
เปรียบเทียบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ร่าง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ยกร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อได้ทันต่อ
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด 19 มีการแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปทั่วโลก และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการระบาด
ใหญ่ (Pandemic) โดยประเทศไทยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี หากมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ การที่จะอาศัยมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังไม่เพียงพอต่อการ
แก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
กรมควบคุมโรค จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๔  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงจัดทำการเปรียบเทียบรายมาตรา พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) เพื่อ
ประโยชน์ในการนำไปประกอบการรับฟังความเห็นต่อไป 
 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

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

เป็นปีที่ ๗๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

- 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้น

ไว้โดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภานติิบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี ้

- 

  พระราชบญัญัตินี้มบีทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา 
๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ 
มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระทำไดโ้ดยอาศยัอำนาจตามบทบัญญตัิแห่ง
กฎหมาย 



๒ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามพระราชบัญญัตนิี้ เพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเปน็และมี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ หรือควบคุมโรคติดต่อที่มีการ
ระบาดในกรณปีกติและในกรณทีี่มีความรุนแรงให้ยุติหรือ
บรรเทาลงโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชนจาก
ภยันตรายอันจะเกิดจากโรคระบาดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่ง
การตราพระราชบัญญัตนิี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บญัญัติไว้ใน
มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแลว้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

มาตรา ๑  พระราชบัญญตัินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินี้ให้ใช้บังคบัเมื่อพ้นกําหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วันประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษาเปน็ต้นไป 

มาตรา ๒  พระราชบัญญตัินี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๒๓ 

- 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญัตินี ้ - 
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือ
พิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรง หรือ
ทางอ้อมมาสู่คน 

“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของ
เชื้อโรคไม่ว่าจะเปน็สิง่มีชีวิตหรือไม่ก็ตาม บรรดาทีส่ามารถแพร่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน 

“โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มี
ความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้ อย่าง
รวดเร็ว 

“โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรง
สูงและสามารถแพร่ไปสูผู่้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว ที่กำหนดตาม
มาตรา ๙ 

“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายความวา่ โรคติดต่อที่
ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ หรอืจัดเก็บ ข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายความวา่ โรคติดต่อที่ต้องมี
การติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ที่
กำหนดตามมาตรา ๙ 

“โรคระบาด” หมายความว่า โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่
ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งอาจแพร่ไปสูผู่้อื่น
ได้อย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง หรือมีภาวะของการเกิด
โรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา 

“โรคระบาด” หมายความว่า โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบ
สาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติ
กว่าที่เคยเป็นมา ที่กำหนดตามมาตรา ๙ 

  “โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง” หมายความว่า โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรงตามที่กำหนดตามมาตรา ๔๔/๑ 



๓ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

“พาหะ” หมายความว่า คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของ
โรคติดต่อปรากฏแต่ร่างกายมีเชือ้โรคนั้น ซึ่งอาจติดต่อ
ถึงผู้อ่ืนได ้

- 

“ผู้สัมผัสโรค” หมายความว่า คนซึ่งได้เข้าใกลช้ิดคน 
สัตว์ หรือสิ่งของติดโรค จนเชื้อโรคนั้น อาจติดต่อถึงผู้
นั้นได ้

- 

“ระยะติดต่อของโรค” หมายความว่า ระยะเวลาที่เชื้อ
โรคสามารถแพร่จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรค ไปยังผู้อื่น
ได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

- 

“แยกกัก” หมายความว่า การแยกผู้สัมผัสโรคหรือ
พาหะไว้ตา่งหากจากผู้อื่นในที่เอกเทศ เพื่อป้องกันมิให้
เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจ
ได้รับเชื้อโรคนัน้ ๆ ได้ จนกว่าจะพ้น ระยะติดต่อของ
โรค 

"แยกกัก" หมายความว่า การแยกผู้ที่เป็นโรคหรือผู้สัมผัสโรค
ออกจากผู้อื่นโดยให้อยู่ในสถานพยาบาลหรือสถานทีท่ี่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อ
โรคโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“กักกัน” หมายความว่า การควบคุมผู้สัมผสัโรคหรือ
พาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผูซ้ึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น 
ๆ ได้ จนกวา่จะพน้ระยะฟักตัวของโรค หรือจนกว่าจะ
พ้นความเปน็พาหะ 

