
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 
 

ประกาศกรมปศุสัตว 
เร่ือง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบตัิตาม 

พระราชบัญญตัิควบคุมการฆาสัตวและจาํหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕๑ 
   

 
เพ่ือใหการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุม

การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ มี
พนักงานเจาหนาที่รับผิดชอบและดําเนินการที่ชัดเจน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 
๔๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดี
กรมปศุสัตว จึงไดออกประกาศ ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกคําส่ังกรมปศุสัตว ที่ ๑๙๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ 

เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ขอ ๒  ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้เปนเจาพนักงานเจาหนาที่ตาม

มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไข
เพ่ิมเติมตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้ 

ก. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(๑) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(๒) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว 
(๓) นายสัตวแพทย 
(๔) สัตวแพทย 

ข. สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
(๑) ผูอํานวยการสํานัก ควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
(๒) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว 
(๓) นายสัตวแพทย 
(๔) สัตวแพทย 

ค. สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 
(๑) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 
(๒) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๖๙ ง/หนา ๑๙/๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



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 
 

(๓) นายสัตวแพทย 
(๔) สัตวแพทย 

ง. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
(๑) ปศุสัตวจังหวัด 
(๒) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว 
(๓) นายสัตวแพทย 
(๔) สัตวแพทย 

จ. หนวยปฏิบัติการเกษตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 
(๑) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว 
(๒) นายสัตวแพทย 
(๓) สัตวแพทย 

 
ขอ ๓  ใหผูไดรับการแตงตั้งตามขอ ๒ ก. และ ข. มีอํานาจในการดําเนินการตาม

มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 
๒๕๓๕ ทั่วราชอาณาจักร 

 
ขอ ๔  ใหผูไดรับการแตงตั้งตามขอ ๒ ค. ง. และ จ. มีอํานาจในการดําเนินการ

ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ยุคล  ล้ิมแหลมทอง 
อธิบดีกรมปศสัุตว 

 
 
 
 

สุภาพร/พิมพ 
๑๑ กันยายน ๒๕๔๖ 

A+B 
 

พัชรินทร/จัดทํา 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 


