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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๔๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๕
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุง ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว่า ด้ วยเรื่ อ งแต่ ง ตั้ง พนั กงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ ๓๙๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๒ ให้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร”
ของมาตรา ๔
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์
ข้อ ๓ ให้ ข้ า ราชการ หรื อ พนั ก งานราชการ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก าร
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิต ภัณฑ์และการใช้ผลิต ภั ณ ฑ์
ด้านสาธารณสุข
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร
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(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
(๘) ผู้อานวยการกองอาหาร
(๙) ผู้อานวยการกองด่านอาหารและยา
(๑๐) ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(๑๑) ผู้ อ านวยการกองส่ งเสริ มงานคุ้มครองผู้ บริ โภคด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ขภาพในส่ วนภูมิภาค
และท้องถิ่น
(๑๒) นักวิชาการอาหารและยา
(๑๓) เภสัชกร
(๑๔) นิติกร
ข้อ ๔ ให้ ข้ า ราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม
“อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค
(๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(๓) ผู้อานวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
(๔) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ กองโรคติดต่อทั่วไป
(๕) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๑ ปีขึ้นไป กองโรคติดต่อทั่วไป
(๖) ผู้อานวยการกองโรคไม่ติดต่อ
(๗) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปีขึ้นไป กองโรคไม่ติดต่อ
(๘) ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๙) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปีขึ้นไป สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๑๐) ผู้อานวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๑๑) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบั ติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปีขึ้นไป กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๑๒) ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒
(๑๓) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปีขึ้นไป และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชานาญการขึ้นไป สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒
(๑๔) เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปีขึ้นไป สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒
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(๑๕) ผู้อานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(๑๖) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปีขึ้นไป สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(๑๗) นิ ติ ก ร ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี ขึ้ น ไป สั ง กั ด
กรมควบคุมโรค
ข้อ ๕ ให้ ข้ า ราชการกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปนี้
เป็น พนั กงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในอาหารทุกชนิด
ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) อธิบดีกรมอนามัย
(๒) รองอธิบดีกรมอนามัย
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล)
(๔) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
(๕) ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๖) ผู้อานวยการสานักโภชนาการ
(๗) นั กโภชนาการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีขึ้นไป
ที่ผู้อานวยการสานักโภชนาการมอบหมาย
(๘) นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีขึ้นไป
ที่ผู้อานวยการสานักโภชนาการมอบหมาย
(๙) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) สานักโภชนาการ
(๑๐) ผู้อานวยการสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
(๑๑) นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีขึ้นไป
ที่ผู้อานวยการสานักสุขาภิบาลอาหารและน้ามอบหมาย
(๑๒) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมสุขภาพ
(๑๓) นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีขึ้นไป
ที่ผู้อานวยการสานักส่งเสริมสุขภาพมอบหมาย
(๑๔) ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ เฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอานาจดูแลและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ
(๑๕) นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารขึ้ น ไป ศู น ย์ อ นามั ย ที่ ๑-๑๒
ที่ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ มอบหมายเฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอานาจดูแลและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๖) ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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ข้อ ๖ ให้ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดารงตาแหน่ง
ต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในอาหาร
ทุกชนิดตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓) ผู้อานวยการสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
(๔) ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
(๕) นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ช านาญการขึ้ น ไป ส านั ก คุ ณ ภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร
(๖) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
(๗) เภสัชกร ตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ซึ่งดารงตาแหน่ง
ต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะในเขต
จั ง หวั ด ที่ ต นมี อ านาจหน้ า ที่ ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการในอาหารทุ ก ชนิ ด ตามนิ ย าม
“อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๒) นายแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นิติกร ที่ปฏิบัติงาน
ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๓) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเภสัชสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๔) ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ชุมชน
(๕) ผู้ อ านวยการสถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา นวมิ น ทราชิ นี และ
สถานีอนามัยพระราชทานนาม
(๖) นายแพทย์ เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นิติกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
(๗) สาธารณสุขอาเภอ
(๘) นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
(๙) ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๖๕

