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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่  ๓๘๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓๐๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เร่ือง  แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ข้อ ๒ ให้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์ 
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในอาหารทุกชนิด
ตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ด้านสาธารณสุข 
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร 
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร 
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
(๘) ผู้อํานวยการสํานักอาหาร 
(๙) ผู้อํานวยการสํานักด่านอาหารและยา 
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(๑๐) ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ 
(๑๑) ผู้อํานวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ

ท้องถิ่น 
(๑๒) นักวิชาการอาหารและยา   
(๑๓) เภสัชกร   
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้   

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในอาหารทุกชนิด 
ตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค 
(๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
(๔) หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ  สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
(๕) หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา  สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
(๖) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๒  ปีขึ้นไป  สํานักโรคติดต่อทั่วไป   
(๗) ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ 
(๘) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๒  ปีขึ้นไป  สํานักโรคไม่ติดต่อ 
(๙) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

(๑๐) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  
๒  ปีขึ้นไป  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๑๑) ผู้อํานวยการสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ   
(๑๒) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๒  ปีขึ้นไป  สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
(๑๔) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๒  ปีขึ้นไป  และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับชํานาญการขึ้นไป  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
(๑๕) ผู้อํานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง   
(๑๖) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๒  ปีขึ้นไป  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
(๑๗) นิติกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปีขึ้นไป  สังกัด 

กรมควบคุมโรค 
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ข้อ ๕ ให้ข้าราชการกรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข   ซึ่ งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้   
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในอาหารทุกชนิด 
ตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) อธิบดีกรมอนามัย 
(๒) รองอธิบดีกรมอนามัย 
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ด้านสุขาภิบาล) 
(๔) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักโภชนาการ 
(๗) ผู้อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
(๘) นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
(๙) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ 

(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ประจํากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  
สํานักส่งเสริมสุขภาพ 

(๑๑) ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่  ๑ - ๑๒  เฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอํานาจดูแลและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ 

(๑๒) นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ศูนย์อนามัยที่  ๑ - ๑๒  ที่ผู้อํานวยการ
ศูนย์อนามัยที่  ๑ - ๑๒  มอบหมายเฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอํานาจดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๖ ให้ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในอาหารทุกชนิด
ตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
(๔) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๕) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   ตั้ งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป   สํานักคุณภาพและ 

ความปลอดภัยอาหาร 
(๖) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๗) เภสัชกร  ตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด  

ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม
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พระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการ  ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๔) เภสัชกร  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๕) เภสัชกร  โรงพยาบาลของรัฐ 
(๖) นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๗) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน

หรืออาวุโส  ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๘) สาธารณสุขอําเภอ 
(๙) นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ

สถานีอนามัย 
(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  แพทย์แผนไทย  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  
(ประเภทวิชาการ)  หรือตั้งแต่ระดับปฎิบัติงานหรือชํานาญงานหรืออาวุโส  (ประเภทท่ัวไป)  ที่ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัย 

ข้อ ๘ ให้ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี   
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในอาหารทุกชนิด 
ตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๒) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษประจําสํานักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
(๔) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  สํานักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
(๕) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
(๖) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
(๗) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  สํานักคดีทรัพย์สินทางปัญญา   
ขอ้ ๙ ให้ข้าราชการกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  ซึ่ งดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ี   

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในกรณีการนําหรือ
สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
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(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๗) ผู้อํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม 
(๘) นายด่านศุลกากรทุกแห่ง 
(๙) ผู้อํานวยการส่วน  ผู้อํานวยการศูนย์  หัวหน้าฝ่ายนักวิชาการศุลกากร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป  และนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ที่สังกัดสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  สํานักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง  
สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  สํานักสืบสวนและปราบปราม  ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองและด่านศุลกากร
ทุกแห่ง  ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  หรือการสั่งการตรวจอาหารที่นําหรือสั่งเข้ามา
ในราชอาณาจักร  หรือการควบคุมตรวจปล่อยสินค้าประเภทอาหารที่นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  
หรือการสืบสวนและปราบปราม 

