เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๗๒ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการ
ตามพระราชบัญญัตเิ ชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งหรือมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การใช้อานาจ การดาเนินการ วิธีการปฏิบัตหิ น้าที่ และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ วรรคสอง (๑) และ (๒) แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การใช้อานาจ การดาเนินการ วิธีการปฏิบัติหน้าที่ และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑๔ ราย ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ ๑
๑. นางสาวจีรวรรณ
เตยแก้ว
๒. นางณัฐธนัญ
ภิญโญสุขี
๓. นายทนงศักดิ์
เศษอ่อน
๔. นางสาวธัญญลักษณ์
ไพโรจน์
๕. นางสาวธัญญารัตน์
สุขสมบูรณ์
๖. นางพรรณธิพา
เลิศวงศ์วีรชัย
๗. นางสาวมุทิตา
คณฑา
๘. นางสาวรดา
เตร์ยาซิงห์
๙. นางสาววิภาดา
ขวัญแก้ว
๑๐. นางสาววิระพร
งามภูเขียว
๑๑. นางสาวศิริมาศ
คาไสย
๑๒. นางสาวสิริลดา
สุพรรณคง
๑๓. นางสาวสุธาริณี
จันทร
๑๔. นางอุบลพรรณ
คงสา
ข้อ ๓ ให้บุคคลซึ่งดารงตาแหน่งหรือมีคุณสมบัติตามข้อ ๕ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) (๔)
และ (๕) ข้อ ๕ วรรคสาม (๑) (๓) และ (๔) และข้อ ๕ วรรคสี่ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้อานาจ การดาเนินการ วิธีการปฏิบัติหน้าที่ และ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๗๒ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

คุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๓๒ ราย ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ระดับ ๒
๑. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๕. ผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
๖. ผู้อานวยการสานักยาและวัตถุเสพติด
๗. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
๘. ผู้อานวยการสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
๙. ผู้อานวยการสถาบันชีววัตถุ
๑๐. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร
๑๑. ผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
๑๒. ผู้อานวยการสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
๑๓. นิติกรในส่วนกลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๔. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่
๑๕. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย
๑๖. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ พิษณุโลก
๑๗. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์
๑๘. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ นนทบุรี
๑๙. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม
๒๐. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี
๒๑. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น
๒๒. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี
๒๓. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา
๒๔. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๒๕. ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๒๖. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต
๒๗. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ สงขลา
๒๘. ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ ตรัง
๒๙. ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
๓๐. ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๗๒ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓๑. ผู้อานวยการสานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
๓๒. ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า กรมประมง
ข้อ ๔ ให้บุคคลซึ่งดารงตาแหน่งหรือมีคุณสมบัติตามข้อ ๕ วรรคสอง (๖) และข้อ ๕
วรรคสาม (๒) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้อานาจ การดาเนินการ วิธีการปฏิบัติหน้าที่
และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๗๑ ราย ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ระดับ ๒
๑. นางสาวกรุณา
ตีรสมิทธ์
๒. นางสาวกฤษณี
เรืองสมบัติ
๓. นายก้องภพ
ธิเลางาม
๔. นางกุลธิดา
อาพันธ์ทอง
๕. นางขวัญฤดี
ลิ้มทองเจริญ
๖. นางสาวจารุริน
วณีสอน
๗. นางสาวจารัส
พูลเกื้อ
๘. นางจุฑามาศ
ศิริปาณี
๙. นายเจตน์
วันแต่ง
๑๐. นางสาวชณัฐกานต์
แสงศรีคา
๑๑. นายชัยวัฒน์
พูลศรีกาญจน์
๑๒. นางโชติวรรณ
พรทุม
๑๓. นายฐิติวัสส์
สุวคนธ์
๑๔. นางสาวณฐมน
เทียนมณี
๑๕. นางสาวดุจดาว
บุญยอด
๑๖. นางสาวทิพย์รัตน์
โพธิพิทักษ์
๑๗. นางธนิดา
ไมตรีประดับศรี
๑๘. นางสาวนพวรรณ
เทียงอวน
๑๙. นางสาวนวรัตน์
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๒๐. นางสาวนัฐกาญจน์
ละเอียดดี
๒๑. นางสาวนุชรัตน์
พันธะศรี
๒๒. นางบุญนิภา
สงคราม
๒๓. นางสาวบุณยอร
ยุทธยงค์
๒๔. นางสาวปนัดดา
วิรุฬห์บุญภัทร
๒๕. นางสาวปัทมาวดี
เสตะกัณณะ
๒๖. นางปาริฉัตร
ลักขณา

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๗๒ ง

๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

นางสาวปิติมน
นางสาวปิยะวรรณ
นายพรชัย
นางพรทิพย์
นางสาวพรรณราย
นางสาวพราว
นางพัชรีย์
นางพัทธนันท์
นางไพรวรรณ์
นางไพรินทร์
นายไพศาล
นางสาวภัทรพร
นางสาวเรวดี
นางสาววชิราภา
นางวัจนา
นางสาววิทิตา
นางวิภาวดี
นางวิภาวดี
นางสาวสดุดี
นายสมภพ
นายสันติพงศ์
นางสายใจ
นางสาวสารินี
นางสาวสีตไพสิฐ
นางสุดใจ
นางสุดารัตน์
นางสาวสุนทรียา
นางสาวสุภาวัลย์
นายสุรศักดิ์
นางสาวสุวรรณดี
นางสุวรรณา
นางสาวเสาวนิตย์

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

พลวิชัย
ชัยณรงค์เกื้อกูล
สินเจริญโภไคย
ศรีศร
วีรเศรษฐกุล
ศุภจริยาวัตร
จิตตพิทักษ์ชัย
ธนพัตสิริยกุล
บุญวงษ์
บุตรกระจ่าง
พังจุนันท์
เชยประทุม
สิริธัญญานนท์
เขียวรอด
ช่างทอง
ไปบน
เจียรกุล
รากแก่น
รัตนจรัสโรจน์
วัฒนมณี
วงศ์เพ็ญทักษ์
ปริยะวาที
เลนะพันธ์
เอกะจัมปกะ
นันตารัตน์
แก้วมณี
วัยเจริญ
ปิยรัตนวรสกุล
หมื่นพล
ทรัพย์เจริญ
เธียรอังกูร
บุณพัฒนศักดิ์

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๗๒ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๕๙. นางสาวเสาวนีย์
อารมย์สุข
๖๐. นางสาวโสมมริสา
พวงพรศรี
๖๑. นายอดิชัย
แสนทวีสุข
๖๒. นายอธิวัฒน์
ปริมสิริคุณาวุฒิ
๖๓. นางสาวอนัญญา
สุพันธุ์วณิช
๖๔. นางสาวอภิษฎา
สุวรรณ
๖๕. นางสาวอมรรัตน์
ทัศนกิจ
๖๖. นายอวิรุทธ์
เขจรนิตย์
๖๗. นางสาวอัจฉรียา
อนุกูลพิพัฒน์
๖๘. นางสาวอัมรา
โยวัง
๖๙. นางสาวอาริดา
กล่อมเกลี้ยง
๗๐. นางอิริยะพร
กองทัพ
๗๑. นายอุกฤษฎ์
สุกใส
ข้อ ๕ การใช้อานาจ การดาเนินการ และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้ าที่
ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ งตั้ง ตามข้อ ๒ ข้ อ ๓ และข้ อ ๔ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อ ง การใช้อานาจ การดาเนิ น การ วิ ธี การปฏิบั ติหน้าที่ และคุณ สมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

