บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างพระราชบัญญัติวชิ าชีพสัตวบาล
พ.ศ. .............
_____________________

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสัตวบาล

เหตุผล
โดยที่เป็ นการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญด้านเศรษฐกิจ กาหนดและควบคุม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสัตวบาลมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อการพัฒนาด้านการเลี้ ยงสัตว์เพื่อการค้า และส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จของประเทศ จึงจาเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ ี

(ฉบับร่ าง)

พระราชบัญญัติ
วิชาชีพสัตวบาล
พ.ศ. ..............
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติวชิ าชีพสัตวบาล พ.ศ. .....…….”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัติ น้ ี ให้ใ ช้บ ังคับ หลัง จากวัน ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เก้า สิ บ วัน
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“วิชาชี พสัตวบาล” หมายความว่า วิชาชี พเกี่ ย วกับ การจัด การใดๆต่อ สัตว์เลี้ ย งและ
กระบวนการเพือ่ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตสัตว์ การปรับปรุ งบารุ งพันธุส์ ตั ว์ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการ
กาเนิดสัตว์ การประกวดสัตว์ การจัดการด้านอาหารและโภชนศาสตร์สตั ว์ การจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์
สัตว์ และให้รวมถึงการจัดการด้านต่างๆ ที่มีผลทาให้สตั ว์แข็งแรงสมบูรณ์ และให้ผลผลิตดี
“สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า หรื อเพื่อ
การจาหน่ าย เช่น การบริ โภค การใช้งาน การใช้ผลิ ตผล และเพื่อความพึงพอใจของมนุ ษย์ เช่ น เพื่อความ
บันเทิงและสัตว์สวยงาม ทั้งนี้ไม่รวมถึงสัตว์น้ าและสัตว์ป่า
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลจากสภาสัตวบาล
“ผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาล” หมายความว่า บุคคลซึ่ งได้ข้ ึนทะเบียนและรับใบอนุ ญาต
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลจากสภาสัตวบาล
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาสัตวบาล
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาสัตวบาล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาสัตวบาล
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาสัตวบาล

“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการสภาสัตวบาล
“พนั ก งานเจ้า หน้า ที่ ” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ งรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ง ให้ป ฏิ บ ัติ ก ารตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาราชการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการตามพระราชบัญญัติน้ ี
และให้มีอ านาจแต่ง ตั้งพนักงานเจ้า หน้า ที่ กับ ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนี ยมไม่ เกิ นอัตราท้า ย
พระราชบัญญัติน้ ี รวมทั้งออกกฎกระทรวงและระเบียบเพือ่ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้

หมวด ๑
สภาสัตวบาล
มาตรา ๕ ให้มีสภาสัตวบาลเป็ นนิ ติบุคล ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์และอานาจหน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๖ สภาสัตวบาลมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริ มการศึกษา การวิจยั และการประกอบวิชาชีพสัตวบาล
(๒) ควบคุม กากับ ดูแล และกาหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสัตวบาล
(๓) ควบคุ ม ความประพฤติ และการดาเนิ นงานของผูป้ ระกอบวิชาชี พ สัต วบาล ให้
ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวบาล
(๔) ส่งเสริ มความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
(๕) ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่ และให้การบริ การทางด้านวิชาการแก่สมาชิก รวมทั้ง
เกษตรกร ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่ องเกี่ยวกับวิชาชีพสัตวบาล
(๖) ให้คาปรึ ก ษาหรื อ ข้อ เสนอแนะต่อ รัฐ บาลเกี่ ยวกับนโยบาย และปั ญ หาต่ างๆที่
เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวบาล
(๗) เป็ นตัวแทนของผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลของประเทศไทย
(๘) ผดุงไว้ซ่ ึงสิทธิ ความเป็ นธรรม และส่งเสริ มสวัสดิการให้แก่สมาชิก
(๙) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗ สภาสัตวบาลมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผขู ้ อเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาล
(๒) ทาคาสัง่ ตามมาตรา ๔๔

(๓) รับรองปริ ญญา อนุ ปริ ญญา ประกาศนี ยบัตร อนุ มัติบตั รหรื อ วุฒิบตั รในวิชาชี พ
สัตวบาลของสถาบันอื่ น เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็ นสมาชิ ก และ/หรื อขอใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสัตวบาล
(๔) รับรองหลักสู ตรต่างๆ สาหรับการฝึ กอบรมเป็ นผูช้ านาญการหรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญใน
สาขาต่างๆของวิชาชีพสัตวบาล ของสถาบันต่างๆ
(๕) ออกหนังสื ออนุ มตั ิบตั รหรื อ วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพสัตวบาลสาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพสัตวบาล
(๖) กาหนดกฎเกณฑ์ในเรื่ องจรรยาบรรณของวิชาชีพสัตวบาล
(๗) ดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสัตวบาล
มาตรา ๘ สภาสัตวบาลอาจมีรายได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(๒) ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบารุ ง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) ผลประโยชน์จาก การจัดการทรัพย์สิน นันทนาการ และกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดในมาตรา ๖
(๔) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผใู ้ ห้แก่สภาสัตวบาล
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรี ตามมาตรา ๔ ดารงตาแหน่งนายกสภาพิเศษแห่ งสภาสัตวบาล และมีอานาจ
หน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๐ ให้มี สานักงานสภาสัตวบาลทาหน้าที่ธุรการต่างๆให้แก่ คณะกรรมการและสภาสัตว
บาล และให้มีสานักงานสาขาได้ตามความจาเป็ น ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการกาหนด

