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เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรง

หรือทางอ้อมมาสู่คน 

“โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้
อย่างรวดเร็ว 

“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายความว่า โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ตอนที่ 86 ก/หน้า 26/8 กันยายน 2558 



“โรคระบาด” หมายความว่า โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งอาจ
แพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา 

“พาหะ” หมายความว่า คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏแต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้น 
ซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได ้

“ผู้สัมผัสโรค” หมายความว่า คนซึ่งได้เข้าใกล้ชิดคน สัตว์ หรือสิ่งของติดโรค จนเชื้อโรคนั้นอาจ
ติดต่อถึงผู้นั้นได ้

“ระยะติดต่อของโรค” หมายความว่า ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถแพร่จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อ
โรคไปยังผู้อ่ืนได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“แยกกัก” หมายความว่า การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจากผู้อ่ืนในที่เอกเทศ เพ่ือ
ป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของ
โรค 

“กักกัน” หมายความว่า การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ เพ่ือป้องกันมิให้เชื้อ
โรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรคหรือจนกว่า
จะพ้นความเป็นพาหะ 

“คุมไว้สังเกต” หมายความว่า การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน และอาจจะ
อนุญาตให้ผ่านไปในที่ใด ๆ ก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อไปถึงท้องที่ใดที่ก าหนดไว้ ผู้นั้นต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจ าท้องที่นั้นเพ่ือรับการตรวจในทางแพทย์ เพ่ือป้องกันมิให้เชื้ อโรคแพร่โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ 

“ระยะฟักตัวของโรค” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนถึงเวลาที่ผู้ติดโรค
แสดงอาการป่วยของโรคนั้น 

“เขตติดโรค” หมายความว่า ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาดเกิดข้ึน 

“การสอบสวนโรค” หมายความว่า กระบวนการเพ่ือหาสาเหตุ แหล่งที่เกิดและแหล่งแพร่ของโรค
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 

“การเฝ้าระวัง” หมายความว่า การสังเกต การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
การรายงาน และการติดตามผลของการแพร่ของโรคอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ใน
การควบคุมโรค 

“พาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะ สัตว์ หรือวัตถุ ซึ่งใช้ในการขนส่งคน สัตว์ หรือสิ่งของโดย
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ 



“เจ้าของพาหนะ” หมายความรวมถึง ตัวแทนเจ้าของ ผู้เช่า ตัวแทนผู้เช่า หรือผู้ครอบครอง
พาหนะนั้น 

“ผู้ควบคุมพาหนะ” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 

“ผู้เดินทาง” หมายความว่า คนซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงผู้
ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะ 

“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” หมายความว่า การกระท าทางการแพทย์ต่อคน หรือสัตว์โดย
วิธีการใด ๆ เพื่อให้คนหรือสัตว์เกิดความต้านทานโรค 

“ที่เอกเทศ” หมายความว่า ที่ใด ๆ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนดให้เป็นที่ส าหรับแยก
กักหรือกักกันคนหรือสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อใด ๆ เพ่ือป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ 

“สุขาภิบาล” หมายความว่า การควบคุม ป้องกัน หรือรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผล
ต่อการเกิดหรือการแพร่ของโรคติดต่อ 

“ช่องทางเข้าออก” หมายความว่า ช่องทางหรือสถานที่ใด ๆ ที่ใช้ส าหรับผ่านเข้าออกระหว่าง
ประเทศของผู้เดินทาง พาหนะ และสิ่งของต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ
ดังกล่าว 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ประจ าจังหวัด 

“คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อประจ ากรุงเทพมหานคร 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมโรค 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ออกกฎกระทรวงก าหนดกิจการอ่ืน ตลอดจนออกระเบียบหรือ
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 



  
หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 6  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 

(2) ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและ
ยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(3) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

  
มาตรา 7  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(1) หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค

ระบาดเกิดขึ้น 

(2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่ง และการสอบสวนโรค 

(3) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้
ควบคุมพาหนะ 

(4) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  
มาตรา 8  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจจะเข้า

มาภายในราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอ านาจประกาศให้ท้องที่หรือ
เมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค และยกเลิกประกาศเมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลงหรือกรณีมีเหตุ
อันสมควร 

 

