เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ แต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดั ง ต่ อ ไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีอํานาจปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตกรุงเทพมหานครและในท้องที่
ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๒) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๔) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อ ๒ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ รองอธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
และผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ฉ) นิติกร
(๒) สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) นักวิทยาศาสตร์
(๓) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(ก) ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(ข) ผู้เชี่ยวชาญด้านชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
(ค) นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
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(ง) นายสัตวแพทย์
(จ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ฉ) นักวิทยาศาสตร์
(๔) สํานักกฎหมาย
(ก) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
(ข) นิติกร
(๕) สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(๖) กองสารวัตรและกักกัน
(ก) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) นักวิทยาศาสตร์
(ฉ) นิติกร
(ช) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
(ซ) นายสัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์
(ฌ) สัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์
(ญ) นักวิชาการสัตวบาล ด่านกักกันสัตว์
(ฎ) นักวิทยาศาสตร์ ด่านกักกันสัตว์
(ฏ) พนักงานราชการด่านกักกันสัตว์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) เภสัชกร
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ฉ) นักวิทยาศาสตร์
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(๘) สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ก) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
(ข) ปศุสัตว์อําเภอ
(ค) นายสัตวแพทย์
(ง) สัตวแพทย์
(จ) นักวิชาการสัตวบาล
(ฉ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(๙) สํานักงานปศุสัตว์เขต
(ก) ปศุสัตว์เขต
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ฉ) นิติกร
(๑๐) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(ก) ปศุสัตว์จังหวัด
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(๑๑) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
(ก) ปศุสัตว์อําเภอ
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
ข้อ ๓ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ รองอธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
และผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) (ยกเว้นผู้ดํารงตําแหน่ง
ตามข้อ ๒ (๖) (ช) - (ฏ) ซึ่งปฏิบัติงานประจําด่านกักกันสัตว์) มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและในท้ อ งที่ ทุ ก จั ง หวั ด
ทั่วราชอาณาจักร
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ให้ผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๒ (๖) (ช) - (ฏ) ซึ่งปฏิบัติงานประจําด่านกักกันสัตว์ และผู้ดํารงตําแหน่ง
ตามข้อ ๒ (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้น ๆ
ในกรณีที่มีคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในรูปแบบชุดเฉพาะกิจในพื้นที่อื่น ให้มีอํานาจปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของ
กรมประมงต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําจืด
(๒) กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง
(ง) นักวิทยาศาสตร์
(๓) กองบริหารจัดการด้านการประมง
(ก) ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง
(ข) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
(ค) นักวิชาการประมง ด่านตรวจสัตว์น้ํา
(ง) เจ้าพนักงานประมง ด่านตรวจสัตว์น้ํา
(๔) กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
(ก) ผู้อํานวยการกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร
(๕) สํานักงานประมงจังหวัด
(ก) ประมงจังหวัด
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
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ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๔ (๑)
(๒) (๓) (๔) (ยกเว้นผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๔ (๓) (ข) - (ง) ซึ่งปฏิบัติงานประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา)
มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อาหารสัตว์น้ํา ในเขตกรุงเทพมหานครและในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๔ (๓) (ข) - (ง) ซึ่งปฏิบัติงานประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา และผู้ดํารงตําแหน่ง
ตามข้อ ๔ (๕) มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ําในท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้น ๆ
ข้อ ๖ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีอํานาจที่เฉพาะตามมาตรา ๖๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและในท้ อ งที่ ทุ ก จั ง หวั ด
ทั่วราชอาณาจักร
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์
ด้านสาธารณสุข
(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
(๙) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร
(๑๐) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร
(๑๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบกํากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด
(๑๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักยา
(๑๔) ผู้อํานวยการสํานักอาหาร
(๑๕) ผู้อํานวยการสํานักด่านอาหารและยา
(๑๖) ผู้อํ า นวยการกองส่ ง เสริม งานคุ้ ม ครองผู้ บริ โ ภคด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพในส่ ว นภู มิ ภ าค
และท้องถิ่น
(๑๗) เภสัชกร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๑๘) นักวิชาการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ข้อ ๗ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีอํานาจที่เฉพาะตามมาตรา ๖๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) นายอําเภอ
(๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๔) เภสัชกร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๕) สาธารณสุขอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ
(๖) เภสัชกรประจําโรงพยาบาล
(๗) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

