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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเกี่ยวกับ
การปกปองและคุมครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑซ่ึงลวนถือเปนผลิตภัณฑ
สุขภาพ   โดยผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพและปลอดภัย  มีการสงเสริมพฤติกรรม 
การบริโภคที่ถูกตองดวยขอมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือไดและมีความเหมาะสม  เพื่อให
ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร  กฎหมายวาดวยยา  กฎหมายวาดวยเคร่ืองสําอาง  
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  กฎหมายวาดวย 
ยาเสพติดใหโทษ  กฎหมายวาดวยเคร่ืองมือแพทย  กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย   
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) พัฒนาระบบและกลไก   เพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบ 
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(๓) เฝาระวัง  กํากับ  และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ  สถานประกอบการ
และการโฆษณา  รวมทั้งผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑ  การพัฒนาระบบความปลอดภัย 
ดานสารเคมีของประเทศ  และเปนแกนกลางรวมดําเนินการกับองคกรระหวางประเทศดานสารเคมี  
ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝาระวังขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรู  เทคโนโลยี  และระบบงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๕) สงเสริม  และพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
ถูกตอง  เหมาะสม  ปลอดภัย  และคุมคา  รวมทั้งเพื่อใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียนเพื่อปกปองสิทธิ
ของตนได 

(๖) พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพโดยการ 
มีสวนรวมของภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาคเอกชน  ประชาชน  และเครือขายประชาคม
สุขภาพ 

(๗) พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ   เพื่อใหงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพเกิดประโยชนตอสุขภาพของประชาชน  และผลประโยชนของประเทศชาติ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย 
(๓) กองควบคุมวัตถุเสพติด 
(๔) กองแผนงานและวิชาการ 
(๕) กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
(๖) กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น 
(๗) สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย 
(๘) สํานักดานอาหารและยา 
(๙) สํานักยา 

(๑๐) สํานักอาหาร 
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ขอ ๔ ในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่

หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  

รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๕ ในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร   

เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ   

คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับยุทธศาสตร 

การพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดสํานักงาน 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคาร  สถานที่ 

และยานพาหนะของสํานักงาน 

(๔) จัดระบบงานและบรหิารงานบุคคลของสํานักงาน 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 

(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดของสํานักงาน 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ ๗ กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบและเฝาระวังเคร่ืองมือแพทย  สถานประกอบการ 

และกระบวนการผลิต  นําเขา  ขายเครื่องมือแพทย  การศึกษาวิจัยทางคลินิกเคร่ืองมือแพทย   
และการโฆษณาเครื่องมือแพทยใหไดมาตรฐานและเปนไปตามกฎหมาย 

(๒) ศึกษา  วิจัย  และจดัทํามาตรฐานเครื่องมือแพทย  สถานประกอบการและกระบวนการผลิต  
นําเขา  ขายเครื่องมือแพทย  การศึกษาวิจัยทางคลินิกเครื่องมือแพทย  และการโฆษณาเครื่องมือแพทย   

(๓) สงเสริม  สนับสนุนการผลิต  การนําเขา  การสงออก  การขาย  การโฆษณาและ 
การศึกษาวิจัยทางคลินิกเครื่องมือแพทยใหไดมาตรฐาน 

(๔) ใหความรู  คําแนะนําทางวิชาการ  และพัฒนาขอมูลเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร 
ดานเครื่องมือแพทย 

(๕) ประเมินเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทยและใหคําปรึกษาดานแนวทางปฏิบัติเชิงนโยบายใน
การควบคุม  กํากับ  ดูแลเคร่ืองมือแพทย  และเทคโนโลยีทางการแพทยใหมีความปลอดภัย  มีคุณภาพ  
ไดมาตรฐาน  และเปนไปตามกฎหมาย 

(๖) พัฒนากฎหมาย  หลักเกณฑ  และกฎระเบียบที่สอดคลองกับสากล  และเหมาะสม 
ตอสถานการณ 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๘ กองควบคุมวัตถุเสพติด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  ดูแลวัตถุเสพติดใหมีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน  มีความปลอดภัยและเปนไป

