
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เร่ือง แต)งต้ังพนักงานเจ,าหน,าท่ีเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห)งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว)าการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว, ดังต)อไปน้ี 

 
ข,อ ๑  ให,ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๔๑ เร่ือง 

แต)งต้ังพนักงานเจ,าหน,าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม 
ธันวาคม ๒๕๔๑ 

 
ข,อ ๒  ให,ข,าราชการซึ่งดํารงตําแหน)งต)อไปน้ี เป?นพนักงานเจ,าหน,าท่ีเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๕) นักวิชาการอาหารและยา ๑๐ ชช. ด,านมาตรฐานผลิตภัณฑBด,านสาธารณสุข 
(๖) นักวิชาการอาหารและยา ๑๐ ชช. ด,านความปลอดภัยและประสิทธิผลของ

ผลิตภัณฑBและการใช,ผลิตภัณฑBด,านสาธารณสุข 
(๗) เภสัชกร ๙ ชช. ด,านมาตรฐานยา 
(๘) เภสัชกร ๙ ชช. ด,านความปลอดภัยของและประสิทธิผลของยาและการใช,ยา 
(๙) นักวิชาการอาหารและยา ๙ ชช. ด,านพัฒนาระบบการคุ,มครองผู,บริโภค

ผลิตภัณฑBด,านสาธารณสุข 
(๑๐) ผู,อํานวยการกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๑ ผู,อํานวยการกองสารวัตร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๒) ผู,อํานวยการกองวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
ข,อ ๓  ให,ข,าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งดํารงตําแหน)งต)อไปน้ี เป?นพนักงาน

เจ,าหน,าท่ี เพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา ๘๑ แห)งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๑) เภสัชกร กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๒) นักวิชาการอาหารและยา กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
ข,อ ๔  ให,ข,าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งดํารงตําแหน)งต)อไปน้ี เป?นพนักงาน

เจ,าหน,าท่ี เพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา ๙๑ แห)งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล)ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน,า ๓๐/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๑) ผู,ว)าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว,นกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู,ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) สาธารณสุขนิเทศกB 
(๔) เภสัชกร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๕) นักวิชาการอาหารและยา  
(๖) เจ,าหน,าท่ีวิเคราะหBนโยบายและแผน ผู,มีปริญญาสาขาเภสัชศาสตรB กองวิชาการ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๗) นายแพทยBสาธารณสุขจังหวัด เฉพาะในเขตจังหวัดท่ีตนมีอํานาจหน,าท่ีดูแล

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
(๘) เภสัชกร กลุ)มงานคุ,มครองผู,บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด เฉพาะในเขตจังหวัดท่ีตนมีอํานาจหน,าท่ีดูแล และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
(๙) เภสัชกร ตําแหน)งสําหรับงานในราชการบริหารส)วนภูมิภาค (ส)วนกลาง) ท่ี

ปฏิบัติงานในกลุ)มงานคุ,มครองผู,บริโภค และเภสัชสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เฉพาะในเขตจังหวัดท่ีตนมีอํานาจหน,าท่ีดูแล และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑๐) สาธารณสุขอําเภอ และก่ิงอําเภอ หรือเจ,าหน,าท่ีบริหารงานสาธารณสุข ต้ังแต)
ระดับ ๖ ข้ึนไป เฉพาะในเขตจังหวัดท่ีตนมีอํานาจหน,าท่ีดูแล และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑๑) เภสัชกรหัวหน,าฝKายเภสัชกรรมชุมชน และเภสัชกรท่ีได,รับมอบหมายใน
โรงพยาบาลชุมชน เฉพาะในเขตอําเภอท่ีตนมีอํานาจหน,าท่ีดูแล และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑๒) เภสัชกร หัวหน,ากลุ)มงานเภสัชกรรม และเภสัชกรท่ีได,รับมอบหมายใน
โรงพยาบาลท่ัวไป หรือในโรงพยาบาลศูนยB เฉพาะในอําเภอนอกเขตอําเภอเมืองท่ีไม)มีโรงพยาบาล
ชุมชนต้ังอยู) ซึ่งตนมีอํานาจหน,าท่ีดูแล และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 
ข,อ ๕  ให,ข,าราชการและพนักงานของรัฐสังกัดกรมวิทยาศาสตรBการแพทยB 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดํารงตําแหน)งต)อไปน้ี เป?นพนักงานเจ,าหน,าท่ี เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เฉพาะในส)วนท่ีเก่ียวข,องกับการเก็บตัวอย)างหรือนําตัวอย)างไปเพ่ือ
ตรวจวิเคราะหB 

(๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรBการแพทยB 
(๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรBการแพทยB 
(๓) ผู,อํานวยการกองยา 
(๔) ผู,อํานวยการกองขีววัตถุ 
(๕) ผู,อํานวยการศูนยBวิทยาศาสตรBการแพทยB 
(๖) นักวิทยาศาสตรBการแพทยB ต้ังแต)ระดับ ๕ ข้ึนไป กองวิเคราะหBยา 
(๗) เภสัชกร ต้ังแต)ระดับ ๕ ข้ึนไป กองวิเคราะหBยา 
(๘) นักวิทยาศาสตรBการแพทยB ต้ังแต)ระดับ ๕ ข้ึนไป กองชีววัตถุ 
(๙) เภสัชกร ต้ังแต)ระดับ ๕ ข้ึนไป กองชีววัตถุ 
(๑๐) นักวิทยาศาสตรBการแพทยB ต้ังแต)ระดับ ๕ ข้ึนไป ศูนยBวิทยาศาสตรBการแพทยB 
(๑๑) เภสัชกร ต้ังแต)ระดับ ๕ ข้ึนไป ศูนยBวิทยาศาสตรBการแพทยB 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข,อ ๕/๑๒  ให,ข,าราชการสังกัดกรมวิทยาศาสตรBการแพทยBและสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาท่ีผ)านการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับ OECD GLP ซึ่งดํารงตําแหน)งต)อไปน้ี 
เป?นพนักงานเจ,าหน,าท่ีตรวจสอบตามหลักการ OECD GLP ในขอบข)ายผลิตภัณฑBเภสัชกรรมท่ีขอข้ึน
ทะเบียนตํารับยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(๑) นักวิทยาศาสตรBการแพทยBทรงคุณวุฒิ 
(๒) นักวิทยาศาสตรBการแพทยBเช่ียวชาญ 
(๓) ผู,อํานวยการสํานักมาตรฐานห,องปฏิบัติการ 
(๔) นักวิทยาศาสตรBการแพทยBชํานาญการพิเศษ 
(๕) นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ 
(๖) นักวิชาการอาหารและยาเช่ียวชาญ 
(๗) เภสัชกรเช่ียวชาญ 
(๘) ผู,อํานวยการสํานักยา 
(๙) ผู,อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด 
(๑๐) นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
(๑๑) เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
 
ข,อ ๖ ให,ข,าราชการสังกัดกรมปศุสัตวB กระทรวงเกษตรและสหกรณB ซึ่งดํารง

ตําแหน)งต)อไปน้ี เป?นพนักงานเจ,าหน,าท่ี เพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา ๙๑ (๑) (๒) และ (๓) แห)ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เฉพาะในส)วนท่ีเก่ียวข,องกับยา เภสัชเคมีภัณฑBก่ึงสําเร็จรูปท่ีมุ)งหมาย
ใช,กับสัตวB 

(๑) อธิบดีกรมปศุสัตวB 
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตวB 
(๓) ปศุสัตวBเขต 
(๔) ผู,อํานวยการกองผลิตชีวภัณฑB 
(๕) ผู,อํานวยการกองสัตวรักษB 
(๖) ผู,อํานวยการกองควบคุมโรคระบาด 
(๗) ผู,อํานวยการกองสัตวแพทยBสาธารณสุข 
(๘) ผู,อํานวยการกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตวB 
(๙) ผู,อํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวBแห)งชาติ 
(๑๐) ผู,อํานวยการศูนยBวิจัยและชันสูตรโรคสัตวB 
(๑๑) ปศุสัตวBจังหวัด 
(๑๒) ปศุสัตวBอําเภอ 
(๑๓) หัวหน,าด)านกักกันสัตวBระหว)างประเทศและเจ,าหน,าท่ีประจําด)านกักกันสัตวB 
(๑๔) นายสัตวแพทยBสังกัดสํานักปศุสัตวBเขต 
(๑๕) นายสัตวแพทยBสังกัดสํานักปศุสัตวBจังหวัด 