หมวด ๒
สมาชิก
มาตรา ๑๑ สมาชิก มี ๔ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ
(๒) สมาชิกวิสามัญ
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๔) สมาชิกสมทบ
คุณสมบัติ ข้อ กาหนด และ/หรื อเงื่อนไข การเป็ นสมาชิก ให้เป็ นไปตามข้อบังคับสภา
สัตวบาลที่วา่ ด้วยการนั้น
มาตรา ๑๒ ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสภาสัตวบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังนี้

(๑) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิบปี บริ บูรณ์
(๒) มีความรู ้ในวิชาชีพสัตวบาลโดยได้รับปริ ญญาในสาขาวิชา สัตวบาล สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรื อชื่ออื่นที่มีหลักสูตรเช่นเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่สภาสัตวบาลรับรอง
(๓) มีความรู ้ ในวิชาชี พสัตวบาล โดยได้รับวุฒิบตั รระดับต่ากว่าปริ ญญาในสาขาวิชา
สัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรื อชื่ ออื่นที่มีหลักสู ตรเช่นเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่
สภาสัต วบาลรั บ รอง หรื อ มี ค วามรู ้ ไ ด้รั บ ปริ ญ ญาในสาขาอื่ น และผ่ า นการฝึ กอบรมตามหลัก เกณฑ์
ข้อกาหนด และ/หรื อเงื่อนไข ตามข้อบังคับของสภาสัตวบาลที่วา่ ด้วยการนั้น
(๔) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติซ่ ึงคณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยเกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชาชีพ
(๕) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ
(๖) ไม่ เป็ นผูว้ ิกลจริ ต มีจิตฟั่ นเฟื อนไม่ สมประกอบ หรื อ ไม่ เป็ นโรคที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับสภาสัตวบาล
มาตรา ๑๓ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกมีดงั ต่อไปนี้
(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาล ขอหนังสื ออนุ มตั ิ
หรื อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพสัตวบาลสาขาต่างๆ หรื อขอหนังสื อแสดงวุฒิ
อื่นในวิชาชีพสัตวบาล หรื อขอหนังสื อรับรองการเป็ นสมาชิกสภาสัตวบาล โดยปฏิบตั ิตามข้อ บังคับสภา
สัตวบาลว่าด้วยการนั้น
(๒) แสดงความคิดเห็นและซักถามเป็ นหนังสื อเกี่ยวกับกิจการของสภาสัตวบาล ไปยัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณี ที่สมาชิ กรวมกันตั้งแต่ห้าสิ บคนขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่ องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาสัตวบาล คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้
เสนอทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ได้รับเรื่ อง
(๓) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่สภาสัตวบาล
(๔) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สภาสัตวบาล
(๕) เลือกตั้งหรื อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
(๖) ชาระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าบารุ งตามกาหนดในข้อบังคับสภาสัตวบาล
(๗) ผดุงไว้ซ่ ึงเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบตั ิตนตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๓) หรื อ (๖)

(๔) คณะกรรมการมีมติให้พน้ จากสมาชิกภาพ เพราะเห็ นว่าเป็ นผูน้ าความเสื่ อ มเสี ย
เกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพตามมาตรา ๑๒ (๔) หรื อ (๕)
(๕) ไม่ชาระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบารุ ง หรื อค่าธรรมเนียม โดยไม่มีเหตุอนั ควรตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นที่กาหนดในข้อบังคับสภาสัตวบาล