มาตรา 9  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้อธิบดีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการด้านวิชาการมีอ านาจประกาศชื่อ อาการส าคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด และแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 ทราบ รวมทั้งประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลงหรือกรณีมีเหตุอัน
สมควร 

  



มาตรา 10  ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค หรือการแจ้งหรือรายงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้ จะต้องเก็บเป็นความลับและ
ประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ  ทั้งนี้ การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งบางส่วนที่เกี่ยวกับการรักษา การ
ป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้
รับค ายินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

หมวด 2 

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
 

 

มาตร า  1 1   ใ ห้ มี คณะกร ร ม กา ร ค ณ ะหนึ่ ง  เ รี ย ก ว่ า  “คณะกร รม ก า ร โ ร ค ติ ด ต่ อ
แห่งชาติ” ประกอบด้วย 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ 

(2) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ 

(3) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ 
และผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จ านวนแห่งละหนึ่งคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข การควบคุมโรค และด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
จ านวนสี่คน โดยในจ านวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไร
และด าเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข อย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ ง และผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยาเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี 
ประกาศก าหนด 



  
มาตรา 12  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง และให้ผู้ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
แทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะ
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน รัฐมนตรีจะไม่ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้และในการนี้ให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

  
มาตรา 13  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา 14  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครด าเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาด และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(3) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 



(5) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม (2) 

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ค่า
ทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการ
ควบคุมโรคติดต่อ 

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
มาตรา 15  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 16  ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้ง

จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 11 (4) และให้มีกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านโรคติดต่อ อีกจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 

คณะกรรมการด้านวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค 

(2) ให้ค าแนะน าแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด 

(3) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคตาม (1) 
หรือ (2) แล้วแต่กรณี สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

(4) ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ให้น าความในมาตรา 12 และมาตรา 13 มาใช้บังคับแก่กรณีวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น
จากต าแหน่งของคณะกรรมการด้านวิชาการโดยอนุโลม 



  
มาตรา 17  ให้น าความในมาตรา 15 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ

และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
มาตรา 18  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการด้าน

วิชาการ และคณะอนุกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

  
มาตรา 19  ให้กรมควบคุมโรคเป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการด้าน

วิชาการ และคณะอนุกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอนโยบาย และวางระบบใน

การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 

(2) จัดท าระบบในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาดเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการ 

(3) จัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(4) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเฝ้า
ระวัง การป้องกัน และการควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อและโรคระบาด 

(5) เป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 

(6) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 

(7) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้านวิชาการ เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุม หรือวินิจฉัย เกี่ยวกับโรคติดต่อ 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 

 

หมวด 3 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 



 

 

มาตรา 20  ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 

(2) ปลัดจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 

(3) นายกเทศมนตรี จ านวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

(4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป จ านวนหนึ่งคน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน จ านวนสองคน และสาธารณสุขอ าเภอ จ านวนสองคน ซึ่งผู้ว่า ราชการจังหวัด
แต่งตั้งเป็นกรรมการ 

(5) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล จ านวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐอ่ืนนอกจาก (4) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนั้น จ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ านวนแห่งละหนึ่งคน และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจ าด่าน จ านวนแห่งละหนึ่งคน เป็นกรรมการด้วย 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค จ านวนไม่เกินสองคน เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา 21  การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตาม
มาตรา 20 (3) (4) และ (5) และกรรมการตามมาตรา 20 วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 22  ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรคติดต่อ ที่คณะกรรมการก าหนด 

(2) จัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง หรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่จังหวัด 



(3) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดต่ออธิบดี 

(4) สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 

(5) แต่งตั้งคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกตามมาตรา 23 ในกรณีที่จังหวัดนั้นมีด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(6) เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด 
ๆ ที่จ าเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

(7) ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย หรือตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 23  คณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก ประกอบด้วย 

(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น เป็นประธาน
คณะท างาน 

(2) ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และผู้แทนส านักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น เป็น
คณะท างาน 

(3) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น เป็น
คณะท างาน 

(4) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ านวนหนึ่ง
คน เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกน้อย
กว่าหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ใน (2)  ในการนี้ ให้คณะท างานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกมากกว่า
หน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ใน (2) ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดเพิ่มเติมจากจ านวนที่มีอยู่เดิม 

