
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 แตงตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ตามที่ไดมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณใหจัดตั้งสํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
และเพ่ือใหการปฏิบัติงานของสารวัตรตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวสอดคลองตามกรอบ
โครงสรางใหม 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ อธิบดีกรมปศุสัตวออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว เร่ือง แตงตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
ขอ ๒  ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนสารวัตรตามกฎหมายวาดวยโรคระบาด

สัตว 
(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว 
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตว 
(๓) ผูอํานวยการสํานักในสังกัดกรมปศุสัตว 
(๔) ผูอํานวยการกองในสังกัดกรมปศุสัตว 
(๕) เลขานุการกรม กรมปศุสัตว 
(๖) ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว 
(๗) ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
(๘) นายสัตวแพทย สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
(๙) สัตวแพทย สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
(๑๐) หัวหนาดานกักกันสัตว 
(๑๑) นายสัตวแพทยดานกักกันสัตว 
(๑๒) สัตวแพทยดานกักกันสัตว 
(๑๓) นายสัตวแพทย สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(๑๔) นักวิชาการสัตวบาล สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(๑๕) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา

ปศุสัตว 
(๑๖) สัตวแพทย สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 



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 
 

(๑๗) เจาพนักงานสัตวบาล สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุ
สัตว 

(๑๘) นายสัตวแพทย สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 
(๑๙) สัตวแพทย สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 
(๒๐) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 
(๒๑) เจาพนักงานสัตวบาล สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 
(๒๒) ปศุสัตวจังหวัด 
(๒๓) นายสัตวแพทย สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
(๒๔) สัตวแพทย สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
(๒๕) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
(๒๖) นักวิชาการสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
(๒๗) เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
(๒๘) ปศุสัตวอําเภอ 
(๒๙) นายสัตวแพทย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
(๓๐) สัตวแพทย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
 
ขอ ๓๑  ใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ของกรมประมงเปนสารวัตรตามกฎหมายวา

ดวยโรคระบาดสัตว โดยใหมีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลสัตวหรือซากสัตวประเภท กบ กุง จระเข 
เตา ตะพาบน้ํา ปลา ปู หอย 

(๑) อธิบดีกรมประมง 
(๒) รองอธิบดีกรมประมง 
(๓) ผูตรวจราชการกรมประมง 
(๔) ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานการประมง 
(๕) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
(๖) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 
(๗) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง 
(๘) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
(๙) ผูอํานวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

สัตวน้ํา 
(๑๐) ผูอํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 
(๑๑) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
(๑๒) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด 
(๑๓) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง 

                                                 
๑ ขอ ๓ เพ่ิมโดยประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง แตงตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาด

สัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

(๑๔) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล 
(๑๕) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา 
(๑๖) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
(๑๗) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 
(๑๘) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
(๑๙) ประมงจังหวัด 
(๒๐) นักวิชาการประมง 
(๒๑) นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร 
(๒๒) เจาหนาที่บริหารงานประมง 
(๒๓) เจาพนักงานประมง ระดับ ๔ ข้ึนไป 
(๒๔) เจาหนาที่ประมง ระดับ ๔ ข้ึนไป 

 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป๒ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ภิรมย ศรีจันทร 
อธิบดีกรมปศสัุตว 

 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๔๔ ง/หนา ๑๐/๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ 



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 
 

ประกาศกรมปศุสัตว เร่ือง แตงตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ 

 
กองเกียรติ/ผูจัดทํา 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๘๖ ง/หนา ๓๔/๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 


