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 (ก) 
 

บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง การจัดทําประกาศกรมปศุสตัว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียน                    
          องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว ตามพระราชบัญญัติปองกันการ              
 ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดย นายแสนศักดิ์ เหลืองเก้ือกูลชัย ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ 
กลุมกฎหมายและระเบียบดานการปศุสัตว สํานักกฎหมาย 
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ 
กลุมกฎหมายและระเบียบดานการปศุสัตว สํานักกฎหมาย 
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ป พ.ศ. ๒๕๕๘  
 พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗                   
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และมีผลบังคับใชวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ซ่ึงเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดไววา “คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคหรือ
ดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตวและไมมีวัตถุประสงค                  
ในทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว                
ตอนายทะเบียน ท้ังนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด” ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงตองออกประกาศกรมปศุสัตวกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข                      
ในการขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว นอกจากนี้ มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติปองกัน     
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดกําหนดไววา “เพ่ือสนับสนุนการปองกัน         
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวใหผูซ่ึงจัดตั้งสถานสงเคราะหสัตวท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะ     
ท่ีไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือไมแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียน              
เปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียน ท้ังนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน              
ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด” ดังนั้น กรมปศุสัตวตองออกประกาศกรมปศุสัตวกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียนเปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียนเชนเดียวกับ
องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 
  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถาน
สงเคราะหสัตวนั้น กรณีขององคกรจัดสวัสดิภาพสัตวท่ีจะขอข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว กําหนดให      
ตองเปนคณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีมีวัตถุประสงคหรือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการปองกัน                  
การทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว ไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายได
มาแบงปนกัน สวนกรณีสถานสงเคราะหสัตว กําหนดใหผูซ่ึงจัดตั้งสถานสงเคราะหสัตวท่ีดําเนินกิจกรรม
ในลักษณะท่ีไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือไมแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ซ่ึงการ                  
ยื่นคําขอ ใหยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีกําหนด พรอมแนบเอกสารหลักฐานท่ีกําหนดในแบบคําขอ รวมท้ัง
ตองมีคุณสมบัติและไม มีลักษณะท่ีตองหามตามท่ีกําหนด และเม่ือพิจารณาคําขออนุญาตแลว                       



 (ข) 
 

นายทะเบียนจะพิจารณาเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพ่ือออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนให โดยหนังสือ
รับรององคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว มีอายุ ๓ ป นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรอง                
หากองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวท่ีประสงคจะตออายุหนังสือรับรอง ใหยื่นคําขอ 
ตออายุหนังสือรับรองกอนหนังสือรับรองหมดอายุ แตหากไมประสงคจะข้ึนทะเบียนเปนองคกร 
จัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวกับกรมปศุสัตวตอไป สามารถยื่นคําขอยกเลิกการข้ึนทะเบียน
องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวได 
 

 
 



 (ค) 
 

คํานํา 
 

พระราชบัญ ญัติป องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว  พ .ศ. ๒๕๕๗                     
เปนกฎหมายใหม ตราข้ึนและประกาศใชบั งคับ  เนื่องจากสัตวเปนสิ่ งมีชีวิต ท่ี มีความรูสึกและ                 
เปนองคประกอบสําคัญของสิ่งแวดลอม จึงควรไดรับการคุมครองมิใหถูกกระทําการทารุณกรรม               
และเจาของสัตวซ่ึงนําสัตวมาเลี้ยงจะตองจัดสวัสดิภาพใหเหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว                  
ท้ังในระหวางการเลี้ยงดู การขนสง การนําสัตวไปใชงาน หรือใชในการแสดง รวมท้ัง เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑในการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว เพ่ือใหสัตวไดรับการคุมครอง                  
ตามธรรมชาติของสัตวอยางเหมาะสม  

พระราชบัญ ญั ติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว  พ .ศ. ๒๕๕๗                   
ไดกําหนดใหคณะบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคหรือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการปองกัน               
การทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว และไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือ
รายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตอนายทะเบียนได และผูซ่ึงจัดตั้ง
สถานสงเคราะหสัตวท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะ ไมแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึน
ทะเบียนเปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียนไดเชนเดียวกัน โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข      
ในการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด ซ่ึงตามนิยามในมาตรา ๓ “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว ดังนั้น กรมปศุสัตว                  
จึงตองออกประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และ         
สถานสงเคราะหสัตว แตเนื่องจากเปนกฎหมายใหม สํานักกฎหมายจึงใหความสําคัญในการออกประกาศ
ดังกลาว จึงนํามาเปนกรณีศึกษา โดยมีการพิจารณาจากเจตนารมณของกฎหมาย กฎหมายท่ีใกลเคียง  
หรือกฎหมายท่ีมีลักษณะคลายกัน นํามาเปนแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว และหวังเปนอยางยิ่งวาจะนําไปเปน
แนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีราชการแกนิติกร ขาราชการ หรือผูท่ีดําเนินการยกรางกฎหมายท่ีมีลักษณะนี้ 

    

 

 

        ผูขอรับการประเมิน 

          มกราคม ๒๕๖๑ 
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๑ 
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗            
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และมีผลบังคับใชวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ซ่ึงเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามความในมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ                 
ปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดไววา คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใด   
มีวัตถุประสงคหรือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว    
และไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียน     
เปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตอนายทะเบียน ท้ังนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน    
ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 0

๑ จากบทบัญญัติจะเห็นไดวา คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีมี
วัตถุประสงคหรือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว     
และไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ยอมมีสิทธิขอข้ึนทะเบียน               
เปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตอนายทะเบียนได และหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน   
ใหเปนไปตามอธิบดีกรมปศุสัตวประกาศกําหนด ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงตองออกประกาศกรมปศุสัตว
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 
  นอกจากนี้ มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดกําหนดไววา เพ่ือสนับสนุนการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวใหผูซ่ึง
จัดต้ังสถานสงเคราะหสัตวท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือไมแสวงหา
กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียน ท้ังนี้ 
หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน ให เปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด              
จากบทบัญญัติ ก็จะเห็นไดวา ผู ซ่ึงจัดตั้ งสถานสงเคราะหสัตว ท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีไม มี
วัตถุประสงค ในทางการเมืองหรือไมแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียน                           
เปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียนได เชนเดียวกันกับกรณีองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว ดังนั้น             
กรมปศุสัตวจึงตองออกประกาศกรมปศุสัตวกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน
เปนสถานสงเคราะหสัตว 
 
 
 
 

๑
 มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

                                                           



๒ 
 

๒. วัตถุประสงคการศึกษา 
  ๒.๑ เพ่ือใหเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของไดรูถึงหลักเกณฑ กระบวนการยกราง
กฎหมายลําดับรอง หรืออนุบัญญัติ ประเภทประกาศกรม 
  ๒.๒ เพ่ือใหเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวเขาใจถึงเจตนารมณของประกาศกรมปศุสัตวท่ีออก
ประกาศใชบังคับ อันจะเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีในการรับข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว               
และสถานสงเคราะหสัตว   
  ๒.๓  เพ่ื อใหผู ท่ี ประสงคจะขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว  และสถาน                    
สงเคราะหสัตว ไดทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว               
และสถานสงเคราะหสัตว และปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 
   
๓. ขอบเขตการศึกษา 
  ศึกษาการรางกฎหมายประเภทประกาศกรม โดยเปรียบเทียบกับแบบการรางกฎหมาย
กฎหมายลําดับรองหรืออนุบัญญัติอ่ืน โดยศึกษาคูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบ        
ของกฎหมาย” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ ศึกษาบทบัญญัติ
พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหไดทราบถึงเจตนารมณ
ของกฎหมาย เพ่ือนํามากําหนดเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 
และสถานสงเคราะหสัตว ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ และกฎหมายท่ีมีเนื้อหาท่ีคลายกัน โดยศึกษา                 
จากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดําเนินกิจการ และ
การทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพง     
และพาณิชย และกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ พ .ศ. ๒๕๔๗ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพง                   
และพาณิชย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการ                        
รับข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร 
 
๔. วิธีการศึกษา  
  ศึกษาคูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย” สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ ศึกษาพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใหเขาใจในเนื้อหา เจตนารมณ และขอบเขตของกฎหมาย                       
ท่ีกําหนดใหอํานาจ วิธีการศึกษา คนควา กฎหมายอ่ืนท่ีมีความใกลเคียงกันหรือกฎหมายท่ีมีลักษณะ
คลายกัน รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบ หาขอสรุป เพ่ือนํามาใช                      
ในการยกรางหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการรับข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และ                      
สถานสงเคราะหสัตว 
 
 
 
 

 

 



๓ 
 

๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ๕.๑ ทําใหเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของ ไดรูถึงหลักเกณฑ กระบวนการยกราง
กฎหมายลําดับรอง หรืออนุบัญญัติ ประเภทประกาศกรม 
  ๕.๒ ทําให เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวไดรู ถึงหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการ                      
ข้ึนทะเบียนขององคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว ตามพระราชบัญญัติปองกัน                    
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว  พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการ                  
รับข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว    
  ๕.๓ ทําใหผูท่ีประสงคจะขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว 
ไดทราบถึงหลักเกณฑในการขอข้ึนทะเบียน และปฏิบัติไดอยางถูกตอง   
    

 

 



๔ 
 

บทที่ ๒ 
แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
โดยท่ัวไปแลว การออกประกาศกรมตองมีบทอาศัยอํานาจเฉพาะในการออกประกาศ               

แตหากเปนการดําเนินการภายในสวนราชการ อธิบดีซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ มีอํานาจออกประกาศได
โดยไมตองอางอํานาจเฉพาะแมบทใด เพราะอธิบดียอมมีอํานาจในการบริหารองคกรนั้นอยูในตัวแลว     
โดยอาศัยอํานาจตามความในตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         
พ.ศ. ๒๕๔๕  
  กรณีกรมปศุสัตวท่ีจะดําเนินการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข     
ในการขอข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว นั้น ในพระราชบัญญัติปองกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทไดใหอํานาจไว ดังนั้น      
ในการออกประกาศกรมปศุสัตวกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว จึงเปนการออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ และถือวาประกาศกรมปศุสัตวกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว เปนกฎหมาย
ลําดับรองหรืออนุบัญญัติของพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว                 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตาง ๆ นั้น กฎหมายลําดับรองจะออกเกิน
อํานาจแมบทไมได เนื่องจากกฎหมายลําดับรองไดรับมอบอํานาจมาจากกฎหมายแมบท 0

๒ ดังนั้น ในการ  
ยกรางกฎหมายลําดับรองประเภทประกาศกรม มีแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังจะกลาว
ตอไปนี้ 
 
๒.๑ ประเภทของกฎหมายลําดับรอง 
  (๑) ประกาศพระบรมราชโองการ 
  (๒) พระราชกฤษฎีกา 
  (๓) กฎกระทรวง 
  (๔) ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
  (๕) ประกาศกระทรวง และประกาศกรม 
 
 
 
 

๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑๐๑. 

 

 

                                                           



๕ 
 

๒.๒ ความสัมพันธระหวางกฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรอง 
  แมวาการตรากฎหมายแมบทและการออกกฎหมายลําดับรองจะแยกกันยกรางและ
ประกาศใชก็ตาม แตกฎหมายท้ังสองประเภทก็มีความสัมพันธกันในหลายๆ ดาน เชน 
  (๑) รัฐสภาเปนผู ใหความเห็นชอบในการตรากฎหมายแมบทเพ่ือบังคับใชและ          
จากกฎหมายแมบทนี้รัฐสภาจะยินยอมใหมีการออกกฎหมายลําดับรองได 
  (๒) กฎหมายแมบทจะวางกรอบในการดําเนินการ และใหรายละเอียดเปนเนื้อหา      
ของกฎหมายลําดับรองท่ีจะกําหนด ดังนั้น ดวยความสัมพันธสองประการนี้ กฎหมายแมบทและกฎหมาย
ลําดับรอง ควรพัฒนาข้ึนโดยมีความเชื่อมโยงกัน กฎหมายลําดับรองอาจจัดทําหรือยกรางพรอมกับ
กฎหมายแมบทหรือจัดทําในภายหลังก็ได ซ่ึงแลวแตสถานการณ แตอยางไรก็ตาม หากกฎหมายลําดับรอง 
มีความสําคัญมากท่ีจะทําใหกฎหมายแมบทมีความสมบูรณและเปนสวนหนึ่งของกฎหมายแมบท            
มีคําแนะนําวาควรจัดทําไปพรอมกันกับการเสนอกฎหมายแมบทหรืออยางนอยท่ีสุดก็ควรกําหนดกรอบ
เนื้อหาของกฎหมายลําดับรองไวเปนการลวงหนา เพ่ือการรางกฎหมายลําดับรองนั้นจะมีความชัดเจน      
ในเนื้อหาและมีความสอดคลอง (consistency) กับกฎหมายแมบทในกรณีของการเตรียมการออก
กฎหมายลําดับรองนี้ กระทรวงและหนวยงานท่ีรับผิดชอบจะตองวางแผนในการออกกฎหมายลําดับรอง 
และควรจะตองมีรายงานการจัดทําแผนและกําหนดลําดับความสําคัญของการออกกฎหมายลําดับรอง 
มิฉะนั้นแลว กฎหมายแมบทก็จะยังไมอาจใชไดโดยสมบูรณ และเปนปญหาในการปฏิบัติ ดังเชน จากการ
ท่ีกฎหมายแมบทไดบัญญัติ ในบทเฉพาะกาลวา บรรดากฎหมายลําดับรอง (พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง) ท่ีออกตามกฎหมายเดิม ใหยังคงบังคับใชตอไป จนกวาจะมี
กฎหมายลําดับรองในเรื่องนั้น ก็ปรากฏวากฎหมายแมบทไดเปลี่ยนโครงสรางไปแลว แตปรากฏวายังคงใช
กฎหมายลําดับรองตามโครงสรางเดิมอยู1๓ 
 
๒.๓ แบบของกฎหมายลําดับรอง 
  ๒.๓.๑ แบบของพระราชกฤษฎีกา 
  (๑) ชื่อของพระราชกฤษฎกีา 
  การตั้งชื่อของพระราชกฤษฎีกามีหลักเกณฑคลายกับการตั้งชื่อของพระราชบัญญัติ 
กลาวคือ ชื่อรางพระราชกฤษฎีกาจะตองครอบคลุมเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้น ไมวาจะสั้น             
หรือยาวก็ตาม และตองพยามสื่อใหผูใชกฎหมายไดเขาใจสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา                  
ใหตรงท่ีสุด อยางไรก็ตาม ชื่อของพระราชกฤษฎีกามักจะเปนไปตามเนื้อหาของกฎหมายอันเปนมาตราแมบท                  
ซ่ึงแมบทก็จะบอกวาควรจะใชชื่อวาอยางไร เชน  พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐ                        
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐2

