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 (ก) 
 

บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง การจัดทําประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
         ในการขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดย นายแสนศักดิ์ เหลืองเก้ือกูลชัย ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ 
กลุมกฎหมายและระเบียบดานการปศุสัตว สํานักกฎหมาย 
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ 
กลุมกฎหมายและระเบียบดานการปศุสัตว สํานักกฎหมาย 
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับ ท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดแก ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยเฉพาะ ในมาตรา ๘/๑ ท่ีกําหนดไววา “ผูใดประสงค
จะจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว ใหเสนอแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตวตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด” ดังนั้น การท่ีผูขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวจะไดรับ                    
การพิจารณาออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวได จะตองมีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว
ท่ีไดรับอนุมัติแลว กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมปศุสัตว ตองออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขเสนอแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว                    
เพ่ือเปนการนําเอกสารไปประกอบในการยื่นคําขออนุญาตจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 
๘/๒ ท่ีกําหนดไววา “ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผูขออนุญาตได เม่ือปรากฏวาผูขออนุญาตมีแผนงาน
การจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวท่ีไดรับอนุมัติแลว และหลักเกณฑอ่ืน ๆ ในการยื่นคําขออนุมัติแผนงานการ
จัดตั้งสถานพยาบาลสัตวตอผูอนุมัติ ใหยื่นคําขอตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน
ตามท่ีระบุในแบบคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว สวนสถานท่ียื่นคําขอในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว หากเปนเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดอ่ืน ใหยื่น ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแหงทองท่ีท่ีจะจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว และเม่ือเจาหนาท่ี
ไดรับคําขอและตรวจสอบเอกสารถูกตองแลวจะเสนอใหคณะทํางานพิจารณาและคณะทํางานจะเสนอ
ความเห็นตอผูอนุมัติภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขออนุมัติ เม่ือผูอนุมัติพิจารณาอนุมัติแผนงาน
การจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวแลว จะออกหนังสืออนุมัติแผนงานใหแกผูขออนุมัติ พรอมใหคณะทํางาน
กํากับดูแลใหผูขออนุมัติ ดําเนินการตามแผนงานใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสถานพยาบาลสัตว
ประเภทท่ีไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืนจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ี
ไดรับอนุมัติสวนสถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืนดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาสามปนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติ แตหากไมสามารถดําเนินการตามแผนงานท่ีไดรับอนุมัติใหแลว
เสร็จไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ผูขออนุมัติสามารถขอขยายระยะเวลาตอผูอนุมัติไดอีกไมเกิน       
สองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน หากผูขออนุมัติไมขอขยายระยะเวลาหรือไมดําเนินการตามแผนงาน              



 (ข) 
 

จนพนกําหนดเวลาท่ีตองดําเนินการแลว ใหถือวาแผนงานท่ีไดรับอนุมัติเปนอันยกเลิกไปนับแตวันถัดจาก
วันท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
 

 
 



 (ค) 

คํานํา 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยเฉพาะในมาตรา ๘/๑ ท่ีกําหนดไววา “ผูใดประสงคจะจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว ใหเสนอแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข                
ท่ี รั ฐมนตรีป ระกาศ กําหนด” ดั งนั้ น  การ ท่ี ผู ขออนุญ าตจั ดตั้ งสถานพยาบาลสั ตวจะได รับ                    
การพิจารณาออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวได จะตองมีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว
ท่ีไดรับอนุมัติแลว แตเนื่องจากในเรื่องของการขออนุญาตจัดตั้งหรือขอรับใบอนุญาตตามท่ีกฎหมาย             
ท่ีกรมปศุสัตวรับผิดชอบ ไม เคยมีเรื่องนี้ มากอน  จึงนํามาเปนกรณี ศึกษา โดยมีการพิจารณา                             
จากเจตนารมณของกฎหมาย กฎหมายท่ีใกลเคียงหรือกฎหมายท่ีมีลักษณะคลายกัน นํามาเปนแนวทาง   
ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว                   
และหวังเปนอยางยิ่งวาจะนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีราชการแกนิติกร ขาราชการ หรือผูท่ี
ดําเนินการยกรางกฎหมายท่ีมีลักษณะนี ้
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๓ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๓ เปนไปตามความใน        
มาตรา ๒ ท่ีบัญญัติใหพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา      
เปนตนไป พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลานาน ทําให
บทบัญญัติ บางประการหรือบางเรื่องไมเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป กรมปศุสัตวจึงไดเสนอแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีผลใชบังคับวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปนไปตามมาตรา ๒              
ท่ีกําหนดใหพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา0

๑ เปนตนไป  
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับ ท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  ไดแก ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ ในเรื่องนิยาม เชน คําวา “สถานพยาบาลสัตว” แกไข   
เรื่องขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสถานพยาบาลสัตวท่ีดําเนินการโดยกระทรวง 
ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษาของรัฐ หนวยงานของรัฐ สภากาชาดไทยและ
สถาบันอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด แกไขประเภทของสถานพยาบาลสัตว เปนไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคาง
คืน กับมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน แกไขเพ่ิมเติมเรื่องคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขออนุญาตจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว เพ่ิมเติมใหผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวแกผูขออนุญาตได     
ก็ตอเม่ือมีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว เปนตน แกไขเพ่ิมเติมใหผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตวตองแสดงรายละเอียดเรื่องชื่อสถานพยาบาลสัตว ชื่อและรายละเอียดผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย รายการอัตราคารักษาพยาบาลและคาบริการไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย 
เพ่ิมเติมเรื่องการโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว และเรื่องการแสดงความจํานงประกอบกิจการ
ของผู รับใบอนุญาตจัดตั้ งสถานพยาบาลสัตว ท่ีตาย ตลอดจนยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทาย
พระราชบัญญั ติสถานพยาบาลสัตว  พ .ศ. ๒๕๓๓ และให ใช อัตราคาธรรมเนียมใหมตามทาย
พระราชบัญญัตินี้ โดยเฉพาะ ในมาตรา ๘/๑ ท่ีกําหนดไววา “ผูใดประสงคจะจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว   
ใหเสนอแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด”1

๒ และเม่ือพิจารณามาตรา ๘/๒ (๑) ท่ีกําหนดไววา “ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผูขออนุญาตได   
เม่ือปรากฏวาผูขออนุญาต(๑) มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวท่ีไดรับอนุมัติแลว”2

๓                   

๑
 มาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒
 มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓
 มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

 

                                                           



๒ 

ดังนั้น การท่ีผูขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวจะไดรับการพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวได จะตองมีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว ท่ีไดรับอนุ มัติแลว                  
และ เพ่ือใหการดําเนินการออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวเปนไปดวยความเรียบรอย เปนไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนด กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมปศุสัตว ตองออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขเสนอแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว         
 
