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 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เกาสิบวัน 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้
 “วิชาชีพสัตวบาล” หมายความวา วิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการใดๆตอสัตวเลี้ยงและกระบวนการเพ่ือการ
เลี้ยงสัตว  การผลิตสัตว การปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว เทคโนโลยีการขยายพันธุและการกําเนิดสัตว               
การประกวดสัตว การจัดการดานอาหารและโภชนศาสตรสัตว การจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑสัตว                     
และใหรวมถึงการจัดการดานตางๆ ที่มีผลทําใหสตัวแข็งแรงสมบูรณ และใหผลผลิตด ี
 “สัตวเลี้ยง” หมายความวา สัตวท่ีเลี้ยงเพ่ือประโยชนทางดานเศรษฐกิจ การคา หรือเพื่อการจําหนาย 
เชน การบริโภค การใชงาน การใชผลิตผล และเพื่อความพึงพอใจของมนุษย เชน เพ่ือความบันเทิงและสัตว
สวยงาม ทั้งนี้ไมรวมถึงสัตวน้ําและสัตวปา 
 “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลจากสภาสัตวบาล 
 “ผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล” หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพสัตวบาลจากสภาสัตวบาล 
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาสัตวบาล 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาสัตวบาล 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาสัตวบาล 
 “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาสัตวบาล 
 “รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการสภาสัตวบาล 
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาราชการตามพระราชบัญญัตินี ้
 มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รักษาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
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หมวด ๑ 
สภาสัตวบาล 

_________________ 
 
 มาตรา ๕ ใหมีสภาสัตวบาลเปนนิติบุคล ซึ่งมีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๖ สภาสัตวบาลมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  (๑)  สงเสริมการศกึษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพสัตวบาล 
  (๒) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสัตวบาล 
  (๓) ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล ใหถูกตองตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสัตวบาล 
  (๔) สงเสริมความสามัคคแีละผดุงเกียรติของสมาชิก 
  (๕) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการบริการทางดานวิชาการแกสมาชิก รวมทั้ง
เกษตรกร ประชาชน และองคกรอ่ืนในเรื่องเก่ียวกับวิชาชีพสัตวบาล 
  (๖) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับนโยบาย และปญหาตางๆท่ีเกี่ยวกับ
วิชาชีพสัตวบาล 
  (๗) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลของประเทศไทย 
  (๘) ผดุงไวซึ่งสิทธิ ความเปนธรรม และสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก 
  (๙) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๗ สภาสัตวบาลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
  (๑) รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล 
  (๒) ทําคําสั่งตามมาตรา ๔๔ 
  (๓) รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพสัตวบาล
ของสถาบันอื่น เพือ่ประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก และ/หรือขอใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล   
  (๔) รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการฝกอบรมเปนผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ
ของวิชาชีพสัตวบาล ของสถาบันตางๆ  
  (๕) ออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ               
สัตวบาลสาขาตางๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพสัตวบาล 
  (๖) กําหนดกฎเกณฑในเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพสัตวบาล 
  (๗) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาสัตวบาล 
 มาตรา ๘ สภาสัตวบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
  (๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
  (๒) คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) ผลประโยชนจาก การจัดการทรัพยสิน นันทนาการ และกิจกรรมตามวัตถุประสงค                   
ที่กําหนดในมาตรา ๖  
  (๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาสัตวบาล 
  (๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
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 มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรตีามมาตรา ๔ ดํารงตําแหนงนายกสภาพิเศษแหงสภาสัตวบาล และมีอํานาจหนาที่
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้
 มาตรา ๑๐ ใหมีสํานักงานสภาสัตวบาลทําหนาที่ธุรการตางๆใหแก คณะกรรมการและสภาสัตวบาล 
และใหมีสํานักงานสาขาไดตามความจําเปน ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๒ 
สมาชิก 