ข้อ ๑๐ ให้ข้ าราชการและพนักงานราชการกรมปศุสัตว์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสัตว์  สัตว์แปรรูป  และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานัก 
(๔) ผู้อํานวยการกอง 
(๕) ผู้อํานวยการสถาบัน 
(๖) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพฒันาการสัตวแพทย์   
(๗) ปศุสัตว์เขต   
(๘) ปศุสัตว์จังหวัด 
(๙) ปศุสัตว์อําเภอ   

(๑๐) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
(๑๑) นายสัตวแพทย์   
(๑๒) นักวิชาการสัตวบาล 
(๑๓) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   
(๑๔) นักวิทยาศาสตร์ 
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(๑๕) นักจัดการงานท่ัวไป 
(๑๖) นิติกร   
(๑๗) สัตวแพทย์   
(๑๘) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ข้อ ๑๑ ให้ข้าราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี   

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ 
สัตว์น้ํา  สัตว์น้ําแปรรูป  และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา 

(๑) อธิบดีกรมประมง 
(๒) รองอธิบดีกรมประมง 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง 
(๔) ผู้อํานวยการกอง 
(๕) ผู้อํานวยการสถาบัน 
(๖) ผู้อํานวยการส่วน 
(๗) ผู้อํานวยการศูนย์ 
(๘) ประมงจังหวัด 
(๙) ประมงอําเภอ   

(๑๐) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 
(๑๑) นักวิชาการประมง   
(๑๒) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   
(๑๓) นิติกร   
(๑๔) เจ้าหน้าที่ประมง   
ข้อ ๑๒ ให้ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ต่อไปน้ี  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 

(๑) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
(๒) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมการนําเข้าส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(๕) ผู้อํานวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
(๖) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
(๗) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
(๘) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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(๙) ผู้อํานวยการพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
(๑๐) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
(๑๑) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน 
(๑๒) เลขานุการกรม 
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 
(๑๔) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
(๑๕) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัย 
(๑๖) นักวิชาการเกษตร   
(๑๗) นักวิทยาศาสตร์   
(๑๘) นิติกร   
ข้อ ๑๓ ให้ข้าราชการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสัตว์  สัตว์น้ํา  พืช  สัตว์แปรรูป  สัตว์น้ําแปรรูป  ผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา  และผลิตภัณฑ์จากพืช 

(๑) เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(๒) รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร   
(๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืช   
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์   
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช   
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานรับรองมาตรฐาน   
(๘) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบรับรองมาตรฐาน 
(๙) ผู้อํานวยการกองรับรองมาตรฐาน 

(๑๐) ผู้อํานวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
(๑๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
(๑๒) ผู้อํานวยการกองควบคุมมาตรฐาน 
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักกําหนดมาตรฐาน 
(๑๔) เลขานุการกรม 
(๑๕) นักวิชาการมาตรฐานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป   
(๑๖) นายสัตวแพทย์ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
(๑๗) นิติกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป   
(๑๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
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ข้อ ๑๔ ให้ข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสัตว์  สัตว์น้ํา  พืช  สัตว์แปรรูป  สัตว์น้ําแปรรูป  ผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา  และผลิตภัณฑ์จากพืช 

(๑) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด   
(๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัด 
ข้อ ๑๕ ให้ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  สํานักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งดํารง

ตําแหน่งต่อไปน้ี  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๓) ผู้อํานวยการกองกฎหมายและคดี 
(๔) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 
(๕) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
(๖) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
(๗) นิติกร   
(๘) นักสืบสวนสอบสวน 
ข้อ ๑๖ ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในอาหารทุกชนิด 
ตามนิยาม  “อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู้อํานวยการสํานักอนามัย 
(๓) รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  สํานักอนามัย 
(๕) ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  สํานักอนามัย 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข  สํานักอนามัย 
(๗) ผู้อํานวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ  สาํนักอนามัย 
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานชันสูตรสาธารณสุข  สํานักอนามัย 
(๙) ผู้อํานวยการกองเภสัชกรรม  สํานักอนามัย 