หมวด ๓
คณะกรรมการสภาสัตวบาล
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการสภาสัตวบาล ประกอบด้วย
(๑) กรรมการโดยตาแหน่ ง ได้แ ก่ นายกสมาคมสัตวบาลแห่ ง ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(๒) กรรมการที่ มาจากหน่ วยงานราชการ ประกอบด้ว ย ปลัด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัด กระทรวงมหาดไทย ปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ปลัดกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ปลั ด กระทรวงอุ ตสาหกรรม ปลั ด
กรุ งเทพมหานคร และอธิบดีกรมปศุสตั ว์
กรรมการตามวรรคแรก จะแต่งตั้งตัวแทนที่ไ ด้รับมอบอานาจเป็ นครั้งคราวหรื อ
ถาวรก็ได้
(๓) กรรมการซึ่ งดารงตาแหน่ งคณบดี ในคณะสัตวศาสตร์ หรื อ หัวหน้าภาควิชาสัตว
ศาสตร์เฉพาะกรณี ไม่มีคณะสัตวศาสตร์ หรื อเทียบเท่า ของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริ ญญาที่สภาสัตวบาล
รับรอง ให้คดั เลือกกันเองในกลุ่มเพือ่ เป็ นตัวแทนจานวน สี่คน
(๔) กรรมการซึ่งดารงตาแหน่ งนายกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ที่สภาสัตวบาล
รับรอง ให้คดั เลือกกันเองในกลุ่มเพือ่ เป็ นตัวแทนจานวน สี่คน
(๕) กรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญจานวน สิบเก้าคน
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นที่ปรึ กษาได้ และมีอานาจถอดถอนที่ปรึ กษา
ด้วย ให้ที่ปรึ กษาดารงตาแหน่งตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕)
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการประชุมเลือ ก ผูด้ ารงตาแหน่ ง นายกสภาสัตวบาล อุปนายกสภาสัตว
บาลคนที่ ๑ และอุปนายกสภาสัตวบาลคนที่ ๒ ภายในสามสิ บวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา
๑๕ (๕)
กรณี ที่เวลาล่วงเลยไปเกินสมควรแล้ว แต่การสรรหาและ/หรื อคัดเลือก กรรมการตาม
มาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) และ/หรื อ (๔) ยังไม่แล้วเสร็จ ให้กรรมการเท่าที่มีเป็ นคณะกรรมการตามวรรคแรก
ให้น ายกสภาสัตวบาล เลื อ กกรรมการเพื่อ ดารงต าแหน่ ง เลขาธิ การ รองเลขาธิ การ
ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิกตาแหน่งละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพือ่ ดารงตาแหน่ งอื่นได้ตามความ

จาเป็ น และให้มีอานาจถอดถอนผูด้ ารงตาแหน่ งดังกล่าวออกจากตาแหน่ งได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
กรรมการที่ดารงตาแหน่งตามวรรคแรกและวรรคสาม ต้องเป็ นกรรมการตามมาตรา ๑๕
(๕) เท่านั้น
ให้นายกสภาสัตวบาล และคณะกรรมการ ดารงตาแหน่ งตามวาระของกรรมการตาม
มาตรา ๑๕ (๕)
กรณี ที่นายกสภาสัตวบาลพ้นจากตาแหน่ งไม่ว่ากรณี ใดก่อนครบวาระ ยกเว้นตาย ให้
เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และผูด้ ารงตาแหน่งอื่นตามวรรคสาม พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๘ การสรรหา คัดเลือก และการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ การแต่งตั้งที่ปรึ กษาตาม
มาตรา ๑๖ การเลือกกรรมการเพี่อ ดารงตาแหน่ งต่างๆ ตามมาตรา ๑๗ และการเลือ กกรรมการตามมาตรา
๒๒ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับสภาสัตวบาล
มาตรา ๑๙ กรรมการตามมาตรา ๑๕ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นสมาชิกสามัญ และ/หรื อดารงตาแหน่งตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) ณ
วันสรรหา คัดเลือก หรื อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๒) ไม่เคยถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตหรื อเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติซ่ ึงอาจเสื่อมเสียต่อเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ
(๕) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดโดยประมาท
(๖) ไม่เป็ นผูว้ กิ ลจริ ต มีจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
มาตรา ๒๐ กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) มีวาระอยูใ่ นตาแหน่ งคราวละ สามปี นับแต่วนั เลือกตั้ง
และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ให้กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
และให้ดาเนินการ สรรหา คัดเลือก และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วนั ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวรรคแรก
มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) พ้นจากตาแหน่ ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๔
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙

มาตรา ๒๒ เมื่อตาแหน่งกรรมการตามมาตรา ๑๕ ว่างลง ให้คณะกรรมการทาการสรรหา คัดเลือก
หรื อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เพือ่ หาบุคคลอื่นมาเป็ นกรรมการแทนภายใน สี่ สิบห้าวัน นับตั้งแต่วนั ที่ตาแหน่ ง
กรรมการนั้นว่างลง
กรณี กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) ว่างลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการดังกล่าว และ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการเหลื อ อยูไ่ ม่ เกิน หนึ่ งร้อยแปดสิ บวัน คณะกรรมการจะจัดให้มีการ
เลือกตั้งกรรมการแทนหรื อไม่ก็ได้
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการมีอานาจทาหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) บริ หารกิจการสภาสัตวบาลตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ ตามมาตรา ๖ และ
มาตรา ๗
(๒) แต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการจรรยาบรรณ คณะอนุ ก รรมการสอบสวน และ
คณะอนุกรรมการอื่น เพือ่ ทากิจการหรื อพิจารณาเรื่ องต่างๆ อันอยูใ่ นขอบเขตแห่ งวัตถุประสงค์และอานาจ
หน้าที่ของสภาสัตวบาล
(๓) จัดตั้งสานักงานสาขาของสภาสัตวบาล
(๔) ออกข้อบังคับสภาสัตวบาลว่าด้วย
(ก) การเป็ นสมาชิกตามมาตรา ๑๑ และการรับรองสมาชิกสภาพ
(ข) การกาหนดโรคตามมาตรา ๑๒ (๖)
(ค) การกาหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบารุ ง และค่าธรรมเนี ยมอื่นนอกจากที่
กาหนดไว้ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
(ง) การสรรหา คัด เลื อ ก หรื อ เลื อ กตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ การแต่ งตั้ง ที่
ปรึ กษาตามมาตรา ๑๖ และการเลือกกรรมการเพือ่ ดารงตาแหน่งต่างๆ ตามมาตรา ๑๗
(จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะที่ปรึ กษา และสมาชิก
(ฉ) การกาหนดอานาจหน้าที่ของผูด้ ารงตาแหน่งที่ปรึ กษาตามมาตรา ๑๖
(ช) การกาหนดอานาจหน้าที่ของผูด้ ารงตาแหน่งอื่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม
(ซ) ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๑ และหลักเกณฑ์ว่าด้วย
ความรู ้ และ/หรื อการฝึ กอบรม ของผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๒
(ฌ) คุณสมบัติของผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๓
(ญ) แบบและประเภทใบอนุ ญ าต หลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขึ้ น
ทะเบียน การออกใบอนุ ญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รแสดง
ความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพสัตวบาลสาขาต่างๆ หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพสัตวบาล การ
ออกใบแทนใบอนุ ญาต หนังสืออนุมตั ิ หรื อหนังสือแสดงวุฒิอื่นตามมาตรา ๓๐
(ฎ) การจัด ตั้ง การด าเนิ น การ และการเลิ กสถาบัน ที่ท าการฝึ กอบรมเพื่อ เพิ่ม
ทักษะหรื อเป็ นผูช้ านาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพสัตวบาล

(ฏ) ข้อจากัด และเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๔
(ฐ) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๕
(ฑ) การกาหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรื อเบิกถอนใบอนุญาต
(ฒ) หลักเกณฑ์วา่ ด้วยการสืบสวน หรื อสอบถามในกรณี ที่มีการกล่าวหา หรื อการ
กล่าวโทษผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาล
(ณ) เรื่ องอื่ นๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่ งวัตถุประสงค์ของสภาสัตวบาลหรื อ อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของสภาสัตวบาลตามพระราชบัญญัติน้ ีหรื อกฎหมายอื่น
ข้อบังคับสภาสัตวบาลตาม (ก) (ข) (ค) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) (ฏ) (ฐ) (ฑ) และ (ฒ) เมื่อ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
(๕) ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๔ นายกสภาสัตวบาล อุปนายกสภาสัตวบาล เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์
และเหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) นายกสภาสัตวบาลมีอานาจหน้าที่
(ก) ดาเนินกิจการของสภาสัตวบาลให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
(ข) เป็ นผูแ้ ทนสภาสัตวบาลในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(ค) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
นายกสภาสัตวบาลอาจมอบหมายเป็ นหนังสื อให้กรรมการอื่นปฏิบตั ิ หน้าที่แทน
ตามที่เห็นสมควรได้
(๒) อุปนายกสภาสัตวบาลคนที่หนึ่ ง เป็ นผูช้ ่วยนายกสภาสัตวบาลในกิจการอันอยูใ่ น
อานาจหน้าที่ของนายกสภาสัตวบาล ตามที่นายกสภาสัตวบาลมอบหมาย และเป็ นผูท้ าการแทนนายกสภา
สัตวบาล เมื่อนายกสภาสัตวบาลไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าได้
(๓) อุปนายกสภาสัตวบาลคนที่สอง เป็ นผูช้ ่วยนายกสภาสัตวบาลในกิจการอันอยูใ่ น
อานาจหน้าที่ของนายกสภาสัตวบาล ตามที่นายกสภาสัตวบาลมอบหมาย และเป็ นผูท้ าการแทนนายกสภา
สัตวบาล เมื่อทั้งนายกสภาสัตวบาลและอุปนายกสภาสัตวบาลคนที่หนึ่งไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าได้
(๔) เลขาธิการมีอานาจหน้าที่
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสภาสัตวบาลทุกระดับ
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทัว่ ไปของสภาสัตวบาล
(ค) ดู แ ลรั กษาทะเบี ย นสมาชิ ก ทะเบีย นผูป้ ระกอบการวิช าชี พ สัต วบาล และ
ทะเบียนอื่นๆ ของสภาสัตวบาล
(ง) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสภาสัตวบาล
(จ) เป็ นเลขานุการในที่ประชุมสภาสัตวบาล
(ฉ) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

(๕) รองเลขาธิการ เป็ นผูช้ ่วยเลขาธิการในกิจการอันอยูใ่ นอานาจหน้าที่ของเลขาธิการ
ตามที่เลขาธิ การมอบหมาย และเป็ นผูท้ าการแทนเลขาธิ การ เมื่อ เลขาธิ การไม่ อ ยู่หรื อ ไม่ สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้
(๖) ประชาสัมพันธ์ มีอานาจหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ แนะนา และเผยแพร่ กิจการ
ของสภาสัตวบาลแก่ สมาชิก ประชาชน และองค์กรอื่น
(๗) เหรั ญ ญิ ก มี อ านาจหน้า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบ การบัญ ชี การเงิ น และ
การงบประมาณของสภาสัตวบาล
(๘) ผูด้ ารงตาแหน่ งที่ปรึ กษาตามมาตรา ๑๖ และผูด้ ารงตาแหน่ งอื่นตามมาตรา ๑๗
วรรคสาม ให้มีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกาหนด

หมวด ๔
การดาเนินการของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๕ การประชุ มคณะกรรมการต้อ งมี กรรมการมาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
มติของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพือ่ ชี้ขาด
มติของที่ประชุมในกรณี ให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) หรื อให้พกั
ใช้ใบอนุญาตหรื อเพิกถอนใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๔ (๒) (ค) หรื อ (ง) ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่
การประชุ มคณะอนุ กรรมการ ให้นาความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองมาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
การประชุมคณะที่ปรึ กษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับสภาสัตวบาล
มาตรา ๒๖ นายกสภาพิ เ ศษ จะเข้า ฟั ง การประชุ ม และชี้ แจงแสดงความเห็ น ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ หรื อจะส่งความเห็นเป็ นหนังสือไปยังสภาสัตวบาลในเรื่ องใดๆ ก็ได้
มาตรา ๒๗ ในการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการจัดทาแผนการดาเนิ นงานและ
งบประมาณประจาปี โดยใช้ปีปฏิทินเป็ นปี งบประมาณ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาสัตวบาล เมื่อที่ประชุมมี
มติเห็นชอบแล้วจึงจะดาเนินการได้
ให้คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี แสดงผลงานของคณะกรรมการในปี ที่ล่วงมา
คาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายพร้อมด้วยงบดุล และบัญชีรายได้และรายจ่ายประจาปี ซึ่ งผูส้ อบบัญชีตามกฎหมาย
ว่า ด้ว ยผูส้ อบบัญ ชี รั บ รอง เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ภาสั ต วบาลในหนึ่ ง ร้ อ ยยี่สิ บ วัน นั บ ตั้ง แต่ ว ัน สิ้ น
ปี งบประมาณ

กรณี ที่มี เหตุจาเป็ นอันไม่ อาจก้าวล่ วง ให้คณะกรรมการประกาศขอเลื่ อนการประชุ ม
ใหญ่สภาสัตวบาลตามวรรคสองได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน

หมวด ๕
การควบคุมการประกอบวิชาชีพสัตวบาล
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผใู ้ ดประกอบวิชาชีพสัตวบาล หรื อแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจว่าตนเป็ นผู ้
มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ข้ นึ ทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาสัตวบาล เว้นแต่ในกรณี อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) การประกอบวิชาชีพสัตวบาลที่กระทาต่อสัตว์ของตนเอง ยกเว้นกรณี เป็ นการเลี้ยง
สัตว์เพื่อการจาหน่ าย โดยมี ขนาด ชนิ ด และจานวนสัตว์ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(๒) นัก เรี ย น นิ สิ ต นัก ศึ ก ษา หรื อ ผูร้ ั บ การฝึ กอบรม ซึ่ ง ท าการฝึ กหัด หรื อ ท าการ
ฝึ กอบรมในความควบคุมของสถาบันการศึกษาที่สภาสัตวบาลรับรอง หรื อภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู ้
ฝึ กหัดหรื อผูใ้ ห้การฝึ กอบรมซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาล
(๓) ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้า ที่หรื อ ลู กจ้า งของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด ซึ่งทาการประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามอานาจหน้าที่หรื อ
ตามที่ส่วนราชการหรื อหน่วยงานดังกล่าวมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(๔) บุคคลซึ่ งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัด องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมื องพัทยา องค์การปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นรู ปแบบพิเศษอื่ นตามที่มี
กฎหมายกาหนด มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพสัตวบาลในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสัตวบาล
(๕) การประกอบวิชาชีพสัตวบาลของที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ซึ่ งทางาน
ให้หน่วยงานราชการหรื อสถาบันการศึกษาที่สภาสัตวบาลรับรอง เว้นแต่มีใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
สัตวบาลของประเทศตนที่สภาสัตวบาลรับรอง และ/หรื อได้รับอนุญาตจากสภาสัตวบาลเป็ นการชัว่ คราว
มาตรา ๒๙ ห้ามมิ ให้ผูซ้ ่ ึ งมิไ ด้ข้ ึนทะเบียนและรับใบอนุ ญาตใช้คาหรื อ ข้อ ความด้วยอักษรไทยว่า
สัตวบาล หรื อใช้อกั ษรต่างประเทศที่มีความหมายว่า สัตวบาล หรื อใช้อกั ษรย่อของคาดังกล่าวประกอบกับ
ชื่อตัวหรื อชื่อสกุลของตน หรื อใช้คาหรื อข้อความอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน หรื อแสดงด้วยวิธีใดๆ
ซึ่งทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจว่าตนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาล รวมถึงการใช้ จ้าง วาน หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นกระทา
ดังกล่าวให้แก่ตน

