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ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 

เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่ 
การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลพ.ศ. .... และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเบื้องต้น 

จัดท ำโดย 
 นายนัฑ  ผาสุข เลขาธกิารวฒุิสภา 

ร้อยต ารวจเอกหญิง วริัญญา  ประสพสุข รองเลขาธกิารวุฒิสภา 
 นายทศพร  แยม้วงษ ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 นายบุญสงค ์ ทองอินทร ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
 นายอมร  สวุรรณโรจน ์ นิติกรช านาญการ 

 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 นางสาวศริิพร  แซ่ลี ้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๐๙  

 

 
 



๑ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตร ีเป็นผู้เสนอ) 

 
ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญั ติ วิชาชีพการสัตวบาล พ .ศ . ....  เสนอโดย คณะรัฐมนตรี  
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๔ 

๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แถลงถึง
หลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล  
พ.ศ. .... สรุปได้ ดังนี้ 

หลักการของร่างพระราชบัญญัติน้ีคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาล 

เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ น้ีคือ โดยที่ เป็นการสมควรพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานในการปฏิบัตงิานของบุคคลดา้นการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยง
และดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มีการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 
ควบคุมและก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้า 
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ มีดังนี ้
๑. บทนิยาม (ร่างมาตรา ๓) ได้มีการก าหนดบทนิยามที่ส าคัญ เช่น 

                                        
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าที่ ๑๑ 



๒ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

 ๑.๑ ก าหนดนิยามค าว่า “วิชาชีพการสัตวบาล” หมายความว่า วิชาชีพเกี่ยวกับ 
การผลิตสัตว์เลี้ยง การปรับปรุงและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลี้ยง การจัดการอาหารสัตว์เลี้ยง การจัดการ
สุขาภิบาลต่อสัตว์เลี้ยง ตลอดจนการจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ เพ่ือท า ให้ 
สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ไม่รวมถึงการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 ๑.๒ ก าหนดนิยามค าว่า “สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า สัตว์ที่เลี้ยงเพ่ือการบริโภค  
การใช้งาน การใช้ผลิตผล หรือความพึงพอใจของมนุษย์ และให้หมายความรวมถึง สัตว์ป่าที่ครอบครอง
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ทางการค้า เศรษฐกิจ 
การศึกษา หรือการวิจัยทางวิชาการ โดยไม่รวมถึงสัตว์น้ า 

๒. ก าหนดให้ รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ รักษาการ 
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เพื่อท าหน้าที่บริหารกฎหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ร่างมาตรา ๔) 

๓. หมวด ๑ สภาการสัตวบาล (ร่างมาตรา ๕ ถึงร่างมาตรา ๑๑) 
 ๓.๑ ก าหนดให้มีสภาการสัตวบาลเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ควบคุม

และก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมความประพฤติและการด า เนินการ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวบาล และส่งเสริม 
การศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล โดยมีส านักงานสภาการสัตวบาลท าหน้าที่ 
เป็นฝ่ายธุรการของคณะกรรมการสภาการสัตวบาลและสภาการสัตวบาล และก าหนดให้การประชุมใหญ่
สภาการสัตวบาลเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ (ร่างมาตรา ๕ ร่างมาตรา ๖ ร่างมาตรา ๑๐ และ
ร่างมาตรา ๑๑) 

 ๓.๒ ก าหนดให้สภาการสัตวบาลมีหน้าที่และอ านาจในการรับขึ้นทะเบียน และ 
ออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล การรับรองคุณวุฒิการศึกษาในวิชาชีพ  
การสัตวบาลของสถาบันต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก และออกหนังสืออนุมัติบัตร  
หรือให้วุฒิบัตรแสดงความรู้ในการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ตลอดจนจัดท าแผนการด าเนินการ  
และรายงานผลการด าเนินการเสนอต่อสภานายกพิเศษอย่างน้อยปีละครั้ง (ร่างมาตรา ๗) 

 ๓.๓ ก าหนดแหล่งรายได้ของสภาการสัตวบาล โดยให้สภาการสัตวบาลมีรายได้ 
จากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง ค่ าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้  ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  
เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภาการสัตวบาล และดอกผลของเงินและทรัพย์สินดังกล่าว (ร่างมาตรา ๘) 



