
 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

ด้วยเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับการขอรับและการออกใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เพื่อให้การรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง   
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด  ๖๐  วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์”  (Good  Agricultural  Practices  for  Livestock;  

GAP  for  Livestock)  หมายความว่า  วิธีปฏิบัติว่าด้วยองค์ประกอบของสถานประกอบการการจัดการอาหารสัตว์  
การจัดการทรัพยากรนํ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์  การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์  การจัดการสุขภาพสัตว์  การจัดการสิ่งแวดล้อม  
การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์  และระบบการบันทึกข้อมูล  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามประเภทสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ  และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

“สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์”  (Farm  Veterinarian)  หมายความว่า  สัตวแพทย์   
ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา  ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ  
การสัตวแพทย์  และได้รับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์ 

“การควบคุมฟาร์ม”  (Livestock  Farm  Supervision)  หมายความว่า  การกําหนดวิธีปฏิบัติ  
ด้านการจัดการฟาร์ม  มาตรฐาน  และการตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ  
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  เพื่อให้ได้สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมแก่การบริโภค 

“คณะผู้ตรวจประเมิน”  (GAP  for  Livestock  Audit  Team)  หมายความว่า  คณะผู้ตรวจประเมิน  
ตามระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์   
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“คณะกรรมการรับรอง”  (GAP  for  Livestock  Certification  Committee)  หมายความว่า  
คณะกรรมการรับรอง  ตามระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“คณะกรรมการฝึกอบรม”  (Farm  Veterinarian  Training  Committee)  หมายความว่า  
คณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์   
ให้ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

“ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์”  (Farm  Veterinarian  Registration  Team)  
หมายความว่า  คณะทํางานที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ทําหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

“คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์”  (Farm  Veterinarian  Decision  
Committee)  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์  ให้ทําหน้าที่พิจารณาการยกเลิก  พักใช้  และเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์  
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

“ผู้ประกอบการ”  (Entrepreneur)  หมายความว่า  ผู้ประกอบการ  ตามระเบียบกรมปศุสัตว์  
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“สถานประกอบการ”  (Establishment)  หมายความว่า  สถานประกอบการ  ตามระเบียบ  
กรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์”  (Farm  Veterinarian  Certificate)  หมายความว่า  
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว์ 

“ใบแทนใบรับรอง”  (Replacement  of  Farm  Veterinarian  Certificate)  หมายความว่า  
ใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว์  ในกรณีสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีความประสงค์ขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับใหม่  
เนื่องจากใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฉบับเดิมชํารุดหรือสูญหาย 

“คู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๖๐”  (Manual  of  Department  of  Livestock  Development  Regarding  Farm  
Veterinarian  Certification  B.E.  2560)  หมายความว่า  คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“หน่วยงานภายนอก”  (External  Agencies)  หมายความว่า  หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
จากกรมปศุสัตว์ให้ดําเนินการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกใบรับรอง  
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ใบแทนใบรับรอง  ประกาศ  คําสั่ง  คู่มือและกําหนดแนวทางปฏิบัติ  
รวมทั้งวินิจฉัยและสั่งการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้   
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หมวด  ๑ 
การฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๖ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์   
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์”  ประกอบด้วยผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
เป็นประธานกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์  ผู้แทนสัตวแพทยสภา  
ผู้แทนสถาบันการศึกษา  ผู้อํานวยการส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์  เป็นกรรมการ  และหัวหน้าฝ่าย
รับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการฝึกอบรมมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้   
(๑) พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ที่จัดโดยกรมปศุสัตว์ 
(๒) พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ที่จัดโดยหน่วยงาน

ภายนอก 
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
(๔) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ 

ส่วนที่  ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ขอรับการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(๒) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  จากสัตวแพทยสภา 

ส่วนที่  ๓ 
การย่ืนคําขอรับการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๙ การย่ืนคําขอรับการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ให้ดําเนินการ
ตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และประกาศกรมปศุสัตว์ที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่  ๔ 
การฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๐ การฝึกอบรมโดยกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบ  
กรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือ
ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

