
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสขุตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบรหิาร  
ชื่อหน่วยงาน  ชื่อต าแหน่ง  และบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสขุ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พ.ศ.  256๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  

เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๑) รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย 
(๒) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ด้านสุขาภิบาล) 
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
(๔) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
(๕) ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(๖) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

มอบหมาย 
(๗) ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
(๘) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหาร

และน้ ามอบหมาย 
(๙) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบ 
ต่อสุขภาพมอบหมาย 

(๑๑) ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
(๑๒) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมาย

สาธารณสุขมอบหมาย 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๑๓) ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
(๑๔) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกาย

เพื่อสุขภาพมอบหมาย 
(๑๕) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
(๑๖) นักวิชาการสาธารณสุขและเภสัชกรตั้งแตร่ะดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริม

สุขภาพมอบหมาย 
(๑๗) ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
(๑๘) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ

มอบหมาย 
(๑๙) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัย 
(๒๐) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการศูนย์อนามัยมอบหมาย 
(๒๑) นิติกรซึ่งผู้อ านวยการศูนย์อนามัยมอบหมาย 
(๒๒) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
(๒๓) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะ

เขตเมืองมอบหมาย 
(๒๔) นิติกรซึ่งผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองมอบหมาย 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่งด ารงต าแหนง่ดงัต่อไปนี ้ 

เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๑) รองอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย 
(๒) ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
(๓) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกร  ตั้งแต่ระดับ

ปฏิบัติการขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป  และนิติกรซึ่งผู้อ านวยการ 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย 

(๔) ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป 
(๕) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป  และนิติกรซึ่งผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อ
ทั่วไปมอบหมาย 

(๖) ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา 
(๗) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป  และนิติกรซึ่งผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา
มอบหมาย 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๘) ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 
(๙) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป  และนิติกรซึ่งผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อ
น าโดยแมลงมอบหมาย 

(๑๐) ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย 
(๑๑) นิติกรซึ่งผู้อ านวยการศูนย์กฎหมายมอบหมาย   
(๑๒) ผู้อ านวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
(๑๓) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป  และนิติกรซึ่งผู้อ านวยการสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมืองมอบหมาย 

(๑๔) ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
(๑๕) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุขตัง้แต่ระดบัช านาญงานขึน้ไป  และนิติกรซึ่งผู้อ านวยการส านักงานป้องกนั
ควบคุมโรคมอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
(๔) นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการควบคุมโรค  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  นิติกร  และ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  และเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไปซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย 

(๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  และโรงพยาบาลชุมชน 
(๖) นายแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  และนักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับปฏิบัตกิาร

ขึ้นไป  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  พยาบาลเทคนิค  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป
ซึ่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  หรือโรงพยาบาลชุมชนมอบหมายแล้วแต่กรณี 

(๗) สาธารณสุขอ าเภอ 
(๘) นักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  และพยาบาลเทคนิคตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไปซึ่งสาธารณสุขอ าเภอมอบหมาย 
(๙) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุข  และพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปประจ าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๑) ให้ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๑.๑) ผู้อ านวยการส านักอนามัย   
 (๑.๒) ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม   
 (๑.๓) ผู้อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ส านักอนามัย   
 (๑.๔) ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  ส านักอนามัย   
 (๑.๕) ผู้อ านวยการส านักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ส านักสิ่งแวดล้อม   
 (๑.๖) หัวหน้ากลุ่มในส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ส านักอนามัย   
 (๑.๗) หัวหน้ากลุ่มงานในกองสุขาภิบาลอาหาร  ส านักอนามัย             
 (๑.๘) หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการและหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาส านักสิ่งแวดล้อม   
 (๑.๙) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ส านักงานเขต   
(๒) ให้ข้าราชการในสังกัดเมืองพัทยาซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 (๒.๑) ปลัดเมืองพัทยา 
 (๒.๒) ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุข   
 (๒.๓) ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม   
 (๒.๔) นายแพทย์  นายสัตวแพทย์  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการ

สุขาภิบาล  นักวิชาการสัตวบาล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  และนิติกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  
ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

 (๒.๕) สัตวแพทย์  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
และเจ้าพนักงานสัตวบาลตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไปซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

(๓) ให้ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล   
ซึ่ งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓.๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 (๓.๒) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มอบหมาย 
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 (๓.๓) พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและนิติ กร 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

 (๓.๔) พยาบาลเทคนิค  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

 (๓.๕) ต าแหน่งอื่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

 (๓.๖) ปลัดเทศบาล 
 (๓.๗) ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (๓.๘) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (๓.๙) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (๓.๑๐) นายแพทย์  นายสัตวแพทย์  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการ

สุขาภิบาล  นักวิชาการสัตวบาล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  และนิติกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  
ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย 

 (๓.๑๑) สัตวแพทย์  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  
และเจ้าพนักงานสัตวบาลตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไปซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย 

 (๓.๑๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๓.๑๓) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๓.๑๔) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบล  

หรือต าแหน่งที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๑๕) นายแพทย์  นายสัตวแพทย์  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการ

สุขาภิบาล  นักวิชาการสัตวบาล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  และนิติกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

 (๓.๑๖) สัตวแพทย์  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
และเจ้าพนักงานสัตวบาลตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไปซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

ข้อ ๘ ให้ข้าราชการต าแหน่ง  นายแพทย์  นายสัตวแพทย์  นักวิชาการสัตวบาล  นักวิชาการ
สาธารณสุข  นักวิชาการควบคุมโรค  นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนิติกรในระดับปฏิบัติการ  และสัตวแพทย์  พยาบาลเทคนิค   
เจ้าพนักงานสัตวบาล  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ในระดับช านาญงานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศนี้  ได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่กรมอนามัยประกาศก าหนด 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ให้พนักงานราชการต าแหน่งนิติกร  ในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศนี้  ได้รับการอบรมตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๙ การมอบหมายตามประกาศนี้ต้องท าเป็นหนังสือ  ทั้งนี้  ให้พิจารณาข้าราชการหรือ
พนักงานราชการที่มีความรู้  และรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม   

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  
(๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  (๑๖)  (๑๗)  และ  (๑๘)  มีอ านาจหน้าที่ตรวจตรา  ดูแล   
ให้ข้อเสนอแนะ  และรับผิดชอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและ 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี่  ๒๒/๒๕๕๘  เรื่อง  มาตรการในการป้องกันและแกไ้ขปญัหา
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  ส าหรับในเขตท้องทีทุ่กจังหวัดทั่วประเทศ  และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามข้อ  ๔  (๑๙)  (๒๐)  (๒๑)  (๒๒)  (๒๓)  และ  (๒๔)  ส าหรับในเขตท้องที่จังหวัดต่าง  ๆ  
ตามเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่กรมอนามัยมอบหมาย   

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ  ๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  
(๑๐)  และ  (๑๑)  มีอ านาจหน้าที่ตรวจตรา  ดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  และรับผิดชอบในการด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๒๒/๒๕๕๘  
เรื่อง  มาตรการในการป้องกันและแกไ้ขปญัหาการแขง่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคมุ
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  ส าหรับใน  
เขตท้องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ  ๕  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)  
ส าหรับในเขตท้องที่จังหวัดต่าง  ๆ  ตามเขตรับผิดชอบของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรค
มอบหมาย   

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ  ๖  มีอ านาจหน้าที่ตรวจตรา  ดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  
และรับผิดชอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและค าสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๒๒/๒๕๕๘  เรื่อง  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนตใ์นทางและการควบคมุสถานบริการหรอืสถานประกอบการท่ีเปิดให้บรกิารในลักษณะ
ที่คล้ายกับสถานบริการ  ส าหรับในเขตท้องที่ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ  ๗  มีอ านาจหน้าที่ตรวจตรา  ดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  
และรับผิดชอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและค าสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๒๒/๒๕๕๘  เรื่อง  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนตใ์นทางและการควบคมุสถานบริการหรอืสถานประกอบการท่ีเปิดให้บรกิารในลักษณะ  
ที่คล้ายกับสถานบริการ  ส าหรับในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
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ข้อ ๑๔ ให้ข้าราชการต าแหน่ง  สัตวแพทย์  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสัตวบาล  เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับช านาญงานที่เป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามข้อ  ๘ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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