พระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว
พ.ศ. 2505
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2505
เปนปที่ 17 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ
ในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว พ.ศ. 2505
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
สัตว หมายความวา ชาง มา โค กระบือ ลา ลอ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระตาย ชะนี ลิง คาง สัตวปกจําพวก นก
ไก เปด หาน และสัตวชนิดอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การบําบัดโรคสัตว หมายความวา การกระทําใด ๆ อันกระทําโดยตรงตอรางกายสัตว เพื่อตรวจหรือรักษาโรคและ
หมายความรวมตลอดถึงการปองกันโรค การกําจัดโรค การตบแตงทางศัลยกรรม การตอนหรือการผสมเทียมดวย
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการควบคุมการบําบัดโรคสัตว
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(1) ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวในหนาที่ราชการ หรือในกิจการของสภากาชาดไทย สถานศึกษาวิชาสัตวแพทยศาสตรของรัฐบาลหรือสถานศึกษาวิชาสัตวแพทยศาสตรที่รัฐบาลรับรอง
(2) คนตางดาวซึ่งเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวในกิจการที่รัฐบาลตกลงกับองคการระหวางประเทศหรือรัฐบาล
ตางประเทศ หรือในกิจการอื่นใดที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน
พนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนยกเวน
คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด 1
คณะกรรมการควบคุมการบําบัดโรคสัตว
มาตรา 6 ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการควบคุมการบําบัดโรคสัตว ประกอบดวยอธิบดีกรมปศุสัตวเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน ผูแทนกรมปศุสัตว
สองคน ผูแทนคณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหนึ่งคน ผูแทนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรหนึ่งคน
ผูแทนสภากาชาดไทยหนึ่งคน ผูแทนสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทยหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิในวิชาสัตวแพทยศาสตร
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกสองคนเปนกรรมการ
มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองป และเมื่อพนจากตําแหนง รัฐมนตรีอาจแตงตั้งเปน
กรรมการอีกได
มาตรา 8 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคกอนอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 9 การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองค
ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 10 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ อันอยูใน
ขอบเขตแหงอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการได
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ออกใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวและกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาต
(2) สั่งพักใชหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
(3) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่นในวิชาสัตวแพทยศาสตร
มาตรา 12 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขึ้นในกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตร มีนายทะเบียนคนหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบในการรักษาทะเบียนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว และในกิจการอื่นทั่วไป และใหมีเจาหนาที่ตามสมควร
ใหนายทะเบียนเปนเลขานุการคณะกรรมการดวย
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หมวด 2
การบําบัดโรคสัตว
มาตรา 13 หามมิใหผูใดประกอบการบําบัดโรคสัตว เพื่อสินจางบําเหน็จหรือรางวัล เวนแตจะไดรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวจากคณะกรรมการ
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการกําหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 14 ใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวใหใชไดหาปนับแตวันออกใบอนุญาต
มาตรา 15 การบําบัดโรคสัตวมีสามสาขา ดังตอไปนี้
(1) สาขาอายุรกรรม คือการบําบัดโรคสัตวดวยยา รวมตลอดถึงการปองกันโรคหรือการกําจัดโรคดวย
(2) สาขาศัลยกรรม คือ การบําบัดโรคสัตวดวยการผาตัดหรือการใชรังสีรวมตลอดถึงการตบแตงทางศัลยกรรมหรือ
การตอนดวย
(3) สาขาสูติกรรม คือการทําคลอด รวมตลอดถึงการผสมเทียมดวย
มาตรา 16 ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวมีสองชั้น คือ
(1) ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ชั้นหนึ่ง
(2) ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ชั้นสอง
มาตรา 17 ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ชั้นหนึ่ง มีสิทธิประกอบการบําบัดโรคสัตวสาขาอายุรกรรม สาขา
ศัลยกรรมและสาขาสูติกรรม ไดทั้งสามสาขา
มาตรา 18 ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ชั้นสอง มีสิทธิประกอบการบําบัดโรคสัตวภายใตเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวงในสาขาอายุรกรรม สาขาศัลยกรรม และสาขาสูติกรรม ไดทั้งสามสาขา หรือเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง
มาตรา 19 ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 20 และตองมีความรู
หรือความชํานาญตามมาตรา 21
มาตรา 20 คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว คือ
(1) มีอายุยี่สิบปบริบูรณแลว
(2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(3) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา
ไมสมควรใหประกอบการบําบัดโรคสัตว
เฉพาะผูที่ขาดคุณสมบัติตาม (2) หรือ (3) ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร อาจผอนผันใหเปนรายบุคคลได
มาตรา 21 ความรูหรือความชํานาญของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว คือ
(1) สําหรับผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ชั้นหนึ่ง
(ก) ไดรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาในประเทศไทย
(ข) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยศาสตรจากสถานศึกษาในประเทศไทยกอน พ.ศ.2485 และ
คณะกรรมการไดสอบความรูเปนที่พอใจแลว หรือ
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(ค) ไดรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยศาสตรจากสถานศึกษาใน
ตางประเทศ และคณะกรรมการไดสอบความรูเปนที่พอใจแลว ถาเปนคนตางดาวตองเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบการ
บําบัดโรคสัตวในตางประเทศมาแลวดวย
(2) สําหรับผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ชั้นสอง
(ก) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยศาสตรหรือใบรับรองการศึกษาอบรมในวิชาการบําบัดโรคสัตวจาก
สถานศึกษาในประเทศไทยที่คณะกรรมการรับรอง และคณะกรรมการไดสอบความรูเปนที่พอใจแลว หรือ
(ข) มีความรูหรือความชํานาญในการประกอบการบําบัดโรคสัตวและคณะกรรมการไดทดสอบความรูหรือความ
ชํานาญเปนที่พอใจแลว
มาตรา 22 ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตองรักษามรรยาทแหงวิชาชีพตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 3
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 23 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ที่มีหรือสงสัยวามีการประกอบการบําบัดโรคสัตวไดใน
เวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
มาตรา 24 ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจยึดสัตว เอกสารหรือวัตถุที่อาจใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีได
หมวด 4
การสั่งพักใชและสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 25 การสั่งพักใชหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 11 ใหคณะกรรมการกระทําได เมื่อปรากฏวา
(1) ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวขาดคุณสมบัติตามมาตรา 20 หรือไมมีความรูหรือความชํานาญตามมาตรา 21
(2) ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
(3) ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต
การสั่งพักใชใบอนุญาตใหสั่งไดครั้งละไมเกินหนึ่งป
กอนพิจารณาสั่งพักใชหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหคณะกรรมการดําเนินการไตสวนโดยใหโอกาสแก
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวผูนั้นไดทราบขอกลาวหาและยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
มาตรา 26 ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวซ่งึ ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนกําหนดสาม
ปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาตใหผู
นั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีกเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถา
คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตในครั้งที่สองนี้แลว ผูนั้นหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกตอไป

5
หมวด 5
การอุทธรณ
มาตรา 27 ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 หรือผูถูกสั่งพักใชหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 25 มีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งไมออกใบอนุญาต สั่งพักใชหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี โดยทําเปน
หนังสือยื่นตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
หมวด 6
บทกําหนดโทษ
มาตรา 28 ผูใดฝาฝนมาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือประกอบการบําบัดโรคสัตวในระหวางเวลาที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 29 ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 18 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 30 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 23 หรือมาตรา
24 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
มาตรา 31 ผูใดประกอบการบําบัดโรคสัตวอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ภายในกําหนดเวลาดังกลาวนี้ ใหผูนั้นประกอบการบําบัดโรคสัตว
ไปพลางกอนได แตถาคณะกรรมการมีคําสั่งไมอนุญาต ใหถือวาผูนั้นไมมีสิทธิประกอบการบําบัดโรคสัตวตั้งแตวันที่ทราบ
คําสั่ง

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส.ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม
(1) คําขอ
(2) ใบอนุญาตเปนผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตว ชั้นหนึ่ง
(3) ใบอนุญาตเปนผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตว ชั้นสอง
(ก) สาขาอายุรกรรม
(ข) สาขาศัลยกรรม
(ค) สาขาสูติกรรม
(4) ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ 5 บาท
ฉบับละ 200 บาท

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

40 บาท
40 บาท
40 บาท
20 บาท

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีบุคคลรับทําการบําบัดโรคสัตวเพื่อแสวงหา
ประโยชนสวนตัว แตทําการบําบัดโรคสัตวไมถูกตองตามหลักวิชา เพราะตนเองไมมีคุณวุฒิ ทําใหเกิดความเสียหายแก
เจาของสัตวและเปนการเสื่อมเสียแกสถาบันการสัตวแพทยแหงประเทศไทย นอกจากนี้โรคสัตวบางชนิดยังเปนอันตรายแก
ผูทําการบําบัดโรคและเจาของสัตวอีกดวย เชน โรคแอนแทรกซ โรคมงคลอพิษ โรคพิษสุนัขบา โรคสาระติก ฯลฯ เปนตน
ฉะนั้น จึงสมควรตราพระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตวเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนและเจาของสัตว

