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พระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรคติดต่อ”  หมายความว่า  โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรง

หรือทางอ้อมมาสู่คน 
“โรคติดต่ออันตราย”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็ว 
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม  ตรวจสอบ  หรือจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
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“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด   
ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา 

“พาหะ”  หมายความว่า  คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏแต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้น
ซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้ 

“ผู้สัมผัสโรค”  หมายความว่า  คนซึ่งได้เข้าใกล้ชิดคน  สัตว์  หรือสิ่งของติดโรค  จนเชื้อโรคนั้น
อาจติดต่อถึงผู้นั้นได้ 

“ระยะติดต่อของโรค”  หมายความว่า  ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถแพร่จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรค
ไปยังผู้อื่นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“แยกกัก”  หมายความว่า  การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจากผู้อื่นในที่เอกเทศ   
เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้  จนกว่าจะพ้น
ระยะติดต่อของโรค 

“กักกัน”  หมายความว่า  การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ  เพื่อป้องกัน 
มิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้  จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค  
หรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ 

“คุมไว้สังเกต”  หมายความว่า  การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน  และอาจจะ
อนุญาตให้ผ่านไปในที่ใด ๆ  ก็ได้  โดยมีเง่ือนไขว่าเม่ือไปถึงท้องที่ใดที่กําหนดไว้  ผู้นั้นต้องแสดงตัวต่อ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําท้องที่นั้นเพื่อรับการตรวจในทางแพทย์  เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น  ๆ  ได้ 

“ระยะฟักตัวของโรค”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนถึงเวลาที่ผู้ติดโรค
แสดงอาการป่วยของโรคนั้น 

“เขตติดโรค”  หมายความว่า  ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 

“การสอบสวนโรค”  หมายความว่า  กระบวนการเพื่อหาสาเหตุ  แหล่งที่เกิดและแหล่งแพร่ของโรค  
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค 

“การเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  การสังเกต  การเก็บรวบรวม  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจน
การรายงาน  และการติดตามผลของการแพร่ของโรคอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ  เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมโรค 

“พาหนะ”  หมายความว่า  ยานพาหนะ  สัตว์  หรือวัตถุ  ซึ่งใช้ในการขนส่งคน  สัตว์  หรือสิ่งของ  
โดยทางบก  ทางน้ํา  หรือทางอากาศ 

“เจ้าของพาหนะ”  หมายความรวมถึง  ตัวแทนเจ้าของ  ผู้เช่า  ตัวแทนผู้เช่า  หรือผู้ครอบครอง
พาหนะนั้น 
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“ผู้ควบคุมพาหนะ”  หมายความว่า  ผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 
“ผู้เดินทาง”  หมายความว่า  คนซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  และให้หมายความรวมถึง 

ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 
“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”  หมายความว่า  การกระทําทางการแพทย์ต่อคน  หรือสัตว์ 

โดยวิธีการใด ๆ  เพื่อให้คนหรือสัตว์เกิดความต้านทานโรค 
“ที่เอกเทศ”  หมายความว่า  ที่ใด ๆ  ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนดให้เป็นที่สําหรับแยกกัก

หรือกักกันคนหรือสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อใด ๆ  เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรง
หรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้ 

“สุขาภิบาล”  หมายความว่า  การควบคุม  ป้องกัน  หรือรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมและปัจจัยที่มีผล
ต่อการเกิดหรือการแพร่ของโรคติดต่อ 

“ช่องทางเข้าออก”  หมายความว่า  ช่องทางหรือสถานที่ใด ๆ  ที่ใช้สําหรับผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ
ของผู้เดินทาง  พาหนะ  และสิ่งของต่าง ๆ  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงพื้นที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
ดังกล่าว 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ประจําจังหวัด 
“คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อประจํากรุงเทพมหานคร 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่น  ตลอดจนออกระเบียบ
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
(๒) ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

และยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๓) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่ มีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง   

หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 
(๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่ง  และการสอบสวนโรค 
(๓) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการกําหนดค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าของพาหนะ 

หรือผู้ควบคุมพาหนะ 
(๔) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศ
ให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค  และยกเลิกประกาศเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้อธิบดีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศชื่อ  อาการสําคัญ  และสถานที่ที่มีโรคระบาด  และแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  ทราบ  รวมทั้งประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  หรือการแจ้งหรือรายงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้  จะต้องเก็บ 
เป็นความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ  ทั้งนี้  การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับ
วัตถปุระสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรค 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึงบางส่วนที่เก่ียวกับการรักษา   
การป้องกัน  การควบคุมโรคติดต่ออันตราย  หรือการเกิดโรคระบาด  ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
โดยได้รับคํายินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ   

 
 

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ”  
ประกอบด้วย 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม   ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   ปลัดกระทรวงคมนาคม  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมอนามัย  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
และปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนแพทยสภา  ผู้แทนสภาการพยาบาล  ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์  
และผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  จํานวนแห่งละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข  การควบคุมโรค  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ  จํานวนสี่คน  โดยในจํานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซ่ึงมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็น 
การแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข  อย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง  และผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยาเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธกีารได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ 
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  รัฐมนตรีจะไม่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  วางระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
หรือโรคระบาด  และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศและแนวทางปฏิบัติ  
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

