
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 แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๑ 
   

 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้แล้วนั้น 

 
บัดนี้ เห็นเป็นการสมควรแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติการควบคุม

การใช้มาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้ออกใช้บังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้ 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ข้าราชการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งดํารง

ตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และมีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
(๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืช 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์ 
(๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานรับรองมาตรฐาน 
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบงานรับรองมาตรฐาน 
 
ข้อ ๒  ให้ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และมีอํานาจ

หน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๓ (๑) (๓) (๔) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๑) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมหม่อนไหม 

(๒) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดีกรม
ประมง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมการข้าว รองอธิบดีกรมหม่อนไหม 

(๓) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร่ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยยาง ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๖๖ ง/หน้า ๖/๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



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 
 
 

อารักขาพืช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑ - ๘ ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ผู้อํานวยการสํานักวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร 

(๔)๒ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรกร ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร ผู้อํานวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตร ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๖ ในสังกัดกรมส่งเสริม
การเกษตร 

(๕) ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการด้านการประมง ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืด ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ผู้อํานวยการกอง
พัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา ผู้อํานวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา ในสังกัดกรมประมง 

(๖) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้อํานวยการ
สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ ผู้ อํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ผู้อํานวยการกองนิติการ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

(๗) ผู้อํานวยการสํานักเมล็ดพันธ์ุข้าว ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาข้าว 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการผลิตข้าว ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ในสังกัดกรมการข้าว 

(๘) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม ในสังกัด
กรมหม่อนไหม 

 
ข้อ ๓  ให้ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และมีอํานาจ

หน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๓ (๑) (๓) (๔) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 

(๑) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(๒) นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร 
(๓)๓ เกษตรจังหวัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ นักวิชาการ

เกษตรชํานาญการพิเศษ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
(๔) ประมงจังหวัด นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ในสังกัดกรมประมง 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๑ - ๙ นายสัตวแพทย์ชํานาญ

การพิเศษ สํานักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ ๑ - ๙ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
                                                 

๒ ข้อ ๒ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓ ข้อ ๓ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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 
 
 

(๖) นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ สํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ สํานักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

(๗) ปศุสัตว์จังหวัด นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ นักวิชาการสัตวบาลชํานาญ
การพิเศษ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

(๘)๔ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
พิเศษ ในสังกัดกรมการข้าว 

(๙) ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตที่ ๑ - ๕ นักวิชาการ
เกษตรชํานาญการพิเศษ ในสังกัดกรมหม่อนไหม 

 
ข้อ ๔  ให้ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และมีอํานาจ

หน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๓ (๑) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 
๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 

(๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(๒) นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเกษตร นักกีฏวิทยา นักวิชาการโรคพืช นักสัตว
วิทยา และนิติกรต้ังแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป เจ้าพนักงานการเกษตร ต้ังแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป 
ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร 

(๓) เกษตรอําเภอ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
(๔)๕ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนิติกร ต้ังแต่ระดับ

ปฏิบัติการขึ้นไป เจ้าพนักงานการเกษตร ต้ังแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป ในสังกัดกรมส่งเสริม
การเกษตร 

(๕) ประมงอําเภอ ในสังกัดกรมประมง 
(๖)๖ นักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร และนิติกร ต้ังแต่ระดับ

ปฏิบัติการขึ้นไป เจ้าพนักงานประมง ต้ังแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป ในสังกัดกรมประมง 
(๗) นายสัตวแพทย์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สํานักสุข

ศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๑-๙ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นักวิชาการสัตวบาล สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นักวิทยาศาสตร์ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นิติกร 
กองนิติการ ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

(๘) ปศุสัตว์อําเภอ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
(๙) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร นิติกร ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป ในสังกัดกรมการข้าว 

                                                 
๔ ข้อ ๓ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕ ข้อ ๔ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖ ข้อ ๔ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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) นักวิชาการเกษตร นิติกร ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกรมหม่อนไหม 
ทั้งนี้ ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับปฏิบัติการจะต้องปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณตภร/ผู้จัดทํา 
๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ 

 
 
 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน้า ๑๙/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 - ๗ - 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


