
หนา   ๑๙ 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ 
ของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เร่ือง  แตงต้ัง
พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ลงวันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๒ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง   
ซ่ึงดํารงตําแหนงตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ 
ของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) อธิบดีกรมการแพทย 
(๔) อธิบดีกรมควบคุมโรค 
(๕) อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
(๖) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
(๗) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(๘) อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
(๙) อธิบดีกรมอนามัย 

(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๑) ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(๑๒) รองอธิบดีกรมการแพทย 
(๑๓) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
(๑๔) รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
(๑๕) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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(๑๖) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(๑๗) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
(๑๘) รองอธิบดีกรมอนามัย 
(๑๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๒๐) เลขานุการกรม  ผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการโรงพยาบาล  ผูอํานวยการสถาบัน  

ผูอํานวยการศูนย  สังกัดกรมการแพทย 
(๒๑) เลขานุการกรม  ผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  สังกัดกรม

ควบคุมโรค 
(๒๒) ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ  และผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพ 

ภาคประชาชน  สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(๒๓) ผูอํานวยการโรงพยาบาล  ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิต  ผูอํานวยการสถาบัน  และ

ผูอํานวยการสํานัก  สังกัดกรมสุขภาพจิต 
(๒๔) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ  และผูอํานวยการสํานักอนามัยส่ิงแวดลอม  สังกัด

กรมอนามัย 
(๒๕) เภสัชกร  และนักวิชาการอาหารและยา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 
(๒๖) นิติกร  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กรมการแพทย  กรมควบคุมโรค  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  กรมสุขภาพจิต  กรมอนามัย  และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ต้ังแตระดับ   
๔  ข้ึนไป 

(๒๗) นักวิชาการสาธารณสุข  และพยาบาล  กลุมงานคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
และสมุนไพร  สังกัดกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 

(๒๘) นักวิชาการสาธารณสุข  และพยาบาล  สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ต้ังแตระดับ   
๔  ข้ึนไป 

(๒๙) นักวิชาการสาธารณสุข  และพยาบาล  สํานักสงเสริมสุขภาพ  และสํานักอนามัย
ส่ิงแวดลอม  สังกัดกรมอนามัย  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป   

(๓๐) ขาราชการ  สํานักโรคไมติดตอ  สังกัดกรมควบคุมโรค  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป   
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(๓๑) ขาราชการ  ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  สํานักโรคติดตอทั่วไป  สังกัดกรม

ควบคุมโรค  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 

(๓๒) พนักงานราชการ  ตําแหนงพนักงานสนับสนุนภารกิจหลักดานบริหาร  (นิติกร)  สังกัด

กรมควบคุมโรค 

ขอ ๓ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค  หรือ

สังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในสวนภูมิภาค  ซ่ึงดํารงตําแหนง

ตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

(๒) ผู เชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน  ผู เชี่ยวชาญดานสาธารณสุข   ประจําสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

(๓) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒  กรมควบคุมโรค 

(๔) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย  กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

(๕) ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 

(๖) ผูอํานวยการศูนยอนามัย  กรมอนามัย 

(๗) ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป  และผูอํานวยการ

โรงพยาบาลชุมชน 

(๘) ผูอํานวยการศูนยปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  สังกัดกรมการแพทย 

(๙) ผูอํานวยการศูนยมหาวชิราลงกรณธัญบุรี  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  สังกัดกรมการแพทย 

(๑๐) ขาราชการ  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒  สังกัดกรมควบคุมโรค  ต้ังแตระดับ   

๔  ข้ึนไป   

(๑๑) ขาราชการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลทั่วไป  และ

โรงพยาบาลชุมชน  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 

(๑๒) นักวิชาการสาธารณสุข  ศูนยอนามัย  สํานักสงเสริมสุขภาพและสํานักอนามัยส่ิงแวดลอม  

สังกัดกรมอนามัย  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 

(๑๓) สาธารณสุขอําเภอและหัวหนาสถานีอนามัย 
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(๑๔) นักวิชาการสาธารณสุข   และเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ประจําสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ  และสถานีอนามัย  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 

ขอ ๔ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงดํารงตําแหนงตอไปนี้  เปนพนักงาน

เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เฉพาะใน

เขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(๒) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(๓) ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๖) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๗) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๘) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๑๐) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแหง 

(๑๑) รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแหง 

(๑๒) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

(๑๓) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

(๑๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๑๕) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๑๖) ผูอํานวยการสํานักพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา  และกิจการพิเศษ   

(๑๗) ผูอํานวยการ  สถาบัน  โรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๑๘) ผูอํานวยการโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๑๙) ผูบริหารโรงเรียนเอกชน  ในกํากับดูแลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

(๒๐) ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
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(๒๑) ขาราชการ  กลุมสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  สังกัดสํานักพัฒนากิจการ
นักเรียน  นักศึกษา  และกิจการพิเศษ  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป   

(๒๒) เจาหนาที่   ผู รับผิดชอบดานการควบคุมความประพฤตินักศึกษา  หรือนักเรียน   
ในสถานศึกษาของรัฐ  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป   

