
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 

 

 

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
ท่ี ๑๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต#งต้ังพนักงานเจ'าหน'าท่ีตามพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว#า “พนักงานเจ'าหน'าท่ี” ในมาตรา ๕ แห#ง
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว#าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ออกคําสั่งไว' 
ดังต#อไปนี้ 

 
ข'อ ๑  ให'ยกเลิก 
(๑) คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ท่ี ๕๘๒/๒๕๓๗ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๓๗ เรื่อง แต#งต้ังพนักงานเจ'าหน'าท่ีตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๒) คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ท่ี ๔๗๕/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๒ เรื่อง แต#งต้ังพนักงานเจ'าหน'าท่ีตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 
ข'อ ๒  ให'ข'าราชการผู'ดํารงตําแหน#งดังต#อไปนี้ เป@นพนักงานเจ'าหน'าท่ีตามพระราช

กําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑) กองทัพเรือ และศูนย�ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน�ของชาติทาง

ทะเล (ศรชล.) 
(๑.๑) ผู'บัญชาการทหารเรือ รองผู'บัญชาการทหารเรือ ผู'ช#วยผู'บัญชาการ

ทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ 
(๑.๒) ผู'บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู'บัญชาการทัพเรือภาค ผู'บัญชาการกองเรือ 

ผู'บังคับหมวดเรือ ผู'บังคับหมู#เรือ ผู'บังคับการเรือ ผู'ควบคุมเรือ 
(๑.๓) นายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร ท่ีได'รับคําสั่งแต#งต้ังจากผู'อํานวยการ ศรชล. 

ซ่ึงจัดต้ังโดยสภาความม่ันคงแห#งชาติ เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และวันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ให'ปฏิบัติหน'าท่ีใน ศรชล. ให'มี
อํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๗ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา 
๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ 

(๒) กระทรวงมหาดไทย 
(๒.๑) อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู'ตรวจราชการกรม 

ผู'เชี่ยวชาญด'านกฎหมาย ผู'อํานวยการส#วนกํากับและตรวจสอบ ผู'อํานวยการส#วนการสอบสวน
คดีอาญา เจ'าพนักงานปกครองและนิติกรระดับชํานาญการข้ึนไป ซ่ึงสังกัดสํานักการสอบสวนและนิติการ 
ให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ 

(๒.๒) รองผู'ว#าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด จ#าจังหวัด ปGองกันจังหวัด 
ปลัดอําเภอ ผู'เป@นหัวหน'าประจําก่ิงอําเภอ ปลัดอําเภอ ให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท'องท่ีรับผิดชอบ 

(๓) สํานักงานตํารวจแห#งชาติ 



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 

 

 

ข'าราชการตํารวจผู'มียศต้ังแต#ร'อยตํารวจตรี หรือผู'ดํารงตําแหน#งรองสารวัตรข้ึนไป 
ให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ 
ภายในเขตท'องท่ีรับผิดชอบ 

(๔) กรมเจ'าท#า 
(๔.๑) อธิบดีกรมเจ'าท#า รองอธิบดีกรมเจ'าท#า ผู'อํานวยการสํานักมาตรฐาน

ทะเบียนเรือ ผู'อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือ ผู'อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล'อมทางน้ํา 
ผู'อํานวยการสํานักกฎหมาย ผู'อํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ ให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ 

(๔.๒) ผู'อํานวยการสํานักงานเจ'าท#าภูมิภาค ผู'อํานวยการสํานักงานเจ'าท#า
ภูมิภาคสาขา เจ'าพนักงานตรวจท#า เจ'าพนักงานตรวจเรือ นักวิชาการขนส#ง เจ'าพนักงานขนส#ง ให'มี
อํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท'องท่ี
รับผิดชอบ 

(๕) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง 
(๕.๑) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง รองอธิบดีกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝJKง ผู'เชี่ยวชาญเฉพาะด'าน ผู'อํานวยการสํานัก ผู'อํานวยการสถาบัน ผู'อํานวยการ
สํานักงาน ผู'อํานวยการกอง เลขานุการกรม ผู'อํานวยการศูนย� ผู'อํานวยการส#วน ให'มีอํานาจหน'าท่ี
ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ 

(๕.๒) นักวิชาการประมง เจ'าพนักงานประมง นักวิชาการปNาไม' เจ'าพนักงานปNาไม' 
นิติกร นักจัดการงานท่ัวไป นักวิเคราะห�นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ 
นักประชาสัมพันธ� นักทรัพยากรบุคคล นายสัตวแพทย� นักเดินเรือ เจ'าพนักงานเดินเรือ นายช#าง
เครื่องกล เจ'าพนักงานสื่อสาร นายช#างไฟฟGา เจ'าพนักงานธุรการ เจ'าพนักงานการเงินและบัญชี ให'มี
อํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ 

(๖) กรมศุลกากร 
(๖.๑) อธิบดีกรมศุลกากร ท่ีปรึกษาด'านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี 