๔ 

๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 

ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑๐๘ 
๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑๐๘ 

 

 

                                                           



๖ 
 

  (๒) คําปรารภ 
  การเขียนคําปรารภในพระราชกฤษฎีกานั้นมีหลักการท่ีไมเหมือนกับการเขียนคําปรารภ
ในพระราชบัญญัติเสียทีเดียว การเขียนคําปรารภในพระราชบัญญัติในปจจุบันนี้จะสั้นและไมแสดงเหตุผล
ท่ีมีของการมีหรือแกไขกฎหมาย แตสําหรับในพระราชกฤษฎีกานั้น บางครั้งก็จะระบุวาเปนไปเพ่ืออะไร
หรือมีเหตุผลใด แตอยางไรก็ตาม จะเขียนไมยาวนัก เพราะเหตุผลท่ีมาของการตราพระราชกฤษฎีกา           
ไดระบุไวในบันทึกหลักการและเหตุผลแลว เม่ือลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ก็จะพิมพเหตุผลดังกลาว            
ไวทายพระราชกฤษฎีกาท่ีประกาศดวย เชน  
  พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดวิธีการควบคุมโภคภัณฑบางชนิดในทองท่ีบางแหง                  
เพ่ือสวัสดิภาพของประชาชน3

๕ 
  (๓) การอางบทอาศัยอํานาจ 
  การตราพระราชกฤษฎีกาตองอางบทอาศัยอํานาจของกฎหมายแมบทเสมอ ไมวา        
จะตราข้ึนโดยอาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือโดยอํานาจของรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติอันเปนแมบท เชน 
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา                    
พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี4้๖ 

๒.๓.๒ แบบของกฎกระทรวง 
  (๑) ชื่อของกฎกระทรวง 
  ชื่อกฎกระทรวงแต เดิมมานั้นเราจะลําดับชื่อกฎกระทรวงตามฉบับท่ีออก เชน             
เราจะเริ่มดวย “กฎกระทรวง พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ .... พ.ศ. ๒๕๐๐” ซ่ึงเปนฉบับท่ีหนึ่ง 
(โดยโปรดสังเกตวาเราจะไมเรียกวา ฉบับท่ี ๑) แลวฉบับตอ ๆ ไป เราก็จะลําดับวา “กฎกระทรวง                    
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ …. พ.ศ. ๒๕๐๐” และฉบับท่ี ๓ ก็จะเปน                
อยางนี้เรื่อยไป แตโดยท่ีใชวิธีนี้ปรากฏวากฎกระทรวงท่ีเปนกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัต ิ      
บางฉบับมีจํานวนมากมาย เชน กฎกระทรวงกําหนดปาสงวนแหงชาติ ออกตามพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีเปนพัน ๆ ฉบับ หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร      
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ปรากฏวาขณะนี้มีประมาณ ๕๐ ฉบับ เขาไปแลว ทําใหเวลาคน ไมอาจทราบไดวาเนื้อหา        
แตละฉบับเปนอยางไร และถาจําเลขท่ีฉบับไมไดแลวคงตองเปดดูไปเรื่อย ๆ ตั้งแตฉบับท่ีหนึ่ง สํานักงาน

๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑๐๙ 
๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑๑๐  

 

 

                                                           



๗ 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ จึงกําหนดวิธีการตั้งชื่อกฎกระทรวง             
โดยใหใชหลักเกณฑเดียวกับชื่อของพระราชบัญญัติ ซ่ึงจะตองกําหนดชื่อกฎกระทรวงท่ีแสดงเนื้อหาสาระ
ไวดวย เชน กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  (๒) บทอาศัยอํานาจ 
  กฎกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรองท่ีตองอางท่ีมาของการออกกฎกระทรวงเชนเดียวกับ
การออกกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ และแบบการการอางก็เชนเดียวกับพระราชกฤษฎีกา รวมท้ังการอาง   
บทอาศัยอํานาจ ในกรณีท่ีเนื้อหาของกฎกระทรวงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชนก็มีแบบ          
ในทํานองเดียวกันดวย เชน  

กฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม และวรรคหก แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
  (๓) วันใชบังคับ 

วัน ใชบั งคับของกฎกระทรวงจะไม กําหนดไว ในกฎกระทรวง ท้ั งนี้  เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติแมบททุกฉบับท่ีให อํานาจออกกฎกระทรวง จะกําหนดไวแลววา กฎกระทรวง                
เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนอันใชบังคับได ในกรณีกฎกระทรวงท่ีออกตามความในประมวล
กฎหมายแพงละพาณิชย จะเห็นไดวาไดกําหนดวันใชบังคับกฎกระทรวงไวดวย เชนกฎกระทรวงท่ีออก
ตามความในมาตรา ๑๐๙ เก่ียวกับการจดทะเบียนสมาคม เปนตน เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยไมมีขอความท่ีระบุวันใชบังคับกฎกระทรวงไว อยางไรก็ตาม ก็มีกฎกระทรวงหลายบางฉบับ                  
ท่ีกําหนดวันใชบังคับไวดวย ซ่ึงเปนขอยกเวน เพ่ือประโยชนในการใชกฎหมายเพ่ือไมใหเกิดชองวาง 
ตัวอยางเชน 
  กฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย      
การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 
  ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนไป
(กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๖ จึงเปนการใหใชบังคับยอนหลัง) 
  (๔) การแบงหมวดหมู 
  กฎกระทรวงไมจําเปนตองมีหมวดหมูเสมอไป แลวแตวาเนื้อหาสั้นหรือยาวกฎกระทรวง
ท่ีมีความยาวมาก ๆ และจําเปนตองแบงหมวดหมูมีตัวอยางเชนกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับเครื่องแบบตาง ๆ 
เชน  
  กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ขาราชการฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘ ไดมีการแบงหมวดหมูดังนี้ 
  สวนท่ี ๑ เครื่องแบบท่ัวไป 
  สวนท่ี ๒ เครื่องแบบพิเศษ 

หมวดท่ี ๑ กระทรวงกลาโหม 
หมวดท่ี ๒ กระทรวงการตางประเทศ 

 

 



๘ 
 

หมวดท่ี ๓ กระทรวงมหาดไทย 
หมวดท่ี ๔ กระทรวงเศรษฐการ 
หมวดท่ี ๕ สํานักพระราชวัง และสํานักงานราชเลขานุการในพระองค 

สวนท่ี ๓ เบ็ดเตล็ด 
(๕) การยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม 

  เชนเดียวกับการยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา 
  (๖) การลงนามของรฐัมนตรีในกฎกระทรวง 
  การออกกฎหมายในระดับกฎกระทรวงโดยปกติแลวรัฐมนตรีวาการกระทรวงจะเปน        
ผูลงนามในกฎหมาย แตหากรัฐมนตรีวาการกระทรวงประสงคจะมอบอํานาจดังกลาวใหรัฐมนตรีชวย                
วาการเปนผูลงนามในกฎกระทรวงแทนจะทําไดหรือไม 
  คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยใหความเห็นไวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ (บันทึกความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงลงนามในกฎกระทรวงแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง (ท่ีประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) - (เรื่องเสร็จท่ี ๔๗๗/๒๕๒๒) ดังนี้ 
  ๑. กรณีท่ีรักษาราชการแทน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงลงนามในกฎกระทรวง         
ในระหวางท่ีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงได เพราะผูรักษา
ราชการแทนยอมมีอํานาจเชนเดียวกับผูท่ีตนแทน และอํานาจหนาท่ีนั้นยอมรวมถึงอํานาจหนาท่ีในการ    
ลงนามในกฎกระทรวงในฐานะเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงดวย 
  ๒. กรณีท่ีไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน การออกกฎกระทรวงเพ่ือใหการ
ปฏิบัติการเปนไปตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติแตละฉบับเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงในการบริหารงานท่ัวไปตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ และอยูในความหมายของคําวา “อํานาจ       
ในการปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย” ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน การท่ี
พระราชบัญญัติตาง ๆ บัญญัติวาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินั้น มิไดประสงคเปนการกําหนดใหเปนอํานาจเฉพาะตัว แกรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แตประการใด ประกอบกับกฎหมายมิไดบัญญัติกําหนดการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืนในลักษณะท่ีเปน
การจํากัดอํานาจรัฐมนตรีในการมอบอํานาจ รัฐมนตรีชวยวาการจึงเปนผูลงนามในกฎกระทรวงแทนได5๗ 
  ๒.๓.๓ แบบของระเบียบ 
  (๑) ชื่อของระเบียบ 
  เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดัวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด                   
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  จะเห็นไดวาชื่อของระเบียบนั้นจะกําหนดตามหนวยงานผูออกระเบียบ ไมวาเปน      
สวนราชการระดับกระทรวง กรม หรือคณะกรรมการก็ตาม อยางไรก็ตาม การจะใชชื่อระเบียบ              
ขององคกรใดนั้น กฎหมายแมบทสวนใหญจะระบุอยูแลววาใหออกเปนระเบียบใด 
 

๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑๑๖ 

 

 

                                                           



๙ 
 

  (๒) คําปรารภ 
  คําปรารภของระเบียบไมมีแบบท่ีแนนอนตายตัว แตขอใหเขียนใหชัดเจน โดยแสดง    
ท่ีมาของการออกระเบียบหรือจะกลาวถึงหลักการและวัตถุประสงคไวกวาง ๆ ก็ได เพ่ือประโยชน            
ของผูอานเขาใจไดทันที เชน  
  “โดยท่ีไดมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้ึน 
และกฎหมายดังกลาวมีหลักการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปจาก
แนวทางปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพงท่ีทางราชการถือปฏิบัติในปจจุบันโดยไดแยกความรับผิด      
ทางละเมิดของเจาหนาท่ีออกเปนเหตุท่ีเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีและท่ีไมใชการปฏิบัติหนาท่ี โดยเม่ือ
มีความเสียหายเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น หนวยงานของรัฐจะตองรับภาระชดใชคาเสียหายไปกอน
สวนเจาหนาท่ีของรัฐจะรับผิดชดใชคาเสียหายตอหนวยงานของรัฐเพียงใดนั้น ใหไปไลเบี้ยตอในภายหลัง 
โดยจะยึดหลักวาจะเรียกเอาแกเจาหนาท่ีของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหายนั้น เกิดข้ึนโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น นอกจากนี้ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตองรับผิดชดใชคาเสียหาย     
ใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถผอนชําระคาสินไหมทดแทนได โดยคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและ    
ความรับผิดชอบและพฤติการณแหงกรณีประกอบดวยสําหรับความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีไมใช        
การปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะตองถูกฟองและชดใชคาสินไหมทดแทนเปนการสวนตัว โดยไม
เก่ียวกับทางราชการสมควรวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด     
ของเจาหนาท่ีใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี                  
พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้” 
  (๓) บทอาศัยอํานาจ 
  โดยท่ัวไปแลวระเบียบตองมีบทอาศัยอํานาจอันเปน ท่ีมาของการออกระเบียบ                       
จากตัวอยางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ขางตน 
ระเบียบดังกลาวออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) (๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาของรัฐบาล
ในการกํากับดูแลการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมีอํานาจท่ีจะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ                    
เปนท่ีปรึกษา วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปโดยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
และดําเนินการอ่ืนใดในการปฏิบัติตามนโยบายโดยเฉพาะอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๘) ดังกลาวนี้ ไดมีการ
ใชอยางกวางขวางในการออกระเบียบเพ่ือจัดการบริหารราชการตาง ๆ ระเบียบท่ีมีเนื้อหาเปนการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตองอางบทอาศัยอํานาจเชนเดียวกับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง 
  ในบางกรณีการออกระเบียบเพ่ือประโยชนในการวางแนวทางการบริหารราชการแผนดิน
ไดกาวไปไกลถึงการไมอางอํานาจแมบทใด ๆ เลย เพราะถือวาคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในฐานะฝายบริหาร 
(ท้ังราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถ่ิน รวมท้ัง
รัฐวิสาหกิจ) ซ่ึงจะเห็นไดวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดัวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไมไดอางแมบทใดเลย ท้ังท่ีแมบทกําหนดใหคณะรัฐมนตรี          
ออกระเบียบ จะมีแตคําปรารภท่ีเขียนยาวมาก แสดงท่ีมาและสาเหตุในการออกระเบียบ แลวกลาววา
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้ เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากระเบียบฉบับนี้ ประสงคให

 

 



๑๐ 
 

หนวยงานของรัฐทุกแหงอยูภายใตกฎหมายนี้ การอางมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินฯ อาจมีขอจํากัดในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
รัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน ระเบียบจึงกลาวไวลอย ๆ เพ่ือประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีเปนผูออก
ระเบียบดังกลาว และใชกับทุกหนวยงานของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐได 
  อยางไรก็ตาม หากเปนระเบียบปฏิบัติภายในของสวนราชการแลว ผูบังคับบัญชา              
ของหนวยงานของรัฐแหงนั้นยอมออกระเบียบใชในองคการนั้นไดเสมอ โดยไมตองอางแมบทใดเพราะ
หัวหนาหนวยงานยอมมีอํานาจในการบริหารองคกรนั้นอยูในตัว ดังเชน ปลัดกระทรวงมีอํานาจรับผิดชอบ
ควบคุมราชการประจําในกระทรวง ตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ หรืออธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรม ตามมาตรา ๓๒ 
แหงกฎหมายเดียวกันนี้ 
  (๔) การแบงหมวดหมู 

มีหลักเกณฑเชนเดียวกับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง 
  (๕) การยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม 
  มีหลักเกณฑเชนเดียวกับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง 
  (๖) ผูรักษาการตามระเบียบ 
  - นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ 
  - ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูรักษาการ เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย                  
รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
  - รัฐมนตรีวาการกระทรวงอ่ืนเปนผูรักษาการ เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี                 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยในการจางเอกชนทําการสํารวจและทําแผนท่ี พ.ศ.๒๕๔๔ (รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมเปนผูรักษาการ) 
  - บุคคลอ่ืน เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนพัฒนาชนบท พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาชนบท เปนผูรักษาการ) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย                      
การประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒      
พ.ศ. ๒๕๔๔ (เลขาธิการ ป.ป.ง. เปนผูรักษาการ) 
  - ไมมีการกําหนดผูรักษาการตามระเบียบ เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย            
การลาชองขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
  แนวทางการกําหนดบุคคลผูรักษาการในระเบียบ (หนังสือสั่งการของเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓) 
  ๑. การกําหนดผูรักษาการตามระเบียบ ใหกําหนดจากผูซ่ึงมีหนาท่ีจะตองกํากับดูแล    
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ ไมใชกําหนดจากผูมีหนาท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 
  ๒. ในกรณีท่ีผูออกระเบียบและผูมีหนาท่ีตองกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
เปนบุคคลเดียวกัน ในกรณีนี้ถือไดวาผูออกระเบียบมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ     
อยูแลว ดังนั้น จึงไมตองกําหนดใหมีผูรักษาการอีก 

