
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
เรื่อง แต�งต้ังพนักงานเจ#าหน#าท่ีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ท่ีกรมประมงมีอํานาจหน#าท่ีรับผิดชอบ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม แห�งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ออกประกาศไว# ดังต�อไปนี้ 
 
ข#อ ๑  ให#ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๒ เรื่อง แต�งต้ังพนักงานเจ#าหน#าท่ีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีกรมประมงมี
อํานาจหน#าท่ีรับผิดชอบ 

 
ข#อ ๒  ให#ข#าราชการในสังกัดกรมประมงผู#ดํารงตําแหน�งดังต�อไปนี้ เป8นพนักงาน

เจ#าหน#าท่ีมีอํานาจหน#าท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก#ไข
เพ่ิมเติม ตลอดเขตท#องท่ีทุกจังหวัด 

(๑) อธิบดีกรมประมง 
(๒) รองอธิบดีกรมประมง 
(๓) ผู#เชี่ยวชาญ 
(๔) ผู#ตรวจราชการกรม 
(๕) ผู#อํานวยการกอง หรือเทียบเท�า 
(๖) หัวหน#ากลุ�มควบคุมการนําเข#าส�งออกสัตว�น้ําและป?จจัยการผลิต กองควบคุม

การค#าสัตว�น้ําและป?จจัยการผลิต 
 
ข#อ ๓  ให#ข#าราชการในสังกัดกรมประมงผู#ดํารงตําแหน�งดังต�อไปนี้ ซ่ึงสังกัดราชการ

บริหารส�วนกลาง กรมประมง เป8นพนักงานเจ#าหน#าท่ี มีอํานาจหน#าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๕๒ 
มาตรา ๕๒/๑ และมาตรา ๕๔ แห�งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม 
ตลอดเขตท#องท่ีทุกจังหวัด 

(๑) นักวิชาการประมง 
(๒) นักวิชาการผลิตภัณฑ�อาหาร 
(๓) เจ#าพนักงานประมง 
(๔) นิติกร 
ท้ังนี้ ผู#ดํารงตําแหน�งนักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ�อาหาร นิติกร ระดับ

ปฏิบัติการ เจ#าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงาน ไม�มีอํานาจตามมาตรา ๕๔ (๔) 
 
ข#อ ๔  ให#ข#าราชการในสังกัดกรมประมงผู#ดํารงตําแหน�งดังต�อไปนี้ ซ่ึงสังกัดราชการ

บริหารส�วนภูมิภาค กรมประมง เป8นพนักงานเจ#าหน#าท่ี มีอํานาจหน#าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๕๒ 
มาตรา ๕๒/๑ และมาตรา ๕๔ แห�งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม 
ภายในเขตท#องท่ีรับผิดชอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ประมงจังหวัด 
(๒) ประมงอําเภอ 
(๓) นักวิชาการประมง 
(๔) เจ#าพนักงานประมง 
ท้ังนี้ ผู#ดํารงตําแหน�งนักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการ เจ#าพนักงานประมง ระดับ

ปฏิบัติงานและระดับชํานาญงาน ไม�มีอํานาจตามมาตรา ๕๔ (๔) 
 
ข#อ ๕  ให#ข#าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู#ดํารงตําแหน�งดังต�อไปนี้ 

เป8นพนักงานเจ#าหน#าท่ี มีอํานาจหน#าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๒/๑ และมาตรา ๕๔ 
แห�งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม ภายในเขตท#องท่ีรับผิดชอบ 

(๑) ผู#ว�าราชการจังหวัด 
(๒) นายอําเภอ 
(๓) ปลัดอําเภอผู#เป8นหัวหน#าประจําก่ิงอําเภอ 
 
ข#อ ๖๑  ประกาศนี้ให#ใช#บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต#นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๙ ง/หน#า ๑๒/๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ปุณิกา/ปริยานุช/จัดทํา 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