มาตรา ๓๐ แบบและประเภทใบอนุ ญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขในการขึ้นทะเบียน การ
ออกใบอนุ ญาต อายุใบอนุ ญาต การต่อ อายุใบอนุ ญาต การออกหนังสื ออนุ มัติหรื อวุฒิบตั รแสดงความรู ้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพสัตวบาลสาขาต่างๆ และหนังสื อแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพสัตวบาล และ
การออกใบแทนใบอนุ ญาต หนังสื ออนุ มัติหรื อ วุฒิบตั รหรื อหนังสื อแสดงวุฒิอื่น ให้เป็ นไปตามข้อ บังคับ
สภาสัตวบาล
มาตรา ๓๑ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาล มี ๒ ประเภท คือ
(๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภท ก
(๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภท ข
สิ ทธิ การประกอบวิชาชี พตามใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภทต่างๆ ให้
เป็ นไปตามข้อบังคับสภาสัตวบาล
มาตรา ๓๒ ผูม้ ีสิทธิข้ ึนทะเบียนและรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พสัตวบาลตามมาตรา ๓๑
ต้องมีความรู ้ และ/หรื อผ่านการฝึ กอบรม ตามข้อบังคับสภาสัตวบาลที่วา่ ด้วยการนั้น
มาตรา ๓๓ ผูข้ อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลต้องเป็ นสมาชิกสภา
สัตวบาล และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสภาสัตวบาล
เมื่ อผูร้ ับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลผูใ้ ด พ้นจากสมาชิก สภาสัตวบาล และ/
หรื อขาดคุณสมบัติอื่นตามวรรคแรก ให้ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสัตวบาลของผูน้ ้ นั สิ้ นสุ ดลงนับแต่วนั ที่
ขาดคุณสมบัติดงั กล่าว
มาตรา ๓๔ ผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บงั คับแห่ งข้อจากัดและเงื่อนไข
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสภาสัตวบาล
มาตรา ๓๕ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ สัต วบาลต้อ งรั ก ษาจรรยาบรรณแห่ งวิช าชี พ ตามที่ ก าหนดไว้ใ น
ข้อบังคับสภาสัตวบาล
มาตรา ๓๖ บุ ค คลผู ซ้ ่ ึ ง ถู ก กระท าจากผูป้ ระกอบวิช าชี พ สัต วบาลซึ่ ง ประพฤติ ผิด ข้อ จ ากัด หรื อ
เงื่อนไขการประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๔ หรื อประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพตามมาตรา
๓๕ มีสิทธิ กล่าวหา ผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลผูน้ ้ นั โดยทาคากล่าวหา เป็ นหนังสือยืน่ ต่อสภาสัตวบาล
กรรมการหรื อบุคคลอื่นที่พบหรื อทราบว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลผูใ้ ดประพฤติผิด
ข้อจากัดหรื อเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพสัตวบาลตามมาตรา ๓๔ หรื อประพฤติผดิ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ตามมาตรา ๓๕ มีสิทธิ กล่าวโทษ ผูป้ ระกอบวิชาชี พสัตวบาลผูน้ ้ นั โดยทาคากล่าวโทษเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อ
สภาสัตวบาล
สิ ทธิกล่าวหาตามวรรคแรกหรื อสิ ทธิกล่าวโทษตามวรรคสอง สิ้ นสุ ดลงเมื่อพ้นหนึ่ งปี
นับตั้งแต่วนั ที่รู้การประพฤติผดิ ดังกล่าว แต่ท้งั นี้ตอ้ งไม่เกินสามปี นับแต่วนั ที่เกิดเหตุ
การถอนคากล่าวหาหรื อคากล่ าวโทษที่ไ ด้ยนื่ ไว้แล้ว จะมีผลทาให้คากล่าวหาหรื อคา
กล่าวโทษนั้นตกไป และห้ามนามากล่าวหาหรื อกล่าวโทษซ้ า