(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ข้อ ๘ ให้ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
เป็น พนั กงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในอาหารทุกชนิด
ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๒) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
(๔) ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(๕) เลขานุการกรม
(๖) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
(๗) เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
ข้อ ๙ ให้ ข้ า ราชการกรมศุ ล กากร กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะในกรณีการนา
หรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรกรุงเทพ
(๒) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
(๓) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
(๔) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
(๕) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๖) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๗) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
(๘) ผู้อานวยการกองสืบสวนและปราบปราม
(๙) นายด่านศุลกากรทุกแห่ง
(๑๐) ผู้อานวยการส่วน ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการศุลกากร ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไป และนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้ นไป ที่สังกัดสานักงานศุลกากรกรุงเทพ
สานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สานักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ลาดกระบัง สานั กงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สานักงานศุลกากรตรวจของ
ผู้ โ ดยสารท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ ส านั ก งานศุล กากรท่ าอากาศยานดอนเมื อง กองสื บสวนและ
ปราบปราม และด่านศุลกากรทุกแห่ง ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือ
การสั่งการตรวจอาหารที่นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมตรวจปล่อยสินค้าประเภทอาหาร
ที่นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการสืบสวนและปราบปราม
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ข้อ ๑๐ ให้ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ สัตว์แปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(๓) ผู้อานวยการสานัก
(๔) ผู้อานวยการกอง
(๕) ผู้อานวยการสถาบัน
(6) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
(7) ปศุสัตว์เขต
(8) ปศุสัตว์จังหวัด
(9) ปศุสัตว์อาเภอ
(10) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
(11) นายสัตวแพทย์
(12) นักวิชาการสัตวบาล
(13) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(14) นักวิทยาศาสตร์
(15) นักจัดการงานทั่วไป
(16) นิติกร
(17) สัตวแพทย์
(18) เจ้าพนักงานสัตวบาล
ข้อ 11 ให้ข้าราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
เป็น พนั กงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับสัตว์น้า สัตว์น้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า
(1) อธิบดีกรมประมง
(2) รองอธิบดีกรมประมง
(3) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง
(4) ผู้อานวยการกอง
(๕) ผู้อานวยการศูนย์
(๖) ประมงจังหวัด
(๗) ประมงอาเภอ
(๘) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้า
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(๙) นักวิชาการประมง
(1๐) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(1๑) นิติกร
(12) เจ้าพนักงานประมง
ข้อ 12 ให้ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดารงตาแหน่ง
ต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522 เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
(1) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(2) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมการนาเข้าส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต
(๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พันธุกรรม
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
(๘) ผู้อานวยการสานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
(๙) ผู้อานวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
(๑๐) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
(1๑) ผู้อานวยการสานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
(1๒) ผู้อานวยการสานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
(1๓) ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
(1๔) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
(1๕) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
(1๖) เลขานุการกรม
(1๗) ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
(1๘) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
(1๙) ผู้อานวยการศูนย์วิจัย
(๒๐) นักวิชาการเกษตร
(2๑) นักวิทยาศาสตร์
(2๒) นิติกร
(2๓) หัวหน้าด่านตรวจพืช
(2๔) นักกีฏวิทยา
(2๕) นักวิชาการโรคพืช

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง
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๗ กันยายน ๒๕๖๕

(2๖) เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชานาญงานขึ้นไป
ข้อ 13 ให้ข้าราชการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ สัตว์น้า พืช สัตว์แปรรูป สัตว์น้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์จากพืช
(1) เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(2) รองเลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
(4) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืช
(5) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์
(6) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(7) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานรับรองมาตรฐาน
(8) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบงานรับรองมาตรฐาน
(9) ผู้อานวยการกองรับรองมาตรฐาน
(10) ผู้อานวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
(11) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(12) ผู้อานวยการกองควบคุมมาตรฐาน
(13) ผู้อานวยการสานักกาหนดมาตรฐาน
(14) เลขานุการกรม
(15) นักวิชาการมาตรฐานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(16) นายสัตวแพทย์ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(17) นิติกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(18) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
ข้อ 14 ให้ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ สัตว์น้า พืช สัตว์แปรรูป สัตว์น้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์
จากสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์จากพืช
(1) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
(2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่ระดับปฏิบัตกิ ารขึ้นไป สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด
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ข้อ ๑5 ให้ ข้ า ราชการส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภค ส านั ก นายกรัฐมนตรี
ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๓) ผู้อานวยการสานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
(๔) ผู้อานวยการกองกฎหมายและคดี
(๕) เลขานุการกรม
(๖) ผู้อานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
(๗) ผู้อานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
(๘) ผู้อานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
(๙) ผู้อานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
(๑๐) นิติกร
(๑๑) นักสืบสวนสอบสวน
ข้อ ๑6 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในอาหารทุกชนิด
ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้อานวยการสานักอนามัย
(๓) รองผู้อานวยการสานักอนามัย
(๔) ผู้อานวยการสานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สานักอนามัย
(๕) ผู้อานวยการสานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สานักอนามัย
(๖) ผู้อานวยการ สานักงานชันสูตร สานักอนามัย
(๗) ผู้อานวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สานักอนามัย
(๘) ผู้อานวยการกองเภสัชกรรม สานักอนามัย
(๙) ผู้อานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร
(๑๐) นักวิชาการสุขาภิบาล นายสัตวแพทย์ นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร
สานักอนามัย
(๑1) ผู้อานวยการเขต
(๑2) ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต
(๑3) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นิติกร สานักงานเขต

