
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 

เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งและการบริหารราชการใหม่ของรัฐ  จึงเป็นการสมควรปรับปรุง
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  4  แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  ๒๕๖4” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ลงวันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๔ ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ทุกบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ทั่วราชอาณาจักร   

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

อธิบดีกรมการข้าว  อธิบดีกรมหม่อนไหม  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๕) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  

รองอธิบดีกรมการข้าว  รองอธิบดีกรมหม่อนไหม   
(๖) เลขานุการกรม  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการ   

กองแผนงานและวิชาการ  ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  ผู้อ านวยการ 
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
และแปรรูปผลิตผลเกษตร  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ  ผู้อ านวยการสถาบัน  
วิจัยเกษตรวิศวกรรม  ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
ผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร  ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองพันธุพื์ช  ผู้อ านวยการส านักวจิยั
พัฒนาการอารักขาพืช  ผู้อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  ผู้อ านวยการส านักวิจัย 
และพัฒนาการเกษตร  เขตที่  1 - 8 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



(๗) นักวิชาการเกษตร  นักวิทยาศาสตร์  นักวิชาการโรคพืช  นักกีฏวิทยา  นิติกร  ตั้งแต ่
ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าพนักงานการเกษตร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึน้ไป  
สังกัดกรมวิชาการเกษตร 

(๘) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ที่  1 - 6  ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร   

(๙) ผู้อ านวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว  ผู้อ านวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว  ผู้อ านวยการกองวิจัย
และพัฒนาข้าว  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการผลิตข้าว  สังกัดกรมการข้าว   

ข้อ ๕ ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  44  
แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ทั่วราชอาณาจักร   

(1) ผู้บังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้ก ากับการ 
และรองผู้ก ากับการ  1 - 2  สารวัตรกองก ากับการ  1 - 2  กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(2) ผู้อ านวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  รองผู้อ านวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  
ผู้อ านวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ๑ - ๓  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ   
ของกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ข้อ ๖ ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  44  
แห่งพระราชบญัญัตปิุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  เฉพาะในเขตท้องที่ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของตน   

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  และปลัดอ าเภอ  ผู้เป็นหัวหน้า 
ประจ ากิ่งอ าเภอ   

(๒) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๓) เกษตรจังหวัด  เกษตรอ าเภอ  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร   
(๔) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  และนักวิชาการเกษตร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  

สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ท่ี  1 - 6  ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร   
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร   

(๕) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  เจ้าพนักงานการเกษตร  
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป  สังกัดส านักงานเกษตรจังหวัด  ส านักงานเกษตรอ าเภอ  กรมส่งเสริม
การเกษตร   

(๖) ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๑ - ๑๒  นักวิชาการเกษตร  เศรษฐกร  นักส ารวจทีด่นิ  
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  เจ้าพนักงานการเกษตร  ตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป  สังกัดส านักงานพัฒนาที่ดิน  
เขต  ๑ - ๑๒  สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน   

(๗) ผู้บั งคับการต ารวจภูธรจังหวัด   ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร   รองผู้ก ากับการ   
สถานีต ารวจภูธร  สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

(๘) ผู้อ านวยการส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ  เขต  ๑ - 6  ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



พระบรมราชินีนาถ  นักวิชาการเกษตรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  เจ้าพนักงานการเกษตร  ตั้งแต่ระดบั
ช านาญงานขึ้นไป  สังกัดกรมหม่อนไหม   

(๙) นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  นักวิชาการโรคพืช  นักกีฏวิทยา
นักวิทยาศาสตร์  นิติกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  และเจ้าพนักงานการเกษตร  ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติงานขึ้นไป  สังกัดกรมการข้าว 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

มนัญญา  ไทยเศรษฐ ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๔


