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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า  “สารวัตร”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๕   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมปศุสัตว์  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  กองสารวัตรและกักกัน  

และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
(๔) ผู้อํานวยการสาํนักในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
(๕) ผู้อํานวยการกองในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
(๖) เลขานุการกรม 
(๗) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๘) ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
(๙) นายสัตวแพทย์  สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์ 

(๑๐) สัตวแพทย์  สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์ 
(๑๑) นายสัตวแพทย์  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(๑๒) สัตวแพทย์  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(๑๓) นักวิชาการสัตวบาล  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(๑๔) นายสัตวแพทย์  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
(๑๕) สัตวแพทย์  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
(๑๖) นายสัตวแพทย์  กองสารวัตรและกักกัน 
(๑๗) สัตวแพทย์  กองสารวัตรและกักกัน 
(๑๘) นักวิชาการสัตวบาล  กองสารวัตรและกักกัน 
(๑๙) นักจัดการงานท่ัวไป  กองสารวัตรและกักกัน 
(๒๐) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
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(๒๑) นายสัตวแพทย์  ด่านกักกันสัตว์ 
(๒๒) สัตวแพทย์  ด่านกักกันสัตว์ 
(๒๓) พนักงานราชการด่านกักกันสัตว์  ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  และผ่านการฝึกอบรม

ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
(๒๔) นิติกรซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดสํานักกฎหมาย  สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขต  และกองสารวัตรและกักกัน 
(๒๕) นิติกรซึ่งเป็นพนักงานราชการในสังกัดสํานักกฎหมาย  สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัด  

โรคสัตว์  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขต  และกองสารวัตร  
และกักกัน  ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

(๒๖) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
(๒๗) นายสัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๒๘) สัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๒๙) นักวิชาการสัตวบาล  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓๐) ปศุสัตว์อําเภอ  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓๑) นายสัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓๒) สัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓๓) นักวิชาการสัตวบาล  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓๔) ปศุสัตว์เขต 
(๓๕) นายสัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์เขต 
(๓๖) สัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์เขต 
(๓๗) นักวิชาการสัตวบาล  สํานักงานปศุสัตว์เขต 
(๓๘) ปศุสัตว์จังหวัด 
(๓๙) นายสัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(๔๐) สัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(๔๑) นักวิชาการสัตวบาล  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(๔๒) ปศุสัตว์อําเภอ 
(๔๓) นายสัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
(๔๔) สัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
ข้อ ๓ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมประมง  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์
สะเทินน้ําสะเทินบก  ครัสเตเชียน  จระเข้  ตะโขง  ตะพาบนํ้า  เต่า  ปลา  ปลิงทะเล  พะยูน  โพลีคีท  
แมวน้ํา  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  หมึก  หอย  และแอลลิแกเตอร์   
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(๑) อธิบดีกรมประมง 
(๒) รองอธิบดีกรมประมง 
(๓) ผู้ตรวจราชการกรม 
(๔) ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง 
(๕) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
(๖) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
(๗) ผู้อํานวยการกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
(๘) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
(๙) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 

(๑๐) ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
(๑๑) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
(๑๒) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
(๑๓) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด 
(๑๔) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําชายฝั่ง 
(๑๕) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
(๑๖) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
(๑๗) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา 
(๑๘) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
(๑๙) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
(๒๐) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(๒๑) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(๒๒) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
(๒๓) ประมงจังหวัด 
(๒๔) ประมงพื้นที่ 
(๒๕) นักวิชาการประมง 
(๒๖) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(๒๗) เจ้าพนักงานประมง 
(๒๘) พนักงานราชการสังกัดกรมประมง  ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  และผ่านการฝึกอบรม

ตามหลักสูตรที่กรมประมงกําหนด  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตว์ 
ข้อ ๔ ให้สารวัตรตามข้อ  ๒  (๑)  -  (๒๕)  และข้อ  ๓  (๑)  -  (๒๒)  มีอํานาจดําเนินการ  

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทั่วราชอาณาจักร 
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ข้อ ๕ ให้สารวัตรตามข้อ  ๒  (๒๖)  -  (๔๔)  และข้อ  ๓  (๒๓)  -  (๒๘)  มีอํานาจดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  และในกรณีที่มีคําสั่งมอบหมาย  
ให้ปฏิบัติงานในรูปแบบชุดเฉพาะกิจในพื้นที่อื่น  ให้มีอํานาจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


