
  
 

(สําเนา) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 (ฉบับที่ 300) พ.ศ.2549 

เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522 
--------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 258) พ.ศ.2545 
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2545 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 270) 
พ.ศ.2546 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
278) พ.ศ.2546 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ.2522 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2546 
ขอ 2  ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี ้เปนพนกังานเจาหนาทีเ่พือ่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม“อาหาร” 
ของมาตรา 4 

(1)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(2)  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  (3)  ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(4)  สาธารณสุขนิเทศก 

     ขอ 3  ใหขาราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งดํารงตําแหนง 
ดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา 4 

(1)  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(2)  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(3) นักวิชาการอาหารและยา 10 ชช. ดานมาตรฐานผลิตภัณฑดาน

สาธารณสุข 
(4) นักวิชาการอาหารและยา 10 ชช. ดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของ

ผลิตภัณฑและการใชผลิตภัณฑดานสาธารณสุข 
(5)  นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. ดานมาตรฐานอาหาร 
(6)  นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. ดานความปลอดภัยของอาหารและ 

การบริโภคอาหาร 
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(7)  นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. ดานพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภค

ผลิตภัณฑดานสาธารณสุข 
(8)  ผูอํานวยการกองควบคุมอาหาร   
(9)  ผูอํานวยการกองงานดานอาหารและยา  

(10)  ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ   
(11)  ผูอํานวยการกองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

ในสวนภูมิภาคและทองถิ่น  
(12)  นักวิชาการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(13)  เภสัชกร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ขอ 4 ใหขาราชการกรมควบคุมโรค ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร” 

ของมาตรา 4 
(1)  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
(2)  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
(3)  ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอทั่วไป   
(4)  หัวหนากลุมโรคติดตอระหวางประเทศ  สํานักโรคติดตอทั่วไป 
(5) นายแพทย  นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป  สังกัดดานควบคุม 

โรคติดตอ สํานักโรคติดตอทั่วไป 

(6)  ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ 
(7) หัวหนากลุมควบคุมการบริโภคยาสบูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

สํานักโรคไมติดตอ 
            (8)  นายแพทย  นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป  สํานักโรคไม
ติดตอ 
            (9)  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่1-12 
            (10)  นายแพทย  นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป  สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที ่1-12 

ขอ 5  ใหขาราชการกรมอนามยั ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงาน
เจาหนาที่เพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ในอาหารทุกชนิด ตาม
นิยาม “อาหาร” ของมาตรา 4 
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(1)  อธิบดีกรมอนามัย 
(2)  รองอธิบดีกรมอนามัย 
(3)  นักวิชาการสุขาภิบาล 10 ชช. (ดานสุขาภิบาล) 
(4)  นักวิชาการสาธารณสุข 10 ชช. (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) 
(5)  ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
(6)  ผูอํานวยการกองโภชนาการ  
(7)  ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
(8)  นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป กองสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
(9)  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ 

(10)  นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแตระดบั 5 ขึ้นไป ประจํากลุมอนามัยแมและ
เด็ก สํานักสงเสริมสุขภาพ 

(11)  ผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่1-12  เฉพาะในเขตจงัหวัดที่ตนมอีํานาจดูแล
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(12)  นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป กลุมพัฒนาการสงเสริม
สุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ 1-12 ที่ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 
1-12 มอบหมาย เฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอํานาจดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการ 
ขอ 6  ใหขาราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดํารง 

ตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา 4 

(1)  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
(2)  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
(3)  ผูอํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
(4)  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
(5)  นักวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป สํานักคุณภาพและ 

ความปลอดภัยอาหาร  
(6)  นักวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
(7)  เภสัชกร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
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ขอ 7  ใหผูวาราชการจังหวัด ขาราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติราชการ
ใน  
75 จังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่             
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมีอํานาจ

หนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร” ของ
มาตรา 4 

(1)  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  
(2)  นายแพทย 9 ดานเวชกรรมปองกัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(3)  นักวิชาการสาธารณสุข 9 ดานสงเสริมพัฒนา สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 
(4)  เภสัชกร กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   
(5)  เภสัชกร โรงพยาบาลของรัฐ 
(6)  นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครอง 

ผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(7)  พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานเภสัชกรรม เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน    

ตั้งแตระดับ4 ขึ้นไป ทีป่ฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(8)  สาธารณสุขอําเภอและกิ่งอําเภอ 
(9)  นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ทีป่ฏิบัติงานในสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ กิ่งอําเภอและสถานีอนามัย 
(10)  เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานเภสัชกรรม  

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตั้งแตระดับ4 ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ กิ่งอําเภอ และสถานีอนามัย 
ขอ 8  ใหขาราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งดาํรงตําแหนง 

ตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ใน
อาหารทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา 4 

(1)  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(2)  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(3)  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 
(4)  เจาหนาที่คดีพิเศษ สํานักคดคีุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 
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ขอ 9  ใหขาราชการสังกัดกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  ซึ่งดํารงตําแหนง 

ดังตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
เฉพาะในกรณีการนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร 

(1)  ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ 
(2)  หัวหนาฝายหรือหัวหนางาน ที่มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสั่งการตรวจ 

อาหารที่นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ 
(3)  ผูอํานวยการสวนบริการกลาง 
(4)  ผูอํานวยการสวนสืบสวนและปราบปราม 1 สํานักสืบสวนและปราบปราม 
(5)  ผูอํานวยการสวนบริการศุลกากร 1 สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 
(6)  นักวิทยาศาสตร ตั้งแตระดับ 7 ว. ขึ้นไป สํานักงานศลุกากรทาเรือ

กรุงเทพ 
(7)  หัวหนาฝายหรือหวัหนางาน สาํนักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ ที่มีหนาที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือการตรวจปลอยสินคาประเภทอาหารที่
นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 

(8)  ผูอํานวยการสวนควบคุมทางศุลกากร สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
(9)  นายดานศุลกากรทุกดาน 
ขอ 10  ใหขาราชการสังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดํารง 

ตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสัตว  สัตวแปรรูป และผลติภัณฑจากสัตว 

(1)  อธิบดีกรมปศุสัตว 
(2)  รองอธิบดีกรมปศุสัตว 
(3)  ผูอํานวยการสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว 
(4)  ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 
(5)  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
(6)  นักวิทยาศาสตร ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป สํานกัตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุ

สัตว  
(7)  นักวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป สาํนกัตรวจสอบคุณภาพ

สินคาปศุสัตว  
(8)  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
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(9)  นักวิชาการสัตวบาล ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินคาปศุสัตว 
(10)  ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
(11)  นักวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป สถาบันสุขภาพสัตว

แหงชาต ิ 
(12)  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย 
(13)  นักวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

สัตวแพทย  
(14)  ปศุสัตวจังหวัด 
(15)  เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว ตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป 
(16)  นายสัตวแพทย   
(17)  สัตวแพทย ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป  
ขอ 11  ใหขาราชการสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดํารง 

ตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 เฉพาะสัตวน้ํา สตัวน้ําแปรรูป และผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา 

(1)  อธิบดีกรมประมง 
(2)  รองอธิบดีกรมประมง 
(3)  ผูอํานวยการสํานัก 
(4)  ผูอํานวยการกอง 
(5)  ผูอํานวยการสถาบัน 
(6)  ผูอํานวยการศูนย 
(7)  ประมงจังหวัด 
(8)  นักวิชาการประมง  
(9)  นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร  

(10)  นิติกร ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป 
(11)  เจาหนาที่บริหารงานประมง ตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป 
(12)  เจาพนักงานประมง ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป 
(13)  เจาหนาที่ประมง ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป 
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ขอ 12  ใหขาราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับพืชและผลิตภัณฑจากพืช 

(1)  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
(2)  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
(3)  ผูอํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(4)  ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
(5)  ผูอํานวยการสํานกัวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป

ผลิตผลเกษตร 
(6)  ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
(7)  ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(8)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยขาว 
(9)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร 