 

 



๑๑ 
 

  ๓. ในกรณีท่ีผูออกระเบียบและผูซ่ึงมีหนาท่ีจะตองกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบไมใชบุคคลเดียวกัน ในกรณีนี้ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑  ในกรณี ท่ีผู ซ่ึ งมีหน าท่ีจะตองกํากับดูแลการปฏิบั ติให เปนไปตามระเบียบ                
เปนบุคคลคนเดียว ใหกําหนดผูนั้นเปนผูรักษาการ 
  ๓.๒  ในกรณี ท่ีผู ซ่ึ งมีหน าท่ีจะตองกํากับดูแลการปฏิบัติ ให เปนไปตามระเบียบ          
เปนคณะบุคคล เชน คณะกรรมการในกรณีนี้ ถือไดวาคณะกรรมการจะตองมีหนาท่ีรวมกันในการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบการกําหนดใหประธานกรรมการแตเพียงผูเดียวเปนผูรักษาการ        
จึงไมเหมาะสม ดังนั้น ในกรณีนี้ใหกําหนดคณะบุคคลเปนผูรักษาการ6

๘ 
  ๒.๓.๔ แบบของประกาศกระทรวง 
  (๑) ชื่อของประกาศกระทรวง 
  เชน ประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง การตรวจสอบใหคํารับรองเครื่องชั่งตวงวัด              
นอกสถานท่ี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  (๒) คําปรารภ 
  เชนเดียวกับคําปรารภของระเบียบ เชน 
  ประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง การตรวจสอบให คํารับรองเครื่องชั่ งตวงวัด              
นอกสถานท่ี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  “ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติวา                     
ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดท่ีจะตองตรวจสอบติดตรึงกับท่ีหรือยากแกการเคลื่อนยายหรือมีจํานวนมาก                     
ผูยื่นคําขอจะขอใหพนักงานเจาหนาท่ีไปตรวจสอบนอกสถานท่ีสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาก็ได 
โดยเสียคาทําการใหแกพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และจาย            
คาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาท่ีเทาท่ีจําเปนและใชจายไปจริง ดังนั้น เพ่ือใหการยื่น             
คําขอใหพนักงานเจาหนาท่ี ไปตรวจสอบให คํารับรองเครื่องชั่ งตวงวัดนอกสถานท่ีเปนไปดวย                 
ความเรียบรอย อธิบดีกรมทะเบียนการคาจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้” 
  (๓) บทอาศัยอํานาจ 
  เชนเดียวกับบทอาศัยอํานาจของระเบียบ เชน 
  ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กําหนดตําแหนงขาราชการตุลาการ                
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดใหมีตําแหนง
ขาราชการตุลาการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน โดยเทียบกับตําแหนงขาราชการตุลาการ ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 

๘
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 

ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑๒๐ 

 

 

 

                                                           



๑๒ 
 

  (๔) วันใชบังคับ 
  แบบวันใชบังคับของประกาศจะเขียนแตกตางกันออกไป ในบางฉบับไดใชความวา                    
“ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ เปนตนไป” หรือ “ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖” หรือ
มิฉะนั้นก็อาจใชควบคูกันวา “ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป” และ “ใหไว ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖” 
แลวลงชื่อผูมีอํานาจออกประกาศ 
  วันใชบังคับของประกาศอาจลงวันท่ียอนหลังหรือกําหนดใหใชในอนาคตไดเสมอ     
อยางไรก็ตาม ตองคํานึงถึงความเหมาะสม และขอเท็จจริงดวย บางกรณีอาจกําหนดใหใชยอนหลังไมได      
ดูความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาขางตน 
  ในกรณีท่ีกฎหมายแมบทไมไดระบุวาใหประกาศใชบังคับเม่ือใด คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี ๖) เคยใหความเห็นวา เม่ือพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกัน
การผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ เพียงแตกําหนดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมิไดมีบทบัญญัติใด     
กําหนดใหประกาศคณะกรรมการซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับ       
ตั้งแตเม่ือใด จึงตองถือวามีผลใชบังคับในวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป เพราะวันท่ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นเปนวันท่ีถือวาบุคคลท่ัวไปไดทราบประกาศนั้นแลว หากกฎหมาย
ประสงคจะใหมีผลใชบังคับนอกเหนือไปจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็จะตองระบุวันใชบังคับ
โดยชัดแจงในตัวกฎหมายนั้นเอง ดวย 
  เหตุผลดังกลาวประกาศของคณะกรรมการซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงตองถือวามีผลใชบังคับในวันท่ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (เรื่องเสร็จท่ี ๑๙๓/๒๕๒๕) 
  (๕) การแบงหมวดหมู 
  โดยท่ัวไปแลวประกาศมักจะไมยาว การแบงหมวดหมูอาจไมจําเปน แตก็ไมเปนขอจํากัด
วาถามีเนื้อหาท่ียาวมาก ก็ควรแบงหมวดหมูเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการใชและการทําความเขาใจ
ประกาศ 

(๖) การยกเลกิหรือแกไขเพ่ิมเติม 
  ไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอน แตควรใชหลักเกณฑเดียวกับการการยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม
พระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง และมีขอสังเกตวาถาเปนไปไดควรยกเลิกประกาศฉบับเดิม                  
แลวเขียนใหม เพราะจะสะดวกในการอางอิงและการคนหาไดมากกวา ซ่ึงประกาศสวนมากแลวก็ไมยาว
และเขียนสิ่งท่ีตองการใหมไดอยูแลว7

๙ 
 
 
 

๙
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 

ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑๒๔ 

 

 

 

                                                           



๑๓ 
 

๒.๔ กฎหมายท่ีมีลักษณะคลายกัน 
  ๒.๔.๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๑๑๑ มูลนิธิตองมีขอบังคับ และตองมีคณะกรรมการของมูลนิธิประกอบดวย
บุคคลอยางนอยสามคน เปนผูดําเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและขอบังคับของมูลนิธิ 

มาตรา ๑๑๕ เม่ือนายทะเบียนไดรับคําขอแลวเห็นวา คําขอนั้นถูกตองตามมาตรา ๑๑๔ 
และขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๑๑๒ และวัตถุประสงคเปนไปตามมาตรา ๑๑๐ และไมขัดตอกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไมเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคง     
ของรัฐและรายการซ่ึงจดแจงในคําขอหรือขอบังคับสอดคลองกับวัตถุประสงคของมูลนิธิ และผูจะเปน
กรรมการของมูลนิธินั้นมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ 
ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกมูลนิธินั้น และประกาศ       
การจัดตั้งมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษา 

ถานายทะเบียนเห็นวาคําขอหรือขอบังคับไมถูกตองตามมาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๒ 
หรือรายการซ่ึงจดแจงในคําขอหรือขอบังคับไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของมูลนิธิหรือผูจะเปนกรรมการ
ของมูลนิธิมีฐานะหรือความประพฤติไมเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ ใหมีคําสั่ง
ใหผูขอจดทะเบียนแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง เม่ือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกตองแลว ใหรับ        
จดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกมูลนิธินั้น 

ถานายทะเบียนเห็นวาไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากวัตถุประสงคของมูลนิธิไมเปนไป
ตามมาตรา ๑๑๐ หรือขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจเปนภยันตรายตอความ  
สงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ หรือผูขอจดทะเบียนไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําสั่งของนายทะเบียน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน                  
และแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลท่ีไมรับจดทะเบียนใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยมิชักชา 

ผูขอจดทะเบียน มีสิทธิ อุทธรณ คํ าสั่ งไม รับจดทะเบียนนั้ นตอรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง               
ไมรับจดทะเบียน 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณและแจงคําวินิจฉัยใหผูอุทธรณ
ทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนไดรับหนังสืออุทธรณ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหเปนท่ีสุด 

  ๒.๔.๒ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ขอ ๒ การขอจดทะเบียนสมาคม ใหผูจะเปนสมาชิกของสมาคมจํานวนไมนอยกวา     

สามคนรวมกันยื่นคําขอตามแบบ ส.ค. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 
จํานวนสามชุด 

(๑) ขอบังคับของสมาคม 
(๒) รายชื่อ ท่ีอยู และอาชีพของผูจะเปนสมาชิกไมนอยกวาสิบคน 
(๓) รายชื่อ ท่ีอยู และอาชีพของผูจะเปนกรรมการของสมาคม 
(๔) รายงานการประชุมกอตั้งสมาคม 

 

 



๑๔ 
 

(๕) แผนผังท่ีตั้งสังเขปของสมาคมท้ังสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี) 
(๖) หนังสืออนุญาตใหใชสถานท่ีของสมาคม 
(๗) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให และ

ภาพถายสําเนาทะเบียนบานของผูจะเปนสมาชิกและผูจะเปนกรรมการของสมาคม 
(๘) เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 
การขอจดทะเบียนสมาคมตามวรรคหนึ่ง หากสมาคมท่ีจะขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค

เก่ียวกับงานของสภาวัฒนธรรมแหงชาติดวย ใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนแนบสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาต
จัดตั้งสมาคมหรือองคการตามกฎหมายวาดวยวัฒนธรรมแหงชาติพรอมกับการยื่นคําขอดวย 
  ขอ ๕ การยื่นคําขอจดทะเบียนสมาคมตามขอ ๒ การยื่นคําขอจดทะเบียนการแกไข
เพ่ิมเติมขอบังคับของสมาคมตามขอ ๓ และการยื่นคําขอจดทะเบียนการแตงต้ังกรรมการของสมาคมข้ึน
ใหมท้ังชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมตามขอ ๔ สําหรับในกรุงเทพมหานครใหยื่น           
ณ สํานักงานเขต และใหสํานักงานเขตสงคําขอใหนายทะเบียนดําเนินการตอไป สําหรับในจังหวัดอ่ืนใหยื่น 
ณ ท่ีวาการอําเภอหรือท่ีวาการก่ิงอําเภอท่ีสํานักงานใหญของสมาคมจะตั้งข้ึนหรือต้ังอยู แลวแตกรณี                 
(ขอ ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย) 

  ๒.๔.๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการ
รับข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร 
  ....ฯลฯ.... 

ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
“ผูมีอํานาจ” หมายความวา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือเกษตรและสหกรณ

จังหวัด แลวแตกรณี 
“ทะเบียน” หมายความวา ทะเบียนองคกรเกษตรกรตามพระราชบัญญัตินี้ 
ขอ ๕ ใหผูมีอํานาจจัดใหมีเจาหนาท่ีเพ่ือรับข้ึนทะเบียน ณ สํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดทุกจังหวัด และสํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร 
ขอ ๖ นิติบุคคล หรือกลุมหรือคณะของเกษตรกรท่ีมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนตามประกาศนี้

ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้ 
(๑ ) มีวัต ถุประสงคประกอบเกษตรกรรมตามความหมายในพระราชบัญ ญั ต ิ             

สภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๒) เปนนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน หรือเปนกลุมหรือคณะของเกษตรกรท่ีไดข้ึนทะเบียน

ตามระเบียบ หรือประกาศ หรือแนวทางของหนวยงานทางราชการไวแลว 
กรณีเปนกลุมหรือคณะของเกษตรกรท่ีไมมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกรวมกัน

ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนข้ึนไป 
(๓) มีท่ีตั้งสํานักงาน หรือท่ีทําการเปนหลักแหลงชัดเจน 
....ฯลฯ....  

 

 



๑๕ 
 

ขอ ๗ ใหผูขอข้ึนทะเบียนยื่นคําขอข้ึนทะเบียนตามแบบ ทอก.๑/๑ ทายประกาศนี ้           
โดยใหเลือกระบุสาขาอาชีพเกษตรกรรมหลักท่ีประกอบกิจกรรมรวมกัน พรอมดวยเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอข้ึนทะเบียน ดังตอไปนี้ 

(๑) รายชื่อของประธาน หรือกรรมการบริหาร หรือหัวหนา และสมาชิกทุกคน โดยให
ระบุเลขประจําตัวประชาชน ตามแบบ ทอก.๑/๒ ทายประกาศนี ้

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอข้ึนทะเบียน ซ่ึงเจาของบัตรไดลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกตอง 

(๓) สําเนารายงานการประชุมท่ีแสดงมติของนิติบุคคล หรือกลุมหรือคณะของเกษตรกร
ท่ีไดมอบหมายผูแทนเปนผูขอข้ึนทะเบียน 

(๔) สําเนาเอกสารการจัดตั้งนิติบุคคล หรือกลุมหรือคณะของเกษตรกร ซ่ึงแสดงถึง
วัตถุประสงคในการประกอบเกษตรกรรม และท่ีตั้งสํานักงาน 

ขอ ๘ กรณีท่ีเจาหนาท่ีปฏิเสธไมรับคําขอข้ึนทะเบียนใหแกผูขอข้ึนทะเบียนรายใด              
โดยเห็นวาไมมีคุณสมบัติครบถวนในการขอข้ึนทะเบียนตามประกาศนี้ ใหผูขอข้ึนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ
ตอผูมีอํานาจภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการปฏิเสธคําขอข้ึนทะเบียน 

ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณของผูขอข้ึนทะเบียนใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน             
นับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ คําวินิจฉัยอุทธรณใหเปนท่ีสุด 

ขอ ๙ ใหเจาหนาท่ีเสนอคําขอข้ึนทะเบียนพรอมดวยหลักฐานท่ีไดรับไวเพ่ือใหผูมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติการขอข้ึนทะเบียน 
 
 

 
  

 

 



