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 มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญตัิวชิาชีพสตัวบาล พ.ศ. .....…….” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับหลังจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เก้าสิบวนั
 มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี 
  “วิชาชีพสัตวบาล” หมายความว่า วิชาชีพเก่ียวกับการจดัการใดๆต่อสัตว์เล้ียงและ
กระบวนการเพือ่การเล้ียงสตัว ์ การผลิตสตัว ์ การปรับปรุงบ ารุงพนัธุส์ตัว ์เทคโนโลยกีารขยายพนัธุ์และการ
ก าเนิดสตัว ์การประกวดสตัว ์การจดัการดา้นอาหารและโภชนศาสตร์สตัว ์การจดัการผลิตผลและผลิตภณัฑ์
สตัว ์และใหร้วมถึงการจดัการดา้นต่างๆ ที่มีผลท าใหส้ตัวแ์ขง็แรงสมบูรณ์ และใหผ้ลผลิตดี 
  “สตัวเ์ล้ียง” หมายความวา่ สตัวท์ี่เล้ียงเพื่อประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ หรือเพื่อ
การจ าหน่าย เช่น การบริโภค การใชง้าน การใชผ้ลิตผล และเพื่อความพึงพอใจของมนุษย ์เช่น เพื่อความ
บนัเทิงและสตัวส์วยงาม ทั้งน้ีไม่รวมถึงสตัวน์ ้ าและสตัวป่์า 
  “ใบอนุญาต” หมายความวา่ ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาลจากสภาสตัวบาล 
  “ผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาล” หมายความว่า บุคคลซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาลจากสภาสตัวบาล 
  “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสภาสตัวบาล 
  “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการสภาสตัวบาล 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสภาสตัวบาล 
  “เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการสภาสตัวบาล 



  “รองเลขาธิการ” หมายความวา่ รองเลขาธิการสภาสตัวบาล 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาราชการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการตามพระราชบญัญติัน้ี 
และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราทา้ย
พระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งออกกฎกระทรวงและระเบียบเพือ่ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
  กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

หมวด ๑ 
สภาสัตวบาล 

 
 มาตรา ๕ ให้มีสภาสัตวบาลเป็นนิติบุคล ซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหน้าที่ตามที่บญัญตัิไวใ้น
พระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๖ สภาสตัวบาลมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
  (๑) ส่งเสริมการศึกษา การวจิยั และการประกอบวชิาชีพสตัวบาล 
  (๒) ควบคุม ก ากบั ดูแล และก าหนดมาตรฐานการประกอบวชิาชีพสตัวบาล 
  (๓) ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผูป้ระกอบวิชาชีพสัตวบาล ให้
ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพสตัวบาล 
  (๔) ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
  (๕) ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้การบริการทางดา้นวิชาการแก่สมาชิก รวมทั้ง
เกษตรกร ประชาชน และองคก์รอ่ืนในเร่ืองเก่ียวกบัวชิาชีพสตัวบาล 
  (๖) ให้ค  าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกับนโยบาย และปัญหาต่างๆที่
เก่ียวกบัวชิาชีพสตัวบาล 
  (๗) เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาลของประเทศไทย 
  (๘) ผดุงไวซ่ึ้งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก 
  (๙) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๗  สภาสตัวบาลมีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 
  (๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาล 
  (๒) ท าค  าสัง่ตามมาตรา ๔๔ 



  (๓) รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบตัร อนุมัติบตัรหรือวุฒิบตัรในวิชาชีพ
สัตวบาลของสถาบนัอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการสมคัรเป็นสมาชิก และ/หรือขอใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพสตัวบาล   
  (๔) รับรองหลกัสูตรต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาต่างๆของวชิาชีพสตัวบาล ของสถาบนัต่างๆ  
  (๕) ออกหนังสืออนุมตัิบตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบ
วชิาชีพสตัวบาลสาขาต่างๆ และออกหนงัสือแสดงวฒิุอ่ืนในวชิาชีพสตัวบาล 
  (๖) ก าหนดกฎเกณฑใ์นเร่ืองจรรยาบรรณของวชิาชีพสตัวบาล 
  (๗) ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาสตัวบาล 
 มาตรา ๘ สภาสตัวบาลอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี 
  (๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดิน 
  (๒) ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามพระราชบญัญติัน้ี 
  (๓) ผลประโยชน์จาก การจดัการทรัพยสิ์น นนัทนาการ และกิจกรรมตามวตัถุประสงค์
ที่ก  าหนดในมาตรา ๖  
  (๔) เงินและทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูใ้หแ้ก่สภาสตัวบาล 
  (๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสิ์นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 มาตรา ๙ ใหรั้ฐมนตรีตามมาตรา ๔ ด ารงต าแหน่งนายกสภาพเิศษแห่งสภาสัตวบาล และมีอ านาจ
หนา้ที่ตามที่บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๑๐ ให้มีส านักงานสภาสัตวบาลท าหน้าที่ธุรการต่างๆให้แก่ คณะกรรมการและสภาสัตว
บาล และใหมี้ส านกังานสาขาไดต้ามความจ าเป็น ทั้งน้ีตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด ๒ 
สมาชิก 