๒. วัตถุประสงคการศึกษา 
  ๒.๑ เพ่ือใหเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของไดรูถึงหลักเกณฑ กระบวนการยกราง
กฎหมายลําดับรอง หรืออนุบัญญัติ ประเภทประกาศกระทรวง 
  ๒.๒ เพ่ือใหเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวเขาใจถึงเจตนารมณของประกาศกระทรวงเกษตร      
และสหกรณท่ีออกประกาศใชบังคับ อันจะเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีในการอนุมัติแผนงาน       
การจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว 
    ๒.๓ เพ่ือใหผูท่ีประสงคจะยื่นคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว ไดทราบ      
ถึงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด และปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 
   
๓. ขอบเขตการศึกษา 
  ศึกษาการรางกฎหมายประเภทประกาศกระทรวง โดยศึกษาคูมือการรางกฎหมาย       
“การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับปรุงครั้งท่ี ๑                       
พ.ศ. ๒๕๕๐ ศึกษาบทบัญญัติพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหไดทราบ
ถึงเจตนารมณของกฎหมาย เพ่ือนํามากําหนดเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุมัติแผนงาน       
การจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ และกฎหมายท่ีมีเนื้อหาท่ีคลายกัน โดยศึกษา                 
จากกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕  
 
๔. วิธีการศึกษา 
  ศึกษาคูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย” สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ ศึกษาพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ เพ่ือใหเขาใจในเนื้อหา เจตนารมณ    
และขอบเขตของกฎหมายท่ีกําหนดให อํานาจ ศึกษา คนควา กฎหมายอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกัน              
หรือกฎหมายท่ีมีลักษณะคลายกัน รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบ       
หาขอสรุป เพ่ือนํามาใชในการยกรางหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว 
 
 
 
 

 

 



๓ 

๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ๕.๑ ทําใหเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของ ไดรู ถึงแนวทาง กระบวนการยกราง
กฎหมายลําดับรอง หรืออนุบัญญัติ ประเภทประกาศกระทรวง 
  ๕.๒ ทําให เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวไดรู ถึงหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการ                      
แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว และเปนแนวทางปฏิบัติ ในการอนุ มัติแผนงานการจัดตั้ ง
สถานพยาบาลสัตว  
  ๕.๓ ทํ าให ผู ท่ี ประสงค จะยื่ นคํ าขออนุ มั ติ แผนงานการจั ดตั้ งสถานพยาบาลสั ตว                        
ไดทราบถึงหลักเกณฑในการยื่นคําขอและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด และปฏิบัติตาม       
ไดอยางถูกตอง 
 
 
   
   
                

 

 

 



๔ 

บทที่ ๒ 
แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
  ประกาศกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรองท่ีกฎหมายแมบทใหอํานาจแกสวนราชการหรือ
คณะกรรมการซ่ึงมีหนาท่ีเก่ียวของดูแลการบังคับใชกฎหมายนั้นเปนผูออกหากรัฐมนตรีกระทรวงใด
กระทรวงหนึ่งเปนผูออก ก็จะเรียกวา ประกาศกระทรวง คณะกรรมการเปนผูออก ก็จะเรียกวา ประกาศ
คณะกรรมการ ซ่ึงในการยกรางประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิด ทฤษฎี 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังจะกลาวตอไปนี้ 
 
๒.๑ ประเภทของกฎหมายลําดับรอง ไดแก  
  (๑) ประกาศพระบรมราชโองการ 
  (๒) พระราชกฤษฎีกา 
  (๓) กฎกระทรวง 
  (๔) ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
  (๕) ประกาศกระทรวง และประกาศกรม 
 
๒.๒ ความสัมพันธระหวางกฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรอง 
  แมวาการตรากฎหมายแมบทและการออกกฎหมายลําดับรองจะแยกกันยกรางและ
ประกาศใชก็ตาม แตกฎหมายท้ังสองประเภทก็มีความสัมพันธกันในหลายๆ ดาน เชน 
  (๑ ) รัฐสภาเปนผู ใหความเห็นชอบในการตรากฎหมายแมบทเพ่ือบังคับใชและ          
จากกฎหมายแมบทนี้รัฐสภาจะยินยอมใหมีการออกกฎหมายลําดับรองได 
  (๒) กฎหมายแมบทจะวางกรอบในการดําเนินการ และใหรายละเอียดเปนเนื้อหา      
ของกฎหมายลําดับรองท่ีจะกําหนดดังนั้น 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



๕ 

กฎหมายลําดับรองในเรื่องนั้น ก็ปรากฏวากฎหมายแมบทไดเปลี่ยนโครงสรางไปแลว แตปรากฏวายังคงใช
กฎหมายลําดับรองตามโครงสรางเดิมอยู0๔ 
 
๒.๓ แบบของกฎหมายลําดับรอง 
  ๒.๓.๑ แบบของพระราชกฤษฎีกา 
  (๑) ชื่อของพระราชกฤษฎีกา 
  การตั้งชื่อของพระราชกฤษฎีกามีหลักเกณฑคลายกับการตั้งชื่อของพระราชบัญญัติ 
กลาวคือ ชื่อรางพระราชกฤษฎีกาจะตองครอบคลุมเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้น ไมวาจะสั้น             
หรือยาวก็ตาม และตองพยามสื่อใหผูใชกฎหมายไดเขาใจสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา                  
ใหตรงท่ีสุด อยางไรก็ตาม ชื่อของพระราชกฤษฎีกามักจะเปนไปตามเนื้อหาของกฎหมายอันเปนมาตรา
แมบท ซ่ึงแมบทก็จะบอกวาควรจะใชชื่อวาอยางไร เชน พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐ                        
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐1

๕ 
  (๒) คําปรารภ 
  การเขียนคําปรารภในพระราชกฤษฎีกานั้นมีหลักการท่ีไมเหมือนกับการเขียนคําปรารภ
ในพระราชบัญญัติเสียทีเดียว การเขียนคําปรารภในพระราชบัญญัติในปจจุบันนี้จะสั้นและไมแสดงเหตุผล
ท่ีมีของการมีหรือแกไขกฎหมาย แตสําหรับในพระราชกฤษฎีกานั้น บางครั้งก็จะระบุวาเปนไปเพ่ืออะไร
หรือมีเหตุผลใด แตอยางไรก็ตามจะเขียนไมยาวนัก เพราะเหตุผลท่ีมาของการตราพระราชกฤษฎีกาได
ระบุไวในบันทึกหลักการและเหตุผลแลว เม่ือลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ก็จะพิมพเหตุผลดังกลาวไวทาย    
พระราชกฤษฎีกาท่ีประกาศดวย เชน  
  พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดวิธีการควบคุมโภคภัณฑบางชนิดในทองท่ีบางแหง                  
เพ่ือสวัสดิภาพของประชาชน2

๖ 
  (๓) การอางบทอาศัยอํานาจ 
  การตราพระราชกฤษฎีกาตองอางบทอาศัยอํานาจของกฎหมายแมบทเสมอ ไมวา        
จะตราข้ึนโดยอาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือโดยอํานาจของรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติอันเปนแมบท เชน 
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 

ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑๐๑ 
๕

 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑๐๘ 
๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑๐๙ 

                                                           



๖ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา                    
พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี3้๗ 

