
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตัิการ 

ตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๔๕   
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เ พ่ือปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เ พ่ือปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข   ส านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา 
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์  

ด้านสาธารณสุข  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๘) ผู้ เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาและการใช้ยา   ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
(๙) ผู้ เชี่ ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข   

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๐) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(๑๑) ผู้ เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบก ากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด   ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

(๑๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบน าเข้า - ส่งออก  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

(๑๓) ผู้อ านวยการส านักยา  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๔) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 

และท้องถิ่น  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๕) ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๖) ผู้อ านวยการส านักด่านอาหารและยา  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ข้อ ๔ ให้ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยยา  โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  ๘๑ 

(1) เภสัชกร  ส านักยา  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

(2) เภสัชกร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   ในเขตจังหวัดที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแล   
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนั้น   
เฉพาะยาแผนโบราณที่เป็นต ารับยาสมุนไพรเดี่ยว  ได้แก่  ขมิ้นชัน  ฟ้าทะลายโจร  มะระขี้นก  ขิง 
และชุมเห็ดเทศ  และที่เป็นยาสามัญประจ าบา้นที่มีชื่อ  ส่วนประกอบ  วิธีท าสรรพคุณ  ขนาดรับประทาน  
ค าเตือน  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ 

ข้อ ๕ ให้บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย
ว่าด้วยยา  เฉพาะในเขตจังหวัด/อ าเภอที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ   
โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  ๙๑  ยกเว้น  (๔)  ของมาตรา  ๙๑ 

(1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
(3) สาธารณสุขนิเทศก์ 
(4) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(5) นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(6) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
(7) เภสัชกร  นักวิชาการอาหารและยา  นักวิชาการสาธารณสุข  และนิติกรส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  ตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(8) เภสัชกร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(9) เภสัชกร  ต าแหน่งส าหรับงานในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น   

(10) นิติกร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(11) สาธารณสุขอ าเภอ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  หัวหน้าสถานี 

อนามัยเฉลิมพระเกียรติ   
(12) นักวิชาการสาธารณสุขในสังกัดของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล  และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากสาธารณสุขอ าเภอนั้น 
ข้อ ๖ ให้บุคคลในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งด ารงต าแหน่ง

ต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัตกิารตามกฎหมายวา่ด้วยยา  โดยมีอ านาจหน้าที่เฉพาะในสว่นที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่าง  หรือน าตัวอย่างไปเพื่อตรวจวิเคราะห์ 

(1) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(2) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(3) ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 
(4) ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 
(5) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(6) เภสัชกร  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย ์ ส านักยาและวัตถุเสพติด  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองขึ้นไป 
(7) เภสัชกร  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย ์ สถาบันชีววัตถุ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองขึ้นไป 
(8) เภสัชกร  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย ์ สถาบันวิจัยสมุนไพร  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองขึ้นไป 
(9) เภสัชกร  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองขึ้นไป 
ข้อ ๗ ให้บุคคลในสังกัดกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา  โดยมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  ๙๑  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา  เภสัชเคมีภัณฑ์  และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่มุ่งหมาย 
ใช้กับสัตว์ 

(1) อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(2) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(3) ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์   ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 

สินค้าปศุสัตว์  กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  กองสารวัตรและกักกัน  ส านักควบคุม  ป้องกัน  และบ าบัด  

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



โรคสัตว์  ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย ์

(4) นายสัตวแพทย์  สัตวแพทย์  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์   ส านักพัฒนาระบบ 
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  กองสารวัตรและกักกัน  ส านักควบคุม  
ป้องกัน  และบ าบัดโรคสัตว์  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์  ตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองขึ้นไป   

(5) นักวิชาการสัตวบาล  กองควบคุมอาหารและยาสัตว์   ตามที่ได้รับมอบหมายจาก   
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองขึ้นไป 

(6) นักวิทยาศาสตร์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหนง่
ผู้อ านวยการกองขึ้นไป 

(7) ปศุสัตว์เขต  นายสตัวแพทย์  สัตวแพทย์  ส านักงานปศุสัตว์เขต 
(8) ปศุสัตว์จังหวัด  นายสัตวแพทย์  สัตวแพทย์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(9) ปศุสัตว์อ าเภอ  นายสัตวแพทย์  สัตวแพทย์  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

(10) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร  นายสัตวแพทย์  สัตวแพทย์  ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(11) ปศุสัตว์พ้ืนที่  ๑ - ๑๔  นายสัตวแพทย์  สัตวแพทย์  ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่  ๑ - ๑๔  ในสังกัด

ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(12) หัวหน้าด่าน  นายสัตวแพทย์  สัตวแพทย์  ด่านกักกันสัตว์ 
(13) เภสัชกร  นิติกร  สารวัตร  กรมปศุสัตว์  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองขึ้นไป 
ข้อ ๘ ให้บุคคลในสังกัดกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งด ารงต าแหนง่ตอ่ไปนี้  

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา  โดยมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  ๙๑  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา  เภสัชเคมีภัณฑ์  และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่มุ่งหมาย 
ใช้กับสัตว์ 

(๑) อธิบดีกรมประมง 
(๒) รองอธิบดีกรมประมง 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ า  และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ า 
(๔) ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต  กองบริหารจัดการทรัพยากร 

และก าหนดมาตรการ  กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง  กองวิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า  
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กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า  กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐาน 
เพ่ือการสืบค้น  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  และกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 

(๕) นักวิชาการประมง  เจ้าพนักงานประมง  สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการ
ผลิต  กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการ
ประมง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า  กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า  กองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้ าประมงและหลักฐานเ พ่ือการสืบค้น   กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง   
และกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองขึ้นไป 

(๖) นายสัตวแพทย์  สังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองขึ้นไป 

(๗) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารสังกัดกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพ่ือการสืบค้น  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  และกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองขึ้นไป 

(๘) ประมงพื้นที่  ประมงจังหวัด  ประมงอ าเภอ   
(๙) นักวิชาการประมง  เจ้าพนักงานประมง  ประจ าส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

ส านักงานประมงจังหวัด  ส านักงานประมงอ าเภอ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น 
ข้อ ๙ ให้บุคคลในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ซึ่งด ารงต าแหน่ง

ต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา  โดยมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  ๗๙  
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสรรพคุณและความปลอดภัย   ของต ารับยาแผนโบราณ 
ตามรายการที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

(๑) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(๒) รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(๓) ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย   
(๔) นายแพทย์  เภสัชกร  แพทย์แผนไทย  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองขึ้นไป 
(๕) นักวิชาการสาธารณสุขระดับช านาญการขึ้นไป  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองขึ้นไป   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๐ การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๙๑  แห่งกฎหมายว่าด้วยยาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการ  ระดับช านาญการ  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งด ารงต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ผู้อ านวยการกองขึ้นไป  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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