 
 มาตรา ๑๑ สมาชิก มี ๔ ประเภท คือ 
  (๑) สมาชิกสามญั 
  (๒) สมาชิกวสิามญั 
  (๓) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
  (๔) สมาชิกสมทบ 

 คุณสมบติั ขอ้ก าหนด และ/หรือเง่ือนไข การเป็นสมาชิก ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภา
สตัวบาลที่วา่ดว้ยการนั้น 

         มาตรา ๑๒ ผูส้มคัรเป็นสมาชิกสภาสตัวบาลตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัน้ี 



  (๑) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 
  (๒) มีความรู้ในวิชาชีพสัตวบาลโดยไดรั้บปริญญาในสาขาวิชา สัตวบาล สัตวศาสตร์ 
เทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์หรือช่ืออ่ืนที่มีหลกัสูตรเช่นเดียวกนั จากสถาบนัการศึกษาที่สภาสตัวบาลรับรอง 
  (๓) มีความรู้ในวิชาชีพสัตวบาล โดยไดรั้บวุฒิบตัรระดบัต ่ากว่าปริญญาในสาขาวิชา 
สตัวบาล สตัวศาสตร์ เทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์หรือช่ืออ่ืนที่มีหลกัสูตรเช่นเดียวกนั จากสถาบนัการศึกษาที่
สภาสัตวบาลรับรอง หรือมีความรู้ได้รับปริญญาในสาขาอ่ืน และผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ ์
ขอ้ก าหนด และ/หรือเง่ือนไข ตามขอ้บงัคบัของสภาสตัวบาลที่วา่ดว้ยการนั้น  
  (๔) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติ
ศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 
  (๕) ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะน ามา
ซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 
  (๖) ไม่เป็นผูว้ิกลจริต มีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่ก  าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัสภาสตัวบาล 
 มาตรา ๑๓ สิทธิและหนา้ที่ของสมาชิกมีดงัต่อไปน้ี 
  (๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาล ขอหนังสืออนุมติั
หรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวชิาชีพสตัวบาลสาขาต่างๆ หรือขอหนงัสือแสดงวุฒิ
อ่ืนในวิชาชีพสัตวบาล หรือขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาสัตวบาล โดยปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัสภา
สตัวบาลวา่ดว้ยการนั้น 
  (๒) แสดงความคิดเห็นและซกัถามเป็นหนงัสือเก่ียวกบักิจการของสภาสัตวบาล ไปยงั
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการ
พจิารณาเร่ืองใดที่เก่ียวกบักิจการของสภาสตัวบาล คณะกรรมการตอ้งพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาให้ผู ้
เสนอทราบภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัไดรั้บเร่ือง 
  (๓) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่สภาสตัวบาล 
  (๔) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สภาสตัวบาล 
  (๕) เลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
  (๖) ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าบ ารุงตามก าหนดในขอ้บงัคบัสภาสตัวบาล 
  (๗) ผดุงไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพและปฏิบติัตนตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) 



  (๔) คณะกรรมการมีมติให้พน้จากสมาชิกภาพ เพราะเห็นว่าเป็นผูน้ าความเส่ือมเสีย
เกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพตามมาตรา ๑๒ (๔) หรือ (๕) 
  (๕) ไม่ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง หรือค่าธรรมเนียม โดยไม่มีเหตุอนัควรตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขอ่ืนที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัสภาสตัวบาล 
  

หมวด ๓ 
คณะกรรมการสภาสัตวบาล 

 
 มาตรา ๑๕ ใหมี้คณะกรรมการสภาสตัวบาล ประกอบดว้ย 
  (๑) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  (๒) กรรมการที่มาจากหน่วยงานราชการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัด
กรุงเทพมหานคร และอธิบดีกรมปศุสตัว ์
         กรรมการตามวรรคแรก จะแต่งตั้งตวัแทนที่ได้รับมอบอ านาจเป็นคร้ังคราวหรือ
ถาวรก็ได ้     
  (๓) กรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งคณบดีในคณะสัตวศาสตร์ หรือหัวหน้าภาควิชาสัตว
ศาสตร์เฉพาะกรณีไม่มีคณะสตัวศาสตร์ หรือเทียบเท่า ของสถาบนัอุดมศึกษาระดบัปริญญาที่สภาสัตวบาล
รับรอง ใหค้ดัเลือกกนัเองในกลุ่มเพือ่เป็นตวัแทนจ านวน ส่ีคน 
  (๔) กรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งนายกสมาคมที่เก่ียวขอ้งกบัการปศุสัตวท์ี่สภาสัตวบาล
รับรอง ใหค้ดัเลือกกนัเองในกลุ่มเพือ่เป็นตวัแทนจ านวน ส่ีคน 
  (๕) กรรมการซ่ึงสมาชิกเลือกตั้งจากสมาชิกสามญัจ านวน สิบเกา้คน 
 มาตรา ๑๖ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุเป็นที่ปรึกษาได้ และมีอ านาจถอดถอนที่ปรึกษา
ดว้ย ใหท้ี่ปรึกษาด ารงต าแหน่งตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) 
 มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการประชุมเลือก ผูด้  ารงต าแหน่ง นายกสภาสัตวบาล อุปนายกสภาสัตว
บาลคนที่ ๑ และอุปนายกสภาสัตวบาลคนที่ ๒ ภายในสามสิบวนันับจากวนัเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 
๑๕ (๕)  
  กรณีที่เวลาล่วงเลยไปเกินสมควรแลว้ แต่การสรรหาและ/หรือคดัเลือก กรรมการตาม 
มาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) และ/หรือ (๔) ยงัไม่แลว้เสร็จ ใหก้รรมการเท่าที่มีเป็นคณะกรรมการตามวรรคแรก  
  ให้นายกสภาสัตวบาล เลือกกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่ง เลขาธิการ รองเลขาธิการ  
ประชาสมัพนัธ ์และเหรัญญิกต าแหน่งละหน่ึงคน และอาจเลือกกรรมการเพือ่ด ารงต าแหน่งอ่ืนไดต้ามความ