๒.๓.๒ แบบของกฎกระทรวง 
  (๑) ชื่อของกฎกระทรวง 
  ชื่อกฎกระทรวงแต เดิมมานั้นเราจะลําดับชื่อกฎกระทรวงตามฉบับท่ีออก เชน             
เราจะเริ่มดวย “กฎกระทรวง พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ .... พ.ศ. ๒๕๐๐” ซ่ึงเปนฉบับท่ีหนึ่ง 
(โดยโปรดสังเกตวาเราจะไมเรียกวา ฉบับท่ี ๑) แลวฉบับตอ ๆ ไปเราก็จะลําดับวา “กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ .... พ.ศ. ๒๕๐๐” และฉบับท่ี ๓ ก็จะเปนอยางนี้เรื่อยไป 
แตโดยท่ีใชวิธีนี้ปรากฏวากฎกระทรวงท่ีเปนกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติบางฉบับ มีจํานวน
มากมาย เชน กฎกระทรวงกําหนดปาสงวนแหงชาติ ออกตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาต ิ          
พ.ศ. ๒๕๐๗ มีเปนพัน ๆ ฉบับ หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒        
ก็ปรากฏวาขณะนี้มีประมาณ ๕๐ ฉบับ เขาไปแลว ทําใหเวลาคนไมอาจทราบไดวาเนื้อหาแตละฉบับ              
เปนอยางไร และถาจําเลขท่ีฉบับไมไดแลวคงตองเปดดูไปเรื่อย ๆ ต้ังแตฉบับท่ีหนึ่ ง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ จึงกําหนดวิธีการต้ังชื่อกฎกระทรวง              
โดยใหใชหลักเกณฑเดียวกับชื่อของพระราชบัญญัติ ซ่ึงจะตองกําหนดชื่อกฎกระทรวงท่ีแสดงเนื้อหา               
สาระไวดวย 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 เนื่องจากประมวลกฎหมายแพง      
และพาณิชยไมมีขอความท่ีระบุวันใชบังคับกฎกระทรวงไว อยางไรก็ตาม ก็มีกฎกระทรวงหลายบางฉบับท่ี
กําหนดวันใชบังคับไวดวย ซ่ึงเปนขอยกเวน เพ่ือประโยชนในการใชกฎหมายเพ่ือไมใหเกิดชองวาง 
ตัวอยางเชน 

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

                                                           



๗ 

  กฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
จําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 
  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 
หมวดท่ี ๓ กระทรวงมหาดไทย 
หมวดท่ี ๔ กระทรวงเศรษฐการ 
หมวดท่ี ๕ สํานักพระราชวัง และสํานักงานราชเลขานุการในพระองค 

สวนท่ี ๓ เบ็ดเตล็ด 
(๕) การยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม 

  เชนเดียวกับการยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา 
  (๖) การลงนามของรฐัมนตรีในกฎกระทรวง 
  การออกกฎหมายในระดับกฎกระทรวงโดยปกติแลวรัฐมนตรีวาการกระทรวงจะเปน     
ผูลงนามในกฎหมาย แตหากรัฐมนตรีวาการกระทรวงประสงคจะมอบอํานาจดังกลาวใหรัฐมนตร ี        
ชวยวาการเปนผูลงนามในกฎกระทรวงแทนจะทําไดหรือไม 
  คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยใหความเห็นไวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ (บันทึกความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงลงนามในกฎกระทรวงแทนรัฐมนตร ี                
วาการกระทรวง (ท่ีประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) - (เรื่องเสร็จท่ี ๔๗๗/๒๕๒๒) ดังนี้ 
  ๑. กรณีท่ีรักษาราชการแทน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงลงนามในกฎกระทรวง         
ในระหวางท่ีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงได เพราะผูรักษา
ราชการแทนยอมมีอํานาจเชนเดียวกับผูท่ีตนแทน และอํานาจหนาท่ีนั้นยอมรวมถึงอํานาจหนาท่ีในการ    
ลงนามในกฎกระทรวงในฐานะเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงดวย 
  ๒. กรณีท่ีไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน การออกกฎกระทรวงเพ่ือใหการ
ปฏิบัติการเปนไปตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติแตละฉบับเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงในการบริหารงานท่ัวไปตามพระราชบัญญัตินั้นๆ และอยูในความหมายของคําวา “อํานาจในการ
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย” ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน การท่ี
พระราชบัญญัติตาง ๆ บัญญัติวาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินั้น มิไดประสงคเปนการกําหนดใหเปนอํานาจเฉพาะตัว แกรัฐมนตรีวาการกระทรวง



๘ 

แตประการใด ประกอบกับกฎหมายมิไดบัญญัติกําหนดการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืนในลักษณะท่ีเปน
การจํากัดอํานาจรัฐมนตรีในการมอบอํานาจ รัฐมนตรีชวยวาการจึงเปนผูลงนามในกฎกระทรวงแทนได4๘ 
  ๒.๓.๓ แบบของระเบียบ 
  (๑) ชื่อของระเบียบ 
  เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดัวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด                   
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  จะเห็นไดวาชื่อของระเบียบนั้นจะกําหนดตามหนวยงานผูออกระเบียบไมวาเปน                 
สวนราชการระดับกระทรวง กรม หรือคณะกรรมการก็ตาม อยางไรก็ตาม การจะใชชื่อระเบียบขององคกร
ใดนั้น กฎหมายแมบทสวนใหญจะระบุอยูแลววาใหออกเปนระเบียบใด 
  (๒) คําปรารภ 
  คําปรารภของระเบียบไมมีแบบท่ีแนนอนตายตัว แตขอใหเขียนใหชัดเจน โดยแสดงท่ีมา
ของการออกระเบียบหรือจะกลาวถึงหลักการและวัตถุประสงคไวกวาง 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 ครอบครัวและความ
รับผิดชอบและพฤติการณแหงกรณีประกอบดวยสําหรับความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีไมใชการปฏิบัติ
หนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะตองถูกฟองและชดใชคาสินไหมทดแทนเปนการสวนตัวโดยไมเก่ียวกับ                  
ทางราชการสมควรวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 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

๘
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 

ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๑๑๖ 

                                                           



๙ 

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
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) 



๑๐ 

  ๑. การกําหนดผูรักษาการตามระเบียบ ใหกําหนดจากผูซ่ึงมีหนาท่ีจะตองกํากับดูแล    
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ ไมใชกําหนดจากผูมีหนาท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 
  ๒. ในกรณีท่ีผูออกระเบียบและผูมีหนาท่ีตองกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
เปนบุคคลเดียวกัน ในกรณีนี้ถือไดวาผูออกระเบียบมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ     
อยูแลว ดังนั้น จึงไมตองกําหนดใหมีผูรักษาการอีก 
  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
ดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ การกําหนดใหประธานกรรมการแตเพียงผูเดียวเปนผูรักษาการ        
จึงไมเหมาะสม ดังนั้น ในกรณีนี้ใหกําหนดคณะบุคคลเปนผูรักษาการ5

