
 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

 

 

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๕   แหงพระราชบัญญั ติพันธุพืช   พ .ศ .   ๒๕๑๘  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  

ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๔๖ 

ขอ ๒ ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติพันธุพืช  พ.ศ .  ๒๕๑๘   ทุกบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ 

ทั่วราชอาณาจักร 

(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(๒) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(๓) ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(๔) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

อธิบดีกรมการขาว   

(๕) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

รองอธิบดีกรมการขาว  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจา 

สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ   

(๖) เลขานุการกรม  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ  

ผูอํานวยการกองคลัง  ผูอํานวยการกองคุมครองพันธุพืช  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ  ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน  

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง  ผูอํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  ผูอํานวยการสํานักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช  ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนา  

ปจจัยการผลิตทางการเกษตร  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป

ผลิตผลเกษตร  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  สังกัดกรมวิชาการเกษตร 
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(๗) นักวิชาการเกษตร  นักวิทยาศาสตร  นักวิชาการโรคพืช  นักกีฏวิทยา  นิติกร  ต้ังแต
ระดับ  ๓  ข้ึนไป  เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ต้ังแตระดับ  ๕  ข้ึนไป   
เจาพนักงานการเกษตรและเจาหนาที่การเกษตร  ต้ังแตระดับ  ๓  ข้ึนไป  สังกัดกรมวิชาการเกษตร   

(๘) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร 

(๙) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว  ผูอํานวยการสํานักเมล็ดพันธุขาว  ผูอํานวยการ
สํานักวิจัยและพัฒนาขาว  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการผลิตขาว  กรมการขาว 

(๑๐) นักวิชาการเกษตร  เจาพนักงานการเกษตร  ต้ังแตระดับ  ๓  ข้ึนไป  สังกัดกลุมวิจัยและ
พัฒนาหมอนไหม  กลุมเศรษฐกิจและการตลาด  กลุมสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี  กลุมอนุรักษ  
และคุมครองหมอนไหม  สถาบันวิจัยหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

ขอ ๓ ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๒๘  
มาตรา  ๓๙  ทวิ  มาตรา  ๓๙  ตรี  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ทั่วราชอาณาจักร 

(๑) ผูบังคับการปราบปราม  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(๒) ผูกํากับการ  ๑ - ๕  กองปราบปราม  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 
ขอ ๔ ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๓๙  

และมาตรา  ๓๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  เฉพาะในทองที่ที่อยูในความ
รับผิดชอบของตน 

(๑) ผูวาราชการจังหวัด  รองผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ  และปลัดอําเภอ  ผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ 

(๒) เกษตรอําเภอ  และเกษตรกิ่งอําเภอ  สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร 
(๓) หัวหนาศูนยบริหารศัตรูพืช  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  ต้ังแตระดับ  ๓  ข้ึนไป  

สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  และหัวหนากลุมงาน  หัวหนาฝาย  นักวิชาการสงเสริม
การเกษตร  ต้ังแตระดับ  ๓  ข้ึนไป  สังกัดกลุมงานสงเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช  กลุมงาน
สงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย  กลุมงานสงเสริมมาตรฐานสินคา  และฝายพัฒนาการผลิตและควบคุม
ศัตรูผักผลไมเพื่อการสงออก  สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร 
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(๔) นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  เจาพนักงานการเกษตร  ต้ังแตระดับ  ๓  ข้ึนไป  สังกัด
สํานักงานเกษตรจังหวัด  สํานักงานเกษตรอําเภอ  และสํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ  กรมสงเสริม
การเกษตร 

(๕) นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  นักวิชาการโรคพืช  นักกีฏวิทยา   
เจาพนักงานการเกษตร  ต้ังแตระดับ  ๓  ข้ึนไป  สังกัดสํานักผลิตภัณฑขาว  สํานักเมล็ดพันธุขาว
สํานักวิจัยและพัฒนาขาว  และสํานักสงเสริมผลิตภัณฑขาว  กรมการขาว 

(๖) ผูอํานวยการสํานักงานหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ  ทุกภาค  ผูอํานวยการศูนย  นักวิชาการเกษตร  เจาพนักงานการเกษตร  ต้ังแตระดับ  ๓  
ข้ึนไป  สถาบันวิจัยหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

(๗) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๑ - ๑๒  นักวิชาการเกษตร  เศรษฐกร  นักสํารวจ
ที่ดิน  เจาพนกังานการเกษตร  เจาหนาที่การเกษตร  ต้ังแตระดับ  ๓  ข้ึนไป  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร  ต้ังแตระดับ  ๖  ข้ึนไป  สังกัดสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๑ - ๑๒   
กรมพัฒนาที่ดิน 

(๘) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอ  ผูกํากับการสถานี
ตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ  รองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอ  และรองผูกํากับการหัวหนาสถานี
ตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ  สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ธีระ  สูตะบุตร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 