________________ 
 
 มาตรา ๑๑ สมาชิก มี ๔ ประเภท คือ 
  (๑) สมาชิกสามัญ 
  (๒) สมาชิกวิสามัญ 
  (๓) สมาชิกกิตติมศักดิ ์
  (๔) สมาชิกสมทบ 
  คุณสมบัติ ขอกําหนด และ/หรือเงื่อนไข การเปนสมาชิก ใหเปนไปตามขอบังคับสภาสัตวบาล
ที่วาดวยการนั้น 
         มาตรา ๑๒ ผูสมัครเปนสมาชิกสภาสัตวบาลตองมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังนี ้
  (๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
  (๒) มีความรูในวิชาชีพสัตวบาลโดยไดรับปริญญาในสาขาวิชา สัตวบาล สัตวศาสตร 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว หรือชื่ออ่ืนที่มีหลักสูตรเชนเดียวกัน จากสถาบันการศกึษาที่สภาสัตวบาลรับรอง 
  (๓) มีความรูในวิชาชีพสัตวบาล โดยไดรับวุฒิบัตรระดับต่ํากวาปริญญาในสาขาวิชา สัตวบาล 
สัตวศาสตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว หรือชื่ออื่นที่มีหลักสูตรเชนเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่สภาสัตวบาล
รับรอง หรือมีความรูไดรับปริญญาในสาขาอ่ืน และผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑ ขอกําหนด และ/หรือ
เงื่อนไข ตามขอบังคับของสภาสัตวบาลท่ีวาดวยการนั้น  
  (๔) ไมเปนผูมีความประพฤติซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แหงวิชาชีพ 
  (๕) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามา                 
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
  (๖) ไมเปนผูวิกลจริต มีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวในขอบังคับ
สภาสัตวบาล 
 มาตรา ๑๓ สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี ้
  (๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล ขอหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพสัตวบาลสาขาตางๆ หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน                
ในวิชาชีพสัตวบาล หรือขอหนังสือรับรองการเปนสมาชิกสภาสัตวบาล โดยปฏิบัติตามขอบังคับสภาสัตวบาล                    
วาดวยการนั้น 
  (๒) แสดงความคิดเห็นและซักถามเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาสัตวบาล ไปยัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องใดที่เก่ียวกับกิจการของสภาสัตวบาล คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับเรื่อง 
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  (๓) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญสภาสัตวบาล 
  (๔) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญสภาสัตวบาล 
  (๕) เลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 
  (๖) ชําระคาขึ้นทะเบียนสมาชิกและคาบํารุงตามกําหนดในขอบังคับสภาสัตวบาล 
  (๗) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) 
  (๔) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวาเปนผูนําความเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แหงวิชาชีพตามมาตรา ๑๒ (๔) หรือ (๕) 
  (๕) ไมชําระคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง หรือคาธรรมเนียม โดยไมมีเหตุอันควรตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนที่กําหนดในขอบังคับสภาสัตวบาล 
  