๙ 
  ๒.๓.๔ แบบของประกาศกระทรวง 
  (๑) ชื่อของประกาศกระทรวง 
  เชน  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เรื่อง แต งตั้ งพนักงานเจ าหน า ท่ี                        
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  (๒) คําปรารภ 
  เชนเดียวกับคําปรารภของระเบียบ ท่ีไมมีแบบท่ีแนนอนตายตัวแตขอใหเขียนใหชัดเจน 
โดยแสดงท่ีมาของการออกระเบียบหรือจะกลาวถึงหลักการและวัตถุประสงค ไวกวาง ๆ ก็ได              
เพ่ือประโยชนของผูอานเขาใจไดทันที 
  (๓) บทอาศัยอํานาจ 
  เชนเดียวกับบทอาศัยอํานาจของระเบียบ เชน 
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เรื่อง แตงตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติ                       
โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําวา “สารวัตร” ตามมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ                     
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้
  (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 

๙
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 

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

                                                           



๑๑ 

  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 
  โดยท่ัวไปแลวประกาศกระทรวงมักจะไมยาว การแบงหมวดหมูอาจไมจําเปน แตก็ไม
เปนขอจํากัดวาถามีเนื้อหาท่ียาวมาก ก็ควรแบงหมวดหมูเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการใชและการทํา
ความเขาใจประกาศ 

(๖) การยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม 
  ไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอน แตควรใชหลักเกณฑเดียวกับการการยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม
พระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง และมีขอสังเกตวาถาเปนไปไดควรยกเลิกประกาศฉบับเดิม                      
แลวเขียนใหม เพราะจะสะดวกในการอางอิงและการคนหาไดมากกวา ซ่ึงประกาศสวนมากแลวก็ไมยาว
และเขียนสิ่งท่ีตองการใหมไดอยูแลว6

๑๐ 
 
๒.๔ กฎหมายท่ีมีลักษณะคลายกัน 
  ๒.๔.๑ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  มาตรา ๑๘ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล                        
ของผูอนุญาต จะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาตไดจัดใหมีกรณีดังตอไปนี้โดยถูกตองครบถวนแลว 
  (๑) มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลท่ีไดรับอนุมัติแลวตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  (๒) มีสถานพยาบาลตามลักษณะท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๔ 
  (๓) มีเครื่องมือ เครื่องใช เวชภัณฑหรือยานพาหนะท่ีจําเปนประจําสถานพยาบาลนั้น 
ตามชนิดและจํานวนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  (๔ ) มีผูป ระกอบวิชาชีพ ในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํ านวน ท่ี กําหนด                 
ในกฎกระทรวง 

๑๐
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 

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

                                                           



๑๒ 

  (๕) ชื่อสถานพยาบาลตองเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
เพ่ือประโยชนแห งการคุมครองผูบริโภคดานบริการทางสาธารณสุข รัฐมนตรี           

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดจํานวนสถานพยาบาลท่ีจะอนุญาตใหตั้งหรือ     
มีบริการทางการแพทยบางประเภทในสถานพยาบาลในทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งได 
  ๒.๔.๒ กฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาลพ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ขอ ๓ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน   
ใหยื่นคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด                     
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบคําขอดังกลาว และ
แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลตามแบบท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตอผูอนุญาตกอนยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

ขอ ๔ ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาล ผูอนุญาตจะอนุมัติได
ตอเม่ือพิจารณาแลวเห็นวา 

(๑) ผูขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒) สถานพยาบาลเปนไปตามลักษณะท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน
มาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และจะมีผูประกอบวิชาชีพเปนผู
ใหบริการตลอดเวลาเปดทําการตรงตามวิชาชีพและจํานวนท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน
มาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ๒.๔ .๓ กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญ าตให จั ดตั้ งและดํ าเนิ นการ          
สถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ขอ ๒ ผู ใดประสงคจะขออนุญาตจัดตั้ งสถานพยาบาลสัตวใหยื่น คําขออนุญาต                    
ตอผูอนุญาต ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน
ตามท่ีระบุไวในแบบคําขออนุญาต 
  ๒.๔.๔ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว 
และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขอ ๔  การยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหยื่น ณ ทองท่ีท่ีตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ      
การฆาสัตว ดังตอไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต ณ กรมปศุสัตว 
(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืนใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแหงทองท่ี                

ท่ีโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวนั้นตั้งอยู 
 
    
 



๑๓ 

บทท่ี ๓ 

การจัดทําประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 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  
จึงเปนท้ังศาสตรและศิลปไปพรอมกันและเปนประสบการณท่ีสะสมจากการทํางานของตัวผูรางกฎหมายเอง0

๑๑ 

 การรางกฎหมายนอกจากตองอาศัยความรูตางๆ ดังท่ีไดกลาวไปแลว สิ่งท่ีสําคัญอีกอยาง
หนึ่งคือ รูปแบบของกฎหมาย เนื่องจากรางกฎหมายเปนการถายทอดเจตนารมณของการปกครอง                 
ภาษาท่ีใชและลีลาท่ีใช ยอมมีผลตอการถายทอด และแมแตความลักลั่นของถอยคําเปนสิ่งท่ีไมควรเกิดข้ึน 

๑๑
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 

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

 

 

                                                           



๑๔ 

ในประวัติศาสตรของการตรากฎหมายไทยจะมีแบบการเขียนและลีลาการเขียนเปนไปตามยุคสมัย ในสมัย
หนึ่งตองการแบบพิธีและความศักดิ์สิทธิ์ รางกฎหมายก็จะเปนการถายทอดอุดมคติตามนั้น แตเม่ือ       
รางกฎหมายตองการความงายในการเขาใจและการใชกฎหมาย ลีลาการรางกฎหมายก็จะเปลี่ยนไป 
ปจจุบันนี้ แบบกฎหมายจะเปนแนวทางเบื้องตนท่ีชวยใหเกิดความสอดคลองในการรางกฎหมาย ไมเกิด
การขัดกัน งายตอการเขาใจของผูใชกฎหมาย1

๑๒ 
 
 ๓.๒ การยกรางประกาศกระทรวง  
 ในกรณีของการเสนอแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวนั้น ตามมาตรา ๘/๑ กําหนดให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ดังนั้น การออกหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการเสนอแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว จึงตองออกเปนประกาศกระทรวง ซ่ึงในการ
ออกประกาศกระทรวง ไดมีแนวทางในการกําหนดรูปแบบ ดังนี้ 
  (๑) ชื่อของประกาศกระทรวง 

พิจารณารูปแบบการกําหนดชื่อประกาศกระทรวง ประกอบบทอาศัยอํานาจในการ     
ออกประกาศมาพิจารณากําหนดชื่อ ซ่ึงตามมาตรา ๘/๑ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว                
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีกําหนดไววา  

“ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว ใหเสนอแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว                      
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด” 

และมาตรา ๘/๒ (๑) ท่ีกําหนดไววา “ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผูขออนุญาตได             
เม่ือปรากฏวาผูขออนุญาต 

