
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่

ตามพระราชบญัญัตคิวบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๔๖ 

(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 

 
ขอ ๒  แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(๒) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(๓) ผูตรวจราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
(๔) อธิบดีกรมปศุสัตว  
(๕) รองอธิบดีกรมปศุสัตว  
(๖) ผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของกรมปศุสัตว ดังตอไปนี ้

ก. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(๑) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(๒) นายสัตวแพทย 
(๓) นักวิชาการสัตวบาล 
(๔) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว 
(๕) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแตระดับ ๖ ข้ึนไป 
(๖) สัตวแพทย ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป 
(๗) เจาพนักงานสัตวบาล ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข. สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
(๑) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
(๒) นายสัตวแพทย กลุมตรวจสอบคุณภาพยาสัตว 
(๓) นักวิทยาศาสตร กลุมตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว 
(๔) เจาหนาที่วิทยาศาสตร ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป กลุมตรวจสอบคุณภาพ

อาหารสัตว 
ค. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

(๑) ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาต ิ
(๒) นายสัตวแพทย กลุมชีวเคมีและพิษวิทยา 
(๓) นักวิทยาศาสตร กลุมชีวเคมีและพิษวิทยา 

ง. สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
(๑) ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
(๒) นายสัตวแพทย สวนควบคุมเคลื่อนยายและกักกัน 
(๓) สัตวแพทย ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป สวนควบคุมเคลื่อนยายและกักกัน 
(๔) นายสัตวแพทย ดานกักกันสัตว 
(๕) สัตวแพทย ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป ดานกักกันสัตว 
(๖) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว ดานกักกันสัตว 

จ. สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 
(๑) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 
(๒) นายสัตวแพทย สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 
(๓) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 
(๔) สัตวแพทย ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุ

สัตว 
(๕) เจาพนักงานสัตวบาล ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป สวนการรับรองคุณภาพ

สินคาปศุสัตว 
ฉ. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

(๑) ปศุสัตวจังหวัด 
(๒) นายสัตวแพทย 
(๓) นักวิชาการสัตวบาล 
(๔) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว 
(๕) สัตวแพทย ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป 
(๖) เจาพนักงานสัตวบาล ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓  ใหผูดํารงตําแหนงตามขอ ๒ (๑), (๒), (๓), (๔), (๕), (๖) ก., (๖) 
ข., (๖) ค., (๖) ง.(๑), (๒), (๓) มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ในเขตกรุงเทพมหานครและในทองที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร 

 
ขอ ๔  ใหผูดํารงตําแหนงตามขอ ๒ (๖) ง., (๔), (๕) ,(๖), จ. และ ฉ มี

อํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ในทองที่ที่อยูใน
ความรับผิดชอบนั้น ๆ 

 
ขอ ๕  ใหอธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และผูดํารงตําแหนงใน

หนวยงานของกรมประมงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ก. นักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
(๑) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
(๒) นักวิชาการประมง 
(๓) เจาพนักงานประมง ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด 
(๔) เจาหนาที่ประมง ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด 

ข. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 
(๑) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 
(๒) นักวิชาการประมง 
(๓) เจาพนักงานประมง ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ํา

ชายฝง 
(๔) เจาหนาที่ประมง ตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 

ค. สํานักบริหารจัดการดานการประมง  
(๑) เจาหนาที่บริหารงานประมง ๙ 
(๒) นักวิชาการประมง ดานตรวจสัตวน้ํา 
(๓) เจาหนาที่บริหารงานประมง ดานตรวจสัตวน้ํา 

ง. สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง 
(๑) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง 
(๒) เจาหนาที่บริหารงานประมง ๘ 
(๓) นักวิชาการประมง 

จ. สํานักงานประมงจังหวัด 
(๑) ประมงจังหวัด 
(๒) นักวิชาการประมง 
(๓) เจาหนาที่บริหารงานประมง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖  ใหอธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และผูดํารงตําแหนงตามขอ ๕ 
ก., ข., ค., ง. (ยกเวนผูดํารงตําแหนงตามขอ ๕ ค. (๒) และ (๓) ซึ่งปฏิบัติงานประจําดานตรวจ
สัตวน้ํา) มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ในสวน
ที่เก่ียวกับอาหารสัตวน้ําในเขตกรุงเทพมหานครและในทองที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร 

 
ขอ ๗  ใหผูดํารงตําแหนงตามขอ ๕ ค. (๒) และ (๓) ซึ่งปฏิบัติงานประจําดาน

ตรวจสัตวน้ําและผูดํารงตําแหนงตามขอ ๕ จ. มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ในสวนที่เก่ียวกับอาหารสัตวน้ําในทองที่ที่อยูในความรับผิดชอบ
แหงทองที่นั้นๆ 

 
ขอ ๘  ใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจที่ ตาม

มาตรา ๔๘ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 
เฉพาะในสถานที่เล้ียงสัตวทั่วราชอาณาจักร 

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๖) นักวิชาการอาหารและยา ๑๐ ชช. ดานมาตรฐานผลิตภัณฑดานสาธารณสุข 
(๗) นักวิชาการอาหารและยา ๑๐ ชช. ดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของ

ผลิตภัณฑและการใชผลิตภัณฑสาธารณสุข 
(๘) เภสัชกร ๙ วช. ดานมาตรฐานยา 
(๙) เภสัชกร ๙ วช. ดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาและการใชยา 
(๑๐) นักวิชาการอาหารและยา ๙ วช. ดานพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภค

ผลิตภัณฑดานสาธารณสุข 
(๑๑) สาธารณสุขนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
(๑๒) ผูอํานวยการกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๓) ผูอํานวยการกองงานดานอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 
(๑๔) ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา 
(๑๕) เภสัชกร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๖) นักวิชาการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๗) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ผูมีปริญญาสาขาเภสัชศาสตร กอง

แผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙  ใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจหนาที่ ตาม
มาตรา ๔๘ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 
เฉพาะในสถานที่เล้ียงสัตวภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๑) ผูวาราชการจังหวัด 
(๒) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
(๓) เภสัชกร กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
(๔) เภสัชกร ตําแหนงสําหรับงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค (สวนกลาง) ที่

ปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค และเภสัชสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๕) สาธารณสุขอําเภอ หรือก่ิงอําเภอ 
(๖) เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือก่ิง

อําเภอตั้งแตระดับ ๖ ข้ึนไป 
(๗) เภสัชกรประจําโรงพยาบาล 
(๘)๑ เกษตรและสหกรณจังหวัด 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป๒ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
อดิศร  เพียงเกษ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

                                                 
๑ ขอ ๙ (๘) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี

ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๗ ง /หนา ๑๑/๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาลิดา/ผูจดัทํา 
๙ กันยายน ๒๕๕๒ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๖๓ ง/หนา ๕๕/๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ 