(10)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน 
(11)  เลขานุการกรม 
(12)  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 
(13)  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
(14)  ผูอํานวยการศูนยวิจัย 
(15)  นกัวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร และนิติกร  
(16)  เจาพนักงานการเกษตร เจาหนาที่การเกษตร ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป 
ขอ 13  ใหขาราชการในสังกัดสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสัตว สัตวน้ํา พืช สัตวแปร
รูป สัตวน้ําแปรรูป ผลิตภัณฑจากสัตว ผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑจากพืช 

(1)  ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
(2)  รองผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
(3)  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ 
(4)  ผูอํานวยการสํานักรับรองมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ 
(5)  นายสัตวแพทย  
(6)  นักวิชาการมาตรฐาน ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป 
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ขอ 14  ใหขาราชการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายก 

รัฐมนตรี ซึ่งดํารงตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป เปนพนักงาน  
เจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ในอาหารทุกชนิดตาม

นิยาม “อาหาร” ของมาตรา 4 
ขอ 15  ใหขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงาน 

เจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ในเขตกรุงเทพมหานคร          
ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา 4 

(1)  ปลัดกรุงเทพมหานคร 
(2)  ผูอํานวยการสํานักอนามัย 
(3)  รองผูอํานวยการสํานักอนามัย 
(4)  ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย 
(5)  ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย 
(6)  ผูอํานวยการกองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย 
(7)  ผูอํานวยการกองสงเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
(8)  ผูอํานวยการกองชันสูตรสาธารณสุข สํานักอนามัย 
(9)  ผูอํานวยการกองเภสัชกรรม สํานักอนามัย 

(10)  นักวิชาการสุขาภิบาล กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย 
(11)  นักวิชาการสุขาภิบาล กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย 
(12)  นายสัตวแพทย กองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย  
(13)  นักโภชนาการ กองสงเสริมสุขภาพ สาํนักอนามัย  
(14)  นักเทคนิคการแพทย กองชันสูตรสาธารณสุข สํานักอนามัย  
(15)  เภสัชกร สํานักอนามัย  
(16)  ผูอํานวยการเขต 
(17)  ผูชวยผูอํานวยการเขต ที่ผูอํานวยการเขตมอบหมายใหชวยสั่งราชการ 

ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 
(18)  หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต 
(19)  นักวิชาการสุขาภิบาล สํานักงานเขต 
(20)  เจาหนาที่อนามัย ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป สํานักงานเขต  
ขอ 16  ใหพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงาน

เจาหนาที่ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ในเขตเมืองพัทยา ในอาหารทุกชนิด
ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา 4 

(1)  ปลัดเมืองพัทยา 
(2)  รองปลัดเมืองพัทยา 
(3)  ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(4)  ผูอํานวยการสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(5)  หัวหนาฝายสุขาภิบาล 
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(6)  เภสัชกร นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิทยาศาสตร 
(7)  เจาพนักงานสุขาภิบาล ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป 
(8)  ผูอํานวยการสํานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะลาน 

  (9)  หัวหนาฝายสาธารณสขุและสิง่แวดลอม สาํนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะ
ลาน 

(10)  เภสัชกร นักวิชาการสุขาภิบาล สํานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะลาน 
(11)  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป  สาํนักงานเมือง

พัทยา สาขาเกาะลาน 
(12)  พนักงานเมืองพัทยาอื่น ที่ไดรับมอบหมายจากปลัดเมืองพัทยาให

รับผิดชอบดานอาหาร สุขอนามัย หรือสาธารณสุข ในสํานักงานเมืองพัทยา 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549 

 

(ลงชื่อ)        อนุทิน   ชาญวีรกูล 
   (นายอนุทนิ  ชาญวีรกูล) 

                                   รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏบิัติราชการแทน 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 123 ตอนพิเศษ 98 ง  
ลงวันที ่22 กันยายน พ.ศ.2549) 
 
รับรองสําเนาถูกตอง 
 
(นางทัศนยี สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา) 
นักวิชาการอาหารและยา 8 ว. 
 