หมวด ๓ 
คณะกรรมการสภาสัตวบาล 
___________________ 

 
 มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการสภาสัตวบาล ประกอบดวย 
  (๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  (๒) กรรมการที่มาจากหนวยงานราชการ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกรุงเทพมหานคร และอธิบดีกรมปศุสัตว 
  กรรมการตามวรรคแรก จะแตงตั้งตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจเปนครั้งคราวหรือถาวรก็ได      
  (๓) กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงคณบดีในคณะสัตวศาสตร หรือหัวหนาภาควิชาสัตวศาสตร
เฉพาะกรณีไมมีคณะสัตวศาสตร หรือเทียบเทา ของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาที่สภาสัตวบาลรับรอง                     
ใหคัดเลือกกันเองในกลุมเพ่ือเปนตัวแทนจํานวน สี่คน 
  (๔) กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงนายกสมาคมที่เก่ียวของกับการปศุสัตวที่สภาสัตวบาลรับรอง 
ใหคัดเลือกกันเองในกลุมเพ่ือเปนตัวแทนจํานวน สี่คน 
  (๕) กรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญจํานวน สิบเกาคน 
 มาตรา ๑๖ คณะกรรมการอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาได และมอํีานาจถอดถอนที่ปรึกษาดวย  
  ใหที่ปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) 
 มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการประชุมเลือก ผูดํารงตําแหนง นายกสภาสัตวบาล อุปนายกสภาสัตวบาล
คนที่ ๑ และอุปนายกสภาสัตวบาลคนที่ ๒ ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕)  
  กรณีที่ เวลาลวงเลยไปเกินสมควรแลว แตการสรรหาและ/หรือคัดเลือกกรรมการ                      
ตาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) และ/หรือ (๔) ยังไมแลวเสร็จ ใหกรรมการเทาที่มีเปนคณะกรรมการตามวรรคแรก 
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  ใหนายกสภาสัตวบาล เลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนง เลขาธิการ รองเลขาธิการ  
ประชาสัมพันธ และเหรัญญิกตําแหนงละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงอื่นไดตามความ
จําเปน และใหมีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงดังกลาวออกจากตําแหนงได ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
  กรรมการที่ดํารงตําแหนงตามวรรคแรกและวรรคสาม ตองเปนกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) 
เทานั้น 
  ใหนายกสภาสัตวบาล และคณะกรรมการ ดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการตามมาตรา 
๑๕ (๕)  
  กรณีที่นายกสภาสัตวบาลพนจากตําแหนงไมวากรณีใดกอนครบวาระ ยกเวนตาย                        
ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตาํแหนงอ่ืนตามวรรคสาม พนจากตําแหนง 
 มาตรา ๑๘ การสรรหา คัดเลือก และการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ การแตงตั้งที่ปรึกษาตาม
มาตรา ๑๖ การเลือกกรรมการเพ่ีอดํารงตําแหนงตางๆ ตามมาตรา ๑๗ และการเลือกกรรมการตามมาตรา  
๒๒ ใหเปนไปตามขอบังคบัสภาสัตวบาล 
 มาตรา ๑๙ กรรมการตามมาตรา ๑๕ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
  (๑) เปนสมาชิกสามัญ และ/หรือดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ณ วัน
สรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้ง แลวแตกรณ ี
  (๒) ไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) ไมเปนผูมีความประพฤติซึ่งอาจเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
  (๕) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตความผิดโดยประมาท 
  (๖) ไมเปนผูวิกลจริต มีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 มาตรา ๒๐ กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ สามป นับแตวันเลือกตั้ง และ
อาจไดรับเลือกตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
  ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการที่ไดรับเลือกตั้ง
ใหมจะเขารับหนาที่ 
  และใหดําเนินการ สรรหา คัดเลือก และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ แลวแตกรณ ี                  
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับตั้งแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคแรก 
 มาตรา ๒๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๔ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙ 
 มาตรา ๒๒ เมื่อตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๕ วางลง ใหคณะกรรมการทําการสรรหา คัดเลือก หรือ
เลือกตั้ง แลวแตกรณี เพ่ือหาบุคคลอ่ืนมาเปนกรรมการแทนภายใน สีส่ิบหาวัน นับตั้งแตวันที่ตําแหนงกรรมการ
นั้นวางลง 
  กรณีกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) วางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการดังกลาว และ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมเกิน หนึ่งรอยแปดสิบวัน คณะกรรมการจะจัดใหมีการเลือกตั้ง
กรรมการแทนหรือไมก็ได 
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 มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการมอํีานาจทําหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) บริหารกิจการสภาสัตวบาลตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ ตามมาตรา ๖ และ
มาตรา ๗ 
  (๒ )  แต งตั้ งคณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุ กรรมการสอบสวน และ
คณะอนุกรรมการอ่ืน เพ่ือทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตางๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคและอํานาจ
หนาที่ของสภาสัตวบาล 
  (๓) จัดตั้งสํานักงานสาขาของสภาสัตวบาล 
  (๔) ออกขอบังคับสภาสัตวบาลวาดวย 
   (ก) การเปนสมาชิกตามมาตรา ๑๑ และการรับรองสมาชิกสภาพ 
   (ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๒ (๖) 
   (ค) การกําหนดคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอ่ืนนอกจากที่กําหนด
ไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี ้
   (ง) การสรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ การแตงตั้งที่ปรึกษาตาม
มาตรา ๑๖ และการเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงตางๆ ตามมาตรา ๑๗  
   (จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะที่ปรึกษา และสมาชิก 
   (ฉ) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๖ 
   (ช) การกําหนดอํานาจหนาทีข่องผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม 
   (ซ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๑ และหลักเกณฑวาดวยความรู 
และ/หรือการฝกอบรม ของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๒ 
   (ฌ) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๓ 
  (ญ) แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน             
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสัตวบาลสาขาตางๆ หนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพสัตวบาล การออก                
ใบแทนใบอนุญาต หนังสืออนุมัต ิหรือหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนตามมาตรา ๓๐    
  (ฎ) การจัดตั้ง การดําเนินการ และการเลิกสถาบัน ที่ทําการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะ     
หรือเปนผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของวิชาชีพสัตวบาล 
   (ฏ) ขอจํากัด และเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๔ 
   (ฐ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๕ 
   (ฑ) การกําหนดหลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเบิกถอนใบอนุญาต 
   (ฒ) หลักเกณฑวาดวยการสืบสวน หรือสอบถามในกรณีที่มีการกลาวหา หรือการ
กลาวโทษผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล 
   (ณ) เรื่องอ่ืน ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของสภาสัตวบาลหรืออยูในอํานาจ
หนาที่ของสภาสัตวบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
    ขอบังคับสภาสัตวบาลตาม (ก) (ข) (ค) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) (ฏ) (ฐ) (ฑ) และ (ฒ) เมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคบัได 
   (๕) ปฏิบัติตามหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
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 มาตรา ๒๔ นายกสภาสัตวบาล อุปนายกสภาสัตวบาล เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ                    
และเหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) นายกสภาสัตวบาลมีอํานาจหนาที ่
    (ก) ดําเนินกิจการของสภาสัตวบาลใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
     (ข) เปนผูแทนสภาสัตวบาลในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก 
    (ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
  นายกสภาสัตวบาลอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทนตามที่
เห็นสมควรได 
  (๒) อุปนายกสภาสัตวบาลคนที่หนึ่ง เปนผูชวยนายกสภาสัตวบาลในกิจการอันอยูในอํานาจ
หนาที่ของนายกสภาสัตวบาล ตามท่ีนายกสภาสัตวบาลมอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภาสัตวบาล 
เมื่อนายกสภาสัตวบาลไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาได 
  (๓) อุปนายกสภาสัตวบาลคนที่สอง เปนผูชวยนายกสภาสัตวบาลในกิจการอันอยูในอํานาจ
หนาที่ของนายกสภาสัตวบาล ตามท่ีนายกสภาสัตวบาลมอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภาสัตวบาล 
เมื่อทั้งนายกสภาสัตวบาลและอุปนายกสภาสัตวบาลคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาได 
  (๔) เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ 
     (ก)  ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่ของสภาสัตวบาลทุกระดับ 
     (ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาสัตวบาล 
    (ค) ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบการวิชาชีพสัตวบาล และทะเบียน
อ่ืนๆ ของสภาสัตวบาล 
     (ง) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาสตัวบาล 
     (จ) เปนเลขานุการในที่ประชุมสภาสัตวบาล 
     (ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  (๕) รองเลขาธิการ เปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของเลขาธิการ 
ตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทนเลขาธิการ เมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
  (๖) ประชาสัมพันธ มีอํานาจหนาที่ในการประชาสัมพันธ แนะนํา และเผยแพรกิจการของ
สภาสัตวบาลแก สมาชิก ประชาชน และองคกรอ่ืน 
  (๗) เหรัญญิกมี อํานาจหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การบัญชี  การเงิน และ
การงบประมาณของสภาสัตวบาล 
  (๘) ผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๖ และผูดํารงตําแหนงอื่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม 
ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๔ 
การดําเนินการของคณะกรรมการ 