                                                 
๒ ข,อ ๕/๑ เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แต)งต้ังพนักงานเจ,าหน,าท่ี

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๑๖) นายสัตวแพทยBที่รับผิดชอบงานควบคุมยาสัตวB 
(๑๗) สารวัตรกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตวB 
 
ข,อ ๗ ให,ข,าราชการสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณB ซึ่งดํารงตําแหน)ง

ต)อไปน้ี เป?นพนักงานเจ,าหน,าท่ี เพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา ๙๑ (๑) (๒) และ (๓) แห)งพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เฉพาะในส)วนท่ีเก่ียวข,องกับยา เภสัชเคมีภัณฑBก่ึงสําเร็จรูปท่ีมุ)งหมายใช,กับสัตวB 

(๑) อธิบดีกรมประมง 
(๒) รองอธิบดีกรมประมง 
(๓) ผู,อํานวยการกอง 
(๔) ผู,อํานวยการสถาบัน 
(๕) ผู,อํานวยการศูนยB 
(๖) ประมงจังหวัด 
(๗) นักวิชาการประมง ต้ังแต)ระดับ ๓ ข้ึนไป 
(๘) นักวิชาการผลิตภัณฑBอาหาร ต้ังแต)ระดับ ๓ ข้ึนไป 
(๙) นิติกร ต้ังแต)ระดับ ๕ ข้ึนไป 
(๑๐) เจ,าหน,าท่ีบริหารงานประมง ต้ังแต)ระดับ ๖ ข้ึนไป 
(๑๑) เจ,าพนักงานประมง ต้ังแต)ระดับ ๖ ข้ึนไป 
(๑๒) เจ,าหน,าท่ีประมง ต้ังแต)ระดับ ๖ ข้ึนไป 
 
ข,อ ๘๓  ให,ข,าราชการสังกัดกรมพัฒนาการแพทยBแผนไทยและการแพทยBทางเลือก 

ซึ่งดํารงตําแหน)งต)อไปน้ี เป?นพนักงานเจ,าหน,าท่ี เพ่ือปฏิบัติการให,เป?นไปตามมาตรา ๗๙ และมาตรา 
๘๑ แห)งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เฉพาะในส)วนท่ีเก่ียวข,องกับการประเมินสรรพคุณและความ
ปลอดภัยของตํารับยาแผนโบราณตามรายการท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

(๑) อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยBแผนไทยและการแพทยBทางเลือก 
(๒) รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยBแผนไทยและการแพทยBทางเลือก 
(๓) ผู,อํานวยการสถาบันการแพทยBแผนไทย 
(๔) นายแพทยBทุกระดับ 
(๕) เภสัชกรทุกระดับ 
(๖) แพทยBแผนไทยทุกระดับ 
(๗) นักวิชาการสาธารณสุขระดับชํานาญการข้ึนไป 
 
ประกาศฯ ฉบับน้ี ให,ใช,บังคับต้ังแต)วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป?น

ต,นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                                                 

๓ ข,อ ๘ เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แต)งต้ังพนักงานเจ,าหน,าท่ีเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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สุดารัตนB  เกยุราพันธุB 
รัฐมนตรีว)าการกระทรวงสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แต)งต้ังพนักงานเจ,าหน,าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๔ 
 

ข,อ ๒  ประกาศน้ีให,ใช,บังคับต้ังแต)วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป?น
ต,นไป 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แต)งต้ังพนักงานเจ,าหน,าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๕ 
 

ข,อ ๒  ประกาศน้ีให,ใช,บังคับต้ังแต)วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป?น
ต,นไป 
 

 
กัญฑรัตนB/จัดทํา 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

ปVญญา/ตรวจ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล)ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง/หน,า ๓๓/๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล)ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง/หน,า ๘/๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 