“กักกัน” หมายความว่า การแยกผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเปน็โรค
ออกจากผู้อื่นโดยให้อยู่ในที่เอกเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อ
โรคที่อาจเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“คุมไว้สังเกต” หมายความว่า การควบคุมดูแลผู้สัมผัส
โรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน และอาจจะ อนุญาตให้ผ่าน
ไปในที่ใด ๆ กไ็ด้ โดยมีเงื่อนไขวา่เมื่อไปถึงท้องที่ใดที่
กําหนดไว้ ผูน้ั้นต้องแสดงตัวต่อ เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจําท้องที่นัน้เพื่อรับการตรวจในทางแพทย์ 
เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนัน้ ๆ ได้ 

- 

“ระยะฟักตัวของโรค” หมายความว่า ระยะเวลาตัง้แต่
เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนถึงเวลาที่ผู้ติดโรค แสดงอาการ
ป่วยของโรคนั้น 

- 

“เขตติดโรค” หมายความว่า ทอ้งที่หรือเมืองท่าใดนอก
ราชอาณาจักรที่มีโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด
เกิดขึ้น 

“เขตติดโรค” หมายความว่า ทอ้งที่หรือเมืองท่าใดนอก
ราชอาณาจักรที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น ที่
กำหนดตามมาตรา ๘ 



๔ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

“การสอบสวนโรค” หมายความว่า กระบวนการเพื่อหา
สาเหตุ แหล่งที่เกิดและแหล่งแพร่ของโรค เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมโรค 

- 

“การเฝ้าระวัง” หมายความวา่ การสังเกต การเก็บ
รวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน การรายงาน 
และการติดตามผลของการแพรข่องโรคอย่างต่อเนื่อง
ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบเพือ่ประโยชน์ ในการ
ควบคุมโรค 

- 

“พาหนะ” หมายความวา่ ยานพาหนะ สตัว์ หรือวัตถุ 
ซึ่งใช้ในการขนสง่คน สัตว์ หรือสิ่งของ โดยทางบก ทาง
น้ำ หรือทางอากาศ 

- 

“เจ้าของพาหนะ” หมายความรวมถึง ตัวแทนเจ้าของ ผู้
เช่า ตัวแทนผู้เช่า หรือผู้ครอบครอง พาหนะนัน้ 

- 

“ผู้ควบคุมพาหนะ” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมพาหนะ 

- 

“ผู้เดินทาง” หมายความว่า คนซึ่งเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง ผู้ควบคุม
พาหนะและคนประจําพาหนะ 

- 

“การสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค” หมายความว่า การ
กระทำทางการแพทย์ต่อคน หรือสัตว์ โดยวิธีการใดๆ 
เพื่อให้คนหรือสัตว์เกิดความต้านทานโรค 

- 

“ที่เอกเทศ” หมายความว่า ที่ใดๆ ซึ่งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อกำหนดให้เป็นที่สำหรับแยกกัก หรือ
กักกันคนหรือสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็น
โรคติดต่อใดๆ เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรง 
หรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รบัเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ 

“ที่เอกเทศ” หมายความว่า ที่ใด ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อกำหนดให้ผู้ที่ต้องถูกกักกันเข้าพักเป็นเวลาที่กำหนด
เพื่อรับการตรวจหรือชันสูตรทางการแพทย์และป้องกันการแพร่
ของเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“สุขาภิบาล” หมายความวา่ การควบคุม ป้องกัน หรือ
รักษาสภาพสิง่แวดล้อมและปัจจัยที่มีผล ต่อการเกิด
หรือการแพร่ของโรคติดต่อ 

- 

“ช่องทางเข้าออก” หมายความว่า ช่องทางหรือสถานที่
ใดๆ ที่ใช้สําหรับผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ ของผู้
เดินทาง พาหนะ และสิง่ของต่างๆ ทั้งนี้ ให้หมายความ
รวมถึงพื้นที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อให้บริการ ดังกล่าว 

- 
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พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาต ิ

- 

“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด” หมายความว่า 
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจํา
จังหวัด 

- 

“คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร” 
หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและควบคุม 
โรคติดต่อประจํากรุงเทพมหานคร 

