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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  พ.ศ.๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐   
ข้อ ๔ ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการ   

ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ทุกบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ทั่วราชอาณาจักร 

(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๒) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๔) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   

อธิบดีกรมการข้าว  อธิบดีกรมหม่อนไหม 
(๕) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  

รองอธิบดีกรมการข้าว  รองอธิบดีกรมหม่อนไหม 
(๖) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ  

ผู้อํานวยการกองคลัง  ผู้อํานวยการสํานักคุ้มครองพันธุ์พืช  ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ  ผู้อํานวยการสถาบัน  
วิจัยเกษตรวิศวกรรม  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร่  และพืชทดแทนพลังงาน  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยยาง  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนา  
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การอารักขาพืช  ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต  
ทางการเกษตร  ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  ๑ - ๘  สังกัดกรมวิชาการเกษตร 

(๗) นักวิชาการเกษตร  นักวิทยาศาสตร์  นักวิชาการโรคพืช  นักกีฏวิทยา  นิติกร  ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการข้ึนไป  และเจ้าพนักงานการเกษตร  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  สังกัดกรมวิชาการเกษตร 

(๘) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 

(๙) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว  ผู้อํานวยการสํานักเมล็ดพันธุ์ข้าว  ผู้อํานวยการ
สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการผลิตข้าว  สังกัดกรมการข้าว 

(๑๐) ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ  เขต  ๑ - ๕  ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ ฯ  นักวิชาการเกษตรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  เจ้าพนักงานการเกษตร  ตั้งแต่ระดับ
ชํานาญงานข้ึนไป  สังกัดกรมหม่อนไหม   

ข้อ ๕ ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  
มาตรา  ๓๙  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ทั่วราชอาณาจักร 

(๑) ผู้บังคับการปราบปราม  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
(๒) ผู้กํากับการ  ๑ - ๕  กองปราบปราม  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ 
ข้อ ๖ ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๓๙  

และมาตรา  ๓๙  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ .ศ .   ๒๕๑๘  เฉพาะในท้องที่ที่อ ยู่ใน 
ความรับผิดชอบของตน 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอําเภอ  และปลัดอําเภอ  ผู้เป็นหัวหน้า
ประจําก่ิงอําเภอ 

(๒) เกษตรอําเภอ  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
(๓) หัวหน้าศูนย์บริหารศัตรูพืช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป

สังกัดสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  และหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้าฝ่าย  นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช   
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์  กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้า  และฝ่ายพัฒนาการผลิต
และควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก  สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร 
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(๔) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  นิติกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  เจ้าพนักงาน
การเกษตร  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัด  สํานักงานเกษตรอําเภอ   
กรมส่งเสริมการเกษตร 

(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๑ - ๑๒  นักวิชาการเกษตร  เศรษฐกร  นักสํารวจที่ดิน  
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  เจ้าพนักงานการเกษตร  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  สังกัดสํานักงาน
พัฒนาที่ดิน  เขต  ๑ - ๑๒  กรมพัฒนาที่ดิน 

(๖) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธร  รองผู้กํากับการ  สถานีตํารวจภูธร  
สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ข้อ ๗ ผู้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  นักวิชาการโรคพืช  
นักกีฏวิทยา  นักวิทยาศาสตร์  นิติกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  และเจ้าพนักงานการเกษตร   
ตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  สังกัดกรมการข้าว  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๓๙  
และมาตรา  ๓๙  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ทั่วราชอาณาจักร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อํานวย  ปะติเส 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


