
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว 
วาดวยการจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 
และสัตวปวย กับเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว 

และรายงานสถิติสัตวปวย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเปนพระราชบัญญัตทิี่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีกรม
ปศุสัตวจึงวางระเบียบกรมปศุสัตวไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการจัดใหมีหลักฐาน

เกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยและสัตวปวย กับเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
สัตว และรายงานสถิติสัตวปวย พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทยที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสัตว ดังน้ี 
(๑) หนังสือแสดงความจํานงเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยใน

สถานพยาบาลสัตวตามแบบที่อธิบดีกรมปศุสัตวกําหนด 
(๒) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 
(๓) หลักฐานการมาปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสัตว 
 
ขอ ๔  ใหผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับสัตวปวยเก็บ

รักษาไวในสถานพยาบาลสัตว ดังน้ี 
(๑) ทะเบียนสัตวปวยที่บันทึกการมารับบริการของสัตวปวย อยางนอยตองมี

รายการ ดังตอไปนี้ 
(ก) วัน เดือน ป ที่มารับบริการ 
(ข) ชื่อ นามสกุล ท่ีอยูของเจาของสัตวปวย 
(ค) ชื่อสัตวปวย (หากมี) ชนิด อายุ เพศ พันธุ สี 
(ง) เลขท่ีประจําตัวสัตวปวย 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๓๔ง/๓๗/๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เอกสารที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตวปวยที่มารับ
บริการ อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(ก) ชื่อสถานพยาบาลสัตว 
(ข) ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู ของเจาของสัตวปวย 
(ค) ชื่อสัตวปวย (หากมี) ชนิด อายุ เพศ พันธุ สี 
(ง) เลขท่ีประจําตัวสัตวปวย 
(จ) วัน เดือน ป ที่มารับบริการ 
(ฉ) ประวัติอาการปวย ผลการตรวจทางรางกาย และ/หรือผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ (ถามี) 
(ช) การวินิจฉัยโรค 
(ซ) การรักษา 
(ฌ) ลายมือชื่อผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยที่ใหการรักษา 
(๓) ในกรณีที่รับสัตวปวยไวคางคืนนอกจากตองปฏิบัติตาม (๒) แลว ใหบันทึก

รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังน้ี 
(ก) วันที่รับสัตวปวยไวคางคืนและวันที่ออก 
(ข) ชื่อผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยซึ่งเปนผูรับผิดชอบสัตวปวยโดยตรง 
(ค) บันทึกประวัติ ผลการตรวจรางกายสัตว การวินิจฉัยโรค แผนการรักษาและ

การเปล่ียนแปลงของโรค 
(ง) บันทึกอาการเปลี่ยนแปลง การรักษา 
(จ) บันทึกสรุปเมื่อสิ้นสุดการรักษา 
 
ขอ ๕  ผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวตองจัดทําหลักฐานตามขอ ๓ และขอ ๔ 

เปนเอกสารและสมุดทะเบียนหรือบันทึกโดยวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏก็ได ท้ังน้ี ตอง
เก็บรักษาไวใหอยูในสภาพที่สามารถตรวจสอบไดไมนอยกวาสองป นับแตวันที่จัดทํา 

 
ขอ ๖  ใหผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวจัดทํารายงานสถิติสัตวปวยระหวาง

เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ของทุกป โดยอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังน้ี 
(ก) ชื่อและที่ตั้งสถานพยาบาลสัตว 
(ข) ชนิดสัตว 
(ค) ชื่อโรค/กลุมอาการ 
(ง) การปองกันโรค 
(จ) จํานวน (ตัว) 
ท้ังน้ี ใหเปนไปตามแบบรายงานสถิติสัตวปวยที่กรมปศุสัตวกําหนด 
 
ขอ ๗  ใหผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวสงรายงานสถิติสัตวปวยประจําปตาม

ขอ ๖ ณ กรมปศุสัตว หรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัด หรือสถานที่ที่อธิบดีกรมปศุสัตวกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปถัดไปยกเวนโรคติดตอระหวางสัตวและคน หรอืโรคตามกฎหมาย
วาดวยโรคระบาดสัตวจะตองรายงานการเกิดโรคทันที 

 
ประกาศ ณ วันที ่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ยุคล  ล้ิมแหลมทอง 
อธิบดีกรมปศุสัตว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มัตติกา/พิมพ 
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

พัชรินทร/สุมลรัตน/ตรวจ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
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