
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับการแบ่ง

ส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
ข้อ ๒  แต่งต้ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
(๒) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกักกันพืช 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ผู้อํานวยการสํานักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช และผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
(๕) นักวิชาการเกษตร ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตรตั้งแต่

ระดับ ๕ ขึ้นไป เจ้าพนักงานการเกษตร ต้ังแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป เจ้าหน้าที่การเกษตรตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้น
ไป สังกัดสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

(๖) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต้ังแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๕ 
เจ้าพนักงานธุรการตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ธุรการตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ต้ังแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป สังกัดสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

(๗) เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๕ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีต้ังแต่
ระดับ ๒ ขึ้นไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีต้ังแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป สังกัดสํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

(๘) นิติกร ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป สังกัดสํานักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร 
(๙) นักกีฏวิทยา นักวิชาการโรคพืช และนักวิชาการเกษตร ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 

สังกัดสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๐) เจ้าพนักงานการเกษตร ต้ังแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป และเจ้าหน้าที่การเกษตรตั้งแต่
ระดับ ๑ ขึ้นไป สังกัดกลุ่มวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

(๑๑) นักวิชาการเกษตร ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป เจ้าพนักงานการเกษตรตั้งแต่ระดับ ๕ 
ขึ้นไป และเจ้าหน้าที่การเกษตรระดับ ๕ สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สรอรรถ  กลิ่นประทุม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มณฑาทิพย์ พิมพ์ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
สุมลรัตน/์อรรถชัย แก้ไข 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
สุกัญญา/ผู้จัดทํา 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
 

พิมลกร/ปรับปรุง 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๓๒ ง/หน้า ๑/๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖ 