(๑๐) นักวิชาการสุขาภิบาล  สํานักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  สํานักอนามัย 
(๑๑) นักวิชาการสุขาภิบาล  กองสุขาภิบาลอาหาร  สํานักอนามัย 
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(๑๒) นายสัตวแพทย์  สํานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข  สํานักอนามัย 
(๑๓) นักโภชนาการ  กองสร้างเสริมสุขภาพ  สํานักอนามัย 
(๑๔) นักเทคนิคการแพทย์  สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข  สํานักอนามัย 
(๑๕) เภสัชกร  สํานักอนามัย 
(๑๖) ผู้อํานวยการเขต 
(๑๗) ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต  ที่ผู้อํานวยการเขตมอบหมายให้ช่วยสั่งราชการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ

สุขาภิบาล 
(๑๘) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต 
(๑๙) นักวิชาการสุขาภิบาล  สํานักงานเขต 
(๒๐) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  สํานักงานเขต 
ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเมืองพัทยา  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในเขตเมืองพัทยา  ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม  
“อาหาร”  ของมาตรา  ๔ 

(๑) ปลัดเมืองพัทยา 
(๒) รองปลัดเมืองพัทยา 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข 
(๔) ผู้อํานวยการส่วนสุขาภิบาลอนามัย   
(๕) หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(๖) หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
(๗) เภสัชกร  นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวิทยาศาสตร์  นายสัตวแพทย์ 
(๘) เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชํานาญงาน   
(๙) ผู้อํานวยการสํานักงานเมืองพัทยา  สาขาเกาะล้าน 

(๑๐) หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สํานักงานเมืองพัทยา  สาขาเกาะล้าน 
(๑๑) เภสัชกร  นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวิทยาศาสตร์  สํานักงานเมืองพัทยา  สาขาเกาะล้าน 
(๑๒) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  สํานักงานเมืองพัทยา  สาขาเกาะล้าน 
(๑๓) พนักงานเมืองพัทยาอื่น  ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดเมืองพัทยาให้รับผิดชอบด้านอาหาร  

สุขอนามัย  หรือสาธารณสุข  ในศาลาว่าการเมืองพัทยา   
ข้อ ๑๘ ให้พนักงานเทศบาลนคร  พนักงานเทศบาลเมือง  พนักงานเทศบาลตําบล  ยกเว้น

กรุงเทพมหานคร  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
อาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในเขตเทศบาลนคร  เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบล  เฉพาะสถานที่จําหน่าย
อาหาร  สถานที่สะสมอาหาร  ตลาด  ที่หรือทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร  เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบลน้ัน ๆ  แต่ไม่รวมถึงสถานที่ผลิต  
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นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือใบสําคัญการใช้ฉลากอาหารซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดูแลรับผิดชอบ 

(๑) ปลัดเทศบาล 
(๒) รองปลัดเทศบาล 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๔) ผู้อํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๕) หัวหน้ากองสาธารณสุข 
(๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(๗) หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(๘) หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย 
(๙) นักบริหารงานสาธารณสุข 

(๑๐) เภสัชกร 
(๑๑) นักวิชาการสาธารณสุข 
(๑๒) นักวิชาการสุขาภิบาล 
(๑๓) พยาบาลวิชาชีพ 
(๑๔) พยาบาลเทคนิค 
(๑๕) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล   
(๑๖) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   
(๑๗) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   
ข้อ ๑๙ ให้ข้าราชการสังกัดกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี   

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสุรา 
(๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า 
(๒) นักวิทยาศาสตร์  สังกัดกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๔) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต  สังกัดสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษี  ๑ 
(๕) นักวิชาการสรรพสามิต  และเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สังกัดส่วนมาตรฐานและพัฒนา 

การจัดเก็บภาษี  ๑  สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม 
(๗) นักวิชาการสรรพสามิต  นักตรวจสอบภาษี  และเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สังกัด 

สํานักตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม 
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค 
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(๙) นักวิชาการสรรพสามิต  นักตรวจสอบภาษี  และเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สังกัด 
ส่วนตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม  สํานักงานสรรพสามิตภาค 

(๑๐) สรรพสามิตพื้นที่ 
(๑๑) นักวิชาการสรรพสามิต  นักตรวจสอบภาษี  และเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สังกัดสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ 
(๑๒) นักวิชาการสรรพสามิต  และเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
ข้อ ๒๐ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