- 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

- 

“เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ” หมายความว่า ผู้ซึง่
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ 

- 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดกีรมควบคุมโรค - 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบญัญัตินี ้

- 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และให้มี อํานาจแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ออกกฎกระทรวงกําหนด
กิจการอ่ืน ตลอดจนออกระเบียบ หรือประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่
เก่ียวกับหน้าที่และอำนาจของตน 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงัคับได้ 

ให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งเจา้พนักงานควบคุมโรคติดต่อ และ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

  กฎกระทรวงนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได ้

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา ของคณะกรรมการ
มีอํานาจประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้ 

- 

(๑) ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายและ
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 

ยกเลิก 
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พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(๒) ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และยกเลิกด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

- 

(๓) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค - 
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด ดังต่อไปนี ้

ยกเลิก 

(๑) หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด
เกิดขึ้น 

ยกเลิก 

(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาํเนินการ
หรือออกคําสั่ง และการสอบสวนโรค 

ยกเลิก 

(๓) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนด
ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะ 

ยกเลิก 

(๔) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดนิทางต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ย 

ยกเลิก 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ที่อาจจะเข้ามา
ภายในราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนาํของ
คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศ ให้ท้องที่
หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจกัรเป็นเขตติดโรค และ
ยกเลิกประกาศเมื่อสภาวการณข์องโรคนั้น สงบลงหรือ
กรณีมีเหตุอันสมควร 

- 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด ให้อธิบดีโดยคําแนะนาํของ คณะกรรมการด้าน
วิชาการมีอํานาจประกาศชื่อ อาการสําคัญ และสถานที่
ที่มีโรคระบาด และแจ้งให้ เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ ทราบ รวมทั้งประกาศยกเลิก
เมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้น สงบลงหรือกรณีมีเหตุอัน
สมควร 

มาตรา ๙  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้อธิบดีโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการมีหน้าทีป่ระกาศชื่อ
และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง หรือโรคระบาดให้ประชาชนทราบ 

  เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นในท้องที่ใดให้อธิบดีมีหน้าที่ประกาศให้
ประชาชนทราบพร้อมทั้งระบสุถานที่ที่มโีรคระบาด และแจ้งให้
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ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบ รวมทั้งประกาศยกเลิก 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข เมื่อมีเหตุอันสมควร 

  มาตรา ๙/๑  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ที่จะมีมาจากนอกราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ผู้
ควบคุมพาหนะที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักร
ที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา่
มีผู้เป็นโรคติดต่ออันตรายอยู่บนพาหนะนั้น มิให้นำพาหนะ
ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือให้ออกไปนอก
ราชอาณาจักร หรือให้จอดพาหนะ ณ สถานที่ใด ๆ ใน
ราชอาณาจักรที่กำหนด 

  ราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงเขตต่อเนื่องด้วย 
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง การ
สอบสวนโรค หรือการแจ้งหรือรายงาน ตาม
พระราชบญัญัตินี้ ซึง่มีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทัง้ที่ระบุ
ตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้ จะต้องเก็บ เป็นความลับ
และประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชือ่ ทั้งนี้ การประมวลผล
ดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับ วัตถุประสงค์ใน
การป้องกันและควบคุมโรค 

- 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลตาม
วรรคหนึ่งบางสว่นที่เก่ียวกับการรักษา การป้องกัน การ
ควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้รับคํา
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

- 

  มาตรา ๑๐/๑  การยื่นคำขอ การอนุญาต การสัง่การ และการ
แจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ จะดำเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป ให้ถือว่าการประกาศหรือ
เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีการอ่ืนใดที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการดำเนินการ
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัตนิี้แล้ว 
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โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

  

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ” ประกอบด้วย 

- 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
กรรมการ 

- 

  (๑/๑) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถ้ามี เปน็รอง
ประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ อธิบดี
กรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติสัตวป์่า และพนัธุ์พืช และปลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ 

(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้
บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรม
ประชาสัมพนัธ์ อธิบดีกรมปศุสตัว์ อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพนัธุ์พืช และปลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภา
การพยาบาล ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ และผู้แทน
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน จาํนวนแห่งละหนึ่งคน 