(๒๓) คณาจารย   หรือ  ครู   ซ่ึงมีประสบการณเปนครูทําการสอนไมนอยกวา  ๒  ป  
ผูรับผิดชอบดานการควบคุมความประพฤตินักศึกษา  หรือนักเรียน  ในสถานศึกษาของเอกชน   

ขอ ๕ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงดํารงตําแหนงตอไปนี้  เปนพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เฉพาะ  
ในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผูวาราชการจังหวัด 
(๒) รองผูวาราชการจังหวัด 
(๓) ปลัดจังหวัด 
(๔) นายอําเภอ 
(๕) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
(๖) ปลัดอําเภอ  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 
(๗) เจาพนักงานปกครอง  เจาหนาที่ปกครอง  และนิติกร  ประจําศาลากลางจังหวัด  ต้ังแต

ระดับ  ๔  ข้ึนไป 
(๘) เจาหนาที่ปกครอง  ประจําที่ทําการอําเภอ  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 
ขอ ๖ ใหขาราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงดํารงตําแหนงตอไปนี้  เปนพนักงาน

เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เฉพาะใน
เขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(๒) รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๔) รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๕) ผูอํานวยการสํานกัการแพทย 
(๖) รองผูอํานวยการสํานักการแพทย 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม  ๒๕๕๐ 
 

 

(๗) ผูอํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(๘) ผูอํานวยการสํานักอนามัย 
(๙) รองผูอํานวยการสํานักอนามัย 

(๑๐) ผูอํานวยการกองควบคุมโรค 
(๑๑) ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  สํานักอนามัย 
(๑๒) ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข  สํานักอนามัย 
(๑๓) ผูอํานวยการกองปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  สํานักอนามัย 
(๑๔) ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
(๑๕) รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
(๑๖) ผูอํานวยการโรงเรียน  ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(๑๗) ผูอํานวยการสํานักเทศกิจ 
(๑๘) รองผูอํานวยการสํานักเทศกิจ 
(๑๙) ผูอํานวยการเขต 
(๒๐) ผูชวยผูอํานวยการเขต 
(๒๑) นักวิชาการสุขาภิบาล  เจาหนาที่อนามัย  ฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล  สังกัดสํานักงานเขต  

ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป  
(๒๒) นักวิชาการสุขาภิบาล  เจาหนาที่อนามัย  สังกัดกองอนามัยส่ิงแวดลอม  ต้ังแตระดับ   

๔  ข้ึนไป 
(๒๓) นักวิชาการสุขาภิบาล  สังกัดกองสุขาภิบาลอาหาร  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป  
(๒๔) เจาพนักงานปกครอง  เจาหนาที่ปกครอง  พนักงานปกครอง  ฝายเทศกิจ  สังกัดสํานักงานเขต  

ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 
ขอ ๗ ใหขาราชการสังกัดเทศบาล  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  และองคการ

บริหารสวนตําบล  ซ่ึงดํารงตําแหนงตอไปนี้แลวแตกรณีเปนพนักงานเจาหนาที่  เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจ
หนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) เทศมนตรีฝายสาธารณสุข 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม  ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) ปลัดเทศบาล 
(๔) รองปลัดเทศบาล 
(๕) ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(๖) ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
(๗) ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม 
(๘) ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผนงาน 
(๙) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการแพทย 

(๑๐) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(๑๑) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการศึกษา 
(๑๒) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองสวัสดิการสังคม 
(๑๓) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองวิชาการและแผนงาน 
(๑๔) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 
(๑๕) นายแพทย  พยาบาล  และนักวิชาการสุขาภิบาล  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 
(๑๖) นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ  และเจาพนักงานเทศกิจ  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 
(๑๗) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑๘) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑๙) รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒๐) นายกองคการบริหารสวนตําบล 
(๒๑) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 
(๒๒) นักวิชาการสุขาภิบาล  นักบริหารงานสาธารณสุข  และพยาบาล  สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบล 
(๒๓) นายกเมืองพัทยา 
(๒๔) รองนายกเมืองพัทยา 
(๒๕) ปลัดเมืองพัทยา 
(๒๖) รองปลัดเมืองพัทยา   
(๒๗) ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เมืองพัทยา 
(๒๘) นักบริหารงานสาธารณสุข  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เมืองพัทยา 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม  ๒๕๕๐ 
 

 

(๒๙) นักวิชาการสุขาภิบาล  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เมืองพัทยา  ต้ังแตระดับ   
๔  ข้ึนไป 

(๓๐) เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เมืองพัทยา
ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 

(๓๑) เจาพนักงานสุขาภิบาล  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เมืองพัทยา  ต้ังแตระดับ   
๔  ข้ึนไป 

ขอ ๘ ใหขาราชการสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
ผูมียศต้ังแตรอยตํารวจตรีหรือผูดํารงตําแหนงรองสารวัตรข้ึนไป  เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจ
หนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ขอ ๙ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับ  ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มงคล  ณ  สงขลา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 