จ าเป็น และใหมี้อ านาจถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวออกจากต าแหน่งได ้ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
  กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งตามวรรคแรกและวรรคสาม ตอ้งเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๕ 
(๕) เท่านั้น 
  ให้นายกสภาสัตวบาล และคณะกรรมการ ด ารงต าแหน่งตามวาระของกรรมการตาม
มาตรา ๑๕ (๕)  
  กรณีที่นายกสภาสัตวบาลพน้จากต าแหน่งไม่ว่ากรณีใดก่อนครบวาระ ยกเวน้ตาย ให้
เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสมัพนัธ ์เหรัญญิก และผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนตามวรรคสาม พน้จากต าแหน่ง 
 มาตรา ๑๘ การสรรหา คดัเลือก และการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ การแต่งตั้งที่ปรึกษาตาม
มาตรา ๑๖ การเลือกกรรมการเพี่อด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามมาตรา ๑๗ และการเลือกกรรมการตามมาตรา  
๒๒ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาสตัวบาล 
 มาตรา ๑๙ กรรมการตามมาตรา ๑๕ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
  (๑) เป็นสมาชิกสามญั และ/หรือด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ณ 
วนัสรรหา คดัเลือก หรือเลือกตั้ง แลว้แต่กรณี 
  (๒) ไม่เคยถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือเพกิถอนใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (๔) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติซ่ึงอาจเส่ือมเสียต่อเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 
  (๕) ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุด เวน้แต่ความผดิโดยประมาท 
  (๖) ไม่เป็นผูว้กิลจริต มีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 มาตรา ๒๐ กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ สามปี นับแต่วนัเลือกตั้ง 
และอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้
  ให้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระปฏิบติัหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่จะเขา้รับหนา้ที่ 
  และใหด้ าเนินการ สรรหา คดัเลือก และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ แลว้แต่กรณี 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนั นบัตั้งแต่วนัที่กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวรรคแรก 
 มาตรา ๒๑ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) พน้จากต าแหน่ง
เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๔ 
  (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๙ 



 มาตรา ๒๒ เม่ือต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๑๕ ว่างลง ให้คณะกรรมการท าการสรรหา คดัเลือก 
หรือเลือกตั้ง แลว้แต่กรณี เพือ่หาบุคคลอ่ืนมาเป็นกรรมการแทนภายใน ส่ีสิบห้าวนั นับตั้งแต่วนัที่ต  าแหน่ง
กรรมการนั้นวา่งลง 
  กรณีกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) วา่งลงรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการดงักล่าว และ
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเหลืออยูไ่ม่เกิน หน่ึงร้อยแปดสิบวนั คณะกรรมการจะจดัให้มีการ
เลือกตั้งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได ้
 มาตรา ๒๓ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจท าหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 
  (๑) บริหารกิจการสภาสตัวบาลตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา ๖ และ
มาตรา ๗ 
  (๒) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และ
คณะอนุกรรมการอ่ืน เพือ่ท  ากิจการหรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ อนัอยูใ่นขอบเขตแห่งวตัถุประสงคแ์ละอ านาจ
หนา้ที่ของสภาสตัวบาล 
  (๓) จดัตั้งส านกังานสาขาของสภาสตัวบาล 
  (๔) ออกขอ้บงัคบัสภาสตัวบาลวา่ดว้ย 
   (ก) การเป็นสมาชิกตามมาตรา ๑๑ และการรับรองสมาชิกสภาพ 
   (ข) การก าหนดโรคตามมาตรา ๑๒ (๖) 
   (ค) การก าหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจากที่
ก  าหนดไวใ้นอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
   (ง) การสรรหา คดัเลือก หรือเลือกตั้ งกรรมการตามมาตรา ๑๕ การแต่งตั้ งที่
ปรึกษาตามมาตรา ๑๖ และการเลือกกรรมการเพือ่ด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามมาตรา ๑๗  
   (จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะที่ปรึกษา และสมาชิก 
   (ฉ) การก าหนดอ านาจหนา้ที่ของผูด้  ารงต าแหน่งที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๖ 
   (ช) การก าหนดอ านาจหนา้ที่ของผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม 
   (ซ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๑ และหลักเกณฑว์่าด้วย
ความรู้ และ/หรือการฝึกอบรม ของผูข้อรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพสตัวบาลตามมาตรา ๓๒ 
   (ฌ) คุณสมบตัิของผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาลตามมาตรา ๓๓ 
   (ญ) แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้ น
ทะเบียน การออกใบอนุญาต อายใุบอนุญาต การต่ออายใุบอนุญาต การออกหนงัสืออนุมตัิหรือวฒิุบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพสตัวบาลสาขาต่างๆ หนงัสือแสดงวฒิุอ่ืนในวชิาชีพสตัวบาล การ
ออกใบแทนใบอนุญาต หนงัสืออนุมตัิ หรือหนงัสือแสดงวฒิุอ่ืนตามมาตรา ๓๐   
   (ฎ) การจดัตั้ง การด าเนินการ และการเลิกสถาบนั ที่ท  าการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทกัษะหรือเป็นผูช้  านาญการในสาขาต่างๆ ของวชิาชีพสตัวบาล 



