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ข้อบังคับสัตวแพทยสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขึ้นทะเบียน และการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) (ฌ) และ (ญ) และมาตรา ๓๑ ประกอบกับมาตรา ๒๘
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสัตวแพทยสภาด้วยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์์ วิธีการ
และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ สมาชิกผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดไว้
ต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) สําเนาหลักฐานแสดงความรู้ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้วแต่กรณี
(๓) รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๔ x ๕ ซม. จํานวน ๒ รูป ถ่ายครึ่งตัว
หน้าตรงแต่งกายสุภาพไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ไม่ใช้รูปสติ๊กเกอร์หรือโพลารอยด์
(๔) ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่เข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือ
สัตวแพทยสภารับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ เมื่อผ่านการประเมินผลระดับความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ ตามวิธีการที่สัตวแพทยสภากําหนด
(๕) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาซึ่งใบอนุญาต
ฉบั บ เดิ ม หมดอายุ เ พราะไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การยื่ น ขอต่ อ อายุ ภ ายในระยะเวลาหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่
สัตวแพทยสภากําหนด มีความประสงค์ที่จะขอขึ้นทะเบียนใหม่และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
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(ก) ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการรับรองหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ เพื่อสะสมหน่วยกิต
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต โดยใช้หลักฐานการสะสมหน่วยกิตดังกล่าว ประกอบการยื่นแบบ
คําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ทั้งนี้ หากไม่สามารถสะสมหน่วยกิตได้ครบตามที่กําหนด ให้ผู้ยื่นคําขอ
ขึ้นทะเบียนใหม่และรับใบอนุญาตสามารถสะสมหน่วยกิตเพิ่มเติมต่อเนื่องจากเดิมที่เคยสะสมไว้จนครบ
๑๐๐ หน่วยกิต หรือกรณีที่ไม่เคยสะสมหน่วยกิตมาก่อนให้เริ่มสะสมใหม่จนมีหน่วยกิตครบตามกําหนดแล้ว
จึงสามารถขอขึ้นทะเบียนใหม่และรับใบอนุญาตได้
(ข) ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง
ต้องมีหลักฐานผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภารับรอง ประกอบการยื่นแบบคําขอ ทั้งนี้
หากไม่มีหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม ให้ผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนใหม่และรับใบอนุญาตสามารถเข้าฝึกอบรม
ในหน่วยงาน หรือสถาบันที่สัตวแพทยสภารับรองให้เป็นสถาบันดําเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
เมื่อผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวแล้วจึงสามารถยื่นคําขอขึ้นทะเบียนใหม่และรับใบอนุญาตได้
การยื่นขอการสะสมหน่วยกิตตามข้อ (ก) หรือการฝึกอบรมตามข้อ (ข) และการบันทึกข้อมูล
ผลการดําเนินงานดังกล่าว ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ใช้หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
แทนหมายเลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์เดิมที่หมดอายุไปแล้วโดยอนุโลม”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์์ วิธีการ
และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคําขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
แล้วดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามข้อ ๗ (๑) ให้เลขาธิการนําคําขอ
พร้อมด้วยหลักฐานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามข้อ ๗ (๒) หรือ (๓) หรือข้อ ๘
(๑) หรือ (๒) ให้คณะอนุกรรมการสอบความรู้ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภาสอบความรู้ก่อน
เมื่อสอบได้จึงให้เลขาธิการนําคําขอพร้อมด้วยหลักฐานและผลการสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
(๓) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นผู้ที่ต้องดําเนินการตามข้อ ๑๑ (๕) ให้เลขาธิการนําคําขอพร้อมด้วย
หลักฐานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๑๗ เมื่อมีผู้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามข้อ ๑๖ ให้เลขาธิการ
รับผิดชอบการจดบันทึกการขึ้นทะเบียนนี้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา
และออกใบอนุญาตแก่ผู้ได้ขึ้นทะเบียนนั้นโดยเร็ว และให้้ติดรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไว้
ในทะเบียนและใบอนุญาต
ในกรณีผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๑ (๕) ให้ถือว่าเป็นผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตรายใหม่ ให้เลขาธิการจดแจ้ งหมายเลขใบอนุญ าตเดิม ของผู้นั้น ในทะเบียนไว้ ด้ว ย
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลในภายหลัง”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ศ.(กิตติคุณ)น.สพ. อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
อุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่หนึ่ง
ทําการแทนนายกสัตวแพทยสภา

