นผ่าน จะมีโอกาส
สอบข้อเขียนแก้ตัวครั้งถัดไปได้อีกสองครั้ง และต้องดําเนินการสมัครสอบและชําระค่าสมัครสอบตามข้อ ๑๗
(๕) กําหนดการสอบ เวลา และสถานที่สอบที่แน่นอน วิทยาลัยจะได้ประกาศและแจ้งให้
ผู้มีสิทธิ์สอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนการสอบ
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(๖) การสอบเพื่อ วุฒิบั ตรที่ เป็ นการสอบครั้ งแรกในสาขาที่ เพิ่มใหม่ หากคณะอนุกรรมการ
ต้องการสอบในช่วงเวลานอกเหนือจากข้อ (๑) และ (๒) ให้คณะอนุกรรมการเสนอขออนุมัติจากวิทยาลัย
เป็นคราว ๆ ไป
ข้อ ๒๒ การตัดสินผลการสอบ
(๑) ผู้สอบได้ คือ ผู้ที่สอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการสอบปากเปล่า
(๒) ให้คณะอนุกรรมการรายงานผลการสอบให้วิทยาลัย เพื่อนําเสนอสัตวแพทยสภาพิจารณา
อนุมัติและออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายในการสอบ
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามข้ อ ๑๐ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนและค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดําเนินการสอบจากวิทยาลัยตามที่สัตวแพทยสภากําหนด
ข้อ ๒๔ คณะกรรมการสัตวแพทยสภาเป็นผู้พิจารณาออกอนุมัติบัตรเป็นกรณีพิเศษในกรณี
ต่อไปนี้
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอนุกรรมการก่อตั้งวิทยาลัย
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิทยาลัยชุดแรก
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ให้การฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประจําบ้าน
(๔) ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิที่ มี คุณ สมบั ติน อกเหนื อ จากที่ ระบุ ไ ว้ในข้ อ บัง คับ นี้ ให้อ ยู่ใ นดุล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อเสนอสัตวแพทยสภาอนุมัติ
ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์อาจขอใบแทนอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในกรณีที่สูญหาย
หรือชํารุดเสียหายได้ โดยยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดไว้ต่อเลขาธิการสัตวแพทยสภาพร้อมชําระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่กําหนด และหลักฐานการแจ้งความในกรณีที่อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสูญหาย แต่ถ้าอนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรที่ชํารุดเสียหายยังอยู่ ก็ให้ส่งคืนพร้อมคําขอ
หมวด ๗
อักษรย่อของอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ข้อ ๒๖ อว. สพ. หมายถึง หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์
ข้อ ๒๗ วว. สพ. หมายถึ ง วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามชํ า นาญในการประกอบวิ ช าชี พ
การสัตวแพทย์
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หมวด ๘
แบบอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร
ข้อ ๒๘ ให้ใช้แบบอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร ตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สุวิชยั โรจนเสถียร
นายกสัตวแพทยสภา

(ตราสัตวแพทยสภา)
อนุมตั ิบตั ร
แสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติวชิ าชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕
ที่ …………………
สัตวแพทยสภา
ออกอนุมตั ิบตั รนี้แก่
……………………………………………………………

ผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ นั หนึ่งใบอนุญาต เลขที่ ..................ลงวันที่......เดือน.......... พ.ศ. .........
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
สาขา ………………………….
มีเกียรติ ศักดิ์ และสิ ทธิแห่งอนุมตั ิบตั รภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของสัตวแพทยสภา
ออกให้ ณ วันที่..... เดือน............. พ.ศ..................

…………………………………………………….
นายกสัตวแพทยสภา

……………………………………. ………………………………… …………………………………..
ประธานวิทยาลัยวิชาชีพ
เลขาธิการสัตวแพทยสภา
ประธานคณะอนุกรรมการ
การสัตวแพทย์ชาํ นาญการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ
แห่งประเทศไทย

๒

(ตราสัตวแพทยสภา)
วุฒิบตั ร
แสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติวชิ าชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕
ที่ …………………
สัตวแพทยสภา
ออกวุฒิบตั รนี้แก่
……………………………………………………………

ผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ นั หนึ่งใบอนุญาต เลขที่ ............ลงวันที่......เดือน.......... พ.ศ. ........
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
สาขา …………………………..
มีเกียรติ ศักดิ์ และสิ ทธิ แห่งวุฒิบตั รภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของสัตวแพทยสภา
ออกให้ ณ วันที่..... เดือน............. พ.ศ..................

…………………………………………………….
นายกสัตวแพทยสภา

………………………………….
ประธานวิทยาลัยวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชาํ นาญการ
แห่งประเทศไทย

…………………………………. ……………………………………
เลขาธิการสัตวแพทยสภา
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ

