
 หนา   ๖ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ลงวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินคาเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไวแลวนั้น 

บัดนี้  เห็นเปนการสมควรแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพิ่มเติม  เพื่อปฏิบัติการควบคุมการใช

มาตรฐานตาง ๆ  ที่ไดออกใชบังคับตามพระราชบัญญัติดังกลาว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  

แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  

มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  จึงออกประกาศไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหขาราชการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  ซ่ึงดํารงตําแหนง

ตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาที่  และมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๓  แหงพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินคาเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๑) ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 

(๒) ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานสุขอนามัยพืช 

(๓) ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานสุขอนามัยสัตว 

(๔) ผูเชี่ยวชาญดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

(๕) ผูเชี่ยวชาญดานพฒันาระบบงานรับรองมาตรฐาน 

(๖) ผูเชี่ยวชาญดานการตรวจประเมินระบบงานรับรองมาตรฐาน 

ขอ ๒ ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่  และมีอํานาจหนาที่

ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๓  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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(๑) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  อธิบดีกรมประมง  อธิบดี 

กรมปศุสัตว  อธิบดีกรมการขาว  อธิบดีกรมหมอนไหม 

(๒) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร   รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร   รองอธิบดี   

กรมประมง  รองอธิบดีกรมปศุสัตว  รองอธิบดีกรมการขาว  รองอธิบดีกรมหมอนไหม 

(๓) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน  ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยยาง  ผูอํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนา 

การอารักขาพืช  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ - ๘  ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต 

ทางการเกษตร  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช  ผูอํานวยการสํานักวิจัย

พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร 

(๔) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรกร  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริม

การเกษตร  ผูอํานวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ  ในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร 

(๕) ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานการประมง  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา

ประมงน้ําจืด  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา

ประมงทะเล  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง  ผูอํานวยการกองพัฒนา

อุตสาหกรรมสัตวน้ําผูอํานวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา  

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  ในสังกัดกรมประมง 

(๖) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  ผูอํานวยการ 

สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว  

ผูอํานวยการกองนิติการ  ในสังกัดกรมปศุสัตว 

(๗) ผูอํานวยการสํานักเมล็ดพันธุขาว  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาขาว  ผูอํานวยการ

สํานักสงเสริมการผลิตขาว  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว  ในสังกัดกรมการขาว 

(๘) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาหมอนไหม  ผูอํานวยการสํานักอนุรักษและตรวจสอบ

มาตรฐานหมอนไหม  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีหมอนไหมในสังกัด 

กรมหมอนไหม 
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ขอ ๓ ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่  และมีอํานาจหนาที่
ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๓  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตทองที่ที่อยูในความรับผิดชอบของตน 

(๑) เกษตรและสหกรณจังหวัด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัด  ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(๒) นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร 
(๓) เกษตรจังหวัด  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  ในสังกัดกรมสงเสริม

การเกษตร 
(๔) ประมงจังหวัด  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  ในสังกัดกรมประมง 
(๕) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่  ๑ - ๙  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ  

สํานักสุขศาสตรและสุขอนามัยที่  ๑ - ๙  ในสังกัดกรมปศุสัตว 

(๖) นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ  สํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ  สํานักตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว  ในสังกัดกรมปศุสัตว 

(๗) ปศสัุตวจังหวัด  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  ในสังกัดกรมปศุสัตว 

(๘) นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  ในสังกัดกรมการขาว 
(๙) ผูอํานวยการสํานักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ  เขตที่  ๑ - ๕  นักวิชาการเกษตร

ชํานาญการพิเศษ  ในสังกัดกรมหมอนไหม 

ขอ ๔ ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่  และมีอํานาจหนาที่

ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๓   (๑)  (๓)   และ  (๔)  แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตทองที่ที่อยูในความรับผิดชอบของตน 

(๑) นักวิเคราะหนโยบายและแผนตั้งแตระดับปฏิบัติการข้ึนไป   สํานักงานเกษตร 

และสหกรณจังหวัด  ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(๒) นักวิทยาศาสตร  นักวิชาการเกษตร  นักกีฏวิทยา  นักวิชาการโรคพืช  นักสัตววิทยา 

และนิติกรต้ังแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป  เจาพนักงานการเกษตร  ต้ังแตระดับชํานาญงานขึ้นไปในสังกัด

กรมวิชาการเกษตร 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๓) เกษตรอําเภอ  ในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร 
(๔) นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  เจาพนักงานการเกษตร  และนิติกรต้ังแตระดับ

ปฏิบัติการขึ้นไป  ในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร 
(๕) ประมงอําเภอ  ในสังกัดกรมประมง 
(๖) นักวิชาการประมง  เจาหนาที่บริหารงานประมง   นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร 

เจาพนักงานประมง  เจาหนาที่ประมง  และนิติกรต้ังแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ในสังกัดกรมประมง 
(๗) นายสัตวแพทย  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวสํานักสุขศาสตร

สัตวและสุขอนามัยที่  ๑-๙  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  นักวิชาการสัตวบาล  สํานักพัฒนาระบบ 
และรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  นักวิทยาศาสตร  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวนิติกร  
กองนิติการ  ต้ังแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ในสังกัดกรมปศุสัตว 

(๘) ปศุสัตวอําเภอ  ในสังกัดกรมปศุสัตว 
(๙) นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  นักวิชาการเกษตร  นิติกร  ต้ังแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป

ในสังกัดกรมการขาว 
(๑๐) นักวิชาการเกษตร  นิติกร  ต้ังแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ในสังกัดกรมหมอนไหม 
ทั้งนี้  ผูซ่ึงดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการจะตองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวมาแลว 

ไมนอยกวา  ๒  ป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ธีระ  วงศสมุทร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 