๓ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

 ๓.๔ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด า รงต าแหน่ง 
สภานายกพิเศษแห่งสภาการสัตวบาล เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินการของสภาการสัตวบาล  
(ร่างมาตรา ๙) 

๔. หมวด ๒ สมาชิก (ร่างมาตรา ๑๒ ร่างมาตรา ๑๓ และร่างมาตรา ๑๔) 
 ๔.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิกสภาการสัตวบาล ก าหนดให้

ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาการสัตวบาล ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และมีความรู้ในวิชาชีพการสัตวบาล
โดยได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวบาล หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่สภาการสัตวบาลรับรอง ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยได้รับโทษ  
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
และไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  
(ร่างมาตรา ๑๒) 

 ๔.๒ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ก าหนดให้สมาชิกสภาการสัตวบาลมีสิทธิและหน้าที่
ในการเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือด ารงต าแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการของสภาการสัตวบาล 
และมีหน้าที่ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าใช้จ่าย ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ รวมทั้ง 
ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ (ร่างมาตรา ๑๓) 

๕. หมวด ๓ คณะกรรมการสภาการสัตวบาล (ร่างมาตรา ๑๕ ถึงร่างมาตรา ๒๕)  
 ๕.๑ องค์ประกอบและหน้าที่และอ านาจ 
  (๑) ก าหนดให้คณะกรรมการสภาการสัตวบาล ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง 

ได้แก่ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสภาการสัตวบาล 
เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
ซึ่งเป็นคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา หรือหัวหน้า
ภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสัตวบาลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน กรรมการซึ่งเป็นนายกสมาคม
ที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ที่สภาการสัตวบาลรับรอง และกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกด้วยกันเอง 
(ร่างมาตรา ๑๕) 

  (๒) ก าหนดให้คณะกรรมการสภาการสัตวบาลมีหน้าที่และอ านาจในลักษณะ
ของการบริหารควบคู่ไปกับการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล เช่น 
แต่งตั้งที่ปรึกษา เลือกผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาการสัตวบาลและอุปนายกสภาการสัตวบาล บริหาร
กิจการสภาการสัตวบาลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานสาขาของ 
สภาการสัตวบาล รวมทั้งออกระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ (ร่างมาตรา ๑๖ และร่างมาตรา ๒๔) 
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ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

 ๕.๒ ก าหนดวิธีการได้มาของนายกสภาการสัตวบาล โดยให้คณะกรรมการ 
สภาการสัตวบาลเลือกจากกรรมการสภาการสัตวบาล และวิธีการได้มาของเลขาธิการสภาการสัตวบาล 
ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และผู้ด ารงต าแหน่งอื่น โดยให้นายกสภาการสัตวบาลเลือกจากกรรมการ 
สภาการสัตวบาล ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ และหน้าที่และอ านาจของนายกสภาการสัตวบาล เลขาธิการ
สภาการสัตวบาล ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ (ร่างมาตรา ๑๖ วรรคสอง และร่างมาตรา ๒๕) 

๖. หมวด ๔ การด าเนินการของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๒๖ ร่างมาตรา ๒๗ และ 
ร่างมาตรา ๒๘) 

 ก าหนดวิธีการประชุม องค์ประชุม และมติของที่ประชุมในกรณีปกติและกรณี 
ให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพหรือกรณีให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งก าหนดให้สภานายกพิเศษ 
มีอ านาจให้ความเห็นชอบหรือยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ การออก
ข้อบังคับ การก าหนดงบประมาณของสภาการสัตวบาล การให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ และ 
การวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงก าหนดกระบวนการในกรณีที่ 
สภานายกพิเศษยับยั้งมติด้วย 

๗. หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล (ร่างมาตรา ๒๙ ถึง 
ร่างมาตรา ๕๒) 

 ๗.๑ ก าหนดห้ามผู้ใดประกอบวิชาชีพการสัตวบาล หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่ น
เข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต และก าหนด
กรณียกเว้นให้สามารถประกอบวิชาชีพการสัตวบาลได้ เช่น กรณีผู้ที่กระท าต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง  
กรณีนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมซึ่งท าการฝึกหัดหรือฝึกอบรมในความควบคุมของ
สถาบันการศึกษา กรณีผู้ที่อยู่ในภาคราชการซึ่งท าการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลตามหน้าที่และ
อ านาจหรือตามที่ส่วนราชการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  
ของทางราชการหรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการสัตวบาลที่สภาการสัตวบาลรับรอง  
(ร่างมาตรา ๒๙) 

