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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง แตงตั้ง
พนั ก งานเจ า หน า ที่ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อัน ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๕
ขอ ๒ ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปน พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๔) สาธารณสุขนิเทศก
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๗) นักวิชาการอาหารและยา ๑๐ ชช ดานมาตรฐานผลิตภัณฑดานสาธารณสุข
(๘) นักวิชาการอาหารและยา ๑๐ ชช ดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑและ
การใชผลิตภัณฑดานสาธารณสุข
(๙) เภสัชกร ๙ วช ดานความปลอดภัยของเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
(๑๐) นักวิชาการอาหารและยา ๙ ชช ดานพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑดาน
สาธารณสุข
(๑๑) ผูอํานวยการสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
(๑๒) ผูอํานวยการกองงานดานอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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(๑๓) ผูอํานวยการกองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและ
ทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๑๔) เภสัชกร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๑๕) นักวิชาการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ ๓ ใหขาราชการผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญั ติวัตถุอัน ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการรับ แจงข อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอั น ตรายแตล ะ
ผลิตภัณฑ (แบบ วอ./สธ ๕) สําหรับผูประสงคผลิต หรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเรื่อง บัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
สําหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บในเขตจังหวัดของตน
(๑) ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร
(๒) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
(๓) เภสัชกร กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอ ๔ ใหขาราชการผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการรับแจงความประสงคเฉพาะการมีไวในครอบครอง
เพื่อใชในการรับจางหรือใหบริการซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ที่เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป (แบบ วอ./สธ ๓)
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเรื่อง
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงดังกลาว สําหรับสถานประกอบการที่มี
สถานที่เก็บในเขตจังหวัดของตน
(๑) ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร
(๒) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
(๓) หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๔) เภสัชกร กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
ขอ ๕ ใหขาราชการผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการตออายุใ บอนุญาตผลิต
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นําเขา สงออก หรือมีไวใ นครอบครองซึ่งวัตถุอัน ตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ สําหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บในเขตจังหวัดของตน
(๑) ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร
(๒) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
(๓) หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอ ๖ ใหขาราชการผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอนุ ญ าตเฉพาะการมี ไ ว
ในครอบครองซึ่ ง วัต ถุ อั น ตรายชนิ ด ที่ ๓ ที่ เ ป น ผลิ ต ภัณ ฑ สํ าเร็ จ รูป เพื่ อใช รั บจ า งหรื อ ใหบ ริ ก าร
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเรื่อง
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตดังกลาว และการรับชําระคาธรรมเนียม
สําหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่เก็บในเขตจังหวัดของตน
(๑) ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร
(๒) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
(๓) หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอ ๗ ใหขาราชการผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบปรับความผิด
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่อยูในความควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข
(๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ในความผิดที่เกิด อาง หรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
(๒) นิติกร กลุมกฎหมายอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแตระดับ ๕
ขึ้นไป เฉพาะในความผิดที่เกิด อาง หรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
(๓) ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ยกเวน กรุงเทพมหานคร
เฉพาะในความผิดที่เกิด อาง หรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นในเขตทองที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
ขอ ๘ ใหขาราชการและพนักงานของรัฐผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
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(๑) ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร
(๒) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
(๓) นายแพทย ๙ ดานเวชกรรมปองกัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๔) นักวิชาการสาธารณสุข ๙ ดานสงเสริมพัฒนา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๕) เภสัชกร กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๖) เภสัชกร โรงพยาบาลของรัฐ
(๗) นักวิช าการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในกลุม งานคุมครอง ผูบริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๘) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานเภสัชกรรม เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตั้งแตระดับ ๔
ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๙) สาธารณสุขอําเภอและกิ่งอําเภอ
(๑๐) นักวิช าการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสาธารณสุขอําเภอ กิ่งอําเภอ
และสถานีอนามัย
(๑๑) เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค พนักงานเภสัชกรรม เจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในสาธารณสุขอําเภอ กิ่งอําเภอ และสถานีอนามัย
ขอ ๙ ให ข า ราชการและพนั ก งานของรั ฐ สั งกั ด กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการเก็บตัวอยางหรือนําตัวอยางไปตรวจวิเคราะห
ตามมาตรา ๕๔ (๑) และ (๒)
(๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๓) ผูอํานวยการกองเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
(๔) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
(๕) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
(๖) นักวิทยาศาสตรการแพทย กองเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๗) เภสัชกร กองเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
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(๘) นักวิทยาศาสตรการแพทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๙) นักวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
(๑๐) เภสัชกร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

