
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  2518 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  2518  พ.ศ.  2557  ลงวันที่  6  มกราคม  พ.ศ.  2558   
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  2518  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  2518  พ.ศ.  2557  ลงวันที่  6  มกราคม  พ.ศ.  2558 
ข้อ 4 ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการ   

ตามพระราชบัญญัติพันธุ์ พืช  พ.ศ.  2518  ทุกบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ทั่วราชอาณาจักร 

(1) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(2) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(4) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   

อธิบดีกรมการข้าว  อธิบดีกรมหม่อนไหม  อธิบดีกรมป่าไม้ 
(5) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  

รองอธิบดีกรมการข้าว  รองอธิบดีกรมหม่อนไหม  รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
(6) เลขานุการกรม  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการ  

กองแผนงานและวิชาการ  ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  ผู้อ านวยการกองวิจัย
พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลิตผลเกษตร  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
เกษตรวิศวกรรม  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน  
ผู้อ านวยการกองการยาง  ผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  ผู้อ านวยการส านักคุ้มครอง
พันธุ์พืช  ผู้อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  ผู้อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  1 - 8  สังกัดกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๓



(7) นักวิชาการเกษตร  นักวิทยาศาสตร ์ นักวิชาการโรคพืช  นักกีฏวิทยา  นิติกร  ตั้งแต่ระดบั
ปฏิบัติการขึ้นไป  และเจ้าพนักงานการเกษตร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป  สังกัดกรมวิชาการเกษตร 

(8) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  1  - 6  ผู้อ านวยการ 
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 

(9) ผู้อ านวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์  ผู้อ านวยการกองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าว  ผู้อ านวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว  ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว  ผู้อ านวยการ  
ส านักส่งเสริมการผลิตข้าว  และผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  สังกัดกรมการข้าว 

(10) ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม  ผู้อ านวยการส านักอนุรักษ์และตรวจสอบ
มาตรฐานหม่อนไหม  ผู้อ านวยการส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  เขต  1 - 5  สังกัดกรมหม่อนไหม 

ข้อ 5 ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้ าที่ตามมาตรา  39  
มาตรา  39  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  2518  ทั่วราชอาณาจักร 

(1) ผู้บังคับการ  รองผู้บังคับการ  ผู้ก ากับการ  รองผู้ก ากับการ  สารวัตร  และรองสารวัตร  
กองก ากับการ  1 - 2  กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ บริโภค  
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(2) อธิบดี  ผู้อ านวยการ  และรองผู้อ านวยการ  กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อ านวยการส่วน
คดีคุ้มครองผู้บริโภค  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  กองคุ้มครองผู้บริโภค   
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

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

ข้อ 6 ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  39  
มาตรา  39  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  2518  เฉพาะในท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 

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

(2) เกษตรจังหวัด  เกษตรอ าเภอ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  นิติกร  ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไป  และเจ้าพนักงานการเกษตร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัตงิานขึน้ไป  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 

(3) ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  1 - 12  นักวิชาการเกษตร  เศรษฐกร  นักส ารวจทีด่นิ  
ตั้งแต่ระดบัปฏิบัตกิารขึ้นไป  และเจ้าพนกังานการเกษตร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป  สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน 

(4) นักวิชาการเกษตร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัตกิารขึ้นไป  และเจ้าพนักงานการเกษตร  ตั้งแต่ระดบั
ปฏิบัติงานขึ้นไป  สังกัดกรมหม่อนไหม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๓



(5) ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  1 - 13  นักวิชาการป่าไม้  นักวิทยาศาสตร์   
นิติกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  และเจ้าพนักงานป่าไม้  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป  สังกัดกรมป่าไม้ 

(6) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร  และรองผู้ก ากับการสืบสวนสอบสวน 
สถานีต ารวจภูธร  สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

มนัญญา  ไทยเศรษฐ ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบตัิราชการแทน   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๓