 ๗.๒ ก าหนดประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลเป็น ๒ ประเภท คือ  
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ก. และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ข. ทั้งนี้  
ผู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลทั้งสองประเภทต้องเป็นสมาชิก  
แห่งสภาการสัตวบาลและมีคุณสมบัติด้านความรู้ทางสัตวบาลตามประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพ  
การสัตวบาลนั้นด้วย โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
และต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจ ากัดและเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ นอกจากนี้ 
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ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

กรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ ให้คณะกรรมการสภาการสัตวบาลประกาศการพ้นจาก
สมาชิกภาพและเหตุแห่งการพ้นให้สาธารณชนทราบ พร้อมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญาตดังกล่าวต่อเลขาธิการ
สภาการสัตวบาล เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่พ้นจากสมาชิกภาพแล้วน าใบอนุญาตนั้นไปใช้อีก (ร่างมาตรา ๓๒ 
ถึงร่างมาตรา ๓๗) 

 ๗.๓ การกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ก าหนดให้ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการประพฤติผิดข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล หรือประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลนั้นต่อสภาการสัตวบาล หรือ
กรรมการสภาการสัตวบาลหรือบุคคลที่พบหรือทราบว่าผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลผู้ใดประพฤติผิด
ข้อจ ากัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
มีสิทธิ์กล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลนั้นต่อสภาการสัตวบาลด้วย และก าหนดให้
คณะกรรมการสภาการสัตวบาลมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดโดยการยกข้อกล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษในกรณีที่
เห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลมิได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษ หรือลงโทษ
ในกรณีที่เห็นว่าได้กระท าความผิดจริงตามข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ ซึ่งหากผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวบาลถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ห้ามมิให้ท าการซึ่งเป็นการประกอบ
วิชาชีพการสัตวบาลหรือท าด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนยังคงมีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพดังกล่าวนับแต่
วันที่ทราบค าสั่งสภาการสัตวบาลที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น หากยังคงกระท า
การฝ่าฝืนอยู่ ให้คณะกรรมการสภาการสัตวบาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้น (ร่างมาตรา ๓๘  
ถึงร่างมาตรา ๕๑) 

๘. หมวด ๖ การก ากับดูแล (ร่างมาตรา ๕๓ ถึงร่างมาตรา ๕๖) 
 ๘ .๑  ก าหนดให้ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก า กับดูแล 

การด าเนินการของสภาการสัตวบาลและการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล รวมทั้งออกหลักเกณฑ์  
หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๕๓ และร่างมาตรา ๕๔ วรรคสอง) 

 ๘.๒ ก าหนดอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าในการปฏิบัติการเพ่ือให้ เป็นไป 
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)) 

๙. หมวด ๗ บทก าหนดโทษ (ร่างมาตรา ๕๗ ถึงร่างมาตรา ๖๑) 
 ๙.๑ ก าหนดโทษอาญากรณีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและ

รับใบอนุญาตหรือกรณีประกอบวิชาชีพการสัตวบาลในระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
กรณีผู้ซึ่งมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตแต่ท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 
และกรณีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพแต่ไม่ส่งคืนใบอนุญาต ทั้งนี้ เพ่ือป้องปราม 
มิให้ผู้มีความรู้ความสามารถไม่เหมาะสมด าเนินการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ซึ่งอาจก่อให้เกิด 
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ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
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ความเสียหายแก่ประชาชน และเป็นมาตรการควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคล
ซึ่งไม่มีความรู้ รวมถึงก าหนดโทษส าหรับผู้ไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ โดยไม่มีเหตุ
อันสมควร (ร่างมาตรา ๕๗ ถึงร่างมาตรา ๖๐) 

 ๙.๒ ก าหนดให้มีการเปรียบเทียบกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย โดยให้อธิบดีกรมปศุสัตว์
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (ร่างมาตรา ๖๑) 

๑๐. บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๖๒ ถึงร่างมาตรา ๖๖) 
 ๑๐.๑ ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามบทเฉพาะกาล เพ่ือให้ปฏิบัติ