_____________________ 
 
 มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม 
  มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน                   
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเพ่ือชี้ขาด 
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  มติของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) หรือใหพักใช
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๔ (๒) (ค) หรือ (ง) ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู 
  การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคบัโดยอนุโลม 
  การประชุมคณะที่ปรึกษาใหเปนไปตามขอบังคับสภาสัตวบาล 
 มาตรา ๒๖ นายกสภาพิเศษ จะเขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการ  
หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาสัตวบาลในเรื่องใดๆ ก็ได 
 มาตรา ๒๗ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการจัดทําแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณประจําป โดยใชปปฏิทินเปนปงบประมาณ เสนอตอท่ีประชุมใหญสภาสัตวบาล เมื่อที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการได 
  ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานของคณะกรรมการในปที่ลวงมา                   
คําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายพรอมดวยงบดุล และบัญชีรายไดและรายจายประจําป ซึ่งผูสอบบัญชีตามกฎหมาย        
วาดวยผูสอบบัญชีรับรอง เสนอตอที่ประชุมใหญสภาสัตวบาลในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ 
  กรณีที่มีเหตุจําเปนอันไมอาจกาวลวง ใหคณะกรรมการประกาศขอเลื่อนการประชุมใหญ
สภาสัตวบาลตามวรรคสองไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน 
 