(๑) มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวท่ีไดรับอนุมัติแลว 
  จึงเห็นวา การเสนอแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว จุดประสงคก็เพ่ือใหไดรับ    
การอนุมัติ และเพ่ือดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตว สอดคลองกับ มาตรา ๘/๒ (๑)   
ท่ีกําหนดไววา “ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผูขออนุญาตได เม่ือปรากฏวาผูขออนุญาตมีแผนงาน       
การจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวท่ีไดรับอนุมัติแลว จึงไดกําหนดชื่อประกาศวา “ประกาศกระทรวงเกษตร   
และสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว   
พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  (๒) คําปรารภ 
  คําปรารภ จะไมมีแบบท่ีแนนอนตายตัว แตขอใหเขียนใหชัดเจน โดยแสดงท่ีมาของการ
ออกประกาศ กลาวถึงหลักการและวัตถุประสงคไวกวาง ๆ เพ่ือประโยชนของผูอานเขาใจไดทันที            
โดยนําคําปรารภของการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเปน

๑๒
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, 

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

 
 

 

                                                           



๑๕ 

แนวทางในการเขียนดวย ซ่ึงในคําปรารภของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงาน
เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ เขียนไววา 
  “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว 
พ.ศ. ๒๕๓๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้” 
  ดังนั้น จึงเขียนคําปรารภของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ วา 
  “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 
๒๕๓๓ และมาตรา ๘/๑ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้” 
  (๓) บทอาศัยอํานาจ 
  พิจารณาจากกฎหมายแมบท คือ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒)              
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  โดยมาตรา ๘/๑ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗            
กําหนดไววา  

“ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว ใหเสนอแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว                  
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด” 

เนื่องจากมาตรา ๘/๑ นี้ เปนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนฉบับแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ แมมาตรา ๘/
๑ กําหนดใหการเสนอแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข               
ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด แตการอางบทอาศัยอํานาจตองดูบทบัญญัติกฎหมายแมบทกฎหมายเดิม       
ท่ี กําหนดให อํานาจรัฐมนตรีด วย ซ่ึ งตามมาตรา ๕  แห งพระราชบัญ ญัติสถานพยาบาลสัตว                     
พ.ศ. ๒๕๓๓ กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้              
และให มี อํานาจแตงตั้ งพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไม เกินอัตรา                    
ทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอ่ืนกับออกประกาศ  ท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว               
ใหใชบังคับได 

ดังนั้น ในบทอาศัยอํานาจจึงเขียนวา 
“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 

๒๕๓๓ และมาตรา ๘/๑ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้” 

(๔) วันใชบังคับ 
  แบบวันใชบังคับของประกาศจะเขียนแตกตางกันออกไป ในบางฉบับไดใชความวา                    
“ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี .. เดือน .... พ.ศ. .... เปนตนไป” หรือ “ประกาศ ณ วันท่ี .. เดือน .... พ.ศ. ....” หรือ

 

 



๑๖ 

มิฉะนั้นก็อาจใชควบคูกันวา “ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป” และ “ใหไว ณ วันท่ี .. เดือน .... พ.ศ. ....”      
แลวลงชื่อผูมีอํานาจออกประกาศ 
  วันใชบังคับของประกาศอาจลงวันท่ียอนหลังหรือกําหนดใหใชในอนาคตไดเสมอ     
อยางไรก็ตาม ตองคํานึงถึงความเหมาะสม และขอเท็จจริงดวย บางกรณีอาจกําหนดใหใชยอนหลังไมได      
นอกจากนี้ ยังตองพิจารณากฎหมายแมบทท่ีใหอํานาจในการออกประกาศดวยวากําหนดใหมีผลตอเม่ือมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือมีผลใชบังคับไดเม่ือผูมีอํานาจออกประกาศลงนาม 

ซ่ึงตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ กําหนดไววา               
“ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้              

และให มี อํานาจแตงตั้ งพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไม เกินอัตรา                    
ทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอ่ืนกับออกประกาศ ท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
  จากบทบัญญัติในวรรคสอง ของมาตรา ๕ เขียนไววา “ประกาศนั้น เม่ือไดประกาศ      
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” กรณีนี้จึงเห็นไดวา ประกาศกระทรวงฉบับนี้ เม่ือไดประกาศ     
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหมีผลใชบังคับได แตมีประเด็นวา จะมีผลใชบังคับเม่ือใด ซ่ึงจากกระดาน                
ถาม-ตอบ ราชกิจานุเบกษา ไดชี้แจงวา การประกาศกฎหมายแมบทหรือกฎหมายลําดับรองในราชกิจจา
นุเบกษานั้น เปนกระบวนการเพ่ือเปนตามหลักนิติธรรมท่ีวา รัฐจะออกกฎหมายหรือกฎมาบังคับ
ประชาชนเทาท่ีจําเปน และเม่ือตองการออกกฎหมายหรือกฎใดเพ่ือบังคับประชาชนก็ตองจัดใหประชาชน
ไดทราบกฎหมายหรือกฎนั้น เพ่ือตรวจสอบหาขอโตแยงไดดวย ซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีกฎหมายแมบท    
แตละฉบับใหอํานาจรัฐมนตรี หรือเจาหนาท่ีออออกกฎหมายลําดับรองไดก็มักจะระบุเพ่ิมเติมไดดวย
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นใหใชบังคับไดเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตหลักการ
ดังกลาวและกฎหมายตาง ๆ สวนใหญจะมิไดกําหนดในใหกฎหมายหรือกฎลําดับรองตองมีผลใชบังคับ     
ในวันใดตามตายตัว ผูตราหรืออกกฎหมายหรือกฎลําดับรอง จึงสามารถเลือกกําหนดไดตามความจําเปน
เรงดวน หรือเหมาะสมของแตละกรณี โดยอาจกําหนดวันเดือนปท่ีจะใชบังคับไวตายตัว หรือกอนหลัง 
หรือในวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ไดท้ังสิ้น เพียงแตถาจะใหมีผลใชบังคับกอนวันประกาศ              
ในราชกิจจานุเบกษาจะกระทําไดเฉพาะกอใหเกิดผลเปนคุณตอผูอยูในบังคับของกฎหมายหรือกฎหมาย              
ลําดับรองนั้นเทานั้น เปนโทษไมได ท้ังนี้ ตามหลักกฎหมายท่ัวไป ดังนั้น การพิจารณาวาดวยกฎหมาย  
หรือกฎลําดับรองฉบับใดเริ่มมีผลใชบังคับเม่ือใดจึงไมใชวันท่ีพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และ
อาจมิใชวันท่ีประกาศในราชกิจจาเสมอไป หากแตตองตรวจสอบเนื้อหาภายในกฎหมายหรือกฎลําดับรอง
นั้น ๆ เปนเรื่อง ๆ ไปวา กําหนดวันบังคับใชไวเปนเม่ือใดเปนหลัก เวนแตกรณี ท่ีไมไดเขียนกําหนดไวเลย 
จึงจะใหถือวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนวันเริ่มตนการมีผลใชบังคับกฎหมายหรือกฎลําดับรองนั้น
ไดตามหลักกฎหมาย 2