- 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรฐัมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ เปน็ที่
ประจักษ์ในดา้นการสาธารณสุข การควบคุมโรค และ
ด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการปอ้งกันควบคุม โรคติดต่อ 
จํานวนสี่คน โดยในจาํนวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กร
พัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคท์ี่มิใช่เป็น การแสวงหา
ผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข อย่าง
น้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรฐัมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นทีป่ระจักษ์ในดา้นการ
สาธารณสุข การควบคุมโรค และด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จำนวนไม่เกินแปดคน โดยในจำนวนนี้
ต้องแต่งตั้งจากผู้แทนสภากาชาดไทย คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ในสถาบนัอุดมศึกษา และผู้ซึ่งทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนนิ
กิจกรรมด้านการสาธารณสุข อย่างน้อยประเภทละหนึง่คน 

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป เปน็กรรมการ
และผู้ชว่ยเลขานุการคนที่หนึ่ง และผู้อํานวยการสาํนัก

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ และมี
อำนาจแต่งตั้งข้าราชการของกรมควบคุมโรคจำนวนไม่เกินสอง
คนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 



๙ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ระบาดวทิยาเปน็กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการคนที่
สอง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึง่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรี ประกาศ
กําหนด 

- 

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสามป ี

- 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจากตาํแหน่งก่อน
ครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนบัแต่วันทีพ่้นจาก
ตําแหน่ง และให้ผูไ้ด้รับแต่งตัง้ให้ ดํารงตําแหน่งแทนอยู่
ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน
แทน เว้นแต่วาระของกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจะ
เหลืออยู่ไม่ถงึเก้าสิบวัน รัฐมนตรีจะไม่ดําเนนิการแต่งตัง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และในการนี้ให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

- 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตั้งเพิ่มขึ้นในภายหลัง ให้มีวาระตาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอยู่เดิม 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบตัิ
หน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น
ใหม่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาํแหน่งเมื่อ 

- 

(๑) ตาย - 
(๒) ลาออก - 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย 
บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ หย่อน
ความสามารถ 

- 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย - 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

- 



๑๐ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(๖) ได้รับโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้น
แต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ดก้ระทํา โดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

- 

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหนา้ที่ ดังต่อไปนี ้ - 
(๑) กําหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติใน
การเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดําเนนิการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิี ้

- 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏบิัติการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด และ
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

- 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศและแนวทางปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบญัญัตินี ้

- 

(๔) ให้คําปรึกษา แนะนาํ และประสานงานแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 

- 

(๕) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนนิงาน
ของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด 
และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อหรอโรคระบาดทที่คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบตาม (๒) 

- 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน 
ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ําเป็นในการ
ดําเนินการเฝา้ระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือ
การควบคุมโรคติดต่อ 

- 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวชิาการ หรือ
คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

- 



๑๑ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบญัญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

- 

มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม 

- 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้า
ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในทีป่ระชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้ ในกรณีที่มี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการที่มีอาวุโสสูงสุด
ตามลำดับเปน็ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้
หรือไม่มีรองประธานกรรมการ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งที่มาประชุมเปน็ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก - 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเทา่กัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

- 

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการด้านวชิาการคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔) และให้มีกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านโรคติดต่อ อีกจํานวนไม่เกินเจ็ดคน 

- 

คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจหนา้ที่ ดังต่อไปนี้ - 
(๑) ให้คําแนะนาํแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค - 
(๒) ให้คําแนะนาํแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด (๒) ให้คำแนะนำแก่อธิบดีในการประกาศโรคติดต่ออันตราย 

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาด 
(๓) ให้คําแนะนาํแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศ
ยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคตาม (๑) หรือ (๒) 
แล้วแต่กรณี สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

- 

(๔) ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย - 
ให้นําความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้ังคับ
แก่กรณีวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก 
ตําแหน่งของคณะกรรมการด้านวิชาการโดยอนุโลม 

- 



๑๒ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มาตรา ๑๗ ให้นําความในมาตรา ๑๕ มาใช้บงัคับแก่
การประชุมของคณะกรรมการด้านวชิาการ และ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

