
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดแบบบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๔๘๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ .ศ . ๒๕๔๑ ) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ข้อ ๒  บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ เป็นไปตามแบบ สส . ๑ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
 
ข้อ ๓  บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามแบบ สส. ๒ ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
 
ข้อ ๔  บัตรประจําตัวผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นไปตามแบบ 

สส. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 
ข้อ ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว 
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเขต

กรุงเทพมหานคร 
(๒) เจ้าพนักงานสาธารณสุขให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น

ไปและผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
ข้อ ๖  ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

ส่วนราชการนั้นเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการในสังกัด แต่
ไม่รวมถึงกรณีที่อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามข้อ ๗ (๒) 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑๐/๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๗  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
ออกบัตรประจําตัว 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเมืองพัทยา 

(๒) เจ้าพนักงานสาธารณสุขให้แก่ข้าราชการในหน่วยงานของส่วนราชการซึ่งเป็น
ราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงานของส่วนราชการซึ่งเป็นราชการส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในจังหวัดนั้น 

 
ข้อ ๘  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว 
(๑ ) เ จ้ าพนักงานสาธารณสุข ให้ แ ก่ข้ า ร าชการกรุ ง เทพมหานครใน เขต

กรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อ ๙  ให้นายกเมืองพัทยาเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว 
(๑) เจ้าพนักงานสาธารณสุขให้แก่พนักงานเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยา 
(๒) ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก่พนักงานเมืองพัทยาในเขตเมือง

พัทยา 
 
ข้อ ๑๐  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว 
(๑) เจ้าพนักงานสาธารณสุขให้แก่พนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล 
(๒) ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล 
 
ข้อ ๑๑  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว 
(๑) เจ้าพนักงานสาธารณสุขให้แก่พนักงานส่วนตําบลในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบล 
(๒) ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก่พนักงานส่วนตําบลในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบล 
 
ข้อ ๑๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว 
(๑) เจ้าพนักงานสาธารณสุขให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
ข้อ ๑๓  รูปถ่ายที่ติดบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

และผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือน ก่อนวันยื่นคําขอมีบัตร
ประจําตัวขนาด ๒.๕ X ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่ง
เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๑๔  บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และบัตรประจําตัวผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัตร
แต่ต้องไม่เกินหกปีนับแต่วันออกบัตร 

 
ข้อ ๑๕  บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และบัตรประจําตัวผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะ
หมดอายุ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สุดารัตน์  เกยรุาพันธ์ุ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. แบบบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้ายกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตร
ประจําตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สส. ๑) 

๒. แบบบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุขท้ายกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตร
ประจําตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สส. ๒) 

๓. แบบบัตรประจําตัวผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้ายกฎกระทรวง
กําหนดแบบบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สส. ๓) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๔ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแสดงบัตรประจําตัว
ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับการปฏิรูประบบราชการทําให้ต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขใหม่และมีการแต่งต้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขในสังกัด
หน่วยงานอ่ืนนอกจากกรมอนามัย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งมีการแก้ไขชื่อ
ตําแหน่งประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ . ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 