๑๓ แตเนื่องจากกฎหมายในเรื่องนี้ มิไดสงผลกระทบตอการออกใบอนุญาตใหตั้ง

๑๓ กระดานถาม-ตอบ ราชกิจจานุเบกษา. กฎหมายทุกฉบับตองประกาศลงราชกิจจานุเบกษาหรือไม, 
[Online], Available URL: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/ 
answer.jsp?id=1070, สืบคนเม่ือ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
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๑๗ 

สถานพยาบาลสัตว ท่ีจะสามารถขอรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวไดทันท่ีเม่ือไดรับการอนุมัติ
แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว เพราะการออกใบอนุญาตใหต้ังสถานพยาบาลสัตวตองพิจารณา     
ตามเง่ือนไขตามมาตรา ๘/๒ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ อ่ืน ๆ 
ประกอบดวย คือ ผูขอรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวตองมี ลักษณะของสถานพยาบาลสัตว               
และลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาลสัตวเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 
มีเครื่องมือ เครื่องใช ยา และเวชภัณฑท่ีจําเปนประจําสถานพยาบาลสัตวนั้นอยางเพียงพอตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด มีผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยสําหรับสถานพยาบาลสัตวตามสาขา ชั้น และจํานวนท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด มีชื่อสถานพยาบาลสัตวตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ดังนั้น        
จึงไมไดกําหนดใหประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ วามีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไปตามรูปแบบท่ีกําหนด 3

๑๔ โดยใหประกาศมีผลใชบังคับเม่ือไดประกาศ        
ราชกิจจานุเบกษา ตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓  
  (๕) การแบงหมวดหมู 
  โดยท่ัวไปแลว ประกาศมักจะไมยาว การแบงหมวดหมูอาจไมจําเปน แตก็ไมเปน
ขอจํากัดวาถามีเนื้อหาท่ียาวมาก ก็ควรแบงหมวดหมูเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการใชและการทําความ
เขาใจประกาศ 
  แตดวยในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ มีเพียงการกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุ มัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว ดังนั้น จึงไมไดแบงหมวดหมู                      
แตอยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดความเขาใจคําในตัวประกาศ ไดกําหนดบทนิยามตาง ๆ ไวดวย  

(๖) การยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม 
  เนื่องจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณในเรื่องนี้ เปนประกาศท่ียังไมเคยออก          
ใชบังคับมากอน จึงไมไดกําหนดใหยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมประกาศฉบับเดิม  
  สําหรับเนื้อหาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ เปนเรื่องการขออนุมัติ
แผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว ดังนั้น จึงไดกําหนดเนื้อหา ดังนี้ 
  ๓.๒.๗ บทนิยาม  
  ไดกําหนดนิยาม ดังนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผูขออนุมัติ” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูขออนุมัติแผนงานการจัดตั้ง

สถานพยาบาลสัตว 
เนื่องจากผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวมีไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

ดังนั้น ผูขออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวจึงมีไดท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

๑๔ 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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๑๘ 

“ผูอนุมัติ” หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย 
เนื่ องจาก “ผูอนุญาต” ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓  

หมายความวา อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายใหเปนผูมีอํานาจออกใบอนุญาต 4

๑๕ ดังนั้น เพ่ือใหการ
อนุญาตและการอนุมัติเปนบุคคลคนเดียวกันและสอดคลองกับอํานาจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้         
จึงกําหนดใหผูอนุมัติ คือ อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย 

“แผนงาน” หมายความวา แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว 
“คณะทํางาน” หมายความวา คณะทํางานสถานพยาบาลสัตวท่ีอธิบดีกรมปศุสัตวแตงตั้ง

เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)              
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓.๒.๘ สถานท่ียื่นคําขออนุมัติ 
กําหนดไว ดังนี้ 
ขอ ๓ การยื่นคําขออนุมัติแผนงาน ใหยื่น ณ ทองท่ีท่ีจะจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว 

ดังตอไปนี ้
(๑) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 

กรมปศุสัตว 
(๒) ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน ใหยื่น ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแหงทองท่ีท่ีจะจัดตั้ง

สถานพยาบาลสัตว 
  ท้ังนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูยื่นคําขอท่ีอยูในสวนภูมิภาค 
  ๓.๒.๙ การพิจารณาคําขออนุมัติ 

ไดกําหนดดังนี้ 
  ขอ ๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว ใหยื่นคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตวตอผูอนุมัติ ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุในแบบ
คําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว 

ขอ ๔ เม่ือเจาหนาท่ีไดรับคําขอตามขอ ๓ แลวปรากฏวา 
(๑) มีเอกสารและหลักฐานถูกตองครบถวนตามขอ ๒ ใหเสนอตอคณะทํางานพิจารณา

ดําเนินการตอไป 
(๒) เอกสารและหลักฐานไมถูกตองครบถวนตามขอ ๒ ใหแจงใหผูขออนุมัติทราบ 
ขอ ๕ ใหคณะทํางานพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูอนุมัติภายในสี่สิบหาวันนับแต

วันท่ีไดรับคําขออนุมัต ิ
๓.๒.๑๐ การอนุมัติและการกํากับดูแลใหผูไดรับการอนุมัติปฏิบัติเปนไปตามแผนงาน 
ขอ ๖ เม่ือผูอนุมัติพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวแลว ใหออก

หนังสืออนุมัติแผนงานใหแกผูขออนุมัติ โดยแบบหนังสืออนุมัติแผนงานใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนดและ
ใหคณะทํางานดําเนินการ ดังตอไปนี ้

๑๕
 มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 

 

                                                           



๑๙ 

(๑) แจงเปนหนังสือใหผูขออนุมัติทราบและใหผูขออนุมัติจัดทําปายแสดงขอความ               
ท่ีเห็นไดชัดเจนติดตั้งไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุมัติตามแผนงานการจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว 

ลักษณะและรายละเอียดของปายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(๒) กํากับดูแลใหผูขออนุมัติ ดําเนินการตามแผนงานใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด  
ขอ ๗ ใหผูขออนุมัติท่ีไดรับอนุมัติแผนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานตอ

คณะทํางานทุกสามเดือน และเม่ือดําเนินการตามแผนงานเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูขออนุมัติรายงานผล
การดําเนินงานตอคณะทํางานอีกครั้งภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ท้ังนี้ แบบรายงาน
ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนด  

ขอ ๘ ใหผูขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีท่ีพักสัตวปวย  
ไวคางคืนดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัต ิ

ในกรณีท่ีผูขออนุมัติแผนงานตามวรรคหนึ่ง ไมสามารถดําเนินการตามแผนงานท่ีไดรับ
อนุมัติใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ผูขออนุมัติสามารถขอขยายระยะเวลาตอผูอนุมัติไดอีก
ไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน หากผูขออนุมัติไมขอขยายระยะเวลาหรือไมดําเนินการ       
ตามแผนงาน จนพนกําหนดเวลาท่ีตองดําเนินการแลว ใหถือวาแผนงานท่ีไดรับอนุมัติเปนอันยกเลิกไป     
นับแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

ขอ ๙ ใหผูขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีมีท่ีพักสัตวปวย     
ไวคางคืนดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาสามปนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัต ิ