มาตรา ๓๗ เมื่อสภาสัตวบาลได้รับเรื่ องการกล่าวหาหรื อการกล่าวโทษตามมาตรา ๓๖ ให้เลขาธิการ
เสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ เพือ่ พิจารณาสัง่ การโดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๓๘ ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจรรยาบรรณ จากสมาชิ ก สามั ญ
ประกอบด้วยประธานคนหนึ่ งและอนุ กรรมการอีกจานวนไม่น้อยกว่าสองคน มีอานาจหน้าที่สอบสวนหา
ข้อ เท็จจริ ง ในเรื่ องที่ไ ด้รับตามมาตรา ๓๗ แล้วทารายงานพร้ อ มทั้งความเห็ น เสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณหลายคณะก็ได้
มาตรา ๓๙ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณตาม
มาตรา ๓๘ แล้ว ให้ค ณะกรรมการพิ จารณารายงานและความเห็ น ดังกล่ า ว และมี มติอ ย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณ สอบสวนหาข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมตามประเด็นที่
คณะกรรมการกาหนด
(๒) ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนในกรณี ที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรื อข้อ
กล่าวโทษนั้นมีมูล
(๓) ให้ยกข้อกล่าวหาหรื อข้อกล่าวโทษในกรณี ที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรื อข้อกล่าวโทษ
นั้นไม่มีมูล
มาตรา ๔๐ ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการการสอบสวนจากสมาชิ ก สามั ญ
ประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและอนุ กรรมการอีกจานวนไม่นอ้ ยกว่าสองคน มีอานาจหน้าที่สอบสวน และ
เสนอผลการสอบสวนพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพือ่ วินิจฉัยชี้ขาด
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนหลายคณะก็ได้
มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ/หรื อคณะอนุ กรรมการสอบสวน
มีหนังสือขอความร่ วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง รู ้เห็น หรื อมีส่วนได้เสี ย มาให้ถอ้ ยคา และ/หรื อส่ งเอกสาร
หรื อวัตถุ เพือ่ การสอบสวนของคณะกรรมการ และ/หรื อคณะอนุกรรมการดังกล่าว
มาตรา ๔๒ ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสื อแจ้งข้อกล่าวหาหรื อข้อกล่าวโทษพร้อมทั้ง
ส่ งสาเนาเรื่ อ งที่กล่ าวหาหรื อ กล่ าวโทษ ให้ผูถ้ ูกกล่ าวหาหรื อ ผูถ้ ู กกล่ าวโทษ ไม่ น้อยกว่า สิ บห้าวัน ก่ อ น
เริ่ มทาการสอบสวน
ผูถ้ ู กกล่ าวหาหรื อผูถ้ ู กกล่าวโทษมีสิทธิ ทาคาชี้ แจงหรื อ นาพยานหลักฐานใดๆ มาให้
คณะอนุกรรมการสอบสวน คาชี้แจงหรื อพยานหลักฐานดังกล่าว ให้ยนื่ ต่อประธานอนุ กรรมการสอบสวน
ภายใน สามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ไ ด้รับแจ้งจากประธานอนุ กรรมการสอบสวน หรื อ ภายในกาหนดเวลาที่
คณะกรรมการสอบสวนกาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า สามสิบวัน
มาตรา ๔๓ เมื่ อ คณะอนุ ก รรมท าการสอบสวนเสร็ จ สิ้ น แล้ว ให้ เ สนอผลการสอบสวนพร้ อ ม
ความเห็นต่อคณะกรรมการโดยไม่ชกั ช้า เพือ่ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด

มาตรา ๔๔ เมื่อคณะกรรมการได้รับผลการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุ กรรมการสอบสวน
แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่ องดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
คณะกรรมการอาจให้คณะอนุกรรมการสอบสวน ทาการสอบสวนเพิ่มเติมโดยกาหนด
ประเด็นให้ทาการสอบสวนเพิม่ ก่อนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้
คณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ยกข้อ กล่ าวหาหรื อ ข้อกล่ าวโทษ ในกรณี ที่เห็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พสัตวบาล
มิได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาหรื อข้อกล่าวโทษ หรื อ
(๒) กรณี ที่เห็นว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลได้กระทาผิดจริ งตามข้อกล่าวหาหรื อ
ข้อกล่าวโทษ ให้ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ว่ากล่าวตักเตือน
(ข) ภาคทัณฑ์
(ค) พักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี
(ง) เพิกถอนใบอนุญาต
คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ ให้ทาเป็ นคาสัง่ สภาสัตวบาล พร้อมด้วย
เหตุผลและคาวินิจฉัยชี้ขาด และให้คาสัง่ ดังกล่าวถือเป็ นที่สุด
มาตรา ๔๕ ให้เ ลขาธิ ก ารแจ้ง ค าสั่ง สภาสัต วบาลตามมาตรา ๔๔ ไปยัง ผูถ้ ู ก กล่ า วหาหรื อ ผูถ้ ู ก
กล่าวโทษทราบภายใน สิบห้าวัน นับแต่วนั ที่มีคาสัง่ และให้บนั ทึกคาสัง่ นั้นไว้ในทะเบียนผูป้ ระกอบวิชาชีพ
สัตวบาล
การแจ้งคาสัง่ ตามวรรคแรก ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของสภาสัตวบาลที่วา่ ด้วยการนั้น
มาตรา ๔๖ ห้ามผูป้ ระกอบวิชาชี พสัตวบาลที่อยู่ระหว่างถู กสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตหรื อถู กเพิกถอน
ใบอนุญาต ทาการซึ่งเป็ นการประกอบวิชาชีพสัตวบาล หรื อทาด้วยวิธีใดๆ ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจว่าตนยังคงมีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพสัตวบาล
มาตรา ๔๗ ผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลผูใ้ ดซึ่ งอยูใ่ นระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุ ญาต กระทาการฝ่ า
ฝื นตามมาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตของผูน้ ้ นั
มาตรา ๔๘ ผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลซึ่ งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตอาจยืน่ คาขอรับใบอนุ ญาตได้
เมื่อพ้นสองปี นับแต่วนั ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต เมื่อคณะกรรมการได้พจิ ารณาคาขอใบอนุ ญาตและปฏิเสธ
การออกใบอนุ ญ าต ผู ้น้ ั นจะยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตได้อี ก ต่ อ เมื่ อ สิ้ น ระยะเวลาหนึ่ งปี นั บ แต่ ว ัน ที่
คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถ้าคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุ ญาตอีกเป็ นครั้งที่สองแล้ว
ผูน้ ้ นั เป็ นอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตลอดไป

หมวด ๖
การกากับดูแล
มาตรา ๔๙ ให้รัฐมนตรี มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานของสภาสัตวบาลและการประกอบ
วิชาชีพสัตวบาล และสัง่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของสภาสัตวบาล
และการประกอบวิชาชีพสัตวบาล
มาตรา ๕๐ ในการปฏิบ ัติหน้า ที่ตามคาสั่งของรัฐมนตรี ต ามมาตรา ๔๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มี
อานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปสถานที่ทาการของผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลในเวลาทาการของสถานที่น้ นั
เพือ่ ตรวจสอบหรื อควบคุมให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) เข้าไปในสถานที่ หรื อยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการกระทาผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ ี ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทาการของสถานที่น้ นั
เพื่อ ตรวจค้นเอกสารหรื อวัตถุ ใดๆ ที่อาจใช้เป็ นหลักฐานในการทาผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ประกอบกับ
กรณี มีเหตุอ ันควรเชื่ อได้ว่าหากเนิ่ นช้า เอกสารหรื อ วัตถุ ดงั กล่าวจะถูกยักย้าย ซุกซ่ อน ทาลาย หรื อทาให้
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(๓) ยึดหรื ออายัดเอกสารหรื อ วัตถุ ใดๆ ที่อ าจใช้เป็ นหลักฐานในการดาเนิ นคดี หาก
บุคคลใดต่อต้านหรื อขัดขวาง ถือเป็ นการขัดขวางการปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๕๑ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พนักงานเจ้าที่ตอ้ งแสดงบัตรประจาตัว
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๒ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา

หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๕๓ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๘ หรื อมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผูใ้ ดต่อ ต้าน หรื อ ขัดขวางการปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ ต้อ ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๖ เพื่อ ให้การดาเนิ น งานสภาสัตวบาลในระยะเริ่ ม ต้น เป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้ อ ยและ
ประสบความสาเร็จด้วยดี จึงให้
(๑) นายกสมาคมสั ต วบาลแห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถัม ภ์ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นรักษาการนายกสภาสัตวบาล
(๒) ส่วนราชการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) โดยไม่ชกั ช้า
(๓) รักษาการนายกสภาสัตวบาล คัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) และ (๔) โดย
อนุโลม
(๔) รักษาการนายกสภาสัตวบาล คัดเลื อ กกรรมการบริ หาร และ/หรื อ สมาชิกสามัญ
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ น
กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) โดยอนุโลม
(๕) รักษาการนายกสภาสัตวบาล แต่งตั้งกรรมการให้ดารงตาแหน่ งตามมาตรา ๑๗
วรรคแรก และวรรสาม
(๖) รักษาการนายกสภาสัตวบาล แต่งตั้งที่ปรึ กษาตามมาตรา ๑๖
(๗) ให้คณะกรรมการตามมาตรานี้ มีวาระทางาน สองปี นับตั้งแต่วนั ที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บงั คับ
(๘) ให้งดบังคับใช้มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ไว้เป็ นการชัว่ คราว มีกาหนด สองปี
นับตั้งแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๕๖ มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) จัดทางบประมาณในการดาเนินงานสภาสัตวบาล
(๒) จัดหาสถานที่ทาการชัว่ คราวสภาสัตวบาล
(๓) รับสมัครสมาชิกสภาสัตวบาล
(๔) จัดทาข้อบังคับสภาสัตวบาล ตามมาตรา ๒๓ (๔)
(๕) ประชาสัมพันธ์และทาความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เข้าใจในหลักการ และ
ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕๘ ในบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรื อประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่ น
ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั แย้งกับพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ระเบียบ หรื อ
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
...................................................
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) ค่าขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภท ก.
และค่าต่ออายุใบอนุญาต

ฉบับละ

๕๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๓๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๕๐๐

ฉบับละ

๒๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๕๐๐

(๒) ค่าขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภท ข.
และค่าต่ออายุใบอนุญาต
(๓) ค่าหนังสื อรับรองการขึ้นทะเบียน
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวบาล

บาท

(๔) ค่าหนังสื ออนุมตั ิ หรื อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพสัตวบาล และหนังสื อแสดงวุฒิอื่น
ในวิชาชีพสัตวบาล
(๕) ค่าใบแทนการอนุญาต ตาม (๑) และ (๒)
และค่าใบแทนเอกสารตาม (๔)

บาท