หน้าที่คณะกรรมการสภาการสัตวบาลไปพลางก่อน โดยให้มีหน้าที่และอ านาจในการออกข้อบังคับ 
สภาการสัตวบาลที่ส าคัญ ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาการสัตวบาลให้ครบถ้วน และปฏิบัติการอื่น
เท่าที่จ าเป็น (ร่างมาตรา ๖๒ และร่างมาตรา ๖๓) 

 ๑๐.๒ ก าหนดข้อยกเว้นในวาระเริ่มแรก โดยไม่น าบทบัญญัติเกี่ยวกับสัดส่วน 
ของกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกด้วยกันเองมาใช้บังคับ และยกเว้นไม่น าเรื่องคุณสมบัติ  
และลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลมาใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๖๔) 

 ๑๐.๓ ก าหนดบทบัญญัติรองรับผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการสัตวบาลอยู่ก่อนวันที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้ โดยต้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๖๕) 

 ๑๐.๔ ก าหนดระยะเวลาเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองให้แล้วเสร็จภายใน 
๑๘๐ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๖๖) 

๑๑. อัตราค่าธรรมเนียม 
 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

การสัตวบาล เพื่อเป็นกรอบในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมต่อไป 

๑.๓ ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ 

นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงถึง 
ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ สรุปได้ ดังนี้ 

โดยที่ เป็นการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคล 
ด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มี  
การจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก าหนด 
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิ ชอบ 



๗ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

จากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้า  
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นประโยชน์
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการสัตวบาลและก่อให้เกิดความเชื่อมั่น 
ในมาตรฐานการผลิตส่งผลด้านเศรษฐกิจอันจะเป็นประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศและเป็นการ
เพิ่มรายได้และการส่งออกของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย จึงเสนอมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา 

๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงความเป็นมาและเหตุผล

ความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....  ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  
ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 ๒.๑ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลเกี่ยวเนื่องกับการปศุสัตว์ ซึ่งเป็นอาชีพ
เกษตรกรรมที่ถือว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมากกว่าการปลูกพืช กฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็น
กฎหมายที่มาจัดระบบสัตวบาลซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์มาก โดยเฉพาะในเรื่องการผสมพันธุ์ 
สัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพ แต่ยังมีข้อน่าห่วงใยบางประการ ได้แก่ ในเรื่องการคัดเลือกสัตวบาลซึ่งต้อง
คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง แต่ปัจจุบันยังขาดแคลนผู้ที่ปฏิบัติเรื่องนี้ จะมีมาตรการ
อย่างไร นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเป็นจ านวนมากนั้น จะมีข้อพิจารณาระหว่างการเลี้ยง
เชิงพาณิชย์กับการเลี้ยงตามธรรมชาติหรือไม่ และในการจัดระบบการสัตวบาล จะมีสภาวิชาชีพเข้ามา
ควบคุมหรือไม่อย่างไร จะสามารถป้องกันบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาเอารัดเอาเปรียบได้หรือไม่ 
เพียงใด 
 ๒.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสภาการสัตวบาล พบว่ามีองค์ประกอบจาก 
หลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน สมควรก าหนดคณะกรรมการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจาก
สถานศึกษาให้ชัดเจนทั้งกรรมการจากสถาบันอุดมศึกษาและควรมีกรรมการจากสถาบันอาชีวศึกษาด้วย 
 ๒.๓ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลมีความส าคัญในการสร้างมาตรฐานและ 
จัดโครงสร้างองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ อันเป็นสิ่งส าคัญต่อคุณภาพและการพัฒนาการผลิต 
ในเรื่องปศุสัตว์ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและเพ่ิมความศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก 
ดังนั้นจึงควรศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับการอุบัติใหม่ของโรคที่มาจากสัตว์สู่คน และมีกระบวนการวางโครงสร้าง 
การผลิตสัตว์ในประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการแข่งขันในระยะยาวอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
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  อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสังเกตต่อกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ 
  (๑) ในส่วนของบทนิยามนั้น บทนิยามค าว่า “วิชาชีพการสัตวบาล” และ“สัตว์เลี้ยง” มี
ความหมายค่อนข้างกว้าง อาจทับซ้อนหรือสับสนกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ รวมถึงบทนิยามที่เกี่ยวกับ
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเรื่องของอาหารปลอดภัย (Food Safety) นั้น มีความหมาย
ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมทั้งในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย สวัสดิภาพในการการฆ่าสัตว์และ
การช าแหละสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเรื่องของการวิจัยในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษา เช่น ในเรื่อง
เชื้อดื้อยา การถ่ายทอดเชื้อจากสัตว์สูค่น ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
  (๒) เหตุใดบทนิยามค าว่า “สัตว์เลี้ยง” จึงไม่รวมถึงสัตว์น้ า 
  (๓) จ านวนสัตวบาลในประเทศไทยปัจจุบันมีประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน มีการประเมินว่า
เมื่อมีการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลในปีแรกจะมีเพียง ๑๐,๐๐๐ คน ดังนั้น 
อีก ๒๐,๐๐๐ คน จะมีบทบัญญัติซึ่งอาจเป็นบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับในเรื่องนี้อย่างไร หรือไม่ 
 ๒.๔ กฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือจะส่งเสริมการประกอบอาชีพในการ
ควบคุมดูแลบุคลากรต่าง ๆ ที่มีบทบาทด้านการดูแลสัตว์  เนื่องจากไม่อาจทราบถึงคุณภาพและ
มาตรฐานรวมถึงกระบวนการในการผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือบริโภคได้ การที่มีกฎหมายฉบับนี้จะสามารถ 
สร้างความมั่นใจในการบริโภคเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ได้ รวมถึงการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในการผลิตเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ การโฆษณาและการจัดการอาหารสัตว์  การจัดการ
สุขาภิบาล การผลิตสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการยกระดับผลิตภัณฑ์และ
ผลิตผลเพ่ือให้ได้มีอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนและผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติ 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมมาตรฐาน ควบคุมบุคลากรในด้านการสัตวบาล เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่องและมีจิตส านึกที่ดีมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการท างาน จึงมี 
ความจ าเป็นต้องมีการควบคุมการก ากับดูแลวิชาการอาชีพสัตวบาลผ่านทางองค์กรที่เรียกว่าสภาการ
สัตวบาล ซึ่งมีหน้าที่ก ากับควบคุมความประพฤติจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรในด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยทางด้าน
อาหารเพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรและเพื่อความมั่งคั่งยั่งยืนของชาติต่อไป 
  ส าหรับผลดีที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ประชาชนจะมีความเชื่อมั่น 
ต่ออาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการจะมีความเชื่อมั่นในการจ้างงาน
บุคคลในต าแหน่งสัตวบาลที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพซึ่งต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง 
สถาบันการศึกษาจะสามารถจัดการการเรยีนการสอนหลักสูตรวชิาการสัตวบาลให้เป็นไปในทางแนวทาง
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เดียวกัน เพ่ือลดความสับสนและความสิ้นเปลืองทางทรัพยากร และผู้ที่ได้รับการศึกษาทางด้านการสัตวบาล 
และได้รับความคุ้มครองเมื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒.๕ มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลต้องมีการขึ้น
ทะเบียนซึ่งต้องมีการเสียค่าใช้จ่าย และมีบทก าหนดโทษทางอาญาไว้ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว 
อาจรุนแรงไปต่อผู้ประกอบวิชาชีพเกินสมควร หรือไม่  
 ๒.๖ จะมีแนวทางในการก าหนดให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการสัตวบาลแต่มิได้ 
จบการศึกษาในด้านนี้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ได้หรือไม่ 
 ๒.๗ โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลถือเป็นเรื่องส าคัญและเป็นเรื่องใหม่ที่มี
ความส าคัญต่อเกษตรกร จ าต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนอย่างจริงจัง และในการท าหน้าที่ 
สัตวบาลมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน หากไม่ให้ความส าคัญในเรื่องนี้อาจส่งผลท าให้เกิดปัญหา  
ในการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ 
 ๒.๘ ค าว่า “วิชาชีพ” กับค าว่า “อาชีพ” นั้น มีความหมายแตกต่างกัน ค าว่า “อาชีพ” 
นั้น ก็คือการประกอบอาชีพที่ไว้เลี้ยงชีพของตน ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องมีหลักวิชาการหรือการฝึกฝน  
ไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับเรื่องของมาตรฐานการประกอบอาชีพ ส่วน “วิชาชีพ” นั้นจ าเป็นจะต้อง
มีหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์และจะต้องมีกฎหมายรับรองและจะต้องมีมาตรฐานของวิชาชีพ 
นอกจากนั้นยังต้องมีคณะกรรมการวิชาชีพอาจจะเป็นในรูปของสภาวิชาชีพมาควบคุมมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้วย และในเรื่องการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลนั้น มีข้อสังเกตว่า  
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลจะสามารถเปิดเป็นคลินิกได้หรือไม่ ซึ่งอาจทับซ้อนกับวิชาชีพ  
การสัตวแพทย์ 
 ๒.๙ ในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลนี้มีเฉพาะค าว่า “ความรู้วิชาการ” แต่ไม่มี
ค าว่า “จิตวิญญาณ” หรือ “หัวใจ” อยู่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากหลักการและเหตุผลซึ่งร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มีการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น 
เพ่ือควบคุมไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้อันจะก่อให้ เกิด 
ความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้าและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ   
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการดูแลสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมวจรจัด รวมถึง
ฟาร์มเพาะพันธุ์ที่ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งอาจแก้ปัญหาด้วยโครงสร้างของการสัตวบาลในประเทศไทยได้  
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหากพิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๕ จะเห็นว่า มีคณะกรรมการ
ที่เป็นผู้แทนของหน่วยงานที่ไม่มีหน้าที่และอ านาจที่เกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย อย่างไรก็ดี จะมี
การจัดเรื่องของหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาเพ่ือให้สถาบันการศึกษามีหลักสูตรที่สอนให้ 
นักสัตวบาลมีจิตวิญญาณในการดูแลสัตว์หรือไม่ อย่างไร 



