
 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

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

ด้านสาธารณสุข  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๙) ผู้ เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๐) ผู้ เชี่ ยวชาญด้านพัฒนาระบบการ คุ้มครองผู้ บ ริ โภคผลิต ภัณฑ์ด้ านสาธารณสุข   

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๑) ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ านพัฒนาระบบนํ า เข้ า  - ส่ งออกผลิต ภัณฑ์สุ ขภาพ   สํ านั กงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๒) ผู้ เชี่ ยวชาญด้านพัฒนาระบบกํากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด   สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๔) ผู้อํานวยการสํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๕) เภสัชกร  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๖) นักวิชาการอาหารและยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ข้อ ๒ ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะใน
เขตจังหวัดที่ตนมีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
(๒) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๓) เภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
(๔) นักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
(๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
(๖) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะใน
เขตอําเภอที่ตนมีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป  หรือผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน 

(๒) เภสัชกรในโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  หรือโรงพยาบาลชุมชน 
(๓) สาธารณสุขอําเภอ 
(๔) นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
(๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการในสถานที่ขายเคร่ืองสําอาง  สถานที่เก็บเคร่ืองสําอาง  ที่อยู่
ในเขตตําบลที่ตนมีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  แต่ไม่รวมถึงสถานที่ผลิตเพื่อขาย  
นําเข้าเพื่อขาย  รับจ้างผลิตเคร่ืองสําอาง  ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ดังนี้ 

(๑) นักวิชาการสาธารณสุข  สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล   
(๒) พยาบาลวิชาชีพ  สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
(๓) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  

ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเก็บตัวอย่างหรือนําตัวอย่างไปเพื่อการตรวจวิเคราะห์ 
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(๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย 
(๔) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๕) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  สํานักเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย 
(๖) เภสัชกร  สํานักเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย 
(๗) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๘) เภสัชกร  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์   
ข้อ ๖ ให้ข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  ซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ี  

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เฉพาะในกรณีการนําเข้าเพื่อขายเคร่ืองสําอาง  คือ 

(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 
(๗) ผู้อํานวยการศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง  สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
(๘) ผู้อํานวยการส่วนบรกิารศุลกากรไปรษณีย์  สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
(๙) ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า  สํานักพิกัดอัตราศุลกากร 

(๑๐) นายด่านศุลกากร 
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการและพนักงานเมืองพัทยา  เทศบาลนคร  เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล  

ยกเว้น  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในเขตเมืองพัทยา  เทศบาลนคร  เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบล  
เฉพาะในสถานที่ขายเคร่ืองสําอาง  สถานที่เก็บเคร่ืองสําอางที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา  เทศบาลนคร  
เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบลท่ีตนมีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึงสถานที่ผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  รับจ้างผลิตเคร่ืองสําอาง  ดังนี้ 

(๑) ปลัดเทศบาล 
(๒) รองปลัดเทศบาล 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๔) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๕) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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(๖) เภสัชกร 
(๗) นักวิชาการสาธารณสุข 
(๘) นักวิชาการสุขาภิบาล 
(๙) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 

(๑๐) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