(๕) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม  (๒) 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย  
ค่าทดแทน  ค่าตอบแทน  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  การป้องกัน  
หรือการควบคุมโรคติดต่อ 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 

ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และให้มีกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านโรคติดต่อ  อีกจํานวนไม่เกินเจ็ดคน 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค 
(๒) ให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด 
(๓) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคตาม  (๑)  

หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 
(๔) ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้นําความในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่กรณีวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก

ตําแหน่งของคณะกรรมการด้านวิชาการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๗ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ

และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการ  คณะกรรมการ 

ด้านวิชาการ  และคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูล  หรือเอกสารใด ๆ  ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๙ ให้กรมควบคุมโรคเป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ
ด้านวิชาการ  และคณะอนุกรรมการ  รับผิดชอบงานธุรการ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาเสนอนโยบาย  และวางระบบ 
ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

(๒) จัดทําระบบในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  และโรคระบาด  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  
การป้องกัน  และการควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อและโรคระบาด 

(๕) เป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏิบัติการ  ประสานการปฏิบัติ  ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 



หน้า   ๓๓ 
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(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานทางด้านวิชาการ  เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  ควบคุม  หรือวินิจฉัย  เก่ียวกับโรคติดต่อ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการด้านวิชาการ  หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดจังหวัด  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี  จํานวนหน่ึงคน  และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวนหน่ึงคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป  จํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน  จํานวนสองคน  และสาธารณสุขอําเภอ  จํานวนสองคน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  จํานวนหน่ึงคน  ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นนอกจาก  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสงักัดหน่วยงานของรัฐนั้น  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่าน  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการด้วย 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดําเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค  จํานวนไม่เกินสองคน  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และกรรมการตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อ  ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้อง 

เฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่จังหวัดต่ออธิบดี 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในจังหวัด  

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา  ๒๓  ในกรณีที่จังหวัดนั้นมีด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  

ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย  หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๓ คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก  ประกอบด้วย 
(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น  เป็นประธานคณะทํางาน 
(๒) ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  ผู้แทนกรมศุลกากร  ผู้แทนสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  และผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น  
เป็นคณะทํางาน 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น  
เป็นคณะทํางาน 

(๔) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  จํานวนหนึ่งคน  
เป็นคณะทํางานและเลขานกุาร 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกน้อยกว่า
หน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)  ในการนี้  ให้คณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออก
มากกว่าหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดเพิ่มเติมจากจํานวน 
ที่มีอยู่เดิม 

มาตรา ๒๔ ให้คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกมีอํานาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแผนเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

(๒) ประสาน  สนับสนุน  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนใน  (๑) 
(๓) จัดทําแผนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๔) ดําเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

 
 

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์  ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้อํานวยการ
สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  จํานวนหนึ่งคน  และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหนว่ยงานของรัฐนอกจาก  (๓)  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร   
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๖) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศใน 
เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศนั้น ๆ  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครที่ดํารงตําแหน่งในระดับไม่ต่ํากว่า
ผู้อํานวยการกอง  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๗ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 
ตามมาตรา  ๒๖  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อ  ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  

หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน

กรุงเทพมหานคร  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา  ๒๓ 
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  

ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครมอบหมาย  หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๙ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานครและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๐ ให้นําความในมาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับแก่องค์ประกอบ 

และอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
โดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดเกิดขึ้น  
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน  หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล 
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(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร  ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร 
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว 

(๔) เจ้าของ  หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น 

หลักเกณฑ์  และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๒ เม่ือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๑  ว่ามีเหตุสงสัย  มีข้อมูล  
หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นในต่างประเทศ  ให้กรมควบคุมโรคประสานงานไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูล
เก่ียวกับโรคดังกล่าว 

หมวด  ๖ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เม่ือเกิดโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอํานาจที่จะดําเนินการเองหรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดําเนินการ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  หรือผู้ที่เป็น 
ผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ  มารับการตรวจหรือรักษา  หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์  และเพื่อความปลอดภัย
อาจดําเนินการโดยการแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด
จนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย  
ทั้งนี้  หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา  หรือรับการชันสูตร
ทางการแพทย์ 

(๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด  เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป  ทั้งนี้   
หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการป้องกันโรค 

(๓) ให้นําศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดไปรับการตรวจ  หรือจัดการทางการแพทย์  หรือจัดการด้วยประการอ่ืนใด  เพื่อป้องกัน 
การแพร่ของโรค 



หน้า   ๓๘ 
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(๔) ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้พักอาศัยในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  กําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ  หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลใหถู้กสุขลักษณะ  เพื่อการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ของโรค  ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับคําสั่งต้องดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
จะมีคําสั่งยกเลิก 

(๕) ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้พักอาศัยในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  ดําเนินการเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการกําจัดสัตว์  
แมลง  หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

(๖) ห้ามผู้ใดกระทําการหรือดําเนินการใด ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ   
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 

(๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
(๘) เข้าไปในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย 

หรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทําการสอบสวนโรค   

และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี   
และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งตามวรรคหน่ึง  และการสอบสวน
โรคตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจในพื้นที่ 
ความรับผิดชอบของตน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งปิดตลาด  สถานที่ประกอบหรือจําหน่ายอาหาร  สถานที่ผลิตหรือจําหน่ายเคร่ืองดื่ม  
โรงงาน  สถานที่ชุมนุมชน  โรงมหรสพ  สถานศึกษา  หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว 

(๒) สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการประกอบ
อาชีพเป็นการชั่วคราว 

(๓) สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเข้าไป 
ในสถานที่ชุมนุมชน  โรงมหรสพ  สถานศึกษา  หรือสถานที่อื่นใด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ 

มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  
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จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอําเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย  เพื่อทําหน้าที่ 
ในการเฝ้าระวัง  สอบสวนโรค  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์
การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อหนึ่งคน  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน  และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน  ตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อร่วมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๗ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกปฏิบัติตามวิธีการเพื่อการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ในบริเวณช่องทางเข้าออก  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) จัดการสุขาภิบาลเก่ียวกับอาหารและน้ําให้ถูกสุขลักษณะ 
(๓) กําจัดยุง  และพาหะนําโรค 
(๔) ปฏิบัติการตามวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๘ เม่ือมีเหตุอันสมควร  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจตรวจตรา  ควบคุม  กํากับดูแลในพื้นที่นอกช่องทางเข้าออก  และแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการกําจัดยุงและพาหะนําโรคในบริเวณรัศมีสี่ร้อยเมตรรอบช่องทางเข้าออก   
ในการน้ี  ให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน  โรงเรือน  หรือสถานที่ในบริเวณดังกล่าว  อํานวยความสะดวกแก่ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามสมควร 

มาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  เม่ือมีเหตุอันสมควร 
หรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีที่พาหนะน้ัน ๆ  
จะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรย่ืนเอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๓) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  และห้ามผู้ใดนําพาหนะอื่นใด
เข้าเทียบพาหนะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
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(๔) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง  สิ่งของ  หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ  ตรวจตราและควบคุม
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งกําจัด 
สิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ  ในการนี้  ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนําผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร 

การแจ้งและการย่ืนเอกสารของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม  (๑)  และ  (๒)   
และการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ เม่ือรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค
ตามมาตรา  ๘  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  มีอํานาจ
ดําเนินการเอง  หรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร
จากท้องที่หรือเมืองท่านั้น  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กําจัดความติดโรค  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค 
(๒) จัดให้พาหนะจอดอยู่  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจํา 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้ 
(๓) ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์  และอาจให้แยกกัก  กักกัน   

คุมไว้สังเกต  หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ณ  สถานที่และระยะเวลาที่กําหนด 
(๔) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น  หรือที่เอกเทศ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๕) ห้ามผู้ใดนําวัตถุ  สิ่งของ  หรือเคร่ืองใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปใน 

หรือออกจากพาหนะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 

มาตรา ๔๑ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทาง
ซึ่งมากับพาหนะนั้น  เพื่อแยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตลอดทั้ง 
ออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
ตามมาตรา  ๔๐  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

การกําหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  
โรคระบาด  หรือพาหะนําโรค  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
มีอํานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้เดินทางผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือโรคระบาด  ให้อธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการได้รับยาป้องกัน
โรคติดต่อระหว่างประเทศ  หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ  ให้แก่ผู้ร้องขอ  โดยผู้ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

การมอบหมาย  การเรียกเก็บหรือการยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคําสั่งให้ผู้ ใดดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๔  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  (๔)  หรือมาตรา  ๔๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้ว  
ผู้นั้นละเลยไม่ดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจดําเนินการ
แทนได้  โดยให้ผู้นั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หมวด  ๗ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๔๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ  
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

การดําเนินการตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม  (๒)  ให้บุคคลที่เก่ียวข้องอํานวย 

ความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๔๖ ให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด  ๘ 
ค่าทดแทน 

 
 

มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้  
หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใดจากการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรค  
ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามความจําเป็น 

การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ  คณะกรรมการด้านวิชาการ   
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๘  หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา  ๒๒  (๖)  
หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๘  (๖)  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๔๕  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา  ๓๑  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  
(๑)  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  มาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๕)  มาตรา  ๔๐  (๕)  หรือไม่อํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๙  (๔)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  
(๓)  (๔)  (๗)  หรือ  (๘)  หรือมาตรา  ๔๐  (๓)  หรือ  (๔)  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๓ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา  ๓๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๔ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๔๐  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามมาตรา  ๔๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
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มาตรา ๕๖ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเคร่ืองแบบหรือประดับเคร่ืองหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา  ๔๖  กระทําการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓   
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๑  ยกเว้น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๐ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหน่ึงให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งมีการแพร่กระจาย
ของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา  ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และโรคติดต่อ 
ที่อุบัติซ้ํา  ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองและดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ในการน้ี  จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  
และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