๑๐ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

 ๒.๑๐ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลนี้ ยังอาจเกิดประโยชน์กับประชาชนน้อย
เกินไป ส่วนใหญ่เกิดประโยชน์กับทางราชการมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น กรรมการที่มาจากสัดส่วนของ
ตัวแทนกระทรวงต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ ที่เอื้อประโยชน์กับประชาชนน้อย เป็นต้น 
 ๒.๑๑ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓ ค าว่า “สัตว์เลี้ยงตามความพอใจของมนุษย์” จะท าให้
มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงควรเพ่ิม “สัตว์น้ า” ในบทนิยามค าว่า “สัตว์เลี้ยง” ด้วย 
 ๒.๑๒ เหตุใดจึงต้องมี “สภานายกพิเศษแห่งสภาการสัตวบาล” รวมถึงควรมีบทนิยาม 
ค าว่า “ที่ปรึกษา” ด้วย 
 ๒.๑๓ ตามมาตรา ๑๐ จะถือว่าเป็นการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งหน่วยงาน และ
จะต้องมีหน่วยงานสาขาขึ้นมาอีกจ านวนมาก หน่วยงานเหล่านี้ขึ้นตรงกับกระทรวงใด 
 ๒.๑๔ ตามมาตรา ๑๕ เลขาธิการสภาการสัตวบาล ถือเป็นกรรมการสภาการสัตวบาล
หรือไม่ หรือเป็นเพียงเลขานุการ 
 ๒.๑๕ ตามมาตรา ๑๖ ก าหนดให้นายกสภาการสัตวบาลเลือกกรรมการเพ่ือด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ถือเป็นการใช้อ านาจเดี่ยว  
ซึ่งไม่เหมาะสม 
 ๒.๑๖ ในปัจจุบันมีจัดตั้งสมาคมตา่ง ๆ หลายสมาคม ซึ่งเมื่อมีการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น 
ผู้แทนของสมาคมต่าง ๆ นี้ เช่น สมาคมผู้เลี้ยงสุนัข สมาคมผู้เลี้ยงวัว หรือสมาคมผู้เลี้ยงสุกร ก็จะเข้ามา
เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสภาการสัตวบาล ซึ่งจะเป็นการยกระดับการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีมาตรฐาน 
ที่สูงขึ้น ยกตัวอย่าง ปัจจุบันเกษตรกรรมในประเทศไทยจะเน้นแต่ในเรื่องของการปลูกข้าว ข้าวโพด 
อ้อย และมันส าปะหลัง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเพาะปลูกไม่เพียงพอต่อการเกษตร
ดังกล่าว การปศุสัตว์จะเป็นทางออกหนึ่งซึ่งใช้น้ าน้อยลง ใช้พ้ืนที่ได้อย่างคุ้มค่า เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้กับพ้ืนที่การเกษตร โดยที่ผ่านมาการสัตวบาลในประเทศไทยจะเป็นการเลี้ยงกันตามธรรมชาติ 
ซึ่งไม่มีมาตรฐาน ต่อไปนี้จะมีสัตวบาลเขา้มาดแูลให้มีมาตรฐานดีขึน้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยกรรมการที่จะเข้ามา
เป็นคณะกรรมการสภาการสัตวบาลที่ควรจะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงเข้ามาท างานเพ่ือพัฒนาการสัตวบาล
ในประเทศไทยต่อไป 
 ๒.๑๗ การสร้างมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลเพ่ือที่จะเข้ามาดูแล 
การปศุสัตว์ทั้งผู้เลี้ยงรายย่อยและรายใหญ่ให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศนั้น ควรมีการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาการปศุสัตว์ของไทยให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์กับการส่งออกต่อไป 

