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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒ ให้กรมปศุสัตว์  มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย  การควบคุม  การกํากับ  
การส่งเสริม  การวิจัย  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  และการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว์  รวมทั้ง
บริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์  เพื่อให้มีปริมาณสัตว์
เพียงพอและมีมาตรฐาน  ถูกสุขอนามัย  ปราศจากโรค  สารตกค้าง  และสารปนเปื้อน  มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์  
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วย 
โรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
(๓) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  พันธุ์สัตว์  พันธุ์พืชอาหารสัตว์  อาหารสัตว์  

ชีวภัณฑ์และชีววัตถุสําหรับสัตว์  ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์  ระบบการผลิตปศุสัตว์ 
และสินค้าปศุสัตว์  และกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้องในด้านการปศุสัตว์  เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

(๔) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์  น้ําเชื้อ  เชื้อพันธุ์  พืชอาหารสัตว์  และเสบียงสัตว์  เพื่อการพัฒนา
ด้านการปศุสัตว์  และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์  เวชภัณฑ์  และชีววัตถุสําหรับสัตว์  เพื่อการควบคุม 
โรคระบาดสัตว์ 
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(๕) ควบคุม  ป้องกัน  กําจัด  บําบัด  วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์  กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์  
และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 

(๖) ส่งเสริม  พัฒนา  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์  และบริหารจัดการการประสาน
ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๗) ดําเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์  และป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
 (๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
 (๓) กองคลัง 
 (๔) กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
 (๕) กองแผนงาน 
 (๖) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 (๗) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๘) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
 (๙) สํานักกฎหมาย 
 (๑๐) สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์ 
 (๑๑) - (๑๙)  สํานักงานปศุสัตว์เขต  ๑ – ๙ 
 (๒๐) สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (๒๑) สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 (๒๒) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 (๒๓) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
 (๒๔) สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
 (๒๕) สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 (๒๖) สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 (๑) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 (๒) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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ข้อ ๔ ในกรมปศุสัตว์  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 
การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี  โดยมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมปศุสัตว์  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี  โดยมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ประสานราชการกับสํานักงานปศุสัตว์เขต  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
(๔) วางแผน  สํารวจ  และออกแบบการก่อสร้าง  ควบคุมการก่อสร้าง  และบํารุงรักษา 
(๕) ดําเนินงานอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  การเสริมสร้างวินัย  และการรักษา 

ระบบคุณธรรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม  และการจัดการความรู้ 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองคลัง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี  
และยานพาหนะของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยมาตรการ  กฎ  ระเบียบ  ข้อตกลง  และข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
(๒) กําหนดทิศทาง  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  มาตรการ  กฎ  ระเบียบ  กรอบความร่วมมือ  ท่าที  

และความตกลงด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
(๓) บริหารจัดการเก่ียวกับความร่วมมือ  การเจรจา  การทําความตกลง  ด้านการปศุสัตว์

ระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี  พหุภาคี  และองค์การระหว่างประเทศ 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม 
(๕) ประสานงานและให้คําแนะนําในการดําเนินงานด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการจัดทําแผนงานและงบประมาณ  

ระบบการติดตาม  การรายงานผล  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําแผนแม่บท  แผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการของกรม  

รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี  และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของกรม 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานห้องสมุดของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  บริหารจัดการ  ส่งเสริม  และพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ครบวงจร  

และกําหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจการปศุสัตว์  ทั้งด้านการผลิต

และการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  กําหนดรูปแบบ  และพัฒนาวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ  เกษตรกร  เครือข่ายปศุสัตว์  และผู้เก่ียวข้อง 
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(๔) ศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพื้นที่เฉพาะ  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการคณะกรรมการด้านการปศุสัตว์ 
(๖) จัดทําแผนประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ด้านการปศุสัตว์ของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
(๓) ศึกษาและพัฒนาเก่ียวกับระบบงานสารสนเทศและเครือข่าย  รวมทั้งให้คําปรึกษา  แนะนํา  