๑๖ 
 

บทท่ี ๓ 

การจัดทําประกาศกรมปศุสัตว 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว                            

และสถานสงเคราะหสัตวตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม 

และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๓.๑ การพิจารณาเบ้ืองตน 
 กฎหมายเปนเครื่องมือผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม และเปนหลักประกันท่ีกําหนดสิทธิและหนาท่ีของประชาชน รวมท้ัง กําหนดขอบเขตการใช
อํานาจของรัฐและพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงกระทําการในนามของรัฐ และเปนท่ีมาแหงอํานาจของการจัดเก็บ
รายไดหรือภาษีอากรอันเปนรายไดของรัฐ กฎหมายจึงเปนวิธีการ (means) ท่ีนําไปสูปลายทาง (end) 
และกฎหมายก็สะทอนนโยบายสาธารณะของแตละยุคแตละสมัย 
 รางกฎหมายท่ีดีจะชวยใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกฎหมายจะ
นํานโยบายของผูกําหนดนโยบายไปออกแบบและเขียนเปนบทบังคับดวยภาษาของกฎหมาย อีกนัยหนึ่ง  
ในความหมายของการรางกฎหมายจึงเปนการนําแนวความคิดและนโยบายทางกฎหมายไปเขียนตอดวย
ภาษาซ่ึงเปนสัญลักษณใหมีความชัดเจน (clear) โดยมีความกะทัดรัด (concise) มีเหตุและผล (logical) 
สอดคลองกัน (consistent) และใชไดสําหรับสังคมนั้น (social useful) และท่ีสําคัญตองสอดคลองกับ
หลักความยุติธรรม (rule of law) รวมท้ัง การเขียนกฎหมายนั้นเองก็จะตองสื่อสารใหเกิดการกระทํา    
อันเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมไดและประชาชนสามารถเขาใจถึงสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ             
ของตนได 
 คําวา “กฎหมาย” หมายถึงไมวากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ และในสมัยใหมรวมไปถึงกฎระเบียบ (regulation) ท่ีมีผล
ตอการกระทําทุกประเภทไมวาจะเรียกชื่ออยางไร  
 การรางกฎหมายนั้นนอกจากตองอาศัยความรูทางกฎหมายอันเปนเนื้อหาสาระ (content) 
ของกฎหมายนั้นเองแลว ผูรางกฎหมายยังจะตองเขาใจหลักนิติธรรม ความเปนธรรม ระบบกฎหมาย 
หลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ หลักการบริหารราชการแผนดิน เขาใจสภาพสังคมของตน เปนผูท่ีมี
ความรูความชํานาญและประสบการณในการวางโครงสรางกฎหมาย และมีความรูแนวโนมของกฎหมาย
สากลหรือพันธะของความตกลงระหวางประเทศท่ีจะสงผลตอกฎหมายภายใน การรักษาผลประโยชน     
ของประเทศ สามารถคาดการณไดถึงผลกระทบของรางกฎหมายนั้นท่ีจะมีข้ึนแกสังคม การรางกฎหมาย
จึงเปนท้ังศาสตรและศิลป ไปพรอมกัน และเปนประสบการณ ท่ีสะสมจากการทํางานของตัวผู ราง                   
กฎหมายเอง0

๑๐ 

๑๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑  

 

 

                                                           



๑๗ 
 

 การรางกฎหมายนอกจากตองอาศัยความรูตางๆ ดังท่ีไดกลาวไปแลว สิ่งท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง     
คือ รูปแบบของกฎหมาย เนื่องจากรางกฎหมายเปนการถายทอดเจตนารมณของการปกครอง                 
ภาษาท่ีใชและลีลาท่ีใช ยอมมีผลตอการถายทอด และแมแตความลักลั่นของถอยคําเปนสิ่งท่ีไมควรเกิดข้ึน 
ในประวัติศาสตรของการตรากฎหมายไทยจะมีแบบการเขียนและลีลาการเขียนเปนไปตามยุคสมัย                    
ในสมัยหนึ่งตองการแบบพิธีและความศักดิ์สิทธิ์ รางกฎหมายก็จะเปนการถายทอดอุดมคติตามนั้น แตเม่ือ       
รางกฎหมายตองการความงายในการเขาใจและการใชกฎหมาย ลีลาการรางกฎหมายก็จะเปลี่ยนไป 
ปจจุบันนี้ แบบกฎหมายจะเปนแนวทางเบื้องตนท่ีชวยใหเกิดความสอดคลองในการรางกฎหมาย ไมเกิด
การขัดกัน งายตอการเขาใจของผูใชกฎหมาย1

๑๑ 
 
 ๓.๒ การรางประกาศกรม 
 รูปแบบของประเภทกฎหมายลําดับรองท่ีมีแนวทางกําหนดไว จะมีเพียงรูปแบบของ        
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวง สวนประกาศกรม ไมไดกําหนดแนวทาง
รูปแบบของประกาศกรมไว ดังนั้น จึงตองพิจารณารูปแบบพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศกระทรวงเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบของประกาศกรม ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ชื่อของประกาศ 

นําบทอาศัยอํานาจในการออกประกาศมาพิจารณากําหนดชื่อ ซ่ึงตามมาตรา ๑๑          
แหงพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดไววา  

“คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคหรือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว และไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตอนายทะเบียน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๑๔ เพ่ือสนับสนุนการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวใหผูซ่ึง
จัดต้ังสถานสงเคราะหสัตวท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือไมแสวงหา
กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด” 

๑๑
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 

ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐),  หนา ๘ 

 

 

                                                           



๑๘ 
 

  เม่ือพิจารณาจากบทอาศัยอํานาจในการออกประกาศ ตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔  และ
รูปแบบการกําหนดชื่อจากกฎหมายลําดับรองแลว จึงไดกําหนดชื่อประกาศวา “ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว                   
ตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗”  
  ๓.๒.๒ คําปรารภ 
  คําปรารภ จะไมมีแบบท่ีแนนอนตายตัว แตขอใหเขียนใหชัดเจน โดยแสดงท่ีมาของการ
ออกประกาศ กลาวถึงหลักการและวัตถุประสงคไวกวาง ๆ เพ่ือประโยชนของผูอานเขาใจไดทันที โดยนํา
คําปรารภของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘    
มาเปนแนวทางในการเขียนดวย ซ่ึงในคําปรารภของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและ       
การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ เขียนไววา 
  “โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการแตงตั้งกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว เพ่ือใหการดําเนินการ 
เปนไปตามกฎหมาย” 
  ดังนั้น จึงเขียนคําปรารภของประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข     
ในการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว ตามพระราชบัญญัติปองกัน           
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ วา 
  “โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว เพ่ือใหการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และ       
สถานสงเคราะหสัตว ตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย”  
  ๓.๒.๓ บทอาศัยอํานาจ 
  พิจารณาจากกฎหมายแมบท คือ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  โดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดไววา  

“คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคหรือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว และไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตอนายทะเบียน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด และมาตรา ๑๔ กําหนดไววา 

“เพ่ือสนับสนุนการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวใหผู ซ่ึงจัดตั้ง     
สถานสงเคราะหสัตวท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือไมแสวงหากําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียน 

 

 



๑๙ 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด” 

ดังนั้น ในบทอาศัยอํานาจจึงเขียนวา 
“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๔ วรรคสอง             

แหงพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมปศุสัตว      
จึงออกประกาศ ดังตอไปนี้” 
  ๓.๒.๔ วันใชบังคับ 
  แบบวันใชบังคับของประกาศจะเขียนแตกตางกันออกไป ในบางฉบับไดใชความวา                    
“ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี .. เดือน .... พ.ศ. .... เปนตนไป” หรือ “ประกาศ ณ วันท่ี .. เดือน .... พ.ศ. ....” หรือ
มิฉะนั้นก็อาจใชควบคูกันวา “ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป” และ “ใหไว ณ วันท่ี .. เดือน .... พ.ศ. ....”      
แลวลงชื่อผูมีอํานาจออกประกาศ 
  วันใชบังคับของประกาศอาจลงวันท่ียอนหลังหรือกําหนดใหใชในอนาคตไดเสมอ     
อยางไรก็ตาม ตองคํานึงถึงความเหมาะสม และขอเท็จจริงดวย บางกรณีอาจกําหนดใหใชยอนหลังไมได      
นอกจากนี้ ยังตองพิจารณากฎหมายแมบทท่ีใหอํานาจในการออกประกาศดวยวากําหนดใหมีผลตอเม่ือมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือมีผลใชบังคับไดเม่ือผูมีอํานาจออกประกาศลงนาม ซ่ึงตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดไววา  
  “ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้           
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 

จากบทบัญญัติในวรรคสอง ของมาตรา ๔ เขียนไววา “ประกาศนั้น เม่ือไดประกาศ      
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” กรณีนี้ ไมไดหมายความรวมถึงประกาศกรมแตอยางใด 
หมายความถึงเฉพาะประกาศกระทรวงเทานั้น โดยตองพิจารณาจากความในวรรคหนึ่ง ซ่ึงความใน          
วรรคหนึ่งเขียนไววา “ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้   
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” ดังนั้น 
ความในวรรคสอง ซ่ึงเปนความตอเนื่องจากความในวรรคหนึ่งจึงหมายความถึงแตประกาศท่ีออกโดย
รัฐมนตรี จึงหมายถึงเฉพาะประกาศกระทรวงเทานั้น ท่ีจะมีผลใชบังคับก็ตอเม่ือไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา จึงมีประเด็นวากรณีของประกาศกรม จะมีผลใชบังคับเม่ือใด และตองนําประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาหรือไม ซ่ึงจากกระดานถาม-ตอบ ราชกิจานุเบกษา ไดชี้แจงวา การประกาศกฎหมายแมบทหรือ
กฎหมายลําดับรองในราชกิจจานุเบกษานั้น เปนกระบวนการเพ่ือเปนตามหลักนิติธรรมท่ีวา รัฐจะออก
กฎหมายหรือกฎมาบังคับประชาชนเทาท่ีจําเปน และเม่ือตองการออกกฎหมายหรือกฎใดเพ่ือบังคับ
ประชาชนก็ตองจัดใหประชาชนไดทราบกฎหมายหรือกฎนั้น เพ่ือตรวจสอบหาขอโตแยงไดดวย ซ่ึงจะเห็น
ไดจากการท่ีกฎหมายแมบทแตละฉบับใหอํานาจรัฐมนตรี หรือเจาหนาท่ีออออกกฎหมายลําดับรองได                
ก็มักจะระบุเพ่ิมเติมไดดวยกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นใหใชบังคับไดเม่ือประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แตหลักการดังกลาวและกฎหมายตาง ๆ สวนใหญจะมิไดกําหนดในใหกฎหมายหรือ        
กฎลําดับรองตองมีผลใชบังคับในวันใดตามตายตัว ผูตราหรืออกกฎหมายหรือกฎลําดับรอง จึงสามารถ

 

 



๒๐ 
 

เลือกกําหนดไดตามความจําเปนเรงดวน หรือเหมาะสมของแตละกรณี โดยอาจกําหนดวันเดือนปท่ีจะ     
ใชบังคับไวตายตัว หรือกอนหลัง หรือในวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ไดท้ังสิ้น เพียงแตถาจะใหมีผล   
ใชบังคับกอนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะกระทําไดเฉพาะกอใหเกิดผลเปนคุณตอผูอยูในบังคับ     
ของกฎหมายหรือกฎหมายลําดับรองนั้นเทานั้น เปนโทษไมได ท้ังนี้ ตามหลักกฎหมายท่ัวไป ดังนั้น               
การพิจารณาวาดวยกฎหมายหรือกฎลําดับรองฉบับใดเริ่มมีผลใชบังคับเม่ือใดจึงไมใชวันท่ีพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธย และอาจมิใชวันท่ีประกาศในราชกิจจาเสมอไป หากแตตองตรวจสอบเนื้อหาภายใน
กฎหมายหรือกฎลําดับรองนั้น ๆ เปนเรื่อง ๆ ไปวา กําหนดวันบังคับใชไวเปนเม่ือใดเปนหลัก เวนแตกรณี  
ท่ีไมไดเขียนกําหนดไวเลย จึงจะใหถือวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนวันเริ่มตนการมีผลใชบังคับ
กฎหมายหรือกฎลําดับรองนั้นไดตามหลักกฎหมาย2

๑๒  
เม่ือกฎหมายแมบทไมไดกําหนดใหตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนั้น     

ยอมมีผลใชบังคับเม่ือผูมีอํานาจออกประกาศลงนามในประกาศ อยางไรก็ตาม กฎหมายลําดับรอง             
ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีออกโดยฝายบริหารท่ีบังคับใชกับประชาชน ในการนี้ จึงไดนําหลักการของการนํา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มากําหนดใหลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และการมีผลใชบังคับ                
ของประกาศกรม ไดกําหนดใหมีผลใชบังคับวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้ึนอยูกับรูปแบบ   
ท่ีกําหนด 3

๑๓ จึงไดกําหนดวันบังคับใชของประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ            
ข้ึนทะเบียน องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว ตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗” โดยเขียนวา 

  “ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป”     
  ดังนั้น ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียน               
องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว ตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและ       
การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีผลใชบังคับในวันถัดจากวันท่ีไดนําลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
  ๓.๒.๕ การแบงหมวดหมู 

โดยท่ัวไปแลว ประกาศมักจะไมยาว การแบงหมวดหมูอาจไมจําเปน แตก็ไมเปน
ขอจํากัดวาถามีเนื้อหาท่ียาวมาก ก็ควรแบงหมวดหมูเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการใชและการทําความ
เขาใจประกาศ แตดวยในประกาศกรมปศุสัตวฉบับนี้ มีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ   
ข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว ดังนั้น จึงไดแบงหมวดหมู เพ่ือใหเกิด       
ความสะดวกในการใชและการทําความเขาใจประกาศ ดังนี้ 

๑๒ กระดานถาม-ตอบ ราชกิจจานุเบกษา. กฎหมายทุกฉบับตองประกาศลงราชกิจจานุเบกษาหรือไม, 
[Online], Available URL: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/ 
answer.jsp?id=1070, สืบคนเม่ือ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๓ กระดานถาม-ตอบ ราชกิจจานุเบกษา.การกําหนดวันมีผลบังคับใช, [Online], Available URL: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/answer.jsp?id=7619, สืบคนเม่ือ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐. 
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๒๑ 
 

  บทนิยาม 
  หมวด ๑ การข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 
  หมวด ๒ การข้ึนทะเบียนสถานสงเคราะหสัตว 
  หมวด ๓ การพิจารณาคําขอ 
  หมวด ๔ อายุหนังสือรับรอง และการตออายุหนังสือรับรอง 
  หมวด ๕ การออกหรือลาออกของสมาชิกคณะบุคคลท่ีข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 
และการสิ้นสภาพองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวและสถานสงเคราะหสัตว 

๓.๒.๖ การยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม 
  เนื่องจากประกาศกรมปศุสัตวในเรื่องนี้ เปนประกาศท่ียังไมเคยออกมาใชบังคับมากอน 
จึงไมไดกําหนดใหยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมประกาศฉบับเดิม  
  สําหรับเนื้อหาและรายละเอียดตาง ๆ แบงไดเปน ๒ เรื่อง ไดแก องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 
และสถานสงเคราะหสัตว ดังนั้น จึงไดกําหนดเนื้อหาในเรื่ององคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว 
ดังนี้ 
  ๓.๒.๗ บทนิยาม  
  ไดกําหนดนิยามท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 
  นายทะเบียน  
  เนื่องจากมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและ                 
การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดไววา  

“คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคหรือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว และไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตอนายทะเบียน” 
  และมาตรา ๑๔ กําหนดไววา 

“เพ่ือสนับสนุนการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวใหผู ซ่ึงจัดตั้ง     
สถานสงเคราะหสัตวท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือไมแสวงหากําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียน” 