หมวด  ๒ 
การออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้แต่งตั้งคณะทํางานคณะหนึ่งเรียกว่า  “ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  
เลี้ยงสัตว์”  ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์  เป็นหัวหน้าคณะทํางาน  หัวหน้า
ฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  นายสัตวแพทย์ฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  นักวิชาการ
สัตวบาลฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เป็นคณะทํางาน  นักวิชาการสัตวบาลฝ่ายรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เป็นคณะทํางานและเลขานุการ   

ข้อ ๑๒ ให้ฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้   
(๑) ขึ้นทะเบียนการรับรอง  และการต่ออายุการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
(๒) ดําเนินการเร่ืองอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามที่

อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ 

ส่วนที่  ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(๒) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  จากสัตวแพทยสภา 
(๓) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอน  หรืออยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ชั้นหนึ่ง  หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  หมดอายุ 
(๔) ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ส่วนที่  ๓ 
การย่ืนคําขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๔ การย่ืนคําขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามคู่มือ
ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
หรือตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนินการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์นําผลการขึ้น
ทะเบียนของฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณา 
ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   

ข้อ ๑๖ ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีอายุ  ๕  ปี  นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง 
ข้อ ๑๗ กรณีใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชํารุดหรือสูญหาย  ให้สัตวแพทย์  

ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์นําใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ชํารุดหรือเอกสารหลักฐาน 
การแจ้งความเอกสารสูญหาย  แล้วแต่กรณี  ดําเนินการย่ืนคําขอใบแทนใบรับรอง  เม่ือเจ้าหน้าที่รับคําขอ 
ได้ตรวจสอบแล้วว่าใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ชํารุดหรือสูญหายยังมิได้ถูกยกเลิก   
พักใช้  เพิกถอน  และยังไม่หมดอายุ  ให้เสนออธิบดีกรมปศุสตัว์เพื่อพิจารณาออกใบแทนใบรับรอง 

หมวด  ๓ 
การต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๘ ผู้ขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอน  หรืออยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  หมดอายุ 

(๒) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทน้ัน   

(๓) ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ส่วนที่  ๒ 
การย่ืนคําขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๙ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ใดประสงค์จะต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์   
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ให้ย่ืนแบบคําขอพร้อมหลักฐานและใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
ก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ  ตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับ 
และออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การดําเนินการต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๒๐ กรณีย่ืนขอต่ออายุใบรับรองก่อนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมดอายุ  
วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 

ข้อ ๒๑ กรณีย่ืนขอต่ออายุหลังใบรับรองหมดอายุ  วันที่ต่ออายุการรับรองให้นับวันที่มาย่ืนขอ  
ต่ออายุกับฝ่ายทะเบียนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์นําผลการต่ออายุ  
เสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

หมวด  ๔ 
การปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๒๓ หน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์  
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือตามที่กรมปศุสัตว์
กําหนด 

ข้อ ๒๔ การปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

ข้อ ๒๕ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ   
การสัตวแพทย์  กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
กฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ส่วนที่  ๒ 
การควบคุมฟาร์มของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๒๖ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ต้องแจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่ควบคุม 
ไปที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
สถานประกอบการที่ควบคุมไว้ในทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ข้อ ๒๗ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการท่ีควบคุม  ให้แจ้งรายชื่อสถาน
ประกอบการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงไปยังสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   
กรมปศุสัตว์  เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

หมวด  ๕ 
การยกเลิก  การพักใช้และการเพิกถอนใบรับรองสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๒๘ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาสถานะ   
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์”  ประกอบด้วย  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่กํากับดูแลสํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสัตวแพทยสภา  ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  
ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  เป็นกรรมการ  ผู้อํานวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  และหัวหน้าฝ่ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๒๙ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ถ้าประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ ๓๐ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  มีอํานาจหน้าที่  
ดังนี้   