  
มาตรา 24  ให้คณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกมีอ านาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแผน

เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 



(2) ประสาน สนับสนุน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนใน (1) 
(3) จัดท าแผนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(4) ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมอบหมาย 

  
มาตรา 25  ให้น าความในมาตรา 15 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดและคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 

  
หมวด 4 

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

 

 

มาตรา 26  ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 

(2) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทน
กรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้อ านวยการส านักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ 

(3) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวนหนึ่งคน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ านวนหนึ่งคน และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร จ านวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

(4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนอกจาก ( 3) ซึ่ งผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง จ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 

(5) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(6) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนแห่งละหนึ่งคน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศนั้น ๆ จ านวนแห่งละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 



ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักอนามัยกรุงเทพมหานครที่ด ารงต าแหน่งในระดับไม่ต่ ากว่า
ผู้อ านวยการกอง จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา 27  การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตาม

มาตรา 26 (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 28  ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรคติดต่อ ที่คณะกรรมการก าหนด 

(2) จัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวังหรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

(3) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี 

(4) สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
กรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 

(5) แต่งตั้งคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกตามมาตรา 23 

(6) เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด 
ๆ ที่จ าเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

(7) ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย หรือตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา 29  ให้น าความในมาตรา 15 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครและคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 

มาตรา 30  ให้น าความในมาตรา 23 และมาตรา 24 มาใช้บังคับแก่องค์ประกอบ และอ านาจ
หน้าที่ของคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่งตั้งโดยอนุโลม 

  
หมวด 5 

การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

 

 



มาตรา 31  ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้นให้
บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

(1) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนในบ้าน 

(2) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ดังกล่าวเกิดข้ึนในสถานพยาบาล 

(3) ผู้ท าการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตรทาง
การแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว 

(4) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนในสถานที่นั้น 

หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 32  เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา 31 ว่ามีเหตุสงสัย มีข้อมูล

หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูล
นั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

  
มาตรา 33  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรค

ระบาดเกิดขึ้นในต่างประเทศ ให้กรมควบคุมโรคประสานงานไปยังองค์การอนามัยโลกเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับโรค
ดังกล่าว 

  
หมวด 6 

การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ 

มาตรา 34  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพ้ืนที่นั้นมีอ านาจที่จะด าเนินการเองหรือออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็นผู้
สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพ่ือความปลอดภัยอาจ
ด าเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด จนกว่าจะ



ได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย  ทั้งนี้ หากเป็น
สัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้น าสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ 

(2) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด เพ่ือมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป  ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้น าสัตว์มารับการป้องกันโรค 

(3) ให้น าศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาดไปรับการตรวจ หรือจัดการทางการแพทย์ หรือจัดการด้วยประการอื่นใด เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรค 

(4) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น ก าจัดความติดโรคหรือท าลายสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
เชื้อโรคติดต่อ หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือการควบคุมและป้องกันการแพร่ ของ
โรค  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับค าสั่งต้องด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีค าสั่งยกเลิก 

(5) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น ด าเนินการเพ่ือการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการก าจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อน
ของแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

(6) ห้ามผู้ใดกระท าการหรือด าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจ
เป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 

(7) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

(8) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาดเกิดขึ้นเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องท าการสอบสวนโรคและหาก
พบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนั้น
ให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่งตามวรรคหนึ่ง และการสอบสวน
โรคตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 35  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือ

โรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีอ านาจในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของตน ดังต่อไปนี้ 



(1) สั่งปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจ าหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตหรือจ าหน่ายเครื่องดื่ม โรงงาน 
สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อ่ืนใดไว้เป็นการชั่วคราว 

(2) สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการ
ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว 

(3) สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเข้าไปใน
สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อ่ืนใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ 

  
มาตรา 36  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี จัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอ าเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย เพ่ือท าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง 
สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อหนึ่งคน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน ตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อร่วมด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 37  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในบริเวณช่องทางเข้าออก ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งก าจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(2) จัดการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหารและน้ าให้ถูกสุขลักษณะ 