หมวด ๕ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพสัตวบาล 

______________________ 
 
 มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพสัตวบาล หรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพดังกลาว โดยมิไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาสัตวบาล เวนแตในกรณีอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี้ 
  (๑) การประกอบวิชาชีพสัตวบาลท่ีกระทําตอสัตวของตนเอง ยกเวนกรณีเปนการเลี้ยงสัตว
เพ่ือการจําหนาย โดยมีขนาด ชนิด และจํานวนสัตว ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
  (๒) นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ซึ่งทําการฝกหัดหรือทําการฝกอบรมใน
ความควบคุมของสถาบันการศึกษาที่สภาสัตวบาลรับรอง หรือภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูให
การฝกอบรมซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล 
  (๓) ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่หรือลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการ
บริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด ซึ่งทําการประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามอํานาจหนาที่หรือตามที่สวน
ราชการหรือหนวยงานดังกลาวมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 
  (๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
มอบหมายใหประกอบวิชาชีพสัตวบาลในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล 
  (๕) การประกอบวิชาชีพสัตวบาลของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ ซึ่งทํางาน       
ใหหนวยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาที่สภาสัตวบาลรับรอง เวนแตมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ               
สัตวบาลของประเทศตนที่สภาสัตวบาลรับรอง และ/หรือไดรับอนุญาตจากสภาสัตวบาลเปนการชั่วคราว 
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 มาตรา ๒๙ หามมิใหผูซึ่งมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตใชคําหรือขอความดวยอักษรไทยวา สัตวบาล 
หรือใชอักษรตางประเทศที่มีความหมายวา สัตวบาล หรือใชอักษรยอของคําดังกลาวประกอบกับชื่อตัวหรือชื่อ
สกุลของตน หรือใชคําหรือขอความอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน หรือแสดงดวยวิธีใดๆ ซึ่งทําใหผูอ่ืนเขาใจ
วาตนเปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน 
 มาตรา ๓๐ แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการข้ึนทะเบียน การออก
ใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพสัตวบาลสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพสัตวบาล และการออกใบแทน
ใบอนุญาต หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรหรือหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ใหเปนไปตามขอบังคับสภาสัตวบาล 
 มาตรา ๓๑ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาล มี ๒ ประเภท คือ  
  (๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภท ก 
  (๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภท ข 
  สิทธิการประกอบวิชาชีพตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภทตางๆ ใหเปนไป
ตามขอบังคับสภาสัตวบาล 
 มาตรา ๓๒ ผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๑ ตองมี
ความรู และ/หรือผานการฝกอบรม ตามขอบังคับสภาสัตวบาลที่วาดวยการนั้น 
 มาตรา ๓๓ ผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลตองเปนสมาชิกสภาสัตวบาล 
และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาสัตวบาล 
  เมื่อผูรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลผูใด พนจากสมาชิกสภาสัตวบาล และ/หรือขาด
คุณสมบัติอื่นตามวรรคแรก ใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลของผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันท่ีขาดคุณสมบัติ
ดังกลาว 
 มาตรา ๓๔ ผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไขตามที่
กําหนดไวในขอบังคับสภาสัตวบาล 
 มาตรา ๓๕ ผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
สภาสัตวบาล 
 มาตรา ๓๖ บุคคลผูซึ่งถูกกระทําจากผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลซึ่งประพฤติผิดขอจํากัดหรือเงื่อนไขการ
ประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๔ หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามมาตรา ๓๕ มีสิทธ ิ
กลาวหา ผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลผูนั้น โดยทําคํากลาวหา เปนหนังสือยื่นตอสภาสัตวบาล 
  กรรมการหรือบุคคลอ่ืนที่พบหรือทราบวา ผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลผูใดประพฤติผิด
ขอจํากัดหรือเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๔ หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ตามมาตรา ๓๕ มีสิทธิกลาวโทษ ผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลผูนั้น โดยทําคํากลาวโทษเปนหนังสือยื่น                      
ตอสภาสัตวบาล 
  สิทธิกลาวหาตามวรรคแรกหรือสิทธิกลาวโทษตามวรรคสอง สิ้นสุดลงเม่ือพนหนึ่งปนับตั้งแต
วันทีรู่การประพฤติผิดดังกลาว แตทั้งนีต้องไมเกินสามปนับแตวันทีเ่กิดเหต ุ
  การถอนคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษที่ไดยื่นไวแลว จะมีผลทําใหคํากลาวหาหรือ                         
คํากลาวโทษนั้นตกไป และหามนํามากลาวหาหรือกลาวโทษซ้ํา 
 มาตรา ๓๗ เมื่อสภาสัตวบาลไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา ๓๖ ใหเลขาธิการ
เสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาสั่งการโดยไมชักชา 
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 มาตรา ๓๘ ใหคณะกรรมการแตงตั้ง คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ จากสมาชิกสามัญ ประกอบดวย
ประธานคนหนึ่งและอนุกรรมการอีกจํานวนไมนอยกวาสองคน มีอํานาจหนาที่สอบสวนหาขอเท็จจริง ในเรื่อง     
ที่ไดรับตามมาตรา ๓๗ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
  คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณหลายคณะก็ได 
 มาตรา ๓๙ เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ                            
ตามมาตรา ๓๘ แลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาว และมีมติอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ สอบสวนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมตามประเด็น                   
ทีค่ณะกรรมการกําหนด 
  (๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอ
กลาวโทษนั้นมีมูล 
  (๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้น                  
ไมมีมูล 
 มาตรา ๔๐ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการการสอบสวนจากสมาชิกสามัญ ประกอบดวย
ประธานหนึ่งคนและอนุกรรมการอีกจํานวนไมนอยกวาสองคน มีอํานาจหนาที่สอบสวน และเสนอผลการ
สอบสวนพรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
  คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนหลายคณะก็ได 
 มาตรา ๔๑ ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ/หรือคณะอนุกรรมการสอบสวน                  
มีหนังสือขอความรวมมือจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ รูเห็น หรือมีสวนไดเสีย มาใหถอยคํา และ/หรือสงเอกสาร                 
หรือวัตถุ เพ่ือการสอบสวนของคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการดังกลาว 
 มาตรา ๔๒ ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษพรอมทั้งสง
สําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ ไมนอยกวา สิบหาวัน กอนเริ่มทําการ
สอบสวน 
  ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ มาให
คณะอนุกรรมการสอบสวน คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานดังกลาว ใหยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายใน 
สามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ
สอบสวนกําหนด แตตองไมนอยกวา สามสิบวัน 
 มาตรา ๔๓ เมื่อคณะอนุกรรมทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหเสนอผลการสอบสวนพรอมความเห็นตอ
คณะกรรมการโดยไมชักชา เพ่ือใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 
 มาตรา ๔๔ เม่ือคณะกรรมการไดรับผลการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนแลว 
ใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยไมชักชา 
  คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวน ทําการสอบสวนเพ่ิมเติมโดยกําหนด
ประเด็นใหทําการสอบสวนเพิ่มกอนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได 
  คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
  (๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ ในกรณีที่เห็นผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล มิไดกระทําผิด
ตามขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ หรือ 
  (๒) กรณีที่เห็นวาผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลไดกระทําผิดจริงตามขอกลาวหาหรือขอ
กลาวโทษ ใหลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
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     (ก) วากลาวตักเตือน 
     (ข) ภาคทัณฑ 
     (ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 
     (ง)  เพิกถอนใบอนุญาต 
  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ ใหทําเปนคําสั่งสภาสัตวบาล พรอมดวย
เหตุผลและคําวินิจฉัยชี้ขาด และใหคําสั่งดังกลาวถือเปนที่สุด 
 มาตรา ๔๕ ใหเลขาธิการแจงคําสั่งสภาสัตวบาลตามมาตรา ๔๔ ไปยังผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ
ทราบภายใน สิบหาวัน นับแตวันที่มีคําสั่ง และใหบันทึกคําสั่งนั้นไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล  
  การแจงคาํสั่งตามวรรคแรก ใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสัตวบาลท่ีวาดวยการนั้น 
 มาตรา ๔๖ หามผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลที่อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ทําการซึ่งเปนการประกอบวิชาชีพสัตวบาล หรือทําดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนยังคงมีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพสัตวบาล 
 มาตรา ๔๗ ผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลผูใดซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต กระทําการฝาฝน        
ตามมาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้น 
 มาตรา ๔๘ ผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดเมื่อพน
สองปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาคําขอใบอนุญาตและปฏิเสธการออก
ใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธ               
การออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตอีกเปนครั้งที่สองแลว ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิ
ขอรับใบอนุญาตลอดไป 
 

