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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

------------ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๒  บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนไปตามแบบ สส. ๑ ทายกฎ 
กระทรวงนี้ 
  ขอ ๓  บัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุขใหเปนไปตามแบบ สส. ๒ ทายกฎ 
กระทรวงนี้ 
  ขอ ๔  บัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนไปตาม 
แบบสส. ๓ ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกบัตรประจําตัว 
เจาพนักงานทองถิ่นสําหรับผูดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
  ขอ ๖  ใหอธิบดีกรมอนามัยเปนผูออกบัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุข 
ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการสังกัดกรมอนามัย 
  ขอ ๗  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัว 
  (๑) เจาพนักงานทองถิ่นสําหรับผูดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี ประธาน 
กรรมการสุขาภิบาล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด และปลัดเมืองพัทยา 
  (๒) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากขาราชการสวนภูมิภาคซึ่งสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข 
  ขอ ๘  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูออกบัตรประจําตัว 
  (๑) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากขาราชการกรุงเทพมหานครในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
  (๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
และเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 
  ขอ ๙  ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูออกบัตรประจําตัว 
  (๑) เจาพนักงานสาธารณสุขซ่ึงแตงต้ังจากพนักงานเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินสําหรับในเขตเมืองพัทยา และเปน 
พนักงานเมืองพัทยา 
  ขอ ๑0  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูออกบัตรประจําตัว 
  (๑) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากพนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล 
  (๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตเทศบาล และเปน 
พนักงานเทศบาล 
  ขอ ๑๑  ใหประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนผูออกบัตรประจําตัว 
  (๑) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากพนักงานสุขาภิบาลในเขตสุขาภิบาล 
  (๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตสุขาภิบาล และเปน 
พนักงานสุขาภิบาล 
  ขอ ๑๒  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูออกบัตร 
ประจําตัว 
  (๑) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลในเขตองคการ 
บริหารสวนตําบล 
  (๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตองคการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบล และเปนพนักงานสวนตําบล 
  ขอ ๑๓  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัว 
  (๑) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตองคการบริหาร 
สวนจังหวัด และเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ขอ ๑๔  รูปถายที่ติดบัตรประจําตัว ใหใชรูปถายท่ีถายไมเกินหกเดือน กอนวัน 
ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร คร่ึงตัว หนาตรง แตงเครื่องแบบปกติขาว 
หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ไมสวมหมวก 
  ขอ ๑๕  บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น  บัตรประจําตัวเจาพนักงาน 
สาธารณสุข และบัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหใชไดตามระยะเวลา 
ที่กําหนดไวในบัตรแตตองไมเกินสี่ป 
  ขอ ๑๖  บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น บัตรประจําตัวเจา พนักงาน 
สาธารณสุข และบัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นที่ออกตามความในกฎ 
กระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ใหใชบังคับไดตอไปจนกวาจะหมดอายุ 
 
 
     ใหไว ณ วันที ่๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
             กร  ทัพพะรังสี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากปจจุบันไดมีการจัดตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นเปนราชการสวนทองถิ่น สมควร 
ปรับปรุงหลักเกณฑการออกบัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น บัตรประจําตัวเจาพนักงาน 
สาธารณสุข และบัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกัน 
และเพื่อกระจายอํานาจในการออกบัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุขและบัตรประจําตัว 
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหแกหัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครอง 
ทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดอันจะสะดวกแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๑/๙๔ก/๔/๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๑] 
 
 