(3) ก าจัดยุง และพาหะน าโรค 

(4) ปฏิบัติการตามวิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 38  เมื่อมีเหตุอันสมควร ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหว่างประเทศมีอ านาจตรวจตรา ควบคุม ก ากับดูแลในพ้ืนที่นอกช่องทางเข้าออก และแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการก าจัดยุงและพาหะน าโรคในบริเวณรัศมีสี่ร้อยเมตรรอบช่องทางเข้าออก   ในการนี้ ให้เจ้าของ
หรือผู้อยู่ในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ในบริเวณดังกล่าว อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามสมควร 



  
มาตรา 39  ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุ

สงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ จะ
เข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 

(2) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(3) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการ
ตรวจจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และห้ามผู้ใดน าพาหนะอ่ืน
ใดเข้าเทียบพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ 

(4) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง สิ่งของ หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ ตรวจตราและควบคุม
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งก าจัดสิ่งอันอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ  ในการนี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอ านวยความสะดวกแก่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(5) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร 

การแจ้งและการยื่นเอกสารของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม (1) และ (2) และการ
ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม (5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 40  เมื่อรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรคตาม
มาตรา 8 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีอ านาจด าเนินการเอง 
หรือออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรจากท้องที่หรือเมืองท่า
นั้น ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ก าจัดความติดโรค เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค 

(2) จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้ 



(3) ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์ และอาจให้แยกกัก กักกันคุมไว้
สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่และระยะเวลาที่ก าหนด 

(4) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรือที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(5) ห้ามผู้ใดน าวัตถุ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปในหรือออก
จากพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ 

  
มาตรา 41  ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทางซึ่ง

มากับพาหนะนั้น เพ่ือแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดทั้งออกค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามมาตรา 40 และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การก าหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี การ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 42  ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายโรค

ระบาด หรือพาหะน าโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอ านาจ
สั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เดินทางผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ   ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

มาตรา 43  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือโรคระบาด ให้อธิบดีหรือ
ผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอ านาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการได้รับยาป้องกันโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ หรือหนังสือรับรองอ่ืน ๆ ให้แก่ผู้ร้องขอ โดยผู้ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

การมอบหมาย การเรียกเก็บหรือการยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 44  ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกค าสั่งให้ผู้ใดด าเนินการตามมาตรา 34 

(3) (4) หรือ (5) มาตรา 38 มาตรา 39 (4) หรือมาตรา 40 (1) (2) หรือ (3) แล้ว ผู้นั้นละเลยไม่ด าเนินการตาม
ค าสั่งภายในเวลาที่ก าหนด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอ านาจด าเนินการแทนได้ โดยให้ผู้นั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการนั้นตามจ านวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 



 

หมวด 7 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

 

  
มาตรา 45  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมี

อ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้

ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

(2) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 
หรือในเวลาท าการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และหาก
ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

การด าเนินการตาม (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม (2) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

  
มาตรา 46  ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวส าหรับเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อเพ่ือแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

  
มาตรา 47  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด 8 

ค่าทดแทน 

 

 

มาตรา 48  ในการด าเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้ หากเกิด
ความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใดจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคให้ทางราชการ
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามความจ าเป็น 



การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
หมวด 9 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 49  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการ หรือ

คณะอนุกรรมการตามมาตรา 18 หรือค าสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา 22 (6) หรือค าสั่งของ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา 28 (6) หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
มาตรา 45 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 50  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 51  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 

(1) (2) (5) หรือ (6) มาตรา 39 (1) (2) (3) หรือ (5) มาตรา 40 (5) หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 39 (4) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 52  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 

(3) (4) (7) หรือ (8) หรือมาตรา 40 (3) หรือ (4) หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตาม
มาตรา 35 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

มาตรา 53  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา 54  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา 40 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 55  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 

45 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  



มาตรา 56  ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา 46 กระท าการเช่นนั้นเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 57  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกไม่เกิน

หนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 58  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 เป็นเจ้า

พนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 59  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา 11 ยกเว้น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 11 (4) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะ
มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 60  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่
อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
  



ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ได้
ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่กระจายของ
โรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และโรคติดต่อที่
อุบัติซ้ า ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองและด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2548  ในการนี้ จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และ
การควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อก าหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  