ดังนั้น คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคหรือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว และไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน ท่ีประสงคจะขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะห
สัตวท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือไมแสวงหากําไรหรือรายได                   
มาแบงปนกันท่ีประสงคจะขอข้ึนทะเบียนเปนสถานสงเคราะหสัตวตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ตองข้ึนทะเบียนกับนายทะเบียน และเพ่ือใหทราบวานายทะเบียน
ท่ีจะรับข้ึนทะเบียนคือใคร จึงตองกําหนดนิยามเพ่ือใหผูขอข้ึนทะเบียนไดทราบ และใหผูท่ีจะตองปฏิบัติ
หนาท่ีเปนนายทะเบียนทราบวาตนคือนายทะเบียน จึงนิยามไววา   
  “นายทะเบียน” หมายความวา ผูซ่ึงอธิบดีแตงตั้งเปนนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 



๒๒ 
 

  องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 
  การกําหนดนิยามองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน วาเปน
องคกรท่ีไดรับหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนตามประกาศฉบับนี้ ซ่ึงเปนประกาศท่ีกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว จึงนิยามไววา 
  “องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว” หมายความวา องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว ซ่ึงไดรับหนังสือ
รับรองการข้ึนทะเบียนตามประกาศนี้ 
  สถานสงเคราะหสัตว 
  การกําหนดนิยามสถานสงเคราะหสัตว เจตนาเชนเดียวกับการกําหนดนิยามองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตว  คือ เพ่ือให เกิดความชัดเจนมากยิ่ ง ข้ึนวาเปนองคกรท่ี ไดรับหนังสือรับรอง                        
การข้ึนทะเบียนตามประกาศฉบับนี้ ซ่ึงเปนประกาศท่ีกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ                     
ข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว จึงนิยามไววา 
  “สถานสงเคราะหสัตว” หมายความวา สถานท่ีสําหรับใชเลี้ยงสัตว หรือสถานท่ีสําหรับใช    
ในการใหความชวยเหลือหรืออภิบาลสัตวท่ีถูกทอดท้ิง สัตวท่ีไมมีเจาของ หรือสัตวท่ีถูกกระทําการทารุณกรรม 
  หนังสือรับรอง 

เนื่องจาก เปนเรื่องการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว 
เพ่ือใหเปนท่ีทราบวาองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวใดไดข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว            
จึงตองมีเอกสารท่ีแสดงวาไดข้ึนทะเบียน โดยไดกําหนดใหมีหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเปนองคกร 

จัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว และเพ่ือใหทราบวาหนังสือรับรองนั้นคือหนังสือรับรองอะไร 
จึงกําหนดนิยามไววา 

  “หนังสือรับรอง” หมายความวา หนังสือรับรององคกรจัดสวัสดิภาพสัตว หรือ                  
สถานสงเคราะหสัตว วาไดรับการข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว ตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๓.๒.๘ หมวด ๑ การข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 
  ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง กําหนดให คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค       
หรือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว และไมมี
วัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตวได ดังนั้น บุคคลท่ีจะขอข้ึนทะเบียนไดจึงมีไดท้ังคณะบุคคลและนิติบุคคล แตคณะบุคคล
ท่ีเปนการเปดกวาง ท้ังนี้  เปนไปตามขอ ๑ ของขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... และนิติบุคคลท่ีจะขอ                 
ข้ึนทะเบียนไดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนด เชน 

(ก) คณะบุคคล 
(๑) ตองมีสมาชิกไมนอยกวา ๑๐ คน และมีสมาชิกท่ีมีสัญชาติไทย อยางนอย ๓ คน 
(๒) สมาชิกตองมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๓) สมาชิกตองมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 
(๔) มีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย 

 

 



๒๓ 
 

(๕) สมาชิกตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๖) สมาชิกตองไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(ข) นิติบุคคล 
(๑) มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(๒) มีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย 
(๓) กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือหุนสวนตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือหุนสวนตองไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิต    

ฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕) กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือหุนสวนเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา         

ถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีทารุณกรรมสัตว เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองป หรือเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เปนตน (ขอ ๔) 

๓.๒.๙ หมวด ๒ การข้ึนทะเบียนสถานสงเคราะหสัตว 
  มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง กําหนดให ผู ซ่ึงจัดตั้งสถานสงเคราะหสัตวท่ีดําเนินกิจกรรม               
ในลักษณะท่ีไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือไมแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิ                   
ขอข้ึนทะเบียนเปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียน เม่ือพิจารณาแลวผูจัดตั้งสถานสงเคราะหสัตว      
มีไดท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จึงกําหนดคุณสมบัติของผูจะขอข้ึนทะเบียนสถานสงคราะหสัตว
จึงมีไดท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีจะขอข้ึนทะเบียนไดตองตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนด เชน 

 (ก) บุคคลธรรมดา 
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(ข) นิติบุคคล 
(๑) มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(๒) มีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย 
(๓) กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือหุนสวนตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือหุนสวนตองไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิต     

ฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕) กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือหุนสวนเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา     

ถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีทารุณกรรมสัตว เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองป หรือเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (ขอ ๖) 
  พรอมกันนี้ ในการขอข้ึนทะเบียน นอกจากผูยื่นคําขอตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามท่ีกําหนด ผูยื่นคําขอตองแนบเอกสารตาง ๆ มาพรอมคําขอดวย 

 

 



๒๔ 
 

  กรณีองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว การยื่นคําขอข้ึนทะเบียนใหคณะบุคคลหรือนิติบุคคล      
ยื่นคําขอตอนายทะเบียนในพ้ืนท่ีพรอมแนบเอกสารหรือสําเนาเอกสาร ดังนี้ 

ก. คณะบุคคล  
(๑) ประวัติของสมาชิก พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน  
(๒) ขอบังคับคณะบุคคล  

(๓) บัญชีรายชื่อสมาชิกคณะบุคคล 
(๔) แผนท่ีตั้งสํานักงาน  
(๕) หนังสือมอบอํานาจในการดําเนินการยื่นคําขอจากสมาชิกท้ังหมด 
(๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาใบสําคัญ

ประจําตัวคนตางดาว แลวแตกรณี ของสมาชิกท้ังหมด พรอมรูปถาย 
(๗) รูปถายสถานท่ีตั้งสํานักงาน 

 ข. นิติบุคคล  
(๑) หนังสือรับรอง หรือหนังสือสําคัญแสดงความเปนนิติบุคคล 
(๒) ตราสารขอหรือบังคับ หรือหลักฐานท่ีแสดงถึงวัตถุประสงค ขอบังคับ หรือ

ระเบียบขององคกร 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานอ่ืนใด     

ท่ีออกใหโดยทางราชการของกรรมการผูจัดการ หรือผูบริหาร 
(๔) แผนท่ีตั้งสํานักงาน   
(๕) รูปถายสถานท่ีตั้งของนิติบุคคล เปนตน (ขอ ๕) 
กรณีสถานสงเคราะหสัตว ก็เชนเดียวกัน การยื่นคําขอข้ึนทะเบียนใหบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลยื่นคําขอตอนายทะเบียนในพ้ืนท่ีพรอมแนบเอกสารหรือสําเนาเอกสาร ดังนี ้
ก. บุคคลธรรมดา  

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน หรือใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาว แลวแตกรณีของผูยื่น 

(๒) บัญชีรายชื่อผูบริหารและผูดูแลสถานสงเคราะหสัตว พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว แลวแตกรณี 

(๓) แผนท่ีสถานท่ีตั้ง  
(๔) สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในสถานท่ีจัดตั้งสถานสงเคราะหสัตว 
(๕) รูปถายท่ีตั้งสถานสงเคราะหสัตว 

ข. นิติบุคคล  
(๑) หนังสือรับรอง หรือหนังสือสําคัญแสดงความเปนนิติบุคคล 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานอ่ืนใด        

ท่ีออกใหโดยทางราชการของกรรมการผูจัดการ หรือผูบริหาร 
(๓) แผนท่ีสถานท่ีตั้ง  
(๔) สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในสถานท่ีท่ีจะจัดตั้งสถานสงเคราะหสัตว 

 

 



๒๕ 
 

(๕) รูปถายท่ีตั้งสถานสงเคราะหสัตว เปนตน (ขอ ๗) 
  โดยเหตุท่ีตองใหมีการแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาพรอมกับคําขอนั้น ท้ังนี้ก็เพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ ปองกันการเกิดปญหาเรื่องความไมสุจริต การหาผลประโยชนจากการ
ข้ึนทะเบียนหรือการประพฤติผิดพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว            
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของผูไดรับการข้ึนทะเบียนเอง เปนไปตามขอ ๑ ของขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... 
  ๓.๒.๑๐ หมวด ๓ การพิจารณาคําขอ 

เม่ือนายทะเบียนไดรับคําขอแลว ใหพิจารณารับข้ึนทะเบียนและออกหนังสือรับรอง
องคกรจัดสวัสดิภาพสัตวหรือสถานสงเคราะหสัตว ใหแกผูยื่นคําขอภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ 
หากนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับข้ึนทะเบียน ผูยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการปองกัน                
การทารุณกรรมการจัดสวัสดิภาพสัตวได ภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง (ตามขอ ๘) 
  กรณีการอุทธรณคําสั่ง ไดกําหนดใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการปองกัน       
การทารุณกรรมการจัดสวัสดิภาพสัตวได ภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลอง
และเปนไป มาตรา ๑๗ ท่ีกําหนดไววา “ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๑๑ 
หรือมาตรา ๑๔ ผูไดรับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจง
คําสั่ ง” และคําวา“คณะกรรมการ” ตามนิยามในมาตรา ๓ “คณะกรรมการ” หมายความวา 
คณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว ดังนั้น จึงตองเขียนใหชัดเจนวา มีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมการจัดสวัสดิภาพสัตว 
  ๓.๒.๑๑ หมวด ๔ อายุหนังสอืรับรอง และการตออายุหนังสือรับรอง 
  กําหนดใหหนังสือรับรององคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว มีอายุ ๓ ป 
นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรอง (ขอ ๑๐) และกอนหนังสือรับรองสิ้นอายุ องคกรจัดสวัสดิภาพสัตวหรือ
สถานสงเคราะหสัตวใด ท่ีประสงคจะตออายุหนังสือรับรอง ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียน (ขอ ๑๑) 
  ๓.๒.๑๒ หมวด ๕ การออกหรือลาออกของสมาชิกคณะบุคคลท่ีข้ึนทะเบียนองคกร     
จัดสวัสดิภาพสัตวและการสิ้นสภาพองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวและสถานสงเคราะหสัตว 

เหตุท่ีตองกําหนดเรื่องการออกหรือลาออกของสมาชิกคณะบุคคลท่ีข้ึนทะเบียนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตวและการสิ้นสภาพองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวและสถานสงเคราะหสัตว เพ่ือปองกันไมให
กลุมบุคคลท่ีมีเจตนาไมสุจริต เขามาแอบแฝงขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (ตามขอ ๑ ของขอสังเกต 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
พ.ศ. .... และตองการใหคนท่ีจะเขามาดําเนินการในเรื่องนี้ เปนบุคคลท่ีมีความตั้งใจจริง โดยกําหนดให
คณะบุคคลซ่ึงไดรับการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวแลว แตตอมาภายหลังสมาชิกไดออกหรือ
ลาออกจากคณะบุคคลดังกลาว คณะบคุคลตองแจงตอนายทะเบียนเพ่ือทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ี
สมาชิกนั้น ไดออกหรือลาออก นอกจากนี้ คณะบุคคลท่ีเหลือตองหาสมาชิกมาเพ่ิมภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันท่ีแจงการออกหรือลาออกของสมาชิก ใหมีจํานวนไมนอยกวา ๑๐ แลว หากปรากฏวาสมาชิกท่ีเหลือ
ของคณะบุคคลใดมีจํานวนนอยกวา ๑๐ คน ใหถือวาคณะบุคคลนั้น สิ้นสภาพการข้ึนทะเบียนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตวเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามขอ ๔ (๔) 

 

 



๒๖ 
 

  นอกจากการสิ้นสภาพองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวและสถานสงเคราะหสัตวท่ีไดข้ึนทะเบียนไว
เนื่องจากขาดคุณสมบัติแลว การสิ้นสภาพองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวและสถานสงเคราะหสัตวยอมมีไดอีกกรณี 
คือ กรณีท่ีองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวหรือสถานสงเคราะหสัตวใด ไมประสงคจะข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว
ตอไป กรณีนี้คณะบุคคลหรือนิติบุคคลสามารถยื่นคําขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนได (ขอ ๑๕) 
  ๓.๒.๑๓. แบบคําขออนุญาต 
  แบบคําขอข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวไดนําแบบ     
การขอจัดตั้งสมาคม ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมาใชเปนตนแบบ เนื่องจากมีลักษณะท่ีเปนการขออนุญาตจัดตั้ง
องคกรท่ีเปนลักษณะของคณะบุคคลและนิติบุคคลท่ีตองพิจารณาความนาเชื่อถือโดยตองมีการกรอก
ขอมูลตาง ๆ พรอมแนบเอกสารตามแบบฟอรม แตการข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติปองกัน            
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหการขอข้ึนทะเบียนองคกร      
จัดสวัสดิภาพสัตว มีไดท้ังกรณีคณะบุคคล และนิติบุคคล และสถานสงเคราะหสัตว มีไดท้ังกรณีบุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล จึงไดแยกแบบฟอรมออกเปน ดังนี้ 
  องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 
  ๑. แบบคําขอข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว (คณะบุคคล) ใชแบบ ปทส. ๑ 
  ๒. แบบคําขอข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว (นิติบุคคล) ใชแบบ ปทส. ๒ 
  ๓. นอกจากนี้ กรณีของคณะบุคคลท่ีขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวทุกคน
จะตองกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมท่ีกําหนด เพ่ือตรวจสอบความนาเชื่อในการจะเขามาดําเนินกิจกรรมนี้ 
โดยใชแบบ ปทส. ๓ 
  ๔. เม่ือคณะบุคคลเขามารวมกลุมกันเพ่ือดําเนินกิจกรรม จําเปนตองมีระเบียบหรือ
ขอบังคับท่ีทุกคนตองปฏิบัติตาม เพ่ือปองกันปญหาการบริหารจัดการองคกร ดังนั้น จึงไดกําหนดให    
คณะบุคคลท่ีขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวมีขอบังคับองคกร โดยขอบังคับท่ีกําหนดข้ึน    
อยางนอยตองมีขอบังคับพ้ืนฐานตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ คือ ดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว และไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน รวมท้ังตองไมเปนสมาชิกของคณะบุคคลอ่ืนท่ีขอข้ึนทะเบียนเปนองคกร    
จัดสวัสดิภาพสัตว สวนขอบังคับประการอ่ืน ๆ คณะบุคคลสามารถเพ่ิมเติมได โดยใชแบบ ปทส. ๔      
สวนลําดับรายชื่อของคณะบุคคลใหใชแบบ ปทส. ๕ 
  ๕. เม่ือมีคณะบุคคล หรือนิติบุคคล สถานท่ีตั้งองคกรยอมมีความสําคัญถึงความ
นาเชื่อถือวามีท่ีต้ังเปนหลักแหลงหรือมีท่ีตั้งอยูจริง จึงกําหนดใหแสดงสถานท่ีตั้ง เสนทางการเดินทาง      
ไปยังท่ีตั้งองคกร โดยใชแบบ ปทส. ๘ 
  สถานสงเคราะหสัตว 
  ๑. แบบคําขอข้ึนทะเบียนสถานสงเคราะหสัตว (บุคคลธรรมดา) ใชแบบ ปทส. ๖ 
  ๒. แบบคําขอข้ึนทะเบียนสถานสงเคราะหสัตว (นิติบุคคล) ใชแบบ ปทส. ๗ 
  ๓. แผนท่ีสถานท่ีตั้ง ใหใชแบบ ปทส. ๘ โดยอนุโลม 
  ๔.๒ แบบฟอรมคําขอตออายุหนังสือรับรอง 