 



๑๑ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

๓. นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลเชี่ยวชาญ กรมปศุสัตว์ ได้ตอบชี้แจง 
ดังน้ี 
 ๓.๑ การประกอบวิชาชีพการสัตวบาลที่กระท าต่อสัตว์เลี้ยงของตนเป็นข้อยกเว้นตาม
กฎหมายฉบับนี้ 
 ๓.๒ ในกรณีที่เกี่ยวกับเกษตรกรรายย่อย หลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ก็จะมีการ
ก าหนดขนาด ชนิด และจ านวน เพื่อแยกแยะการเลี้ยงเชิงพาณิชย์หรือเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งจะไม่ถูก
ควบคุมโดยกฎหมายฉบับนี้ 
 ๓.๓ ในกรณีจ านวนของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนประมาณ 
๓๐,๐๐๐ คน นั้น ในปีแรกคาดว่าจะมีการขึ้นทะเบียนประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน อีกจ านวน ๒๐,๐๐๐ คนนั้น 
อาจจะไม่ใช่นักสัตวบาลทั้งหมด อาจจะมีสัตวแพทย์รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ในแต่ละปีก็จะมีผู้จบ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาประมาณปีละ ๓,๐๐๐ คน ก็จะเข้าสู่การขึ้นทะเบียนปีละประมาณ 
๑,๐๐๐ คน 
 ๓.๔ ประเด็นท่ีว่า เหตุใดจึงไม่รวม “สัตว์น้ า” ในบทนิยามค าว่า “สัตว์เลี้ยง” ด้วยนั้น 
เนื่องจากผู้ที่ประกอบวิชาชีพสัตวบาลจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอย่างอื่น 
ที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวบาล สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว 
จะไม่ได้เรียนเชงิลึกเกี่ยวกบัการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ านั้น จะเป็นผู้ที่จบจากคณะประมงหรือผู้ที่เรียนจบทางด้านสัตวศาสตร์หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
โดยตรง ดังนั้น การประกอบวิชาชีพการสัตวบาลจะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์บกหรือสัตว์ใหญ่เป็นหลัก 
 ๓.๕ ประเด็นที่เกี่ยวกับความรู้วชิาการและจิตวิญญาณของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลนั้น 
จะเป็นข้อก าหนดอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งผู้ที่ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลจะต้องมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับประเด็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับ 
การทารุณกรรมสัตว์นั้น จะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

 

 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๒๗ เสียง ไม่รับหลักการ ๑ เสียง งดออกเสียง ไม่มี  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระ
ที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ มีก าหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 



๑๒ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

 

๑. ร่างพระราชบญัญตัิวชิาชพีการสัตวบาล พ.ศ. ....  
(คณะรฐัมนตร ีเปน็ผู้เสนอ)  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/573763  

 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที ่๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  
(อ.พ. ๙/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง)) 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/573723 

 

๓. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕  
ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑๕ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๔   
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=9748&mid=4269 

 

๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_re
port/main_warehouse_dll_x.php?aid=9750&mid=4269 
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