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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “สัตวแพทย์” ตามมาตรา ๔ (2) ประกอบมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง แต่ งตั้ งสั ต วแพทย์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง แต่ งตั้ งสั ต วแพทย์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อ ๓ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ของกรมปศุสัตว์ เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์
(๔) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์
(๕) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(๖) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
(๗) ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
(๘) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน
(๙) ปศุสัตว์เขต
(๑๐) ปศุสัตว์จังหวัด
(๑๑) ปศุสัตว์อําเภอ
(๑๒) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
(๑๓) ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(14) ปศุสัตว์พื้นที่ 1 - 14
ข้อ ๔ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ของกรมประมง เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์
ประเภทกบและรวมถึงสัต ว์จําพวกสั ตว์สะเทิ น น้ํ าสะเทิ น บก กุ้ งและรวมถึงสัต ว์จําพวกครัสเตเชีย น
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จระเข้และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี ตะโขงและรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี ตะพาบน้ํา เต่า
ปลา ปลิงทะเล พะยูน เพรียงทรายและรวมถึงสัตว์จําพวกโพลิคีท แมวน้ํา โลมา วาฬ สิงโตทะเล
หมึก หอย อัลลิเกเตอร์และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี รวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ
หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้น
(๑) อธิบดีกรมประมง
(๒) รองอธิบดีกรมประมง
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง
(๔) ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
(๕) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
(๖) ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
(๗) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
(๘) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
(๙) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา
(๑0) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา
(11) นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง กองวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
(12) นักวิชาการผลิตภัณ ฑ์ อาหาร ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองตรวจสอบคุณ ภาพ
สินค้าประมง
(13) ประมงจังหวัด
(14) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(15) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา
(16) ประมงอําเภอ
(17) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
(18) นั ก วิ ช าการประมง ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารขึ้ น ไป ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานประมงจั งหวั ด และ
สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕ ให้สัตวแพทย์ตามข้อ ๓ (๑) - (๘) และข้อ ๔ (๑) - (๑๒) มีอํานาจดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั่วราชอาณาจักร
ข้อ ๖ ให้สัตวแพทย์ตามข้อ ๓ (๙) - (๑4) และข้อ ๔ (๑๓) - (๑๘) มีอํานาจดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และในกรณีที่มีคําสั่ง
มอบหมายให้เป็นชุดเฉพาะกิจให้มีอํานาจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย
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ข้อ 7 แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนายสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญั ติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะ
ในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ ประเภทสัตว์ป่า
ข้อ 8 ให้สัตวแพทย์ตามข้อ 7 มีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญ ญั ติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558 ทั่วราชอาณาจักร
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