   (ฏ) ขอ้จ ากดั และเงื่อนไขในการประกอบวชิาชีพสตัวบาลตามมาตรา ๓๔ 
   (ฐ) จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพสตัวบาลตามมาตรา ๓๕ 
   (ฑ) การก าหนดหลกัเกณฑก์ารพกัใชใ้บอนุญาตหรือเบิกถอนใบอนุญาต 
   (ฒ) หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการสืบสวน หรือสอบถามในกรณีที่มีการกล่าวหา หรือการ
กล่าวโทษผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาล 
   (ณ) เร่ืองอ่ืนๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งวตัถุประสงค์ของสภาสัตวบาลหรืออยู่ใน
อ านาจหนา้ที่ของสภาสตัวบาลตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
   ขอ้บงัคบัสภาสตัวบาลตาม (ก) (ข) (ค) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) (ฏ) (ฐ) (ฑ) และ (ฒ) เม่ือ
ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
   (๕) ปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่กฎหมายบญัญตัิใหเ้ป็นอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๒๔ นายกสภาสตัวบาล  อุปนายกสภาสตัวบาล  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพนัธ ์ 
และเหรัญญิก มีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 
  (๑) นายกสภาสตัวบาลมีอ านาจหนา้ที่ 
   (ก) ด าเนินกิจการของสภาสตัวบาลใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
   (ข) เป็นผูแ้ทนสภาสตัวบาลในกิจการที่เก่ียวกบับุคคลภายนอก 
   (ค) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
   นายกสภาสัตวบาลอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการอ่ืนปฏิบตัิหน้าที่แทน
ตามที่เห็นสมควรได ้
  (๒) อุปนายกสภาสัตวบาลคนที่หน่ึง เป็นผูช่้วยนายกสภาสัตวบาลในกิจการอนัอยูใ่น
อ านาจหนา้ที่ของนายกสภาสัตวบาล ตามที่นายกสภาสัตวบาลมอบหมาย และเป็นผูท้  าการแทนนายกสภา
สตัวบาล เม่ือนายกสภาสตัวบาลไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ได ้
  (๓) อุปนายกสภาสัตวบาลคนที่สอง เป็นผูช่้วยนายกสภาสัตวบาลในกิจการอนัอยูใ่น
อ านาจหนา้ที่ของนายกสภาสัตวบาล ตามที่นายกสภาสัตวบาลมอบหมาย และเป็นผูท้  าการแทนนายกสภา
สตัวบาล เม่ือทั้งนายกสภาสตัวบาลและอุปนายกสภาสตัวบาลคนที่หน่ึงไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ได ้
  (๔) เลขาธิการมีอ านาจหนา้ที่ 
   (ก) ควบคุมบงัคบับญัชาเจา้หนา้ที่ของสภาสตัวบาลทุกระดบั 
   (ข) ควบคุมรับผดิชอบในงานธุรการทัว่ไปของสภาสตัวบาล 
   (ค) ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูป้ระกอบการวิชาชีพสัตวบาล และ
ทะเบียนอ่ืนๆ ของสภาสตัวบาล 
   (ง) ควบคุมดูแลทรัพยสิ์นของสภาสตัวบาล 
   (จ) เป็นเลขานุการในที่ประชุมสภาสตัวบาล 
   (ฉ) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 



