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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘
ขอ ๒ ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปน พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอั น ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ทุกบทบัญญัติ เกี่ยวกับอํานาจของพนักงานเจาหนา ที่
ทั่วราชอาณาจักร
(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(๒) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(๓) ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(๔) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดี
กรมการขาว
(๕) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร รองอธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดิน รองอธิบดีกรมการขาว ผูอํานวยการสถาบันวิจัยหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(๖) เลขานุการกรม ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ
ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองคุม ครองพันธุพืช ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ ผูอํานวยการ
สถาบั น วิ จั ย เกษตรวิ ศ วกรรม ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย พื ช ไร ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย พื ช สวน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง ผูอํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ผูอํานวยการสํานักวิจัย
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พัฒนาการอารักขาพืช ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนา
ปจจัยการผลิตทางการเกษตร ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
ผลิตผลการเกษตร ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร สังกัดกรมวิชาการเกษตร
(๗) นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร นักวิชาการโรคพืช นักกีฏวิทยา นิติกร ตั้งแตระดับ
๓ ขึ้ น ไป เจ าหน าที่ บ ริห ารงานการเกษตร เจา หนา ที่ บริ ห ารงานทั่ วไป ตั้ งแต ระดั บ ๕ ขึ้น ไป
เจาพนักงานการเกษตรและเจาหนาที่การเกษตร ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป สังกัดกรมวิชาการเกษตร
(๘) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพสินคา
เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
(๙) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว ผูอํานวยการสํานักเมล็ดพันธุขาว ผูอํานวยการ
สํานักวิจัยและพัฒนาขาว ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการผลิตขาว กรมการขาว
(๑๐) นักวิช าการเกษตร เจาพนั กงานการเกษตร ตั้ งแตร ะดับ ๓ ขึ้น ไป สัง กัดกลุ ม วิจั ย
และพัฒนาหมอนไหม กลุมเศรษฐกิจและการตลาด กลุมสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี กลุมอนุรักษ
และคุมครองหมอนไหม สถาบัน วิจัยหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ขอ ๓ ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๕๔
แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั่วราชอาณาจักร
(๑) ผูบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ผูกํากับการ ๑ - ๕ กองปราบปราม กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
ขอ ๔ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓
มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเรื่อ งเกี่ย วกับ การอนุ ญาต การต อ อายุ ใ บอนุ ญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เพื่อการคาปลีกวัตถุอันตรายที่เปนผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปสําหรับจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค เฉพาะในเขตทองที่ที่อยูในความรับผิดชอบของตน
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ขอ ๕ ใหรองผูวาราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่
ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขต
ทองที่ที่อยูในความรับผิดชอบของตน
ขอ ๖ ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๕๔
แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตทองที่ที่อยูในความรับผิดชอบของตน
(๑) นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
(๒) หัวหนาศูน ยบริหารศัตรูพืช นักวิช าการสงเสริมการเกษตร ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้น ไป
สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และหัวหนากลุม งาน หัวหนาฝาย นักวิช าการสงเสริม
การเกษตร ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป สังกัดกลุมงานสงเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช กลุมงาน
สงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย กลุมงานสงเสริมมาตรฐานสินคา และฝายพัฒนาการผลิตและควบคุม
ศัตรูผักผลไมเพื่อการสงออก สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
(๓) เกษตรอําเภอ และเกษตรกิ่งอําเภอ สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร
(๔) นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป สังกัด
สํา นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สํ า นัก งานเกษตรอํ าเภอ และสํ า นัก งานเกษตรกิ่ง อํ า เภอ กรมส ง เสริ ม
การเกษตร
(๕) นักวิช าการเกษตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร นักวิชาการโรคพืช นักกีฏวิทยา
เจาพนักงานการเกษตร ตั้ งแต ระดั บ ๓ ขึ้น ไป สั งกัด สํานั กผลิ ตภัณ ฑขาว สํ านัก เมล็ ดพัน ธุขา ว
สํานักวิจัยและพัฒนาขาว และสํานักสงเสริมผลิตภัณฑขาว กรมการขาว
(๖) ผูอํานวยการสํานักงานหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทุกภาค ผูอํานวยการศูนย นักวิชาการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร ตั้งแตระดับ ๓
ขึ้นไป สถาบันวิจัยหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(๗) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ - ๑๒ นักวิชาการเกษตร เศรษฐกร นักสํารวจ
ที่ดิน เจาพนักงานการเกษตร เจาหนาที่การเกษตร ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร ตั้งแตระดับ ๖ ขึ้นไป สังกัดสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ - ๑๒ กรม
พัฒนาที่ดิน
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(๘) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอ ผูกํากับการสถานี
ตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ รองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอ และรองผูกํากับการหัวหนาสถานี
ตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ธีระ สูตะบุตร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