 

 



๒๗ 
 

  ตามขอ ๑๐ ของประกาศ กําหนดใหหนังสือรับรององคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถาน
สงเคราะหสัตว มีอายุ ๓ ป นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรอง ดังนั้น จําเปนตองกําหนดใหองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 
และสถานสงเคราะหสัตวท่ีประสงคจะตออายุหนังสือรับรองยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรอง โดยใชแบบ 
ปทส. ๙ 
  แตหากองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวใด ไมประสงคจะข้ึนทะเบียน
กับกรมปศุสัตวตอไป ใหยื่นคําขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว 
โดยใชแบบ ปทส. ๑๐ 
 
  ๓.๓ การเสนอรางประกาศตอผูมีอํานาจ 

ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดไววา  

“คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคหรือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว และไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตอนายทะเบียน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๑๔ เพ่ือสนับสนุนการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวใหผูซ่ึง
จัดต้ังสถานสงเคราะหสัตวท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือไมแสวงหา
กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด” 
  ดังนั้น ผูมีอํานาจลงในประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ     
ข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว ตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ อธิบดีกรมปศุสัตว จึงตองเสนอประกาศกรมปศุสัตวฉบับนี้              
ท่ีไดยกรางข้ึน ตออธิบดีกรมปศุสัตวเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม 
 
  ๓.๔ การนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ืออธิบดีกรมปศุสัตวไดลงนามในประกาศเปนท่ีเรียบรอยแลว ตามขอ ๒ ของประกาศ
ฉบับนี้ กําหนดไววา “ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป”  
ดังนั้น ตองนําประกาศกรมปศุสัตวฉบับนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหมีผลใชบังคับ ซ่ึงข้ันตอน
การนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรมปศุสัตวตองมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความ
อนุเคราะหนําประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหประกาศกรมปศุสัตวท่ีอธิบดีกรมปศุสัตวลงนามแลว
มีผลใชบังคับตอไป 

 
 

 

 



๒๘ 
 

๓.๕ การมีผลใชบังคับ 
  ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัด                
สวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม ๑๓๒             
ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หนา ๓ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แตประกาศมีผลใชบังคับวันท่ี ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ตามความในขอ ๒ ของประกาศ 
  และจากการท่ีกรมปศุสัตวไดออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ   
ข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว ไดมีองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวมาข้ึนทะเบียน                       
กับกรมปศุสัตว ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๙ 
 

ตารางท่ี ๓ – ๑ 
องคกรจัดสวัสดิภาพสัตวท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว 

   
ท่ี ช่ือ จังหวัด 

๑ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 
๒ สมาคมพิทักษสัตว (ไทย)  กรุงเทพมหานคร 
๓ สมาคมปองกันการทารุณกรรมสัตวแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
๔ The hope (Thailand)  กรุงเทพมหานคร 
๕ มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช 

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 
กรุงเทพมหานคร 

๖ กลุมผูบริจาคเลือดนองแมวหมา (Pet Lover) กรุงเทพมหานคร 
๗ มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอย ภูเก็ต 
๘ สุนัขริมรั้ว สงขลา 
๙ มูลนิธิชางแหงประเทศไทย นนทบุรี 

๑๐ คณะบุคคลสิริมา ฉะเชิงเทรา 
 
ท่ีมา : สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓๐ 
 

ตารางท่ี ๓ – ๒ 
สถานสงเคราะหสัตวท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว 
 

ท่ี ช่ือ จังหวัด 

๑ เมตตาสัตว สกลนคร 
๒ มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอย ภูเก็ต 
๓ โครงการสัตวเกาะชาง ตราด 
๔ บานรักหมาศาลายา นครปฐม 
๕ Hope 4 angles ขอนแกน 
๖ มูลนิธิรักษสุนัขหัวหิน ประจวบคีรีขันธ 
๗ วัดจอมทอง พิษณุโลก 
๘ เจียม พิษณุโลก 
๙ ปวีณา พิษณุโลก 

๑๐ กาญจนา พิษณุโลก 
๑๑ วัดวังหิน พิษณุโลก 
๑๒ เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 
๑๓ วัดปรือกระเทียม พิษณุโลก 
๑๔ วัดหนองพยอม พิษณุโลก 
๑๕ อําพรรณ พิษณุโลก 
๑๖ วัดใหมซําเตย พิษณุโลก 
๑๗ วัดเกาะแกวบานหนองปลิงวนาราม พิษณุโลก 
๑๘ สํานักสงฆบานหนองยาง พิษณุโลก 
๑๙ วัดคลองตาล พิษณุโลก 
๒๐ วัดหนองมะมัง พิษณุโลก 
๒๑ วัดวังมะสระ พิษณุโลก 
๒๒ วัดบึงลํา พิษณุโลก 
๒๓ วัดสนามคลีตะวันตก พิษณุโลก 
๒๔ วัดกําแพงมณี พิษณุโลก 
๒๕ วัดชุมแสง พิษณุโลก 
๒๖ วัดปาแดง พิษณุโลก 
๒๗ วัดโพนไทรงาม พิษณุโลก 

 
ท่ีมา : สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว 

 

 



๓๑ 
 

บทที่ ๔ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

   
  ๔.๑ บทสรุป 
  ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและ               
การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียน       
ของคณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีมีวัตถุประสงคหรือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการปองกัน               
การทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว ท่ีคณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีไมมีวัตถุประสงค                  
ในทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกันท่ีประสงคจะขอข้ึนทะเบียนเปนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตวกับกรมปศุสัตว และผูซ่ึงจัดต้ังสถานสงเคราะหสัตวท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะ             
ท่ีไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือไมแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ท่ีประสงคจะขอ             
ข้ึนทะเบียนเปนสถานสงเคราะหสัตว โดยสามารถยื่นคําขอผูยื่นคําขอตองยื่นตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
พรอมแนบเอกสารหลักฐานท่ีกําหนดในแบบคําขอ รวมท้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะท่ีตองหาม
ตามท่ีกําหนด และเม่ือพิจารณาคําขออนุญาตแลว นายทะเบียนจะพิจารณาเอกสารหลักฐานตาง ๆ                  
เพ่ือออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนให โดยหนังสือรับรององคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และ                 
สถานสงเคราะหสัตว มีอายุ ๓ ป นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรอง หากองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และ
สถานสงเคราะหสัตวท่ีประสงคจะตออายุหนังสือรับรอง ใหยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรอง แตหาก            
ไมประสงคจะข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวกับกรมปศุสัตวตอไป 
สามารถยื่นคําขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวได 
 
  ๔.๒ ขอเสนอแนะ 
     ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและ               
การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซ่ึงนับแตประกาศ
ฉบับนี้ใชบังคับในเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว       
และสถานสงเคราะหสัตว พบวายังมีประเด็นท่ีสมควรแกไขบางประการ ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติ       
ในเรื่องของการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
จึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขประกาศกรมปศุสัตวฉบับนี้ ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ รูปแบบของประกาศ 
  การออกกฎหมาย หรือกฎหมายลําดับรอง ท่ีจะทําใหผูท่ีเก่ียวของเขาใจและปฏิบัติ             
ตามไดอยางถูกตอง คือ การกําหนดเนื้อหาในแตละเรื่องอยางชัดเจน และสิ่งท่ีสําคัญอีกประการ               
คือ รูปแบบ โดยเฉพาะการจัดรูปแบบหัวขอใหเปนลักษณะเดียวกัน ซ่ึงตามขอ ๔ ของประกาศ                 
กรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และ              
สถานสงเคราะหสัตว ตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว                        
พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีกําหนดคุณสมบัติแลว การเรียงลําดับขอยอยกําหนดเปน 
 
 
 
 



๓๒ 
 

(ก) คณะบุคคล 
(๑) ตองมีสมาชิกไมนอยกวา ๑๐ คน และมีสมาชิกท่ีมีสัญชาติไทย อยางนอย ๓ คน 
(๒) สมาชิกตองมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
....ฯลฯ.... 

 (ข) นิติบุคคล 
(๑) มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(๒) มีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย 
....ฯลฯ.... 

  ซ่ึงเปนการกําหนดลําดับ (ก) แลว (๑) (๒) ตามลําดับ แตขอ ๕ ท่ีกําหนดใหยื่นคําขอ
และแนบเอกสาร ไดกําหนดลําดับเปน 

(๑) คณะบุคคล (แบบ ปทส. ๑) 
(ก) ประวั ติของสมาชิก พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา       

ทะเบียนบาน (แบบ ปทส. ๓) 
(ข) ขอบังคับคณะบุคคล (แบบ ปทส. ๔) 
....ฯลฯ.... 

 (๒) นิติบุคคล (แบบ ปทส. ๒) 
(ก) หนังสือรับรอง หรือหนังสือสําคัญแสดงความเปนนิติบุคคล 
(ข) ตราสารหรือขอบังคับ หรือหลักฐานท่ีแสดงถึงวัตถุประสงค ขอบังคับ หรือ

ระเบียบขององคกร 
....ฯลฯ.... 

  กรณีสถานสงเคราะหเชนเดียวท่ีขอ ๖ กําหนดคุณสมบัติของผูยื่นคําขอข้ึนทะเบียน    
สถานสงเคราะหไว โดยเรียงลําดับเปน  

(ก) บุคคลธรรมดา 
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 
....ฯลฯ.... 

 (ข) นิติบุคคล 
(๑) มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(๒) มีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย 
....ฯลฯ.... 

  และขอ ๗ ท่ีกําหนดใหยื่นคําขอและแนบเอกสาร ไดกําหนดลําดับเปน 
(๑) บุคคลธรรมดา  

(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน หรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว แลวแตกรณีของผูยื่น 

 
(ข) บัญชีรายชื่อผูบริหารและผูดูแลสถานสงเคราะหสัตว พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว แลวแตกรณี 
....ฯลฯ.... 
 
 



๓๓ 
 

 (๒) นิติบุคคล  
(ก) หนังสือรับรอง หรือหนังสือสําคัญแสดงความเปนนิติบุคคล 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานอ่ืนใด        

ท่ีออกใหโดยทางราชการของกรรมการผูจัดการ หรือผูบริหาร 
....ฯลฯ.... 

  จะเห็นไดวา รูปแบบการจัดรูปแบบลําดับหัวขอไมเปนรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น                    
เพ่ือใหถูกตองเหมาะสมในเรื่องรูปแบบ เห็นควรแกไขการจัดรูปแบบลําดับหัวขอในขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ 
และ ขอ ๗ ของประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและ                  
การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนไปในลักษณะเดียวกัน โดยการกําหนดเปนตัวเลข และลําดับ
ถัดไปเปนตัวอักษร 
  ๔.๒.๒ เนื้อหา 
  (๑) ตามขอ ๕ ท่ีกําหนดใหผูยื่นคําขอข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตองแนบ
เอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดในแบบฟอรมคําขอนั้น ในการกําหนดใหแนบเอกสารมีความซํ้าซอน 
กลาวคือ ตามขอ ๕ (๑) (ก) ใหแนบประวัติของสมาชิก พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบาน (แบบ ปทส. ๓) โดยจะมีชื่อของสมาชิกคณะบุคคล พรอมท่ีอยูระบุ ไวแลว แตใน                          
ขอ ๕ (๑) (ค) ก็กําหนดใหแนบบัญชีรายชื่อคณะบุคคลท่ีจะขอจัดตั้งเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวอีก                
ซ่ึงเปนการเพ่ิมภาระใหแกผูยื่นคําขอและเปนการกําหนดใหยื่นเอกสารหรือกรอกขอมูลท่ีซํ้าซอน ดังนั้น 
เห็นควรแกไขเพ่ิมเติมประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว ตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและ          
การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยตัดขอ ๕ (๑) (ค) ออก 
  (๒) แผนท่ีตั้งสํานักงาน (แบบ ปทส. ๘) 
  ตามขอ ๕ (๑) (ง) กําหนดใหผูยื่นคําขอข้ึนทะเบียนสถานสงเคราะหสัตวตองแนบ           
แผนท่ีตั้งสํานักงาน โดยใหแบบ ปทส. ๘ และตามขอ ๗ (๑) (ค) กําหนดใหผูยื่นคําขอข้ึนทะเบียน            
สถานสงเคราะหสัตวสัตวตองแนบแผนท่ีตั้งสํานักงาน โดยใหแบบ ปทส. ๘ เชนเดียวกัน แตตามแบบ            
ปทส. ๘ ระบุในแบบวา “แผนท่ีตั้งคณะบุคคลท่ีขอจัดตั้งเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว” ซ่ึงจะไมสอดคลอง
กับท่ี กําหนดใหแนบกรณี ท่ียื่นคําขอข้ึนทะเบียนสถานสงเคราะหสัตว ดั งนั้น เพ่ือใหสอดคลอง                       
และเกิดความชัดเจนแกผู ตองปฏิบั ติตามและเจาหนาท่ี  เห็นควรแก ไขประกาศกรมปศุสัตว                    
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว 
ตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ในขอ ๗ (๑) (ค) 
และเพ่ิมเติมแบบแสดง แผนท่ีตั้งสํานักงานกรณีท่ีเปนสถานสงเคราะหสัตว หรือแกไขแบบ ปทส. ๘                  
โดยแกไขชื่อแบบเปน “แผนท่ีตั้งองคกร/สํานักงาน/สถานสงเคราะหสัตว” โดยใชแบบเพียงเดียว                    
ใชท้ังกรณีการยื่นคําขอข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวท่ีเปนคณะบุคคล นิติบุคคล และการยื่นคําขอ
ข้ึนทะเบียนสถานสงเคราะหสัตวท่ีเปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