  (๕) รองเลขาธิการ เป็นผูช่้วยเลขาธิการในกิจการอนัอยูใ่นอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการ 
ตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเป็นผูท้  าการแทนเลขาธิการ เม่ือเลขาธิการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ที่ได ้
  (๖) ประชาสมัพนัธ ์มีอ านาจหน้าที่ในการประชาสัมพนัธ์ แนะน า และเผยแพร่กิจการ
ของสภาสตัวบาลแก่ สมาชิก ประชาชน และองคก์รอ่ืน 
  (๗) เหรัญญิกมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การบัญชี การเงิน และ
การงบประมาณของสภาสตัวบาล 
  (๘) ผูด้  ารงต าแหน่งที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๖ และผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนตามมาตรา ๑๗ 
วรรคสาม ใหมี้อ านาจหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด ๔ 
การด าเนินการของคณะกรรมการ 

 
 มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  มติของที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกหน่ึงเสียงเพือ่ช้ีขาด 
  มติของที่ประชุมในกรณีให้สมาชิกพน้จากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) หรือให้พกั
ใชใ้บอนุญาตหรือเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๔ (๒) (ค) หรือ (ง) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู ่
  การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น าความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 
  การประชุมคณะที่ปรึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาสตัวบาล 
 มาตรา ๒๖ นายกสภาพิเศษ  จะ เข้า ฟังการประชุมและช้ีแจงแสดงความเห็นในที่ประชุม
คณะกรรมการ  หรือจะส่งความเห็นเป็นหนงัสือไปยงัสภาสตัวบาลในเร่ืองใดๆ ก็ได ้
 มาตรา ๒๗ ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการจดัท าแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณประจ าปี โดยใชปี้ปฏิทินเป็นปีงบประมาณ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาสัตวบาล เม่ือที่ประชุมมี
มติเห็นชอบแลว้จึงจะด าเนินการได ้
  ให้คณะกรรมการจดัท ารายงานประจ าปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที่ล่วงมา 
ค  าช้ีแจงเก่ียวกบันโยบายพร้อมดว้ยงบดุล และบญัชีรายไดแ้ละรายจ่ายประจ าปี ซ่ึงผูส้อบบญัชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยผูส้อบบัญชีรับรอง เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาสัตวบาลในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับตั้ งแต่ว ันส้ิน
ปีงบประมาณ 



  กรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วง ให้คณะกรรมการประกาศขอเล่ือนการประชุม
ใหญ่สภาสตัวบาลตามวรรคสองไดไ้ม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสามสิบวนั 
 

หมวด ๕ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพสัตวบาล 

 
 มาตรา ๒๘ หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบวชิาชีพสตัวบาล หรือแสดงดว้ยวิธีใดๆ ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจว่าตนเป็นผู ้
มีสิทธิประกอบวชิาชีพดงักล่าว โดยมิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาสตัวบาล เวน้แต่ในกรณีอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (๑) การประกอบวชิาชีพสตัวบาลที่กระท าต่อสตัวข์องตนเอง ยกเวน้กรณีเป็นการเล้ียง
สัตวเ์พื่อการจ าหน่าย โดยมีขนาด ชนิด และจ านวนสัตวต์ามที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
  (๒) นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผูรั้บการฝึกอบรม ซ่ึงท าการฝึกหัดหรือท าการ
ฝึกอบรมในความควบคุมของสถาบนัการศึกษาที่สภาสตัวบาลรับรอง หรือภายใตก้ารควบคุมของเจา้หนา้ที่ผู ้
ฝึกหดัหรือผูใ้หก้ารฝึกอบรมซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาล 
  (๓) ขา้ราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจา้งของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพเิศษอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด ซ่ึงท าการประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามอ านาจหน้าที่หรือ
ตามที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานดงักล่าวมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  (๔) บุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษอ่ืนตามที่มี
กฎหมายก าหนด มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพสัตวบาลในความควบคุมของเจา้หน้าที่ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพสตัวบาล 
  (๕) การประกอบวชิาชีพสัตวบาลของที่ปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างชาติ ซ่ึงท างาน
ใหห้น่วยงานราชการหรือสถาบนัการศึกษาที่สภาสตัวบาลรับรอง เวน้แต่มีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
สตัวบาลของประเทศตนที่สภาสตัวบาลรับรอง และ/หรือไดรั้บอนุญาตจากสภาสตัวบาลเป็นการชัว่คราว 
 มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผูซ่ึ้งมิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตใช้ค  าหรือขอ้ความด้วยอักษรไทยว่า 
สตัวบาล หรือใชอ้กัษรต่างประเทศที่มีความหมายว่า สัตวบาล หรือใชอ้กัษรยอ่ของค าดงักล่าวประกอบกบั
ช่ือตวัหรือช่ือสกุลของตน หรือใชค้  าหรือขอ้ความอ่ืนใดที่มีความหมายเช่นเดียวกนั หรือแสดงดว้ยวิธีใดๆ 
ซ่ึงท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่ตนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาล รวมถึงการใช ้จา้ง วาน หรือยนิยอมให้ผูอ่ื้นกระท า
ดงักล่าวใหแ้ก่ตน 