(๑) พิจารณาการยกเลิก  การรับรอง  การพักใช้  และการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) ดําเนินการเร่ืองอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามที่
อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ 

ส่วนที่  ๒ 
การยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๓๒ ให้มีการยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขอยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์

เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
(๒) สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตาย 
(๓) สัตวแพทยสภามีมติให้พักใช้  หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ชั้นหนึ่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
(๔) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา  หมดอายุ 
ข้อ ๓๓ เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ  ๓๒  ให้คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุม

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เสนอกรมปศุสัตว์พิจารณายกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทน้ัน ๆ  
และให้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีผลสิ้นสุดลง  ในแต่ละกรณี  ดังนี้ 

(๑) ตามข้อ  ๓๒  (๑)  ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีคําสั่งยกเลิกใบรับรองสัตวแพทย์  
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(๒) ตามข้อ  ๓๒  (๒)  ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันตาย 
(๓) ตามข้อ  ๓๒  (๓)  ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่คําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์มีผลใช้บังคับ 
(๔) ตามข้อ  ๓๒  (๔)  ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

หมดอายุ 
ทั้งนี้  ให้กรมปศุสัตว์แจ้งไปยังคณะกรรมการรับรอง  คณะผู้ตรวจประเมิน  และหน่วยงาน   

ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ   

ส่วนที่  ๓ 
การพักใช้และเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๓๔ เหตุดังต่อไปนี้เป็นเหตุในการพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
(๑) ไม่มีหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ที่ควบคุมอยู่ 
(๒) พบข้อบกพร่องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ที่ควบคุมอยู่  ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) พบสารตกค้างมีปริมาณเกินระดับที่กฎหมายกําหนดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ควบคุมอยู่   
ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(๔) ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ข้อ ๓๕ เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ  ๓๔  กรมปศุสัตว์จะต้องดําเนินการสอบสวนสัตวแพทย์   

ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามความในข้อ  ๓๘,  ๓๙,  ๔๐,  ๔๑  และ  ๔๒  และพิจารณาพักใช้ใบรับรอง
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เป็นระยะเวลา  ๑  เดือน  นับแต่วันที่ทราบคําสั่งแจ้งการพักใช้   

ให้กรมปศุสัตว์แจ้งการพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์และแจ้งสิทธิอุทธรณ์
แก่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่ออกคําสั่งพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   

ในกรณีไม่พบตัวสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
ไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบการท่ีได้รับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุมและเป็นเหตุให้มี
การพักใช้  และให้ถือว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ทราบคําสั่งนั้นแล้วนับแต่วันที่ปิดคําสั่ง  
และลงบันทึกการพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  รวมทั้งแจ้งการพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปยัง
ผู้ประกอบการสถานประกอบการที่สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุม  สัตวแพทยสภา   
คณะผู้ตรวจประเมิน  คณะกรรมการรับรอง  และหน่วยงานที่ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ  ทั้งนี้  การแจ้งคําสั่ง
พักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับ
และออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  ห้ามสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิบัติหน้าที่เป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเภทน้ัน   

ข้อ ๓๖ เหตุดังต่อไปนี้เป็นเหตุในการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
(๑) พบหลักฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์  กฎหมายว่าด้วย   

โรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  และกฎหมายเก่ียวกับยาสัตว์และวัตถุอันตราย
ด้านการปศุสัตว์   

(๒) พบข้อบกพร่องที่มีผลร้ายแรงตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์   
ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ควบคุม  ซึ่งเหตุเกิดมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุม  
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(๓) พบสารต้องห้ามในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ควบคุม  ซึ่งเหตุมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(๔) ถูกพักใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ๒  คร้ัง  ในระยะเวลา  ๑  ปี   
ในแต่ละประเภทของใบรับรอง 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๓๗ เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ  ๓๖  กรมปศุสัตว์จะต้องดําเนินการสอบสวนสัตวแพทย์   
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามความในข้อ  ๓๘,  ๓๙,  ๔๐,  ๔๑  และ  ๔๒  และพิจารณาเพิกถอน
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้  สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกสั่งเพิกถอน
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  อาจขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์อีก
ได้เม่ือพ้น  ๕  ปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   

