
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  แตง่ตัง้พนักงานเจ้าหนา้ทีต่ามพระราชบญัญัตวิตัถุอนัตราย  พ.ศ.  2535 

ที่กรมวิชาการเกษตรรบัผดิชอบ  พ.ศ.  2565 

 
 

เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งและการบริหารราชการใหม่ของรัฐ  จึงเป็นการสมควร
ปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๔ ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิ  

วัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ทุกบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ทั่วราชอาณาจักร 

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

อธิบดีกรมการข้าว  อธิบดีกรมหม่อนไหม  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(๕) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  

รองอธิบดีกรมการข้าว  รองอธิบดีกรมหม่อนไหม  รองอธิบดีกรมประมง  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์   
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(๖) เลขานุการกรม  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการ   
กองแผนงานและวิชาการ  ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  ผู้อ านวยการ 
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยพืชสวน  ผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  
ผู้อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  ผู้อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  
ผู้อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่  1 - 8  สังกัดกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



(๗) นักวิชาการเกษตร  นักวิทยาศาสตร์  นักวิชาการโรคพืช  นักกีฏวิทยา  นิติกร  ตั้งแต่ระดบั
ปฏิบัติการขึ้นไป  และเจ้าพนักงานการเกษตร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป  สังกัดกรมวิชาการเกษตร 

(๘) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่   ๑ - ๖  ผู้อ านวยการส านัก
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 

(9) ผู้อ านวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว  ผู้อ านวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว  ผู้อ านวยการกอง
วิจัยและพัฒนาข้าว  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการผลิตข้าว  กรมการข้าว 

(10) นักวิชาการเกษตรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  เจ้าพนักงานการเกษตรตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติงานขึ้นไป  สังกัดกรมหม่อนไหม 

ข้อ ๕ ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  ๕๔   
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ทั่วราชอาณาจักร 

(๑) ผู้บังคับการ  รองผู้บังคับการ  ผู้ก ากับการ  รองผู้ก ากับการ  สารวัตร  และรองสารวัตร
กองก ากับการ  กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  กองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง  สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๒) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผู้อ านวยการ  และรองผู้อ านวยการ  กองคดีคุ้มครอง
ผู้บริโภค  ผู้อ านวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  
กองคุ้มครองผู้บริโภค  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ข้อ ๖ ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  ๕๔  
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เฉพาะในท้องที่ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของตน 

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

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

(๓) นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการประมง  นายสัตวแพทย์ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป   
และเจ้าพนักงาน  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป  สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน  กรมการข้าว  กรมหม่อนไหม  
กรมประมง  และกรมปศุสัตว์ 

(๔) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร  และรองผู้ก ากับการสืบสวน
สอบสวนสถานีต ารวจภูธร  สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕


