เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘

กฎกระทรวง
กําหนดแบบบัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น
เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ วรรคสาม แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการ
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒ บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนไปตามแบบ สส. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ บัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุขใหเปนไปตามแบบ สส. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๔ บัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนไปตามแบบ สส. ๓
ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ให แ ก ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครในเขต
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘

(๒) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป
และผูวาราชการจังหวัด
ขอ ๖ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการนั้น
เปนผูออกบัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากขาราชการในสังกัด แตไมรวมถึงกรณีที่
อยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามขอ ๗ (๒)
ขอ ๗ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกบัตร
ประจําตัว
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นใหแกผูดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกเมืองพัทยา
(๒) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกขาราชการในหนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการ
สวนภูมิภาคและหนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น
ขอ ๘ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกขาราชการกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) ผู ซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง จากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ให แ ก ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครในเขต
กรุงเทพมหานคร
ขอ ๙ ใหนายกเมืองพัทยาเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกพนักงานเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยา
(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหแกพนักงานเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยา
ขอ ๑๐ ใหนายกเทศมนตรีเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกพนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล
(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหแกพนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล
ขอ ๑๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกพนักงานสวนตําบลในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหแกพนักงานสวนตําบลในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล
ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘

(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด
(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใน
เขตองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอ ๑๓ รูปถายที่ติดบัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่ง
ไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหใชรูปถายที่ถายไมเกินหกเดือน กอนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ขนาด ๒.๕ X ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม แตงเครื่องแบบปกติขาว
หรือเครื่องแบบเจาหนาที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด
ขอ ๑๔ บั ตรประจํ าตั วเจ าพนั กงานท องถิ่ น บั ตรประจํ าตั วเจ าพนั กงานสาธารณสุ ขและ
บัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในบัตรแตตองไม
เกินหกปนับแตวันออกบัตร
ขอ ๑๕ บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น บัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุขและ
บัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นที่ออกตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหใชไดตอไป
จนกวาจะหมดอายุ แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

แบบ สส. ๑
แบบบัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น
ทายกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข
และผูซ ึ่งไดรบั แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๘
(ดานหนา)
บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิน่
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๕.๔ ซม.

เลขที่ ………………
(ชื่อสวนราชการที่ออกบัตร)
วันออกบัตร ..../..../....
บัตรหมดอายุ ..../..../....
๘.๔ ซม.

(ดานหลัง)

๕.๔ ซม.

เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
……………………………..
รูปถาย
ชื่อ .…………………………..
ขนาด
ตําแหนง………………………..
๒.๕x๓.๐ ซม. สังกัด .………………………..
เปนเจาพนักงานทองถิน่ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
…………………..
ลายมือชือ่
………………………..
ตําแหนง…………………..…...
หมูโลหิต ……...
ผูออกบัตร

๘.๔ ซม.
ตราครุฑสําหรับหนวยงานราชการที่ออกบัตร

หมายเหตุ ๑. ตราครุฑสําหรับหนวยงานราชการที่ออกบัตรมีลักษณะเปนวงกลมสองวงซอนกัน ขนาด
เสนผาศูนยกลางวงนอก ๓.๕ ซม. วงใน ๒.๕ ซม. ลอมครุฑ ขนาดตัวครุฑสูง ๒ ซม. ระหวางวงนอก
และวงในใหมีอกั ษรไทยระบุชื่อสวนราชการที่ออกบัตรอยูขอบลางของตรา
๒. ใหประทับตราครุฑสําหรับหนวยงานราชการที่ออกบัตรดวยหมึกสีแดงที่มุมลางดานขวา
ของรูป

แบบ สส. ๒
แบบบัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุข
ทายกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข
และผูซ ึ่งไดรบั แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๘
(ดานหนา)
บัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๕.๔ ซม.

เลขที่ ………………
(ชื่อสวนราชการที่ออกบัตร)
วันออกบัตร ..../..../....
บัตรหมดอายุ ..../..../....
๘.๔ ซม.

(ดานหลัง)

๕.๔ ซม.

เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
……………………………..
รูปถาย
ชื่อ..…………………………..
ขนาด
ตําแหนง ………………………..
๒.๕x๓.๐ ซม. สังกัด ..………………………..
เปนเจาพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
…………………..
ลายมือชือ่
………………………..
ตําแหนง...……………………...
หมูโลหิต ……...
ผูออกบัตร

๘.๔ ซม.
ตราครุฑสําหรับหนวยงานราชการที่ออกบัตร

หมายเหตุ ๑. ตราครุฑสําหรับหนวยงานราชการที่ออกบัตรมีลักษณะเปนวงกลมสองวงซอนกัน ขนาด
เสนผาศูนยกลางวงนอก ๓.๕ ซม. วงใน ๒.๕ ซม. ลอมครุฑ ขนาดตัวครุฑสูง ๒ ซม. ระหวางวงนอก
และวงในใหมีอกั ษรไทยระบุชื่อสวนราชการที่ออกบัตรอยูขอบลางของตรา
๒. ใหประทับตราครุฑสําหรับหนวยงานราชการที่ออกบัตรดวยหมึกสีแดงที่มุมลางดานขวา
ของรูป

แบบ สส. ๓
แบบบัตรประจําตัวผูซ ึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
ทายกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข
และผูซ ึ่งไดรบั แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๘
(ดานหนา)
บัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๕.๔ ซม.

เลขที่ ………………
(ชื่อสวนราชการที่ออกบัตร)
วันออกบัตร ..../..../....
บัตรหมดอายุ ..../..../....
๘.๔ ซม.

(ดานหลัง)

๕.๔ ซม.

เลขประจําตัวประชาชนของผูถอื บัตร
………………………..
รูปถาย
ชื่อ .……………………..
ขนาด
ตําแหนง …………………..
๒.๕x๓.๐ ซม. สังกัด ……………………..
เปนผูซึ่งไดรับแตงตัง้ จากเจาพนักงานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
…………………..
พ.ศ. ๒๕๓๕
ลายมือชือ่
…………………..
ตําแหนง …………………...
หมูโลหิต ……...
ผูออกบัตร

๘.๔ ซม.
ตราครุฑสําหรับหนวยงานราชการที่ออกบัตร

หมายเหตุ ๑. ตราครุฑสําหรับหนวยงานราชการที่ออกบัตรมีลักษณะเปนวงกลมสองวงซอนกัน ขนาด
เสนผาศูนยกลางวงนอก ๓.๕ ซม. วงใน ๒.๕ ซม. ลอมครุฑ ขนาดตัวครุฑสูง ๒ ซม. ระหวางวงนอก
และวงในใหมีอกั ษรไทยระบุชื่อสวนราชการที่ออกบัตรอยูขอบลางของตรา
๒. ใหประทับตราครุฑสําหรับหนวยงานราชการที่ออกบัตรดวยหมึกสีแดงที่มุมลางดานขวา
ของรูป

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ประกอบกับการปฏิรูประบบราชการทําใหตองปรับเปลี่ยนโครงสรางและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขใหม
และมี ก ารแต ง ตั้ ง เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ในสั ง กั ด หน ว ยงานอื่ น นอกจากกรมอนามั ย ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งมีการแกไขชื่อตําแหนงประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบลเปนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