(๓) ตามขอ ๑๔ วรรคสอง ท่ีกําหนดไววา “เม่ือมีการออกหรือลาออกของสมาชิก
คณะบุคคล หากปรากฏวาสมาชิกท่ีเหลือของคณะบุคคลใดมีจํานวนนอยกวา ๑๐ คน ใหถือวา               
คณะบุคคลนั้นสิ้นสภาพการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว เนื่องจากขาดคุณสมบั ติ                      
ตามขอ ๔ (๔) ...” จากการพิจารณาในขอ ๔ (๔) กําหนดไววา “คณะบุคคลหรอืนิติบุคคลใด ประสงค
จะขอข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

 



๓๔ 
 

(ก) คณะบุคคล 
(๑) ตองมีสมาชิกไมนอยกวา ๑๐ คน และมีสมาชิกท่ีมีสัญชาติไทย อยางนอย      

๓ คน 
(๒) สมาชิกตองมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๓) สมาชิกตองมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 
(๔) มีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย 
โดยเจตนารมณในการกําหนดขอ ๑๔ วรรคสอง คือ สิ้นสภาพการข้ึนทะเบียน

องคกรจัดสวัสดิภาพสัตวหากปรากฏวาสมาชิกท่ีเหลือของคณะบุคคลใดมีจํานวนนอยกวา ๑๐ คน     
ซ่ึงตองตรงกับขอ ๔ (ก) (๑) ดังนั้น การท่ีกําหนดความในขอ ๑๔ วรรคสอง ผิด ยอมทําใหไมมีการ     
สิ้นสภาพการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวหากปรากฏวาสมาชิกท่ีเหลือของคณะบุคคลใด       
มีจํานวนนอยกวา ๑๐ คน เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและการกํากับ ดูแลองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตวท่ีข้ึนทะเบียนเปนไปดวยความเรียบรอย เห็นควร แกไขความในขอ ๑๔ วรรคสอง 
เปน “เม่ือมีการออกหรือลาออกของสมาชิกคณะบุคคล หากปรากฏวาสมาชิกท่ีเหลือของคณะบุคคล
ใดมีจํานวนนอยกวา ๑๐ คน ใหถือวาคณะบุคคลนั้นสิ้นสภาพการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพ
สัตวเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามขอ ๔ (ก) (๑) ...”       
  ๔.๓.๓ การบริหารจัดการ 

จากขอมูลการข้ึนทะเบียนขององคกรจัดสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตว   
ท่ัวประเทศ จะเห็นไดวา มีจํานวนไมมาก ซ่ึงตามเจตนารมณของการกําหนดใหคณะบุคคลหรือ       
นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคหรือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการ
จัดสวัสดิภาพสัตว และไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน             
มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตอนายทะเบียนได และผูซ่ึงจัดตั้งสถานสงเคราะห
สัตวท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีไมมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือไมแสวงหากําไรหรือรายได   
มาแบงปนกัน มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียนไดนั้น ก็เพ่ือประสานงาน
รวมกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว โดยมีการ
สรางแรงจูงใจในเรื่องของสิทธิท่ีอาจไดรับจากกรมปศุสัตวเม่ือไดข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว เชน 
องคกรจัดสวัสดิภาพสัตวอาจไดรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตวหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐในการ                
จัดเครือขายอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้
การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจและมีสวนรวมในการ           
ปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการปองกัน           
การทารุณกรรม หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว และการแกไขปญหาเก่ียวกับการปองกันการทารุณกรรม
หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว หรือ สถานสงเคราะหสัตว ท่ี ได ข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๑๔ แลว                 
อาจไดรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตวหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ในเรื่องความรูเก่ียวกับการปองกัน
การทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว การควบคุมปริมาณสัตวและการปองกันโรคระบาดสัตว
ภายในสถานสงเคราะหสัตว ซ่ึงหากกรมปศุสัตวใหการสนับสนุนตามท่ีพระราชบัญญัติควบคุมปองกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติไว จะเปนการสรางแรงจูงใจใหองคกร 
มูลนิธิ สมาคม และสถานสงเคราะหสัตวตาง ๆ มาจดทะเบียนกับกรมปศุสัตวมากข้ึน จะทําใหมี
เครือขายและหนวยงานรวมดําเนินการมากยิ่งข้ึน และจะสงผลใหการบริหารจัดการปญหา                     
เรื่องทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวของกรมปศุสัตวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 



๓๕ 
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ภาคผนวก 
 
ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 

และสถานสงเคราะหสัตวตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองค์กรจัดสวสัดิภาพสัตว์  และสถานสงเคราะห์สัตว ์

ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  
และสถานสงเคราะห์สัตว์  เพื่อให้การข้ึนทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  และสถานสงเคราะห์สัตว์ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศ  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  
ในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  และสถานสงเคราะห์สัตว์  ตามพระราชบัญญัติป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติป้องกัน

การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
“องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์”  หมายความว่า  องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  ซึ่งได้รับหนังสือรับรอง  

การข้ึนทะเบียน  ตามประกาศนี้ 
“สถานสงเคราะห์สัตว์”  หมายความว่า  สถานที่สําหรับใช้เลี้ยงสัตว์  หรือสถานที่สําหรับใช้ใน

การให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง  สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ  หรือสัตว์ที่ถูกกระทําการทารุณกรรม  
ซึ่งได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  ตามประกาศนี้ 

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  หรือสถานสงเคราะห์สัตว์
ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์  ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม  และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๗   

หมวด  ๑ 
การข้ึนทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

 
 

ข้อ ๔ คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใด  ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

  (ก) คณะบุคคล 
   (๑) ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า  ๑๐  คน  และมีสมาชิกที่มีสัญชาติไทย  อย่างน้อย  ๓  คน

   (๒) สมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
   (๓) สมาชิกต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
   (๔) มีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
   (๕) สมาชิกต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๖) สมาชิกต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
   (๗) สมาชิกต้องไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในคดี  

ทารุณกรรมสัตว์  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  หรือเป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (๘) มีวัตถุประสงค์หรือดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 
   (๙) ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
  (ข) นิติบุคคล 
   (๑) มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
   (๒) มีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
   (๓) กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 

หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
   (๕) กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา  

ถึงที่สุดให้จําคุกในคดีทารุณกรรมสัตว์  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  หรือเป็นโทษสําหรับความผิด  
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (๖) มีวัตถุประสงค์หรือดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 
   (๗) ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
ข้อ ๕ การย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน  ให้คณะบุคคลหรือนิติบุคคลย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนในพื้นที่

พร้อมแนบเอกสารหรือสําเนาเอกสาร  ดังนี้ 
(๑) คณะบุคคล  (แบบ  ปทส.  ๑) 
 (ก) ประวัติของสมาชิก  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน  

(แบบ  ปทส.  ๓) 
 (ข) ข้อบังคับคณะบุคคล  (แบบ  ปทส.  ๔) 
 (ค) บัญชีรายชื่อสมาชิกคณะบุคคล  (แบบ  ปทส.  ๕) 
 (ง) แผนที่ตั้งสํานักงาน  (แบบ  ปทส.  ๘) 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 (จ) หนังสือมอบอํานาจในการดําเนินการย่ืนคําขอจากสมาชิกทั้งหมด 
 (ฉ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน  หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัว

คนต่างด้าว  แล้วแต่กรณีของสมาชิกทั้งหมด  พร้อมรูปถ่าย 
 (ช) รูปถ่ายสถานที่ตั้งสํานักงาน 
เอกสารทั้งหมด  ผู้ย่ืนคําขอต้องรับรองความถูกต้อง 
(๒) นิติบุคคล  (แบบ  ปทส.  ๒) 
 (ก) หนังสือรับรอง  หรือหนงัสือสําคัญแสดงความเป็นนิติบุคคล 
 (ข) ตราสารข้อหรือบังคับ  หรือหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  หรือระเบียบ

ขององค์กร 
 (ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกให้

โดยทางราชการของกรรมการผู้จัดการ  หรือผู้บริหาร 
 (ง) แผนที่ตั้งสํานักงาน  (แบบ  ปทส.  ๘) 
 (จ) กรณีผู้มีอํานาจลงนาม  ไม่ได้มาย่ืนคําขอด้วยตนเอง  แต่เป็นผู้แทนมาย่ืน  ต้องมีหนังสือ

มอบอํานาจที่แสดงได้ว่าผู้แทนมีอํานาจดําเนินการแทน  พร้อมด้วยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
และสําเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ  ทั้งนี้  เอกสารทั้งหมดที่ย่ืนต้องรับรองความถูกต้อง 

 (ฉ) รูปถ่ายสถานที่ตั้งของนิติบุคคล 

หมวด  ๒ 
การข้ึนทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ 
 

 

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) บุคคลธรรมดา 
   (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
   (๒) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
   (๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในคดีทารุณกรรมสัตว์  

เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  หรือเป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด  
ลหุโทษ 

   (๖) ดําเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหากําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

  (ข) นิติบุคคล 
   (๑) มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
   (๒) มีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
   (๓) กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 

หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
   (๕) กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา  

ถึงที่สุดให้จําคุกในคดีทารุณกรรมสัตว์  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  หรือเป็นโทษสําหรับความผิด  
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (๖) ดําเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหากําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
ข้อ ๗ การย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน  ให้ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียน  ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน  

ในพื้นที่พร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน  ดังนี้ 
(๑) บุคคลธรรมดา  (แบบ  ปทส.  ๖) 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน  หรือใบสําคัญประจําตัว 

คนต่างด้าว  แล้วแต่กรณีของผู้ย่ืน 
 (ข) บัญชีรายชื่อผู้บริหารและผู้ดูแลสถานสงเคราะห์สัตว์  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

และสําเนาทะเบียนบ้าน  หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 
 (ค) แผนที่สถานที่ตั้ง  (แบบ  ปทส.  ๘) 
 (ง) สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในสถานที่จัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ 
 (จ) รูปถ่ายที่ตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ 
 เอกสารทั้งหมด  ผู้ย่ืนคําขอต้องรับรองความถูกต้อง 
(๒) นิติบุคคล  (แบบ  ปทส.  ๗) 
 (ก) หนังสือรับรอง  หรือหนังสือสําคัญแสดงความเป็นนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  หรือหลักฐานอื่นใด  ที่ออกให้

โดยทางราชการของกรรมการผู้จัดการ  หรือผู้บริหาร 
 (ค) แผนที่สถานที่ตั้ง  (แบบ  ปทส.  ๘) 
 (ง) สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในสถานที่ที่จะจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ 
 (จ) รูปถ่ายที่ตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การพิจารณาคําขอ 

 
 

ข้อ ๘ เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอแล้ว  ปรากฏว่าผู้ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติ  เอกสารและหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน  ให้รับขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือสถานสงเคราะห์สัตว์
แล้วแต่กรณีให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ  ทั้งนี้  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับคําขอ   

แต่หากปรากฏผู้ย่ืนคําขอขาดคุณสมบัติ  หรือเอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน   
ให้นายทะเบียนมีคําสั่งไม่รับขึ้นทะเบียน  พร้อมแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ  ภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้
รับคําขอ   

กรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไม่รับขึ้นทะเบียน  ผู้ย่ืนคําขอมีสิทธอิุทธรณ์คําสั่งต่อคณะกรรมการป้องกัน
การทารุณกรรมการจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้  ภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

ข้อ ๙ เม่ือมีคําสั่งรับขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรองแล้ว  ให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียน
องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  และสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียน  และจัดทําประกาศเพื่อให้
เป็นที่ทราบโดยทั่วไป  โดยติดประกาศไว้ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  พร้อมรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ   

หมวด  ๔ 
อายุหนังสือรับรอง  และการต่ออายุหนังสือรับรอง 

 
 

ข้อ ๑๐ หนังสือรับรององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  และสถานสงเคราะห์สัตว์  ให้มีอายุ  ๓  ปี  
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 

ข้อ ๑๑ องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ใด  ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรอง  
ให้ย่ืนคําขอตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนดต่อนายทะเบียนก่อนหนังสือรับรองสิ้นอายุ  และการอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรอง  ให้นายทะเบียนพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ 
ได้รับคําขอ   

ในระหว่างการพิจารณาคําขอ  หากหนังสือรับรองสิ้นอายุก่อนนายทะเบียนอนุญาตให้ต่ออายุ
หนังสือรับรอง  ให้ถือเสมือนว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ย่ืนคําได้รับการพิจารณา  
ให้ต่ออายุหนังสือรับรอง  เว้นแต่นายทะเบียนจะพิจารณาไม่อนุญาตให้ต่ออายุ 

ข้อ ๑๒ การต่ออายุหนังสือรับรอง  ให้นับต่อจากวันที่หนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ  และใน
หนังสือรับรองฉบับใหม่  ให้เติมคําว่า  “ต่ออายุ”  ในหนังสือรับรองด้วย 

ข้อ ๑๓ องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ใด  ที่ไม่ย่ืนคําขอต่ออายุหนังสือรับรอง  
เม่ือหนังสือรับรองสิ้นอายุ  ให้องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ดังกล่าวสิ้นสภาพ   
การข้ึนทะเบียน  และหยุดการใช้  หรืออ้างอิงเพื่อประโยชน์ใด ๆ  จากการได้รับหนังสือรับรอง 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
การออกหรือลาออกของสมาชิกคณะบุคคลที่ขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์   

และการสิ้นสภาพองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์   
 

 

ข้อ ๑๔ คณะบุคคลใดซ่ึงได้รับการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์แล้ว  ต่อมาภายหลัง  
สมาชิกได้ออกหรือลาออกจากคณะบุคคลดังกล่าว  ให้แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อทราบ  ภายใน  ๑๕  วัน  
นับแต่วันที่สมาชิกนั้นได้ออกหรือลาออก  และเม่ือได้รับแจ้งแล้วให้นายทะเบียนทําการแก้ไขข้อมูลของ
คณะบุคคลนั้น  แล้วรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ 

เม่ือมีการออกหรือลาออกของสมาชิกคณะบุคคล  หากปรากฏว่าสมาชิกที่เหลือของคณะบุคคลใด
มีจํานวนน้อยกว่า  ๑๐  คน  ให้ถือว่าคณะบุคคลน้ันสิ้นสภาพการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  
เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔  (๔)  แต่หากคณะบุคคลท่ีเหลือจัดหาสมาชิกมาเพิ่ม  ให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า  
๑๐  แล้ว  ให้คณะบุคคลนั้นยังคงสภาพการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อไป  แต่ทั้งนี้   
การจัดหาสมาชิกมาเพิ่มต้องดําเนินการดังกล่าวภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่แจ้งออกหรือลาออกของสมาชิก
ต่อนายทะเบียน 

ข้อ ๑๕ องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ใด  ไม่ประสงค์จะข้ึนทะเบียนกับ
กรมปศุสัตว์ต่อไป  สามารถย่ืนคําขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนได้แล้วแต่กรณี  ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด  
กับนายทะเบยีนในพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้   

เม่ือนายทะเบียนได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึงและได้ทําการยกเลิกการข้ึนทะเบียนแล้ว  ถือว่าองค์กร
จัดสวัสดิภาพสัตว์หรือสถานสงเคราะห์สัตว์นั้น  สิ้นสภาพการขึ้นทะเบียนนับแต่วันที่นายทะเบียนยกเลิก
การข้ึนทะเบียน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



          แบบ ปทส. ๑ 

 

แบบคําขอขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ (คณะบุคคล)  
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                ________________________     
เขียนท่ี.............................................................. 