ท่ีปรึกษาด'านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ท่ีปรึกษาด'านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน�ทางศุลกากร 
รองอธิบดีกรมศุลกากร ผู'อํานวยการสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ ผู'อํานวยการสํานักงานศุลกากรท#าเรือ
กรุงเทพ ผู'อํานวยการสํานักงานตรวจสินค'าลาดกระบัง ผู'อํานวยการสํานักงานศุลกากรท#าเรือ
แหลมฉบัง ผู'อํานวยการสํานักงานตรวจสินค'าท#าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู'อํานวยการสํานักงานตรวจ
ของผู'โดยสารท#าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู'อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี ๑ ผู'อํานวยการ
สํานักงานศุลกากรภาคท่ี ๒ ผู'อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี ๓ ผู'อํานวยการสํานักงานศุลกากร
ภาคท่ี ๔ ผู'อํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม ผู'อํานวยการสํานักกฎหมาย ให'มีอํานาจหน'าท่ี
ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ 

(๖.๒) นักวิชาการศุลกากร เจ'าพนักงานศุลกากร นิติกร ศุลการักษ� นายเรือ 
ต'นกล ช#างเครื่องเรือ นายช#างเครื่องกล นายท'ายเรือกลชายทะเล ช#างเครื่องเรือกลชายทะเล 
นายท'ายเรือกลลําน้ํา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก เจ'าพนักงานเดินเรือ ซ่ึงสังกัดสํานักงาน
ศุลกากรท่ีมีการนําเข'าส#งออก และนําผ#านสินค'าสัตว�น้ําหรือผลิตภัณฑ�สัตว�น้ํา ให'มีอํานาจหน'าท่ี
ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ ภายในเขตท'องท่ีรับผิดชอบ 

(๗) สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 



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 

 

 

แรงงานจังหวัด ข'าราชการพลเรือนสามัญตําแหน#งประเภทวิชาการ ข'าราชการ
พลเรือนสามัญตําแหน#งประเภทท่ัวไปต้ังแต#ระดับชํานาญงานข้ึนไป ซ่ึงปฏิบัติงานอยู#หรือได'รับคําสั่งให'
ไปปฏิบัติหน'าท่ี ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด ให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ 
มาตรา ๑๐๕ ภายในเขตท'องท่ีรับผิดชอบ 

(๘) กรมสวัสดิการและคุ'มครองแรงงาน 
(๘.๑) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ'มครองแรงงาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและ

คุ'มครองแรงงาน ผู'ตรวจราชการกรม ผู'อํานวยการสํานักคุ'มครองแรงงาน ผู'เชี่ยวชาญเฉพาะด'าน
คุ'มครองแรงงาน ข'าราชการพลเรือนสามัญตําแหน#งประเภทวิชาการ ข'าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน#งประเภทท่ัวไปต้ังแต#ระดับชํานาญงานข้ึนไป ซ่ึงสังกัดราชการบริหารส#วนกลาง ให'มีอํานาจ
หน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ 

(๘.๒) สวัสดิการและคุ'มครองแรงงานจังหวัด ข'าราชการพลเรือนสามัญตําแหน#ง
ประเภทวิชาการ ข'าราชการพลเรือนสามัญตําแหน#งประเภทท่ัวไปต้ังแต#ระดับชํานาญงานข้ึนไป ซ่ึงสังกัด
ราชการบริหารส#วนกลางท่ีปฏิบัติงานอยู# ณ สํานักงานสวัสดิการและคุ'มครองแรงงานจังหวัด ให'มี
อํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ ภายในเขตท'องท่ีรับผิดชอบ 

(๙) กรมการจัดหางาน 
(๙.๑) อธิบดีกรมการจัดหางาน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู'ตรวจราชการกรม 

ผู'อํานวยการสํานักบริหารแรงงานต#างด'าว ผู'อํานวยการกองนิติการ ผู'เชี่ยวชาญเฉพาะด'านการ
จัดระบบแรงงานต#างด'าว นักวิชาการแรงงานท่ีปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร ให'มีอํานาจหน'าท่ี
ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ 

(๙.๒) จัดหางานจังหวัด นักวิชาการแรงงาน เจ'าพนักงานแรงงาน ให'มีอํานาจ
หน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ ภายในเขตท'องท่ีรับผิดชอบ 

(๑๐) กรมพัฒนาฝTมือแรงงาน 
นักวิชาการพัฒนาฝTมือแรงงาน ให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา 

๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ ภายในเขตท'องท่ีรับผิดชอบ 
(๑๑) สํานักงานประกันสังคม 
นักวิชาการแรงงาน ให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ 

มาตรา ๑๐๕ ภายในเขตท'องท่ีรับผิดชอบ 
 
ข'อ ๓๑  คําสั่งนี้ให'ใช'บังคับต้ังแต#วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป@นต'นไป 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว#าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล#ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖ ง/หน'า ๑๖/๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 

 

 

กัญฑรัตน�/ปริยานุช/จัดทํา 
๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