เม่ือคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้พิจารณาคําขอรับ
ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามวรรคหน่ึงและปฏิเสธการออกใบรับรองสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ผู้นั้นจะย่ืนคําขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้อีกต่อเม่ือสิ้น
ระยะเวลา  ๑  ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิเสธ 
การออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ถ้าคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิเสธการออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นคร้ังที่  ๒   
แล้วผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตลอดไป 

ให้กรมปศุสัตว์แจ้งการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์และแจ้งสิทธิ
อุทธรณ์แก่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใน  ๗  วันนับแต่วันออกคําสั่งเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์  
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  และให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์นําใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  
เลี้ยงสัตว์ประเภทท่ีถูกเพิกถอน  ส่งคืนแก่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ภายใน  
๑๕  วัน  นับแต่วันที่ทราบคําสั่ง   

ในกรณีไม่พบตัวสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
ไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบการท่ีได้รับรอง 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุมและเป็นเหตุให้มี
การเพิกถอน  และให้ถือว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ทราบคําสั่งนั้นแล้วนับแต่วันที่ปิดคําสั่ง  
และลงบันทึกการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ 
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  รวมท้ังแจ้งการเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปยัง
ผู้ประกอบการสถานประกอบการที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคุม  สัตวแพทยสภา  
คณะกรรมการรับรอง  คณะผู้ตรวจประเมิน  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ  ทั้งนี้  การแจ้งคําสั่ง
เพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับ
และออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

หมวด  ๖ 
การสอบสวนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 
 

ข้อ ๓๘ เม่ือกรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือได้รับเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  หรือเกิดความบกพร่อง 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ให้คณะกรรมการรับรองร่วมกับ 
คณะผู้ตรวจประเมินเข้าดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการรับรองร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินในพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริง  
และเชิญสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกร้องเรียนมารับทราบและให้ถ้อยคําเก่ียวกับเร่ืองที่ตรวจพบ
หรือมีผู้ร้องเรียน  เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง 

ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการรับรองและคณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลการสอบข้อเท็จจริง   
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

ข้อ ๔๑ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาสถานะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้รับผล  
การสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการรับรอง  และคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว  ให้ดําเนินการพิจารณา 
และเสนอความเห็นดังกล่าวต่อกรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๔๒ เม่ือกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มิได้กระทํา  
ตามที่ตรวจพบหรือมีผู้ ร้องเรียน  ให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งแก่ 
ผู้ร้องเรียน  และสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกร้องเรียนทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ 
กรมปศุสัตว์มีคําสั่ง 

แต่หากกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้กระทําตามที่ตรวจพบ
หรือมีผู้ร้องเรียนจริง  ให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ดําเนินการตามข้อ  ๓๔  
ข้อ  ๓๕  ข้อ  ๓๖  และข้อ  ๓๗  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๗ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่กรมปศุสัตว์ไม่ออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์   
หรือไม่ต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ขอ
ใบรับรองสัตวแพทย์  ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือขอต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
มีสิทธิอุทธรณ์  โดยทําเป็นหนังสือย่ืนต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา
ไม่ออกใบรับรองสัตวแพทย์  ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือไม่ต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้น   

ข้อ ๔๔ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์  
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีสิทธิอุทธรณ์โดยทําเป็นหนังสือย่ืนต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายใน  ๓๐  วัน   
นับแต่วันที่ทราบคําสั่งการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์  และให้คําวินิจฉัย  
ของอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นที่สุด 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๔๕ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
หมดอายุหลังจากระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้  สามารถใช้ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ฉบับเดิมได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภัย  สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