 มาตรา ๓๐ แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียน การ
ออกใบอนุญาต อายใุบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้
ความสามารถในการประกอบวชิาชีพสตัวบาลสาขาต่างๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพสัตวบาล และ
การออกใบแทนใบอนุญาต หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบตัรหรือหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
สภาสตัวบาล 
 มาตรา ๓๑ ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพสตัวบาล มี ๒ ประเภท คือ  
  (๑) ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพสตัวบาลประเภท ก 
  (๒) ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพสตัวบาลประเภท ข 
  สิทธิการประกอบวิชาชีพตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภทต่างๆ ให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาสตัวบาล 
 มาตรา ๓๒ ผูมี้สิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๑   
ตอ้งมีความรู้ และ/หรือผา่นการฝึกอบรม ตามขอ้บงัคบัสภาสตัวบาลที่วา่ดว้ยการนั้น 
 มาตรา ๓๓ ผูข้อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสัตวบาลตอ้งเป็นสมาชิกสภา
สตัวบาล และมีคุณสมบติัอ่ืนตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาสตัวบาล 
  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลผูใ้ด พน้จากสมาชิกสภาสัตวบาล และ/
หรือขาดคุณสมบตัิอ่ืนตามวรรคแรก ให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลของผูน้ั้นส้ินสุดลงนับแต่วนัที่
ขาดคุณสมบติัดงักล่าว 
 มาตรา ๓๔ ผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาลตอ้งประกอบวิชาชีพภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้จ ากดัและเง่ือนไข
ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาสตัวบาล 
 มาตรา ๓๕ ผูป้ระกอบวิชาชีพสัตวบาลตอ้งรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามที่ก  าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัสภาสตัวบาล 
 มาตรา ๓๖ บุคคลผูซ่ึ้งถูกกระท าจากผูป้ระกอบวิชาชีพสัตวบาลซ่ึงประพฤติผิดข้อจ ากัดหรือ
เงื่อนไขการประกอบวชิาชีพสตัวบาลตามมาตรา ๓๔ หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามมาตรา 
๓๕ มีสิทธิ กล่าวหา ผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาลผูน้ั้น โดยท าค  ากล่าวหา เป็นหนงัสือยืน่ต่อสภาสตัวบาล 
  กรรมการหรือบุคคลอ่ืนที่พบหรือทราบว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพสัตวบาลผูใ้ดประพฤติผิด
ขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขการประกอบวชิาชีพสตัวบาลตามมาตรา ๓๔ หรือประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ตามมาตรา ๓๕ มีสิทธิ กล่าวโทษ ผูป้ระกอบวิชาชีพสัตวบาลผูน้ั้น โดยท าค  ากล่าวโทษเป็นหนังสือยืน่ต่อ
สภาสตัวบาล 
  สิทธิกล่าวหาตามวรรคแรกหรือสิทธิกล่าวโทษตามวรรคสอง ส้ินสุดลงเม่ือพน้หน่ึงปี
นบัตั้งแต่วนัที่รู้การประพฤติผดิดงักล่าว แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินสามปีนบัแต่วนัที่เกิดเหตุ 
  การถอนค ากล่าวหาหรือค ากล่าวโทษที่ไดย้ืน่ไวแ้ลว้ จะมีผลท าให้ค  ากล่าวหาหรือค า
กล่าวโทษนั้นตกไป และหา้มน ามากล่าวหาหรือกล่าวโทษซ ้ า 



 มาตรา ๓๗ เม่ือสภาสตัวบาลไดรั้บเร่ืองการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา ๓๖ ใหเ้ลขาธิการ
เสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการ เพือ่พจิารณาสัง่การโดยไม่ชกัชา้ 
 มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ ง  คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ จากสมาชิกสามัญ 
ประกอบดว้ยประธานคนหน่ึงและอนุกรรมการอีกจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน มีอ านาจหน้าที่สอบสวนหา
ขอ้เท็จจริง ในเร่ืองที่ได้รับตามมาตรา ๓๗ แล้วท ารายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พจิารณา 
  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณหลายคณะก็ได ้
 มาตรา ๓๙ เม่ือคณะกรรมการไดรั้บรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณตาม
มาตรา ๓๘ แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกล่าว และมีมติอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑) ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ สอบสวนหาขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมตามประเด็นที่
คณะกรรมการก าหนด 
  (๒) ใหค้ณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนในกรณีที่เห็นวา่ขอ้กล่าวหาหรือขอ้
กล่าวโทษนั้นมีมูล 
  (๓) ใหย้กขอ้กล่าวหาหรือขอ้กล่าวโทษในกรณีที่เห็นว่าขอ้กล่าวหาหรือขอ้กล่าวโทษ
นั้นไม่มีมูล 
 มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการการสอบสวนจากสมาชิกสามัญ 
ประกอบดว้ยประธานหน่ึงคนและอนุกรรมการอีกจ านวนไม่นอ้ยกวา่สองคน มีอ านาจหน้าที่สอบสวน และ
เสนอผลการสอบสวนพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพือ่วนิิจฉยัช้ีขาด 
  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนหลายคณะก็ได ้
 มาตรา ๔๑ ใหค้ณะกรรมการ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ/หรือคณะอนุกรรมการสอบสวน 
มีหนงัสือขอความร่วมมือจากบุคคลที่เก่ียวขอ้ง รู้เห็น หรือมีส่วนไดเ้สีย มาให้ถอ้ยค  า และ/หรือส่งเอกสาร
หรือวตัถุ เพือ่การสอบสวนของคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการดงักล่าว 
 มาตรา ๔๒  ใหป้ระธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจง้ขอ้กล่าวหาหรือขอ้กล่าวโทษพร้อมทั้ง
ส่งส าเนาเร่ืองที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษ ให้ผูถู้กกล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวโทษ ไม่น้อยกว่า สิบห้าวนั ก่อน
เร่ิมท าการสอบสวน 
  ผูถู้กกล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวโทษมีสิทธิท าค  าช้ีแจงหรือน าพยานหลกัฐานใดๆ มาให้
คณะอนุกรรมการสอบสวน ค าช้ีแจงหรือพยานหลกัฐานดงักล่าว ให้ยืน่ต่อประธานอนุกรรมการสอบสวน
ภายใน สามสิบวนั นับแต่วนัที่ได้รับแจง้จากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในก าหนดเวลาที่
คณะกรรมการสอบสวนก าหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ สามสิบวนั 
 มาตรา ๔๓ เม่ือคณะอนุกรรมท าการสอบสวนเสร็จส้ินแล้ว ให้เสนอผลการสอบสวนพร้อม
ความเห็นต่อคณะกรรมการโดยไม่ชกัชา้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัช้ีขาด 