       วันท่ี..........เดือน.........................................พ.ศ. ...................... 
 เร่ือง   ขอข้ึนทะเบียน 

เรียน   นายทะเบียน 
    
   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................... 
 อายุ .............ปี  สัญชาติ........................เชื้อชาติ.....................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี.....................ซอย................................ 
 ถนน....................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................จงัหวัด.........................................
 โทรศัพท์.............................................................. ซ่ึงได้รับมอบอํานาจจากคณะบุคคลท่ีขอจัดต้ังเป็นองค์กรจดัสวัสดิภาพสัตว์ ชื่อ
 .............................................................................................ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี.....................ซอย...............................
 ถนน....................................ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด.....................................
 โทรศัพท์........................................................................... 

มีความประสงค์ขอข้ึนทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม   
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ข้อบังคับคณะบคุคล 
๒. บัญชีรายชื่อสมาชิกคณะบุคคล 
๓. ประวัติสมาชิก 
๔. แผนท่ีต้ังสํานักงานท่ีคณะบุคคลขอจัดต้ังเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ในประเทศไทย) 
๕. หนังสือมอบอํานาจในการดําเนินการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน 
๖. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านหรือสํานาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 

ของสมาชิก 
๗. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร คร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งกายสุภาพ ของสมาชิกทุกคน      

คนละ ๑ รูป 
๘. รูปถ่ายสถานท่ีต้ังสํานักงาน ขนาด ๔ X ๖ นิ้ว  ๑ รูป 
๙. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                 ขอแสดงความนับถือ 

     ลงชื่อ..................................................... 
           (...................................................) 
                        ผู้ย่ืนคําขอ 

  



          แบบ ปทส. ๒ 

 

แบบคําขอขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ (นิติบุคคล) 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                              _________________________     
เขียนท่ี.............................................................. 

       วันท่ี...................เดือน.........................................พ.ศ. ...................... 
 เร่ือง   ขอข้ึนทะเบียน 

เรียน   นายทะเบียน 
    
   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................... 
 อายุ .............ปี  สัญชาติ........................เชื้อชาติ.....................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี.....................ซอย................................ 
 ถนน....................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................จงัหวัด.........................................
 โทรศัพท์.............................................................. ได้รับมอบอํานาจจาก (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................
 ซ่ึงมีอํานาจลงนามของนิติบุคล ชื่อ.................................................................................................................................................... 
 ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี.....................ซอย............................... ถนน....................................ตําบล/แขวง............................
 อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................โทรศัพท์........................................................................... 

มีความประสงค์ขอข้ึนทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. หนังสือรับรอง หรือหนังสือสําคัญแสดงความเป็นนิติบุคคล 
๒. ตราสารหรือข้อบังคับ หรือหลักฐานท่ีแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กร 
๓. บัญชีรายชื่อบุคคลซ่ึงเป็นกรรมการขององค์กร หรือผู้บริหาร พร้อมด้วยสําเนาบัตรประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีออกให้โดยทางราชการ 
๔. แผนท่ีต้ังสํานักงาน (ในประเทศไทย) 
๕. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านท้ังของผู้มอบและผู้รับมอบ

อํานาจ 
๖. รูปถ่ายสถานท่ีต้ังสํานักงาน ขนาด ๔ X ๖ นิ้ว ๑  รูป 
๗. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ..................................................... 
           (...................................................) 
                        ผู้ย่ืนคําขอ 

 
  



                                                                                                            แบบ ปทส. ๓                
 

ประวัติสมาชิกคณะบุคคลที่ขอจัดต้ังเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ช่ือ.................................................................................................................................................................................. 
สถานที่ต้ังอยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่.................ซอย......................................ถนน.....................................................     
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต................................จังหวัด............................โทร..................................... 
ประกอบด้วย 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ....................ปี   
เช้ือชาติ..............สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................ซอย......................................
ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์.............................................................................. 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 

     ............................................................................ โทรศัพท์ ..................................................................... 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ....................ปี   

เช้ือชาติ..............สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................ซอย......................................
ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์.............................................................................. 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 

     ............................................................................ โทรศัพท์ ..................................................................... 
๓. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ....................ปี   

เช้ือชาติ..............สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................ซอย......................................
ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์.............................................................................. 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 

     ............................................................................ โทรศัพท์ ..................................................................... 
๔. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ....................ปี   

เช้ือชาติ..............สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................ซอย......................................
ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์.............................................................................. 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 

     ............................................................................ โทรศัพท์ ..................................................................... 
๕. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ....................ปี   

เช้ือชาติ..............สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................ซอย......................................
ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์.............................................................................. 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 

     ............................................................................ โทรศัพท์ ..................................................................... 



- ๒ - 
 

๖. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................อายุ....................ปี   
เช้ือชาติ..............สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................ซอย......................................
ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์.............................................................................. 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 

           ............................................................................ โทรศัพท์ ..................................................................... 
๗. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ....................ปี   

เช้ือชาติ..............สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................ซอย......................................
ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์.............................................................................. 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 

     ............................................................................ โทรศัพท์ ..................................................................... 
๘. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ....................ปี   

เช้ือชาติ..............สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................ซอย......................................
ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์.............................................................................. 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 

     ............................................................................ โทรศัพท์ ..................................................................... 
๙. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ....................ปี   

เช้ือชาติ..............สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................ซอย......................................
ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์.............................................................................. 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 

     ............................................................................ โทรศัพท์ ..................................................................... 
๑๐. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ....................ปี   

เช้ือชาติ..............สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................ซอย......................................
ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์.............................................................................. 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................... 

     ............................................................................ โทรศัพท์ ..................................................................... 



             แบบ ปทส. ๔  
 

ข้อบังคับคณะบุคคลที่ขอจัดต้ังเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
_____________________________ 

 
 คณะบุคคลที่ขอจัดต้ังเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์น้ีมีช่ือว่า................................................................... 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.......ซอย..........................ถนน........................ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท์.................................................. 

ข้อบังคับของคณะบุคคล  มีดังน้ี 
๑. ไม่เป็นสมาชิกของคณะบุคคลที่ขอจัดต้ังเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์อ่ืน  
๒. ดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
๓. ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
๔. ............................................................................................................................... 
๕. ............................................................................................................................... 
๖. ................................................................................................................................. 

สมาชิกทั้งหมด ขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามข้อบังคับน้ีอย่างเคร่งครัด ในการน้ี จึงได้ลงลายมือช่ือไว้    
เป็นหลักฐาน  ณ วันที่ ........เดือน .........................พ.ศ. ................ 
 
  
 ……………………………………………    …………………………………………… 
 (.................................................)                                (.................................................) 
      
 ……………………………………………    …………………………………………… 
 (.................................................)                                (.................................................)  
  
 ……………………………………………    …………………………………………… 
 (.................................................)                                (.................................................) 
    
           ……………………………………………    …………………………………………… 
 (.................................................)                                (.................................................)  

           
          ……………………………………………                       ……………………………………………  
         (.................................................)                                (.................................................)  



 แบบ ปทส. ๕ 
   

บัญชีรายช่ือสมาชิกของคณะบุคคลที่ขอจัดต้ังเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
____________________________ 

 
คณะบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนต้ังเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ช่ือ............................................................................ 

สถานที่ต้ังอยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่............................ซอย......................................ถนน..................................................     
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................โทร..................................... 

สมาชิกประกอบด้วย 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................ 

๓. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................... 

๔. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................... 

๕. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................... 

๖. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................... 

๗. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................... 

๘. (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................................... 

๙. (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................................... 

๑๐. (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................................  



          แบบ ปทส. ๖ 

 

แบบคําขอขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ (บุคคลธรรมดา) 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                 ________________________     
เขียนท่ี.............................................................. 

       วันท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ. ...................... 
 เร่ือง   ขอข้ึนทะเบียน 

เรียน   นายทะเบียน 
    
   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................... 
 อายุ .............ปี  สัญชาติ........................เชื้อชาติ.....................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี.....................ซอย................................ 
 ถนน....................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................จงัหวัด.........................................
 โทรศัพท์..............................................................มีสถานสงเคราะห์สัตว์ชื่อ.....................................................................................
 ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี.....................ซอย............................... ถนน....................................ตําบล/แขวง...........................
 อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด..................................... โทรศัพท์.......................................................................... 

มีความประสงค์ขอข้ึนทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม      
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
๒. บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานสงเคราะห์สัตว์หรือผู้ดูแลสถานสงเคราะห์สัตว์ สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวทุกคน 
๓. แผนท่ีต้ังสถานสงเคราะห์สัตว์ (ในประเทศไทย) 
๔. สํานาหนังสือแสดงสิทธิในสถานท่ีจัดต้ังสถานสงเคราะห์สัตว์ 
๕. รูปถ่ายสถานท่ีต้ังสถานสงเคราะห์สัตว์  ขนาด ๔ X ๖ นิ้ว  ๑ รูป 
๖. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                 ขอแสดงความนับถือ 
 
      
     ลงชื่อ..................................................... 
           (...................................................) 
                        ผู้ย่ืนคําขอ 

  



          แบบ ปทส. ๗ 

 

แบบคําขอขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ (นิติบุคคล) 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                _________________________     
เขียนท่ี.............................................................. 

       วันท่ี...................เดือน.........................................พ.ศ. ...................... 
  

เร่ือง   ขอข้ึนทะเบียน 
เรียน   นายทะเบียน 

    
   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................... 
 อายุ .............ปี  สัญชาติ........................เชื้อชาติ.....................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี.....................ซอย................................ 
 ถนน....................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................จงัหวัด.........................................
 โทรศัพท์.............................................................. ได้รับมอบอํานาจจาก (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................
 ซ่ึงมีอํานาจลงนามของนิติบุคล ชื่อ.................................................................................................................................................... 
 ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี.....................ซอย............................... ถนน....................................ตําบล/แขวง............................
 อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................โทรศัพท์........................................................................... 

มีความประสงค์ขอข้ึนทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. หนังสือรับรอง หรือหนังสือสําคัญแสดงความเป็นนิติบุคคล 
๒. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีออกให้โดยทางราชการของกรรมการ

ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
๓. แผนท่ีต้ังสํานักงานและสถานท่ีต้ังสถานสงเคราะห์สัตว์ (ในประเทศไทย) 
๔. สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในสถานท่ีต้ังสถานสงเคราะห์สัตว์ 
๕. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านท้ังของผู้มอบและผู้รับมอบ

อํานาจ 
๖. รูปถ่ายสถานท่ีต้ังสํานักงาน ขนาด ๔ X ๖ นิ้ว ๑  รูป 
๗. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ..................................................... 
           (...................................................) 
                        ผู้ย่ืนคําขอ 

 
  



แบบ ปทส. ๘ 
แผนที่ต้ังคณะบุคคลที่ขอจัดต้ังเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

__________________________ 
 

คณะบุคคลที่ขอจัดต้ังเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ช่ือ................................................................................................... 
สถานที่ต้ังบ้านเลขที่.................................หมู่ที่.........ซอย...............................................ถนน......................................................     
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด..........................................................
โทร............................................................ 

แสดงสถานที่ต้ัง เส้นทางการเดินทาง จุดสังเกต ในประเทศไทย 

 



แบบ ปทส. ๙ 

 
คําขอต่ออายุหนังสือรับรอง 
_______________ 

 
เขียนที่………………………………………………………………….. 
วันที่..……เดือน………………………………พ.ศ. …………..…… 

เรื่อง ขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 
เรียน นายทะเบียน 

ข้าพเจ้า……..…………………….…………………………….……………………………...……….อายุ……………………...ปี 
สัญชาติ………………อยู่เลขที่…………..……ตรอก/ซอย……………………..……….ถนน…………………………………….……. 
หมู่ที…่…………………..….ตําบล/แขวง…………………….………..………อําเภอ/เขต……………………………………….……… 
จังหวัด……………………………………………..……โทรศัพท…์………………………………………………..…………………………… 

มีความประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรอง 
 องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 สถานสงเคราะห์สัตว์ 

ซึ่งได้ออกให้เมื่อวันที่….…..เดือน…………..……พ.ศ…………….และสิ้นอายุวันที่.…….เดือน………….…….พ.ศ…………. 
พร้อมกับคําขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คอื 

  หนังสือรับรององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
  หนังสือรับรองสถานสงเคราะห์สัตว์ 

 เอกสารอ่ืน………………….…………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

    ลงช่ือ……………………………………………ผู้ย่ืนคําขอ 
       (                                   ) 

 

หมายเหตุ: ใหท้ําเคร่ืองหมาย√ใน�ที่ต้องการ 



แบบ ปทส. ๑๐ 

 
คําขอยกเลิกการขึน้ทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์/สถานสงเคราะห์สัตว์ 

_______________ 

 
เขียนที่………………………………………………………………….. 

วันที่..……เดือน………………………………พ.ศ. …………..…… 

เรื่อง ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน 

เรียน นายทะเบียน 

ข้าพเจ้า……..…………………….…………………………….……………………………...……….อายุ……………………...ปี 
สัญชาติ………………อยู่เลขที่…………..……ตรอก/ซอย……………………..……….ถนน…………………………………….……. 
หมู่ที…่…………………..….ตําบล/แขวง…………………….………..………อําเภอ/เขต……………………………………….……… 
จังหวัด……………………………………………..……โทรศัพท…์………………………………………………..…………………………… 

มีความประสงค์ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน 
 องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 สถานสงเคราะห์สัตว์ 

ออกให้เมื่อวันที่ …... เดือน………………..………พ.ศ…………..… สิ้นอายุวันที่.…….เดือน…………….…….พ.ศ…………. 
พร้อมกับคําขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย  

  หนังสือรับรององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  
  หนังสือรับรองสถานสงเคราะห์สัตว์ 

 เอกสารอ่ืน………………….…………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

    ลงช่ือ……………………………………………ผู้ย่ืนคําขอ 
       (                                   ) 
 

 

หมายเหตุ: ใหท้ําเคร่ืองหมาย√ ใน � ที่ต้องการ 


	
	สารบัญ
	หน้า