ในกรณีท่ีผูขออนุมัติแผนงานตามวรรคหนึ่ง ไมสามารถดําเนินการตามแผนงานท่ีไดรับ
อนุมัติใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ผูขออนุมัติสามารถขอขยายระยะเวลาตอผูอนุมัติไดอีก
ไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน หากผูขออนุมัติไมขอขยายระยะเวลาหรือไมดําเนินการตาม
แผนงาน จนพนกําหนดเวลาท่ีตองดําเนินการแลว ใหถือวาแผนงานท่ีไดรับอนุมัติเปนอันยกเลิกไปนับแต
วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

เหตุท่ีตองกําหนดการอนุมัติแลว ตองกําหนดการกํากับดูแลใหผูไดรับการอนุมัติปฏิบัติ
เปนไปตามแผนท่ีไดรับการอนุมัติ โดยตองมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานตอคณะทํางาน     
ทุกสามเดือน และเม่ือดําเนินการตามแผนงานเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูขออนุมัติรายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะทํางานอีกครั้งภายในสามสิบวันนับแตวัน ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ก็เพ่ือไมให เกิดการท้ิง                   
การดําเนินการตามแผนกลางครัน หรือไมดําเนินการตามแผนท่ีไดรับอนุมัติ ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบ        
ในดานสิ่งแวดลอมและความเปนอยูของประชาชน 

 
  ๓.๓ การเสนอรางประกาศตอผูมีอํานาจ 

ตามมาตรา มาตรา ๘/๑ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
กําหนดไววา “ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว ใหเสนอแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว    
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด”  

 

 



๒๐ 

  ดังนั้น ผูมีอํานาจลงในประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเสนอแผนงานการจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ การออกประกาศจึงออกเปนประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และตองเสนอประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ท่ีไดยกรางข้ึน              
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม 
 
  ๓.๔ การนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ กําหนดไววา       
“ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวน
คาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอ่ืนกับออกประกาศ ท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
  ดังนั้น ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงหมายถึงประกาศกระทรวงเกษตร      
และสหกรณเพราะเปนอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จะมีผลใชบังคับเม่ือได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดลงนามในประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณเปนท่ีเรียบรอยแลว ตองนําประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เพ่ือใหมีผลใชบังคับ ซ่ึงข้ันตอนการนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรมปศุสัตวตองยกราง
หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะหใหนําประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ                     
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามแลว ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหมีผล              
ใชบังคับตอไป 

 
๓.๕ การมีผลใชบังคับ 

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุมัติ
แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและ       
งานท่ัวไป  เลม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๔๐ ง หนา ๒๖ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้จึงมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามความในมาตรา ๕ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓  เพราะไมไดกําหนดวันมีผลใชบังคับไว   
เปนการเฉพาะ5

๑๖   
 

  

๑๖ 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 

บทที่ ๔ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
  ๔.๑ บทสรุป 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอ
อนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการยื่นขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว เพ่ือเปนการนําเอกสารไปประกอบในการยื่น    
คําขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว ซ่ึงเปนไปตามมาตรา ๘/๒ ท่ีกําหนดไววา “ผูอนุญาตจะออก
ใบอนุญาตใหผูขออนุญาตได เม่ือปรากฏวาผูขออนุญาต (๑) มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว       
ท่ีไดรับอนุมัติแลว0

๑๖       
ในการยื่นคําขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตวตอผูอนุมัติ ใหยื่นคําขอ   

ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุในแบบคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว สวนสถานท่ียื่นคําขอในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักควบคุม ปองกัน 
และบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว หากเปนเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน ใหยื่น ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแหงทองท่ี
ท่ีจะจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว และเม่ือเจาหนาท่ีไดรับคําขอและตรวจสอบเอกสารถูกตองแลวจะเสนอให
คณะทํางานพิจารณาและคณะทํางานจะเสนอความเห็นตอผูอนุมัติภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ             
คําขออนุมัติ เม่ือผูอนุมัติพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวแลว จะออกหนังสืออนุมัติ
แผนงานใหแกผูขออนุมัติ พรอมใหคณะทํางานกํากับดูแลใหผูขออนุมัติ ดําเนินการตามแผนงานใหแลว
เสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืนจะตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติสวนสถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีมีท่ีพักสัตว
ปวยไวคางคืนดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาสามปนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติ แตหากไมสามารถ
ดําเนินการตามแผนงานท่ีไดรับอนุมัติใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ผูขออนุมัติสามารถขอ
ขยายระยะเวลาตอผูอนุมัติไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน หากผูขออนุมัติไมขอขยาย
ระยะเวลาหรือไมดําเนินการตามแผนงาน จนพนกําหนดเวลาท่ีตองดําเนินการแลว ใหถือวาแผนงาน                   
ท่ีไดรับอนุมัติเปนอันยกเลิกไปนับแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

 
๔.๒ ขอเสนอแนะ 
จากมาตรา ๘/๒ ท่ีกําหนดไววา “ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผูขออนุญาตได                

เม่ือปรากฏวาผูขออนุญาต (๑) มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวท่ีไดรับอนุมัติแลว ซ่ึงการออก
หนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว   

เพ่ือใหการดําเนินการขออนุญาตและออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวเปนไป
อยางมีระบบ และเปนข้ันเปนตอน ไมเกิดความสับสนหรือสงสัยตอเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวและผูขอรับ
ใบอนุญาต จึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ ดังนี้ 

๑๖
  มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

                                                           



๒๒ 

๔.๒.๑ การออกหนังสืออนุมัติแผนงาน 
ตามมาตรา ๘/๒ ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผูขออนุญาตได  เม่ือปรากฏวา                   

ผูขออนุญาต 
(๑) มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวท่ีไดรับอนุมัติแลว 
(๒) มีลักษณะของสถานพยาบาลสัตวและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาลสัตว

เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 
(๓) มีเครื่องมือ เครื่องใช ยา และเวชภัณฑท่ีจําเปนประจําสถานพยาบาลสัตวนั้น              

อยางเพียงพอตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) มีผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยสําหรับสถานพยาบาลสัตวตามสาขา ชั้น และ

จํานวนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๕) มีชื่อสถานพยาบาลสัตวตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
กรณี (๑) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ กําหนดใหเม่ือผูอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตวแลว ใหออกหนังสืออนุมัติแผนงานใหแกผูขออนุมัต ิ             
ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากทุกเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวแลวเห็นวา การออกหนังสือ
อนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว ควรออกหลังจากท่ีผูขออนุมัติไดดําเนินการตามแผนงานให
แลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด โดยเบื้องตนท่ีไดรับคําขออนุมัติ กรมปศุสัตวควรออกหนังสือรับรองแผนงาน
การจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวเพ่ือใหผูขออนุมัติดําเนินงานตามแผน และเม่ือดําเนินงานเสร็จเรียบรอย        
แลวจึงออกหนังสืออนุ มัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว เพ่ือเปนการสงตอการดําเนินงาน                   
ของผูขออนุมัติในข้ันตอ ๆ ไป ท่ีจะตองดําเนินการ ท้ังตองจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช ยา และเวชภัณฑ                  
ท่ีจําเปนประจําสถานพยาบาลสัตว มีลักษณะของสถานพยาบาลสัตวและลักษณะการใหบริการ                   
ของสถานพยาบาลสัตวเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ เปนตน ทําให
กระบวนการขออนุญาตและการอนุญาตใหจัดตั้งสถานพยาบาลสัตวเปนไปอยางมีระบบ 

