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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒ ให้กรมวิชาการเกษตร  มีภารกิจเก่ียวกับพืช  โดยศึกษา  วิจัยและพัฒนาพืช  เคร่ืองจักรกล
การเกษตร  และปัจจัยการผลิต  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ  เอกชน  และเกษตรกร  
บริการวิเคราะห์  ทดสอบ  ตรวจสอบ  รับรองมาตรฐานสินค้าพืช  รวมทั้งให้คําแนะนําเก่ียวกับดิน  น้ํา  ปุ๋ย  
พืช  วัสดุการเกษตร  ผลผลิต  และผลิตภัณฑ์พืช  เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชเพื่อพัฒนาผลผลิตพืช
ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล  และเพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตร 
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช  กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย  กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช  
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิจัย  และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่าง  ๆ  ที่เก่ียวกับพืช 
(๓) ให้บริการด้านการวิเคราะห์  ทดสอบ  ตรวจสอบ  และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  และให้

คําแนะนําเก่ียวกับเร่ืองดิน  น้ํา  ปุ๋ย  พืช  วัสดุการเกษตร  ผลผลิต  และผลิตภัณฑ์พืช  การบริการ
ส่งออกสินค้าเกษตร  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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(๔) ให้บริการวิชาการ  ข้อมูลข่าวสาร  และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองแผนงานและวิชาการ 
(๕) กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
(๖) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
(๗) กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
(๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๙) สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

(๑๐) สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
(๑๑) สถาบันวิจัยพืชสวน 
(๑๒) สถาบันวิจัยยาง 
(๑๓) สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(๑๔) สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช 
(๑๕) สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
(๑๖) สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(๑๗) - (๒๔)  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  ๑ - ๘ 
ข้อ ๔ ในกรมวิชาการเกษตร  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมวิชาการเกษตร  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม   
(๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม 
(๔) ประสานราชการของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับ

ความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัยและการพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองคลัง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี  

และยานพาหนะของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองแผนงานและวิชาการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย

และแผนแม่บทของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
(๒) จัดทําทะเบียนโครงการวิจัยและทะเบียนวิจัยของกรม  และรวบรวมผลงานวิจัย 
(๓) ศึกษา  ออกแบบ  และพัฒนาเทคนิคทางสถิติในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรม 
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(๔) ติดต่อและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการเกษตร 

(๕) ดําเนินงานตามโครงการพิเศษต่าง ๆ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าพืช

และผลิตภัณฑ์   
(๒) ให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ 
(๓) ให้บริการรับรองระบบการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์ 
(๔) ประสานงานและเจรจาแก้ไขปัญหาการจัดทําข้อตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ 
(๕) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตรที่เก่ียวกับดิน  น้ํา  ปุ๋ย  วัตถุมีพิษ

การเกษตร  วัสดุการเกษตร  วัตถุเคมีการเกษตร  และอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๒) ให้บริการการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ให้คําแนะนํา  และรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

เก่ียวกับดิน  น้ํา  ปุ๋ย  พืช  วัตถุมีพิษการเกษตร  วัสดุการเกษตร  วัตถุเคมีการเกษตร  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๓) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองวิจัยและพฒันาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  มีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  การแปรรูปผลิตผลเกษตร  

และสารสกัดจากธรรมชาติ  เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ  ตลอดจนบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร 
(๒) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) จัดระบบฐานข้อมูล  บริหาร  และจัดการระบบข้อมูลทางวิชาการด้านพืชและเคร่ืองจักรกล
การเกษตร   

(๒) พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(๓) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  หลักเกณฑ์  และระเบียบวิธีทางสถิติเพื่อจัดทําข้อมูล 
(๔) รวบรวมและจัดระบบในการให้บริการองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน   

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๕) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลการเตือนภัยและการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

และศัตรูพืช 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลที่ใช้ในการเกษตร 
(๒) บริการงานช่างแก่หน่วยงานต่าง  ๆ  ในกรม 
(๓) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยด้านการผลิต  ด้านมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ  ตลอดจน 

ด้านเศรษฐกิจพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานแบบครบวงจร 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ 
(๓) วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการผลิตพันธุ์พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน   
(๔) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๕)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ สถาบันวิจัยพืชสวน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยด้านการผลิต  ด้านมาตรฐานการผลิตและคุณภาพและ 

ด้านเศรษฐกิจพืชสวน 
(๒) วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการผลิตพันธุ์พืชสวน 
(๓) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ สถาบันวิจัยยาง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยด้านการผลิต  ด้านอุตสาหกรรม  ด้านมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ  
และด้านเศรษฐกิจยาง 

(๒) วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการผลิตพันธุ์ยาง   
(๓) ควบคุมการผลิต  การค้า  การส่งออก  และการนําเข้ายางตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง 
(๔) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๘ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการนําเข้า  ส่งออก  และการเคลื่อนย้ายพืชตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช 
(๒) ควบคุมการผลิตและการจําหน่ายพันธุ์พืชตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช 
(๓) ควบคุมการผลิตและการจําหน่ายปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย 
(๔) ควบคุมการผลิตและการจําหน่ายวัตถุมีพิษตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๕) ให้บริการการนําเข้าและการส่งออกสินค้าพืช   
(๖) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๙ สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิจัย  และดําเนินการคุ้มครองพันธุ์พืชเพื่อสิทธิประโยชน์และความเป็นเจ้าของพันธุ์พืช

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
(๒) ศึกษา  วิจัย  และดําเนินการคุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับ

การค้าพืชและพันธุกรรมพืช  รวมทั้งศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการอนุรักษ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 
(๓) ศึกษา  วิจัย  สํารวจ  รวบรวม  วิเคราะห์  ตรวจสอบ  และจําแนกด้านพฤกษศาสตร์  

และอนุกรมวิธานพืช 
(๔) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  สํารวจ  และรวบรวมเก่ียวกับแมลง  สัตว์ศัตรูพืช  โรคพืช  วัชพืช  

รวมทั้งวิธีป้องกันและกําจัดที่เหมาะสม 
(๒) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๑ สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  วิเคราะห์  ตรวจสอบ  และรับรองพืชหรือผลิตภัณฑ์พืชคงรูป 

ที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพ 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยและพัฒนาการเก็บเชื้อพันธุ์พืชและรวบรวมอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืช 

ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช 
(๔) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๒ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  ๑ - ๘  มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนงานและโครงการวิจัยและพัฒนาพืช 
(๒) ศึกษา  วิจัยและพัฒนาพืช  รวมทั้งทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
(๓) ให้บริการวิเคราะห์  ทดสอบ  ตรวจสอบ  และรับรองดิน  น้ํา  พืช  ปุ๋ย  สารเคมีการเกษตร  

ผลิตผล  ผลิตภัณฑ์พืช  และมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(๔) ควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ 
(๕) เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่น

ที่เก่ียวข้อง 
(๖) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่  เกษตรกร  เอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ปีติพงศ์  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


