
หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมสงเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน  (๘)  ของขอ  ๒  ก.  ราชการบริหารสวนกลาง  แหงกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน  (๘)  ของขอ  ๓  ก.  ราชการบริหารสวนกลาง แหงกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ    :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  บัญญัติวา การแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี  กรม  หรือสวนราชการ
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม  ใหออกเปนกฎกระทรวง และใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ 
ไวในกฎกระทรวงดวย  และโดยท่ีไดมีการจัดตั้งกรมการขาว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เพ่ือทําหนาท่ี
รับผิดชอบดูแลเรื่องขาว  ครอบคลุมถึงการปรับปรุงพัฒนาการปลูกขาวใหผลผลิตตอพ้ืนท่ีและคุณภาพสูงขึ้น  
การพัฒนาพันธุ  การอนุรักษและคุมครองพันธุ  การผลิตเมล็ดพันธุ  การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน   
การสงเสริม  สนับสนุน  และเผยแพรองคความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา  การแปรรูปและการจัดการอ่ืน   ๆ 
เพ่ือเพ่ิมมูลคาขาว  รวมทั้งการตลาดและการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับขาว  โดยโอน
อํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานดานขาวของกรมสงเสริมการเกษตรไปเปนของสวนราชการกรมการขาว  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานดังกลาว  สมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการ
และอํานาจหนาท่ีสวนราชการของกรมสงเสริมการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
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