
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  บตัรประจ าตวัอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้นแบบ  SMART  CARD   

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  บัตรประจ าตัวอาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจ าหมู่บ้านแบบ  SMART  CARD  เพ่ือรับรองสถานภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
และใช้แสดงตนเมื่อปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ประกอบการรับสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครสาธารณสุข  
ประจ าหมู่บ้าน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๖  และข้อ  ๒๒  แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  บัตรประจ าตัวอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแบบ  SMART  CARD  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ”  หมายความว่า  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  พ.ศ.  2554  และมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าป่วยการตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

“บัตร”  หมายความว่า  บัตรประจ าตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแบบ  SMART  CARD 
“ธนาคาร”  หมายความว่า  ธนาคารที่ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข

ในการท าบัตร   
“หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ”  หมายความว่า  หัวหน้าสถานีอนามัย  ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์  ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  หัวหน้าสถานบริการ
สาธารณสุขของเทศบาลหรือหัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขอื่นแล้วแต่กรณี 

ข้อ 4 การออกบัตรให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านตามประกาศนี้  ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ  ออกหนังสือรับรองการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านน าไปประกอบการขอออกบัตรกับสาขาธนาคาร 
ในพ้ืนที่ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๒



(2) ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านน าเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไปแจ้งหน่วยงาน
สาธารณสุขของรัฐในพ้ืนที่  และให้หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบันทึกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร   
ในระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  (e-Social  Welfare) 

(3) ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการรายใหม่ 
ทั้งอ าเภอของแต่ละเดือนในระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  (e-Social  Welfare)  และยืนยันข้อมูล
ในระบบ 

(4) ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการรายใหม่ 
ทั้งจังหวัดของแต่ละเดือนในระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  (e-Social  Welfare)  และ
ยืนยันข้อมูลในระบบ 

(5) ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการรายใหม่ 
ทั้งประเทศของแต่ละเดือนในระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  (e-Social  Welfare)  และ
ยืนยันข้อมูลในระบบ 

(6) ให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการรายใหม่ในระบบบูรณาการฐานข้อมลู
สวัสดิการสังคม  (e-Social  Welfare)  กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกรมบัญชีกลาง  เพ่ือผลิตบัตร   

การส่งมอบบัตร  ธนาคารจะเป็นผู้ส่งบัตรไปยังสาขาธนาคารที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
เปิดบัญชีเงินฝาก 

ข้อ 5 ให้บัตรมีอายุห้าปี  นับแต่วันออกบัตร   
ข้อ 6 ในกรณีที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ให้ถือว่าบัตรนั้นหมดอายุนับแต่วันที่สิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ปรับปรุงข้อมูลการสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจ าหมู่บ้านทุกเดือนในระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  (e-Social  Welfare)  ส าหรับ 
การจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  และให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
แจ้งธนาคารเพื่อระงับสิทธิในบัตร 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่สิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านแล้ว  ให้ส่งมอบบัตรคืนแก่สาขาธนาคารในพ้ืนที่  ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดสภาพ   
กรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ไม่สามารถคืนบัตรได้ด้วยตนเอง  ให้ทายาทหรือบุคคล  
ในครอบครัวคืนบัตรแก่สาขาธนาคารภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  พร้อมแนบหลักฐานประกอบการคืนบัตร  เช่น  ใบมรณบัตร  หนังสือลาออก  ค าสั่งศาล
ให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือค าสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ 

ข้อ 7 กรณีบัตรหมดอายุให้ด าเนินการตามข้อ  4  หรือตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 8 กรณีบัตรสูญหาย  หรือช ารุดให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน  แจ้งระงับสิทธิ  
กับธนาคาร  เพื่อด าเนินการออกบัตรทดแทนพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารก าหนด 

การด าเนินการออกบัตรทดแทน  ให้ธนาคารตรวจสอบสิทธิในฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน   

ข้อ 9 แบบบัตรให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๑0 ผู้ใดไม่ได้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแล้วไม่มีสิทธิใช้หรือแสดงบัตรว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ข้อ 11 ให้ถือว่าบัตรซึ่งออกตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข 

กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2561  เป็นบัตรตามประกาศนี้ 
ข้อ 12 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๒



 
 

หนังสือรับรองการเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
 
     

 

เขียนที…่…………….………..…………..…….. 

……………….………..…………..………………. 

วันที่……………เดือน……………….……..……พ.ศ. ………….….. 

 

เรียน ผู้จัดการธนาคาร..........................................................................สาขา..................................................... 

ชื่อหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ................................................................ ................................ 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................แลว้
ขอรับรองว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าป่วยการพร้อมได้แนบหลักฐาน ดังนี้ 

1...................................................................................... 

2........................................................................................  

3........................................................................................  

 

                                                         ลงชื่อ………………………………………..…..ผูร้บัรอง 

                                                             (.......................................................)  

                                                    ต าแหน่ง........................................................... 

     วันที่............../...................../........... 

                                                              โทร................................................... 

 

 

 

 
หมายเหตุ  : ๑. ผู้รับรอง ได้แก่ หัวหน้าสถานีอนามัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร/เทศบาล หรือหัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน แล้วแต่กรณี 

2. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน น าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงไปยื่นต่อ
ธนาคารสาขาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลการท าบัตร 

3. กรณีที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีบัญชีเงินฝากธนาคารอยู่แล้ว  
ให้น าสมุดบัญชีเงินฝากไปยื่นต่อสาขาธนาคาร 



  
แบบบัตรประจ าตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแบบ SMART CARD 

 


