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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ   
พ.ศ.  2560 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข   เ ร่ือง   แต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  วัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  ออกตามความในมาตรา  ๑๘  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ 4 ให้ข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดํารงตําแหน่ง
ต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข  สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา 
(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ด้านสาธารณสุข  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๙) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการ  

อาหารและยา 
(๑๐) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
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(๑๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหารและยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเคร่ืองมือแพทย์  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๖) ผู้ เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร  สํานักงานคณะ  

กรรมการอาหารและยา 
(๑๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบนําเข้า - ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
(๑๘) ผู้ เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบกํากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด  สํานักงานคณะ  

กรรมการอาหารและยา 
(๑๙) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
(๒๐) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาและการใช้ยา  สํานักงานคณะ  

กรรมการอาหารและยา 
(๒๑) ผู้อํานวยการสํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 
(๒๒) ผู้อํานวยการสํานักด่านอาหารและยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๒๓) ผู้อํานวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 

และท้องถิ่น  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๒๔) เภสัชกร  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๒๕) นักวิชาการอาหารและยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ข้อ 5 ให้ข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
(๒) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๓) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๔) เภสัชกร  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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ให้ข้าราชการในราชการส่วนภูมิภาค  ตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ  ดังต่อไปนี้ 

(ก) การรับแจ้งข้อเท็จจริง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบแจ้งข้อเท็จจริง  และการออก 
ใบแทนใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๑  สําหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่ผลิตหรือ
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายในเขตจังหวัดที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(ข) การรับแจ้ง  การออกใบรับแจ้ง  การต่ออายุใบรับแจ้ง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน 
ใบ รับแจ้ ง   และการออกใบแทนใบรับแจ้ งการดํ า เนินการวัตถุอันตรายชนิดที่   ๒   สํ าห รับ 
สถานประกอบการที่มีสถานที่ผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายในเขตจังหวัดที่มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(ค) การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
ในใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  และการสั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตวัตถุอันตราย   
ชนิดที่  ๓  สําหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายในเขตจังหวัดที่มี
อํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(ง) การรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย   
การต่ออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญ 
การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  และการออกใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายสําหรับผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายสําเร็จรูปที่แบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุเพื่อการส่งออกในพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  รวมทั้งพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็น 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นํามาแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุต้องเคยได้รับการขึ้นทะเบียน  
การขออนุญาตหรือแจ้งดําเนินการผลิตหรือนําเข้า  มาก่อนแล้วเท่านั้น 

ข้อ 6 ให้ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
เปรียบเทียบความผิด 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ในความผิดที่เกิด  อ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

(๒) นิติกร  กลุ่มกฎหมายอาหารและยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เฉพาะ 
ในความผิดที่เกิด  อ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเฉพาะ 
ในความผิดที่เกิด  อ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
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ข้อ 7 ให้ข้าราชการพนักงานราชการ  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา  ๕๒  วรรคหน่ึง  
และมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เฉพาะในเขตจังหวัด 
ที่ตนมีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
(๒) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๓) นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๔) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๕) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๖) เภสัชกร  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๗) เภสัชกร  โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๘) นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๙) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๑๐) สาธารณสุขอําเภอ 
(๑๑) นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  ที่ปฏิบัติงานในสาธารณสุขอําเภอ  สถานีอนามัย  

หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
(๑๒) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ที่ปฏิบัติงานในสาธารณสุขอําเภอ   

สถานีอนามัย  หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
ข้อ 8 ให้ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวง

สาธารณสุขซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา  ๕๔  (๑)  และ  
(๒)  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
การเก็บตัวอย่างหรือนําตัวอย่างไปวิเคราะห์ 

(๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย 
(๔) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
(๕) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๖) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  สํานักเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย   



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๗) เภสัชกร  สํานักเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย   
(๘) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข   
(๙) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์   

(๑๐) เภสัชกร  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