หมวด ๖ 
การกํากับดูแล 

____________________ 
 
 มาตรา ๔๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของสภาสัตวบาลและการประกอบ
วิชาชีพสัตวบาล และสั่งใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานของสภาสัตวบาลและ
การประกอบวิชาชีพสัตวบาล 
 มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๙ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ  
ดังตอไปนี้ 
  (๑) เขาไปสถานที่ทําการของผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพ่ือ
ตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๒) เขาไปในสถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจ
คนเอกสารหรือวัตถุใดๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับกรณีมีเหตุอันควร
เชื่อไดวาหากเนิ่นชา เอกสารหรือวัตถุดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
  (๓) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุใดๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดี หากบุคคลใด
ตอตานหรือขัดขวาง ถือเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ 
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 มาตรา ๕๑ ในการปฏิบัติหนาที ่พนักงานเจาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 
  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

_________________ 
 
 มาตรา ๕๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน             
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๔ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๕ ผูใดตอตาน หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๐ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
บทเฉพาะกาล 
 มาตรา ๕๖ เพ่ือใหการดําเนินงานสภาสัตวบาลในระยะเริ่มตน เปนไปดวยความเรียบรอยและประสบ
ความสําเร็จดวยดี จึงให 
  (๑) นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีเปนรักษาการนายกสภาสัตวบาล 
  (๒) สวนราชการแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) โดยไมชักชา 
  (๓) รักษาการนายกสภาสัตวบาล คัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) และ (๔)           
โดยอนุโลม  
  (๔) รักษาการนายกสภาสัตวบาล คัดเลือกกรรมการบริหาร และ/หรือสมาชิกสามัญ สมาคม
สัตวบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๕) โดยอนุโลม 
  (๕) รักษาการนายกสภาสัตวบาล แตงตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๗ วรรค
แรก และวรรสาม  
  (๖) รักษาการนายกสภาสัตวบาล แตงตั้งท่ีปรึกษาตามมาตรา ๑๖ 
  (๗) ใหคณะกรรมการตามมาตรานี้ มีวาระทํางาน สองป นับตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 
  (๘) ใหงดบังคับใชมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ไวเปนการชั่วคราว มีกําหนด สองป นับตั้งแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
 มาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๕๖ มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) จัดทํางบประมาณในการดําเนินงานสภาสัตวบาล 
  (๒) จัดหาสถานท่ีทําการชั่วคราวสภาสัตวบาล 
  (๓) รับสมัครสมาชิกสภาสัตวบาล 
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  (๔) จัดทําขอบังคับสภาสัตวบาล ตามมาตรา ๒๓ (๔) 
  (๕) ประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับผูมีสวนเกี่ยวของ ใหเขาใจในหลักการ และ
ขอบังคบัตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕๘ ในบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน ยังคง
ใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับ                        
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
 
 
 
 
                
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
...................................................  
        นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อัตราคาธรรมเนียม 

 
 (๑) คาขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต 
  เปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภท ก. 
  และคาตออายุใบอนุญาต ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) คาขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต 
  เปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภท ข. 
  และคาตออายุใบอนุญาต ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (๓) คาหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน 
  เปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล ฉบับละ    ๕๐๐ บาท 
 (๔) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
  ในการประกอบวิชาชีพสัตวบาล และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน 
  ในวิชาชีพสัตวบาล ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
 (๕) คาใบแทนการอนุญาต ตาม (๑) และ (๒) 
  และคาใบแทนเอกสารตาม (๔) ฉบับละ    ๕๐๐ บาท 

 


