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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ มีความเหมาะสม คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ช) ของ (๗) ของข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
“(ช) นิติกร”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๒) และ (๑๓) ของข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
“(๑๒) สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์
(ข) นักวิชาการสัตวบาล
(ค) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ง) นักวิทยาศาสตร์
(จ) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์
(ฉ) นักวิชาการสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์
(ช) เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์
(ซ) นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์
(ฌ) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
(ญ) นักวิชาการสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
(ฎ) เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
(ฏ) นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
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(๑๓) สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
(ก) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
(ข) นักวิชาการสัตวบาล
(ค) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ง) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
(จ) นักวิชาการสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนา
(ฉ) เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนา
(ช) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์
(ซ) นักวิชาการสัตวบาล ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์
(ฌ) เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิ กความในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้ ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ให้ อธิ บ ดีก รมปศุ สัต ว์ รองอธิบ ดี กรมปศุ สัต ว์ ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ผู้เ ชี่ ย วชาญ และ
ผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (ก) - (ฉ) (๗) (๑๒) (ก) - (ง) และ (๑๓)
(ก) - (ค) มี อํ า นาจปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในเขตกรุงเทพมหานครและในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตามข้ อ ๒ (๖) (ช) - (ฏ) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (จ) - (ฏ)
และ (๑๓) (ง) - (ฌ) มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้น ๆ
ในกรณี ที่ มี คํ า สั่ ง มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านในรู ป แบบชุ ด เฉพาะกิ จ ในพื้ น ที่ อื่ น ให้ มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย”
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

