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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

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

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เร่ือง  แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เร่ือง  แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๓ แต่งตั้งให้อธิบดีกรมปศุสัตว์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดสํานักควบคุม

ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์  ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกองสารวัตรและกักกัน  และผู้เชี่ยวชาญในสังกัด 
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานดังต่อไปนี้ของกรมปศุสัตว์  เป็นสารวัตร 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

(๑) สํานักควบคุม  ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
(๒) สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) นิติกร 
(๓) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
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 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(๔) สํานักกฎหมาย 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 
 (ข) นิติกร 
(๕) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
 (ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ฉ) นิติกร 
(๖) กองสารวัตรและกักกัน 
 (ก) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ฉ) นิติกร 
 (ช) นักจัดการงานท่ัวไป 
 (ซ) พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
(๗) ด่านกักกันสัตว์ 
 (ก) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิทยาศาสตร์ 
 (จ) นักวิชาการสัตวบาล 
 (ฉ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ช) นักจัดการงานท่ัวไป 
 (ซ) พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
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(๘) สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ก) ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(๙) สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่  ๑  -  ๑๔   
 (ก) ปศุสัตว์พื้นที่  ๑  -  ๑๔   
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 

(๑๐) สํานักงานปศุสัตว์เขต 
 (ก) ปศุสัตว์เขต 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ฉ) นิติกร 
(๑๑) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 (ก) ปศุสัตว์จังหวัด 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(๑๒) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 

 (ก) ปศุสัตว์อําเภอ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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ข้อ ๕ กรณีตําแหน่งตามข้อ  ๔  หากเป็นพนักงานราชการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ปริญญาตรีและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรของกรมปศุสัตว์  หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
จากกรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๖ แต่งตั้งให้อธิบดีกรมประมง  รองอธิบดีกรมประมง  ผู้ตรวจราชการกรม  และ
ผู้ เชี่ยวชาญในสังกัดกรมประมงเป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ .ศ .  ๒๕๕๘   
โดยให้มีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทกบ  และรวมถึงสัตว์จําพวกสัตว์สะเทินน้ํา
สะเทินบก  กุ้ง  และรวมถึงสัตว์จําพวกครัสเตเชียน  จระเข้  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี  ตะโขง
และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี  ตะพาบน้ํา  เต่า  ปลา  ปลิงทะเล  พะยูน  เพรียงทราย  และรวมถึง 
สัตว์จําพวกโพลิคีท  แมวน้ํา  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  หมึก  หอย  อัลลิเกเตอร์  และรวมถึงสัตว์ 
ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี 

ข้อ ๗ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานดังต่อไปนี้ของกรมประมง  เป็นสารวัตร 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์
ประเภทกบ  และรวมถึงสัตว์จําพวกสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก  กุ้ง  และรวมถึงสัตว์จําพวกครัสเตเชียน  จระเข้  
และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี  ตะโขง  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี  ตะพาบนํ้า  เต่า  ปลา  
ปลิงทะเล  พะยูน  เพรียงทราย  และรวมถึงสัตว์จําพวกโพลิคีท  แมวน้ํา  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  หมึก  
หอย  อัลลิเกเตอร์  และรวมถึงสตัว์ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี 

(๑) กองตรวจการประมง 
 (ก) ผู้อํานวยการกองตรวจการประมง 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๒) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด   
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๓) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง   
(๔) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
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(๕) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๖) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๗) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 (ง) เจ้าพนักงานประมง 
(๘) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
 (ก) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 (ง) เจ้าพนักงานประมง 
(๙) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
 (ก) ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๐) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๑๑) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
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(๑๒) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 (ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๑๓) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
 (ก) ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๑๔) กองกฎหมาย 
 (ก) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
 (ข) นิติกร 
(๑๕) สํานักงานประมงจังหวัด 
 (ก) ประมงจังหวัด 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๑๖) สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ก) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๑๗) สํานักงานประมงอําเภอ 
 (ก) ประมงอําเภอ 
 (ข) นักวิชาการประมง   
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๑๘) ด่านตรวจสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา   
 (ข) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 
 (ค) นักวิชาการประมง   

 (ง) เจ้าพนักงานประมง 
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ข้อ ๘ กรณีตําแหน่งตามข้อ  ๗  หากเป็นพนักงานราชการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดับปริญญาตรีและผ่านการฝึกอบรบตามหลักสูตรที่กรมประมงกําหนด  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว 
ได้รับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตว์   

ข้อ ๙ ให้สารวัตรตามข้อ  ๓  และข้อ  ๖  มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๑๐ ให้สารวัตรตามข้อ  ๔  (๑)  -  (๖)  และข้อ  ๗  (๑)  -  (๑๔)  มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๑๑ ให้สารวัตรตามข้อ  ๔  (๗)  -  (๑๒)  และข้อ  ๗  (๑๕)  -  (๑๘)  มีอํานาจหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้ภายในเขตพื้นที่ที่ รับผิดชอบและ 
ในกรณีที่มีคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในรูปแบบชุดเฉพาะกิจในพื้นที่อื่น  ให้มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ 
ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย 

ข้อ ๑๒ แต่งตั้งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ผู้ตรวจราชการกรม  และผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะ
ในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์ป่า 

ข้อ ๑๓ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานดังต่อไปนี้ของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์ป่า 

(๑) สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 (ข) ผู้อํานวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า 
 (ค) หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า 
 (ง) หัวหน้ากลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 
 (จ) นักวิชาการป่าไม้ 
 (ฉ) เจ้าหนักงานป่าไม้ 
 (ช) นักวิทยาศาสตร์ 
 (ซ) นายสัตวแพทย์ 
 (ฌ) สัตวแพทย์ 
 (ญ) นิติกร 
 (ฎ) นักวิชาการสัตวบาล 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๒) สํานักอุทยานแห่งชาติ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักอุทยานแห่งชาติ 
 (ข) นักวิชาการป่าไม้ 
 (ค) เจ้าพนักงานป่าไม้ 
(๓) กองนิติการ 
 (ก) ผู้อํานวยการกองนิติการ 
 (ข) นิติกร 
(๔) กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 
 (ข) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่า 
 (ค) นักวิชาการป่าไม้ 
 (ง) เจ้าพนักงานป่าไม้ 
(๕) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 
 (ข) ผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 (ค) นักวิชาการป่าไม้ 
 (ง) เจ้าพนักงานป่าไม้ 
 (จ) นายสัตวแพทย์ 
 (ฉ) สัตวแพทย์ 
 (ช) นิติกร 
 (ซ) นักวิชาการสัตวบาล 
(๖) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  สาขา 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  สาขา 
 (ข) ผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 (ค) นักวิชาการป่าไม้ 
 (ง) เจ้าพนักงานป่าไม้ 
 (จ) นายสัตวแพทย์ 
 (ฉ) สัตวแพทย์ 
 (ช) นิติกร 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

กรณีตําแหน่งตามข้อ  ๑๓  หากเป็นพนักงานราชการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
ปริญญาตรีและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรของกรมปศุสัตว์  หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
จากกรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๑๔ ให้สารวัตรตามข้อ  ๑๒  มีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทั่วราชอาณาจักร  และข้อ  ๑๓  (๑)  -  (๖)  มีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และในกรณีที่มีคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบเฉพาะกิจในพื้นที่อื่น  ให้มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ลักษณ์  วจนานวัช 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