ฝึกอบรม  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสารสนเทศของกรม 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และประมวลผลข้อมูลทางสถิติ  และจัดทํารายงานด้านการปศุสัตว์ 
(๕) เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  และวิจัยทางห้องปฏิบัติการเก่ียวกับโรคที่เป็นปัญหาต่อ

สุขภาพสัตว์  โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  และการตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์ 
(๒) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของชีววัตถุสําหรับสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
(๓) วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์  รวมทั้งผลิตชีวสารต้นแบบ  เพื่อใช้ในการทดสอบและป้องกันโรค 
(๔) ดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการตรวจสอบ

ชีววัตถุสําหรับสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคสัตว์
และการตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(๕) อนุรักษ์  ศึกษา  และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์จุลินทรีย์  
และปรสิตในสัตว์ 

(๖) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ
สุขภาพสัตว์และด้านชีววัตถุสําหรับสัตว์ 

(๗) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์   
และด้านการตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์ 
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(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์  

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วย 
โรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  การอนุญาโตตุลาการ  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 

(๓) ศึกษา  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 

(๔) ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย  ข้อกําหนด  อนุสัญญา  
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  เก่ียวกับการปศุสัตว์  ความหลากหลายทางชีวภาพ  สิ่งแวดล้อม   
ความปลอดภัย  และวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับโรคระบาดสัตว์  โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  และปัญหา 

ทางสุขภาพสัตว์ทั่วไป  ในด้านการควบคุม  การป้องกัน  การกําจัด  การบําบัดรักษา  และการแก้ไขปัญหา  
รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 

(๓) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ของ
ประเทศ 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพสัตว์  การควบคุม  
การป้องกัน  การบําบัดโรคสัตว์  และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ สํานักงานปศุสัตว์เขต  ๑ - ๙  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์  การควบคุม  

การป้องกัน  การบําบัดโรคสัตว์  การชนัสูตรโรคสัตว์  และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  

และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
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(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์  อาหารสัตว์  
สุขภาพสัตว์  และสุขอนามัยสัตว์ 

(๔) จัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนการปฏิบัติงาน  และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์   
ในระดับเขตและระดับจังหวัด 

(๕) ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และกํากับการดําเนินงานของ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์  
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วย 
โรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๖) เป็นศูนย์การศึกษาเก่ียวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์  การรักษาพยาบาลสัตว์  และ 
การให้บริการสุขภาพสัตว์ 

(๗) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์  

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วย 
โรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว์  การผสมเทียม  สุขอนามัย  และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  ประยุกต์  ส่งเสริม  และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ

ด้านการปศุสัตว์ 
(๔) กํากับ  ดูแล  ให้คําปรึกษา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตว์ในพื้นที่

รับผิดชอบ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๘ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์  

อาหารสัตว์  ยาสัตว์  และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 
(๒) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์  อาหารสัตว์  ยาสัตว์  และวัตถุอันตราย

ด้านการปศุสัตว์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
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(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  และวิจัยทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาวิธีและระบบการตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์  อาหารสัตว์  ยาสัตว์  และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๔) ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  และประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์  อาหารสัตว์  ยาสัตว์  และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

(๕) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านคุณภาพและความปลอดภัย 
สินค้าปศุสัตว์  อาหารสัตว์  ยาสัตว์  และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

(๖) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
อาหารสัตว์  ยาสัตว์  และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๙ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเก่ียวกับการผลิตชีวภัณฑ์และสารทดสอบโรคชนิดต่าง ๆ  สําหรับสัตว์ 
(๒) ผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์และสารทดสอบโรคต่าง  ๆ  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
(๓) ติดตามและประเมินผลคุณภาพชีวภัณฑ์สัตว์  เพื่อนํามาแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพให้ได้

มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 
(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  การผลิตสัตว์พันธุ์ดี  

และการแก้ไขปัญหาการสืบพันธุ์ 
(๒) ทดสอบพันธุ์  ประเมินพันธุกรรม  พัฒนา  ผลิต  และกระจายพันธุ์  โดยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ 
(๓) กําหนดมาตรฐาน  ตรวจสอบ  และรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ําเชื้อและตัวอ่อน 
(๔) อนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง  สัตว์หายาก  และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์  โดยใช้