 มาตรา ๔๔ เม่ือคณะกรรมการไดรั้บผลการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน
แลว้ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาเร่ืองดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
  คณะกรรมการอาจใหค้ณะอนุกรรมการสอบสวน ท าการสอบสวนเพิ่มเติมโดยก าหนด
ประเด็นใหท้  าการสอบสวนเพิม่ก่อนวนิิจฉยัช้ีขาดก็ได ้
  คณะกรรมการมีอ านาจวนิิจฉยัช้ีขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 
   (๑) ยกขอ้กล่าวหาหรือขอ้กล่าวโทษ ในกรณีที่เห็นผูป้ระกอบวิชาชีพสัตวบาล 
มิไดก้ระท าผดิตามขอ้กล่าวหาหรือขอ้กล่าวโทษ หรือ 
   (๒) กรณีที่เห็นวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาลไดก้ระท าผดิจริงตามขอ้กล่าวหาหรือ
ขอ้กล่าวโทษ ใหล้งโทษอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
    (ก) วา่กล่าวตกัเตือน 
    (ข) ภาคทณัฑ ์
    (ค) พกัใชใ้บอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี 
    (ง) เพกิถอนใบอนุญาต 
  ค าวนิิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการตามมาตราน้ี ใหท้  าเป็นค าสัง่สภาสตัวบาล พร้อมดว้ย
เหตุผลและค าวนิิจฉยัช้ีขาด และใหค้  าสัง่ดงักล่าวถือเป็นที่สุด 
 มาตรา ๔๕ ให้เลขาธิการแจ้งค  าสั่งสภาสัตวบาลตามมาตรา ๔๔ ไปยงัผูถู้กกล่าวหาหรือผูถู้ก
กล่าวโทษทราบภายใน สิบหา้วนั นบัแต่วนัที่มีค  าสัง่ และใหบ้นัทึกค  าสัง่นั้นไวใ้นทะเบียนผูป้ระกอบวิชาชีพ
สตัวบาล  
  การแจง้ค  าสัง่ตามวรรคแรก ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสภาสตัวบาลที่วา่ดว้ยการนั้น 
 มาตรา ๔๖ ห้ามผูป้ระกอบวิชาชีพสัตวบาลที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ท าการซ่ึงเป็นการประกอบวิชาชีพสัตวบาล หรือท าดว้ยวิธีใดๆ ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจว่าตนยงัคงมีสิทธิ
ประกอบวชิาชีพสตัวบาล 
 มาตรา ๔๗ ผูป้ระกอบวิชาชีพสัตวบาลผูใ้ดซ่ึงอยูใ่นระหว่างถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาต กระท าการฝ่า
ฝืนตามมาตรา ๔๖ ใหค้ณะกรรมการสัง่เพกิถอนใบอนุญาตของผูน้ั้น 
 มาตรา ๔๘ ผูป้ระกอบวิชาชีพสัตวบาลซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตได้
เม่ือพน้สองปีนบัแต่วนัถูกสัง่เพกิถอนใบอนุญาต เม่ือคณะกรรมการไดพ้จิารณาค าขอใบอนุญาตและปฏิเสธ
การออกใบอนุญาต ผู ้นั้ นจะยื่นค  าขอรับใบอนุญาตได้อีก ต่อเม่ือส้ินระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถา้คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตอีกเป็นคร้ังที่สองแลว้ 
ผูน้ั้นเป็นอนัหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตลอดไป 
 
 
 



