
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 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕๑ 

   
 

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่งและการจําแนกตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนจากเดิม จึง
เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงการแต่งต้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เสียใหม่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศแต่งต้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
๑.๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑.๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
ข้อ ๒  ให้ข้าราชการในสังกัดกรมอนามัย ซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ี เป็นเจ้า

พนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒.๑ รองอธิบดีกรมอนามัยที่อธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย 
๒.๒ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) 
๒.๓ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
๒.๔ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
๒.๕ ผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒.๖ นักวิชาการสาธารณสุขต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปที่ผู้อํานวยการสํานัก

อนามัยสิ่งแวดล้อมมอบหมาย 
๒.๗ ผู้อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
๒.๘ นักวิชาการสาธารณสุขต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปที่ผู้อํานวยการสํานัก

สุขาภิบาลอาหารและน้ํามอบหมาย 
๒.๙ ผู้อํานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง/หน้า ๔๖/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 



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 
 

๒.๑๐ นักวิชาการสาธารณสุข ต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปที่ผู้อํานวยการกอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมอบหมาย 

๒.๑๑ ผู้อํานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
๒.๑๒ นักวิชาการสาธารณสุข ต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปที่ผู้อํานวยการศูนย์

บริหารกฎหมายสาธารณสุขมอบหมาย 
๒.๑๓ ผู้อํานวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
๒.๑๔ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป ที่ผู้อํานวยการศูนย์

ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยมอบหมาย 
๒.๑๕ ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ 
๒.๑๖ นักวิชาการสาธารณสุขต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปที่ผู้อํานวยการศูนย์

อนามัยมอบหมาย 
 
ข้อ ๓  ให้ข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ี เป็นเจ้า

พนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓.๑ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย 
๓.๒ ผู้อํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
๓.๓ นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปที่ผู้อํานวยการ

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย 
๓.๔ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ 
๓.๕ นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้น

ไปและเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้ังแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไปที่ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุม
โรคมอบหมาย 

 
ข้อ ๔  ให้ข้าราชการในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔.๑ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๔.๒ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๔.๓ ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
๔.๔ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ 
๔.๕ นักวิชาการสาธารณสุข ต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปที่ผู้อํานวยการสํานักงาน

ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพมอบหมาย 
๔.๖ นิติกร ต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปประจํากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 
ข้อ ๕  ให้ข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
๕.๒ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 



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 
 

๕.๓ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
๕.๔ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน ต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ต้ังแต่ระดับ
ชํานาญงานขึ้นไปที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย 

๕.๕ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 
๕.๖ นายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ต้ังแต่ระดับ

ชํานาญการขึ้นไป เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้ังแต่ระดับ
ชํานาญงานขึ้นไป ที่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลชุมชน
มอบหมาย แล้วแต่กรณี 

๕.๗ สาธารณสุขอําเภอ หรือสาธารณสุขกิ่งอําเภอ 
๕.๘ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป เจ้า

พนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค ต้ังแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป ที่สาธารณสุขอําเภอหรือ
สาธารณสุข ก่ิงอําเภอมอบหมาย 

๕.๙ หัวหน้าสถานีอนามัย 
๕.๑๐ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ต้ังแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปประจํา

สถานีอนามัย 
 
ข้อ ๖  ให้ข้าราชการในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้า

พนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖.๑ ผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
๖.๒ ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
๖.๓ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร 
๖.๔ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา 
๖.๕ ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล 
๖.๖ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล 
๖.๗ หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล 
๖.๘ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบล 
๖.๙ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบล 
 
ข้อ ๗  ให้ข้าราชการระดับปฏิบัติการ หรือระดับปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่

ได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขก่อนหรือในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ เป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ทั้งนี้ ภายในกําหนดเวลาไม่
เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และต้องได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน 

 
ข้อ ๘  การมอบหมายตามประกาศนี้ ต้องทําเป็นหนังสือ  ทั้งนี้ ให้พิจารณา

ข้าราชการที่มีความรู้และรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 



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 
 

ข้อ ๙  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๑๔ มีอํานาจหน้าที่ ตรวจตรา 
ดูแลให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบในการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตท้องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๒.๑๕ - ๒.๑๖ 
ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ตามเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่กรมอนามัยมอบหมาย 

 
ข้อ ๑๐  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓ มีอํานาจหน้าที่ ตรวจตรา 

ดูแลให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบในการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตท้องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๓.๔ - ๓.๕ ใน
ท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ตามเขตรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรคมอบหมาย 

 
ข้อ ๑๑  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๔ มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล

การประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 
๔) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๙ (๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ข้อ ๙ (๒) การประกอบกิจการอาบ 
อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
ข้อ ๙ (๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ 
(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และข้อ ๙ (๑๐) การประกอบกิจการ
เสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กําหนดสถานที่เพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ เพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสําหรับสถานที่เพื่อสุขภาพ
หรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ในเขตท้องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 
ข้อ ๑๒  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๕ มีอํานาจหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลให้

ข้อเสนอแนะ และรับผิดชอบในการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 
ข้อ ๑๓  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๖ มีอํานาจหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลให้

ข้อเสนอแนะ และรับผิดชอบในการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 
ณัฐวดี/ตรวจ 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 