เทคโนโลยีชีวภาพและธนาคารเชื้อพันธุ์ 
(๕) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านพันธุ์ประวัติและการกระจายพันธุ์

ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ 
(๖) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตปศุสัตว์ 
(๗) ควบคุม  กํากับ  และดูแลการปฏิบัติงานผสมเทียมและย้ายฝากตัวอ่อน 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

ข้อ ๒๑ สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และสร้างสัตว์พันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพ

การเลี้ยงของเกษตรกรในประเทศ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พันธุ์ดี  การจัดการฟาร์ม  ระบบการผลิต

ปศุสัตว์อินทรีย์  การทดสอบพันธุ์สัตว์  และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยการอนุรักษ์และพัฒนาสัตว์พื้นเมือง  สัตว์เลี้ยง  สัตว์หายาก  

และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์  ทั้งที่เลี้ยงอยู่ในถิ่นกําเนิดเดิมและสัตว์ต่างถิ่น  เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม
และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะทางพันธุกรรมสัตว์และคุณลักษณะ
ประจําพันธุ์  เพื่อการรับรองและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ 

(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยการปศุสัตว์เพื่อความม่ันคงทางอาหาร  และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ  เพื่อนําไปสู่การปศุสัตว์อัจฉริยะและการดําเนินการตามพันธกรณีที่เก่ียวข้อง 

(๗) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์พันธุ์ดีและการผลิต 
ปศุสัตว์อินทรีย์แก่เกษตรกรและผู้เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๘) บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์  ในการอนุวัติการตามพันธกรณี
อันเนื่องมาจากความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

(๙) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๒ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุม

การฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์  กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเฉพาะด้านการปศุสัตว์  กฎหมายว่าด้วย
ยาเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับยาสัตว์  กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อตกลงอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
อาหารสัตว์  ยาสัตว์  ชีววัตถุ  ฟาร์มปศุสัตว์  โรงฆ่าสัตว์  สิ่งแวดล้อมปศุสัตว์  และกระบวนการอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง 

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพและให้การรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์  ระบบการผลิตปศุสัตว์  และตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๓ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาวิชาการด้านอาหารสัตว์  ความต้องการโภชนะของสัตว์  

คุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  การนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและผลพลอยได้
จากภาคอุตสาหกรรมมาใช้เลี้ยงสัตว์  การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์  การจัดการอาหารสัตว์  และอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์ 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาวิชาการด้านพืชอาหารสัตว์  การอนุรักษ์  การปรับปรุงพันธุ์  
การจัดการ  การผลิต  การขยายพันธุ์  การใช้ประโยชน์  การถนอม  การเก็บรักษา  วิทยาการเมล็ดพันธุ์  
และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับพืชอาหารสัตว์ 

(๓) ทดสอบ  สาธิต  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ 
(๔) ผลิตและขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกร  รวมทั้งผลิตเสบียงสัตว์  เพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 
(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาอาชีพ  การผลิตเสบียงสัตว์  การผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์  

การผลิตอาหารสัตว์  และการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
(๖) กําหนดมาตรฐาน  ตรวจสอบ  และรับรองพันธุ์พืชอาหารสัตว์  คุณภาพเสบียงสัตว์  และ

เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
(๗) ให้คําปรึกษาและแนะนําด้านอาหารสัตว์  และการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์  

ดิน  น้ํา  และปุ๋ย  แก่เกษตรกร 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๔ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์  

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วย 
โรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว์  การผสมเทียม  สุขอนามัย  และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  ประยุกต์  ส่งเสริม  และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ

ด้านการปศุสัตว์ 
(๔) กํากับ  ดูแล  ให้คําปรึกษา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

ข้อ ๒๕ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์  

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วย 
โรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว์  การผสมเทียม  สุขอนามัย  และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ส่งเสริม  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ปีติพงศ์  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