หมวด ๖ 
การก ากบัดูแล 

 
 มาตรา ๔๙ ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจหนา้ที่ก  ากบัดูแลการด าเนินงานของสภาสตัวบาลและการประกอบ
วชิาชีพสตัวบาล และสัง่ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่สอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการด าเนินงานของสภาสัตวบาล
และการประกอบวชิาชีพสตัวบาล 
 มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๙ ให้พนักงานเจา้หน้าที่มี
อ  านาจ  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑) เขา้ไปสถานที่ท  าการของผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวบาลในเวลาท าการของสถานที่นั้น
เพือ่ตรวจสอบหรือควบคุมใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 
  (๒) เขา้ไปในสถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะมีการกระท าผิด
ตามพระราชบญัญตัิน้ีในระหว่างเวลาพระอาทิตยข์ึ้นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น 
เพื่อตรวจคน้เอกสารหรือวตัถุใดๆ ที่อาจใชเ้ป็นหลักฐานในการท าผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ประกอบกับ
กรณีมีเหตุอันควรเช่ือไดว้่าหากเน่ินชา้ เอกสารหรือวตัถุดงักล่าวจะถูกยกัยา้ย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้
เปล่ียนสภาพไปจากเดิม 
  (๓) ยดึหรืออายดัเอกสารหรือวตัถุใดๆ ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดี หาก
บุคคลใดต่อตา้นหรือขดัขวาง ถือเป็นการขดัขวางการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ที่ 
 มาตรา ๕๑ ในการปฏิบตัิหนา้ที่ พนกังานเจา้ที่ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวั 
  บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๕๒ ในการปฏิบตัิหนา้ที่ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่เป็นเจา้พนกังานตามกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
 มาตรา ๕๓ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๔๖ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๔ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๙ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท   
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๕ ผูใ้ดต่อตา้น หรือขดัขวางการปฏิบติังานของพนักงานเจา้หน้าที่ตามมาตรา ๕๐ ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 



บทเฉพาะกาล 
 มาตรา ๕๖ เพื่อให้การด าเนินงานสภาสัตวบาลในระยะเร่ิมตน้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ประสบความส าเร็จดว้ยดี จึงให ้
  (๑) นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรักษาการนายกสภาสตัวบาล 
  (๒) ส่วนราชการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) โดยไม่ชกัชา้ 
  (๓) รักษาการนายกสภาสตัวบาล คดัเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) และ (๔) โดย
อนุโลม  
  (๔) รักษาการนายกสภาสัตวบาล คดัเลือกกรรมการบริหาร และ/หรือสมาชิกสามัญ 
สมาคมสตัวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) โดยอนุโลม 
  (๕) รักษาการนายกสภาสัตวบาล แต่งตั้งกรรมการให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๗ 
วรรคแรก และวรรสาม  
  (๖) รักษาการนายกสภาสตัวบาล แต่งตั้งที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๖ 
  (๗) ใหค้ณะกรรมการตามมาตราน้ี มีวาระท างาน สองปี นับตั้งแต่วนัที่พระราชบญัญติั
น้ีใชบ้งัคบั 
  (๘) ให้งดบงัคบัใชม้าตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ไวเ้ป็นการชัว่คราว มีก าหนด สองปี 
นบัตั้งแต่วนัที่พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  
 มาตรา ๕๗ ใหค้ณะกรรมการตามมาตรา ๕๖ มีหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 
  (๑) จดัท างบประมาณในการด าเนินงานสภาสตัวบาล 
  (๒) จดัหาสถานที่ท  าการชัว่คราวสภาสตัวบาล 
  (๓) รับสมคัรสมาชิกสภาสตัวบาล 
  (๔) จดัท าขอ้บงัคบัสภาสตัวบาล ตามมาตรา ๒๓ (๔) 
  (๕) ประชาสัมพนัธ์และท าความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ให้เขา้ใจในหลกัการ และ
ขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๕๘ ในบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืน 
ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าที่ไม่ขดัแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี จนกว่าจะไดมี้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ขอ้บงัคบัที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
...................................................  
        นายกรัฐมนตรี  



อตัราค่าธรรมเนียม 

 (๑) ค่าข้ึนทะเบียนและใบอนุญาต 

  เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสัตวบาลประเภท ก. 

  และค่าต่ออายใุบอนุญาต ฉบบัละ ๕๐๐๐ บาท 

 (๒) ค่าข้ึนทะเบียนและใบอนุญาต 

  เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสัตวบาลประเภท ข. 

  และค่าต่ออายใุบอนุญาต ฉบบัละ ๓๐๐๐ บาท 

 (๓) ค่าหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียน 

  เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสัตวบาล ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

 (๔) ค่าหนงัสืออนุมติั หรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 

  ในการประกอบวชิาชีพสัตวบาล และหนงัสือแสดงวฒิุอ่ืน 

  ในวชิาชีพสัตวบาล ฉบบัละ ๒๐๐๐ บาท 

 (๕) ค่าใบแทนการอนุญาต ตาม (๑) และ (๒) 

  และค่าใบแทนเอกสารตาม (๔) ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

 