๔.๒.๒ การกําหนดคุณสมบัติของผูขออนุมัติแผนงาน 
การพิจารณาเบื้องตนอยางหนึ่งท่ีสําคัญ ในการจะอนุมัติหรืออนุญาต คือ คุณสมบัติ    

ของผูยื่นคําขออนุญาตหรือขออนุมัติ หากใหบุคคลท่ีไมมีความพรอมหรือมีความบกพรองมาดําเนินการแลว             
อาจสงผลกระทบตอประชาชนบุคคลท่ัวไปได ซ่ึงในเรื่องนี้ เม่ือพิจารณาการขออนุมัติแผนการงานจัดต้ัง
สถานพยาบาล ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันแลว ตามขอ ๔ แหงกฎกระทรวงวาดวย                    
การประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีการยื่น คําขออนุ มัติแผนงานการจัดตั้ ง
สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน ท่ีไดกําหนดไววา “ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้ง
สถานพยาบาล ผูอนุญาตจะอนุมัติไดตอเม่ือพิจารณาแลวเห็นวา  

(๑) ผูขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑”1

๑๗ 
เชนเดียวกับการยื่นคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไว

คางคืน โดยขอ ๗ กําหนดไววา 

๑๗
 ขอ ๔ แหงกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

 

                                                           



๒๓ 

“ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ผูอนุญาตจะอนุมัติไดตอเม่ือ
พิจารณาแลวเห็นวา 

(๑) ผูขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑”2

๑๘ 
ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอประชาชนท่ัวไปในเบื้องตน ประกาศ

กระทรวงและสหกรณฉบับนี้ ควรกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขออนุมัติแผนงานใหชัดเจน
ในตัวประกาศ  
 

   
  

 

๑๘
 ขอ ๗ กฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

 

 

                                                           



๒๔ 

บรรณานุกรม 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”,   
     ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐). 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓. (๒๕๓๓, ๑๙ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. 
     เลมท่ี ๑๐๗ ตอนท่ี ๒๑๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑. 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗. (๒๕๕๗, ๒๖ ธันวาคม). 
     ราชกิจจานุเบกษา. เลมท่ี ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๗ ก. หนา ๑๔. 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑. (๒๕๔๑, ๒๔ มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. 
     เลมท่ี ๑๑๕ ตอนท่ี ๑๕ ก. หนา ๓๒. 
กฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕. (๒๕๔๕, ๒๘ สิงหาคม) 
     ราชกิจจานุเบกษา. เลมท่ี ๑๑๙ ตอนท่ี ๘๒ ก. หนา ๓. 
กระดานถาม-ตอบ ราชกิจจานุเบกษา. กฎหมายทุกฉบับตองประกาศลงราชกิจจานุเบกษาหรือไม, 
     [Online], Available URL: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/ 
      answer.jsp?id=1070,  
     สืบคนเม่ือ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
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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ภาคผนวก 
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุมัติแผนงานการ

จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

 



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
และมาตรา  ๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์จึงออกประกาศไว้  ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้    
“ผู้ขออนุมัติ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขออนุมัติแผนงานการจัดตั้ง

สถานพยาบาลสัตว์ 
“ผู้อนุมัติ”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย 
“แผนงาน”  หมายความว่า  แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์   
“คณะทํางาน”  หมายความว่า  คณะทํางานสถานพยาบาลสัตว์ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์แต่งตั้ง  

เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๗   

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์  ให้ย่ืนคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ต่อผู้อนุมัติ  ตามแบบที่อธิบดีกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุ 
ในแบบคําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 

ข้อ ๓ การย่ืนคําขออนุมัติแผนงาน  ให้ย่ืน  ณ  ท้องที่ที่จะจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  
กรมปศุสัตว์   

(๒) ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่จะจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ 

ข้อ ๔ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๓  แล้วปรากฏว่า   
(๑) มีเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามข้อ  ๒  ให้เสนอต่อคณะทํางานพิจารณา

ดําเนินการต่อไป 
(๒) เอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ  ๒  ให้แจ้งให้ผู้ขออนุมัติทราบ 
ข้อ ๕ ให้คณะทํางานพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้อนุมัติภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่

ได้รับคําขออนุมัติ  



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๖ เม่ือผู้อนุมัติพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์แล้ว  ให้ออก
หนังสืออนุมัติแผนงานให้แก่ผู้ขออนุมัติ  โดยแบบหนังสืออนุมัติแผนงานให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด  
และให้คณะทํางานดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุมัติทราบและให้ผู้ขออนุมัติจัดทําป้ายแสดงข้อความที่เห็นได้ชัดเจน
ติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุมัติตามแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 

ลักษณะและรายละเอียดของป้ายตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่อธิบดีกําหนด 

(๒) กํากับดูแลให้ผู้ขออนุมัติ  ดําเนินการตามแผนงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
ข้อ ๗ ให้ผู้ขออนุมัติที่ได้รับอนุมัติแผนงาน  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน   

ต่อคณะทํางานทุกสามเดือน  และเม่ือดําเนินการตามแผนงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้ขออนุมัติรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อคณะทํางานอีกคร้ังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  ทั้งนี้   
แบบรายงานให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๘ ให้ผู้ขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วย 
ไว้ค้างคืนดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ   

ในกรณีที่ผู้ขออนุมัติแผนงานตามวรรคหน่ึง  ไม่สามารถดําเนินการตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ  
ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้  ผู้ขออนุมัติสามารถขอขยายระยะเวลาต่อผู้อนุมัติได้อีก 
ไม่เกินสองคราว  คราวละไม่เกินสามสิบวัน  หากผู้ขออนุมัติไม่ขอขยายระยะเวลาหรือไม่ดําเนินการ 
ตามแผนงาน  จนพ้นกําหนดเวลาที่ต้องดําเนินการแล้ว  ให้ถือว่าแผนงานที่ได้รับอนุมัติเป็นอันยกเลิกไป
นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว   

ข้อ ๙ ให้ผู้ขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

ในกรณีที่ผู้ขออนุมัติแผนงานตามวรรคหน่ึง  ไม่สามารถดําเนินการตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ  
ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้  ผู้ขออนุมัติสามารถขอขยายระยะเวลาต่อผู้อนุมัติได้อีก 
ไม่เกินสองคราว  คราวละไม่เกินสามสิบวัน  หากผู้ขออนุมัติไม่ขอขยายระยะเวลาหรือไม่ดําเนินการ 
ตามแผนงาน  จนพ้นกําหนดเวลาที่ต้องดําเนินการแล้ว  ให้ถือว่าแผนงานที่ได้รับอนุมัติเป็นอันยกเลิกไป
นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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