ตามกฎหมาย 
(๒) ศึกษา  วิจัย  และจัดทํามาตรฐานดานวัตถุเสพติด 
(๓) ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  เฝาระวังวัตถุเสพติด  สถานประกอบการเกี่ยวกับวัตถุเสพติด  

และการโฆษณาวัตถุเสพติดใหเปนไปตามกฎหมาย 
(๔) สนับสนุนวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย  วิทยาศาสตร  และอุตสาหกรรมแกผูที่

ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท   
(๕) พัฒนากฎหมาย  หลักเกณฑ  และกฎระเบียบที่สอดคลองกับสากล  และเหมาะสม 

ตอสถานการณ 
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(๖) เก็บรักษา  ทําลาย  ใชประโยชนของกลางวัตถุเสพติดใหเปนไปตามกฎหมาย 

(๗) ใหความรู  คําแนะนําทางวิชาการ  และพัฒนาขอมูลเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร 

ดานวัตถุเสพติด 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๙ กองแผนงานและวิชาการ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) วิจัยและพัฒนานโยบายดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

(๒) จัดทําและประสานแผนยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการ  แผนงบประมาณ  และแผนปฏิบัติการ  

รวมทั้งเรงรัด  กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

(๓) สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานวิจัยดานการคุมครองดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

(๔) พัฒนาระบบการเฝ าระวังความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการความเสี่ ยง 

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ  ตลอดจนเปนศูนยการเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพระดับชาติ 

(๕) พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร  คลังขอมูลความรูดานอิเล็กทรอนิกส  และเปนศูนยขอมูล

ของสํานักงาน  เพื่อพัฒนาการคุมครองผูบริโภค  และบริการประชาชนและผูเกี่ยวของ 

(๖) จัดและพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  และนําไปสู

องคกรแหงการเรียนรู 

(๗) เปนศูนยวิทยบริการงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและศูนยบริการขอมูล

ขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๐ กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนาพฤติกรรมผูบริโภคใหสามารถเลือกหาและบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยาง

เหมาะสม  ปลอดภัย  และคุมคา  รวมทั้งการสงเสริมศักยภาพผูบริโภคใหรูจักปกปองและเรียกรองสิทธิ

ในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย   

(๒) สงเสริม  เผยแพร  ประชาสัมพันธความรู  และสรางความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพผานทางสื่อและรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ   
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(๓) สงเสริมและพัฒนาเครือขาย  การมีสวนรวมภาคประชาชน  ในงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

(๔) พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีความนาสนใจ  เขาถึงไดงาย  
มีขอมูลทันสมัย  สะดวก  และรวดเร็วในการใชบริการ   

(๕) สรางระบบและกลไกการใหบริการรองเรียน   
(๖) วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริโภคและระบบงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ   
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๑ กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น  

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริม  สนับสนุน  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น 
(๒) สนับสนุนและสงเสริมหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินงาน

คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพของชุมชนใหมีคุณภาพ 

และปลอดภัย 
(๔) เปนศูนยประสานและพัฒนาเครือขายการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพของชุมชน 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๒ สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  และดูแลเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน  อาคารสถานที่

หรือทางดานสาธารณสุขใหไดมาตรฐานและเปนไปตามกฎหมาย 
(๒) ศึกษา  วิจัย  และจัดทํามาตรฐานเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 
(๓) สงเสริม  สนับสนุนการผลิต  การนําเขา  การสงออก  และการขายเครื่องสําอางและวัตถุ

อันตรายใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
(๔) ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลและเฝาระวังเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  รวมทั้งการโฆษณา

เคร่ืองสําอางและวตัถุอันตรายใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว 
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(๕) ใหความรู  คําแนะนําทางวิชาการ  และพัฒนาขอมูลเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร 
ดานเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 

(๖) พัฒนากฎหมาย  หลักเกณฑ  และกฎระเบียบที่สอดคลองกับสากล  และเหมาะสม 
ตอสถานการณ 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๓ สํานักดานอาหารและยา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุม  ตรวจสอบการนําเขา  นําผาน  และการสงออกผลิตภัณฑสุขภาพ  ใหเปนไป

ตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(๒) ปองกันและปองปรามการนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย  หรืออาจเปนอันตราย

ตอผูบริโภค  รวมทั้งเฝาระวังผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีใหมและผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงดานคุณภาพ
มาตรฐาน 

(๓) พิจารณาอนุญาตการนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพ 
(๔) พัฒนาหองปฏิบัติการดานอาหารและยาใหมีประสิทธิภาพ 
(๕) เปนศูนยประสานและจัดการขอมูลการนําเขา  และการสงออกจากหนวยงานตาง ๆ   

ทั้งในประเทศและตางประเทศ   
(๖) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาระบบการตรวจสอบ  และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพนําเขา 

ใหเปนที่ยอมรับระดับสากล 
(๗) เปนหนวยงานหลักของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ในการดําเนินงาน 

ดานการตางประเทศเกี่ยวกับการนําเขาและการสงออกผลิตภัณฑสุขภาพ 
(๘) ใหคําปรึกษาแนะนําขอกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการนําเขาและการสงออกผลิตภัณฑ

สุขภาพ   
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๔ สํานักยา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  ดูแลยา  สถานที่และกระบวนการผลิต  นําเขา  ขายยา  การวิจัยยา 

ทางคลินิก  และการโฆษณายาใหไดมาตรฐานและเปนไปตามกฎหมาย 
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(๒) ศึกษา  วิจัย  และจัดทํามาตรฐานดานยา  สถานที่และกระบวนการผลิต  นําเขา  ขายยา  
การวิจัยยาทางคลินิกและการโฆษณายา 

(๓) สนับสนุนขอมูลองคความรูในการกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาระบบยาและนโยบาย

แหงชาติดานยา  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบยาตามยุทธศาสตรที่กําหนด   

(๔) สงเสริม  สนับสนุนการผลิต  การนําเขา  การขายยา  การโฆษณายาใหไดคุณภาพ

มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด  ใหบริการขอมูลขาวสารดานยาแกหนวยงาน  บุคลากรสาธารณสุข  

ผูประกอบการและผูบริโภค   

(๕) พัฒนากฎหมาย  หลักเกณฑ  และกฎระเบียบที่สอดคลองกับสากล  และเหมาะสม 

ตอสถานการณ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย  ทั้งหนวยงานในประเทศและตางประเทศ 

ขอ ๑๕ สํานักอาหาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษาเพื่อจัดทําขอเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานอาหารของประเทศ 

(๒) กําหนดและพัฒนากฎหมาย  กฎระเบียบ  จัดทํามาตรฐานอาหารและโภชนาการ 

ของประเทศ   รวมทั้งประสานความรวมมือ  การทําความตกลงรวมดานวิชาการและรวมเจรจา 

เพื่อกําหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ  และระดับภูมิภาค 

(๓) ควบคุม  ตรวจสอบ  กํากับดูแล  และเฝาระวังอาหาร  สถานประกอบการดานอาหาร 

และการโฆษณาใหเปนไปตามกฎหมาย 

(๔) กําหนดหลักเกณฑและมาตรการสําหรับการควบคุม  การกํากับดูแล  และการเฝาระวัง

ดานอาหารของประเทศ   

(๕) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยหรือสนับสนุนการวิจัย  และประเมินสถานการณความปลอดภัย

ของอาหาร  เพื่อพฒันาองคความรู  เทคโนโลยี  และระบบงานคุมครองผูบริโภคดานอาหาร 

(๖) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคและสงเสริมผูประกอบการ

ดานอาหารในการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย   

(๗) เปนศูนยขอมูลดานอาหาร  และใหบริการขอมูลขาวสาร  คําแนะนําทางวิชาการ 

แกหนวยงาน  ผูประกอบการ  และผูบริโภค 
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(๘) เปนศูนยระบบเตือนภัยดานอาหาร  เพื่อดําเนินการและประสานขอมูลระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วิทยา  แกวภราดัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือใหสอดคลอง
กับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่ เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจ 
ตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