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๑7 ให้ พ นั ก งานเมื อ งพั ท ยา ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตเมืองพัทยา ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม
“อาหาร” ของมาตรา ๔
(๑) ปลัดเมืองพัทยา
(๒) รองปลัดเมืองพัทยา
(๓) ผู้อานวยการสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(5) ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุข
(6) ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสุขภาพ
(7) ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
(8) ผู้อานวยการส่วนควบคุมโรค
(9) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา
(10) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(11) หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(12) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
(13) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
(14) หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์
(15) หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(16) หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
(17) หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์
(18) หัวหน้าฝ่ายบาบัดรักษาการติดสารเสพติด
(19) นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข นั ก วิ ช าการสุ ข าภิ บ าล พยาบาลวิ ช าชี พ แพทย์ แ ผนไทย
โภชนาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นายสัตวแพทย์
นายแพทย์
(20) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
โภชนาการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัตวแพทย์
(๒1) พนักงานเมืองพัทยาตาแหน่งอื่น ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านอาหาร สุขอนามัย
หรือสาธารณสุข
ข้อ ๑8 ให้พนักงานเทศบาลนคร พนักงานเทศบาลเมือง พนักงานเทศบาลตาบล ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตาบล เฉพาะสถานที่จาหน่ายอาหาร
สถานที่ ส ะสมอาหาร ตลาด ที่ ห รื อ ทางสาธารณะตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตาบลนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงสถานที่ผลิต

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๖๕

นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือใบสาคัญการใช้ฉลากอาหารซึ่งสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาดูแลรับผิดชอบ
(๑) ปลัดเทศบาล
(๒) รองปลัดเทศบาล
(๓) ผู้อานวยการสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๔) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(5) ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข
(6) ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุข
(7) ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสุขภาพ
(8) ผู้อานวยการส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมตาบล
(9) ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(10) ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
(11) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(12) หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(13) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
(14) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
(15) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
(16) หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์
(17) นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข นั ก วิ ช าการสุ ข าภิ บ าล พยาบาลวิ ช าชี พ แพทย์ แ ผนไทย
โภชนาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นายสัตวแพทย์
นายแพทย์
(18) เจ้ า พนั กงานวิทยาศาสตร์ เจ้ า พนั กงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้ าพนักงาน
สุขาภิบาล โภชนาการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัตวแพทย์
(19) พนั กงานเทศบาลตาแหน่ งอื่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านอาหาร สุขอนามัย
หรือสาธารณสุข
ข้อ ๑9 ให้ ข้ า ราชการกรมสรรพสามิ ต กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสุรา
(๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า
(๒) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
(๓) นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
(๔) ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑
(๕) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๖๕

(๖) นั กวิชาการสรรพสามิต และเจ้าพนักงานสรรพสามิต ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี ๑ สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑
(๗) ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
(๘) นักวิชาการสรรพสามิต และเจ้าพนักงานสรรพสามิต สานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
(๙) ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค
(๑๐) นักวิชาการสรรพสามิต และเจ้าพนักงานสรรพสามิต ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
สานักงานสรรพสามิตภาค
(๑๑) สรรพสามิตพื้นที่
(๑๒) นั กวิชาการสรรพสามิต นั กตรวจสอบภาษี และเจ้าพนักงานสรรพสามิต สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
(๑๓) นักวิชาการสรรพสามิต และเจ้าพนักงานสรรพสามิต สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
ข้อ 20 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5
สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