- 

มาตรา ๑๘ ในการปฏบิัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตนิี้ให้
คณะกรรมการ คณะกรรมการ ด้านวชิาการ และ
คณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปน็หนังสือเรียกให้
บุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น 
หรือให้จัดส่งข้อมูล หรือเอกสารใดๆ ที่จําเป็นหรือ
ข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบ การพิจารณาได้ 

- 

มาตรา ๑๙ ให้กรมควบคุมโรคเป็นสาํนักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการคณะกรรมการ ด้านวชิาการ และ
คณะ อนุกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ โดยให้มี
อํานาจหนา้ที่ ดังต่อไปนี ้

- 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดาํเนินการเก่ียวกับการ
พิจารณาเสนอนโยบาย และวางระบบ ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 

- 

(๒) จัดทําระบบในการเฝ้าระวงัโรคติดต่ออันตราย 
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาด เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

- 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝา้ระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาดเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการ 

- 

(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพนัธ์หรือ
เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การ
ป้องกัน และการควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อและ
โรคระบาด 

- 

(๕) เป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตาม 
ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินการของ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการดําเนินการ ตาม
แผนปฏบิัติการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อ
หรือโรคระบาดที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการ 

- 



๑๓ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(๖) ปฏิบัติการ ประสานการปฏบิัติ ให้การสนับสนนุ
และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้เกิดการ
ปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 

- 

(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้าน
วิชาการ เวชภัณฑ์และวสัดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม หรือวินิจฉัย เก่ียวกับโรคติดต่อ 

- 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ ด้านวิชาการ หรือคณะอนุ กรรมการ
มอบหมาย 

- 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวดั 

  

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
ประกอบด้วย 

- 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เปน็ประธานกรรมการ - 
(๒) ปลัดจงัหวัด ประชาสัมพันธจ์ังหวัด ปศุสัตว์จงัหวัด 
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
จังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
รับผิดชอบในเขตจังหวัด และนายกองค์การ บริหารส่วน
จังหวัด เป็นกรรมการ 

- 

(๓) นายกเทศมนตรี จํานวนหนึง่คน และนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบล จํานวนหนึง่คน ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัด
แต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

- 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศนูย์หรือผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลทั่วไป จํานวนหนึ่งคน ผู้อํานวยการ 
โรงพยาบาลชุมชน จาํนวนสองคน และสาธารณสุข
อําเภอ จํานวนสองคน ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ 

- 

(๕) ผู้ดําเนนิการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล จาํนวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่า ราชการจังหวัด
แต่งตั้ง เป็นกรรมการ  

- 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของ
รัฐอ่ืนนอกจาก (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้ง

- 



๑๔ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสงักัดหน่วยงานของรัฐนั้น 
จำนวนไม่เกินสามคน เปน็กรรมการด้วย 
ในกรณีที่จังหวัดใดมีด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อซึง่ประจาํด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ จาํนวนแห่งละหนึ่งคน และแตง่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําดา่น จาํนวนแห่งละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการด้วย 

- 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ผู้วา่ราชการจงัหวัดแต่งตั้ง 
ข้าราชการในสังกัดสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่
ดําเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค จํานวนไม่เกิน
สองคน เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

- 

มาตรา ๒๑ การแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และ
การพ้นจากตาํแหน่งของกรรมการ ตามมาตรา ๒๐ (๓) 
(๔) และ (๕) และกรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

- 

มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี ้

- 

(๑) ดําเนนิการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ ที่
คณะกรรมการกําหนด 

- 

(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝา้ระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อทีต่้อง เฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดในเขตพืน้ที่จังหวัด 

- 

(๓) รายงานสถานการณโ์รคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบ
สาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น ในเขตพื้นที่
จังหวัดต่ออธิบดี 

- 

(๔) สนบัสนุน สง่เสริม ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในจังหวัด แล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการ 

- 



๑๕ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจาํชอ่งทางเข้าออกตาม
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่จังหวัดนัน้มีด่านควบคุม โรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 

- 

(๖) เรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่จําเป็น
หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

- 

(๗) ดําเนนิการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อ
ตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย 
หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

- 

มาตรา ๒๓ คณะทาํงานประจําช่องทางเข้าออก 
ประกอบด้วย 

- 

(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบ
ช่องทางเข้าออกนั้น เปน็ประธานคณะทาํงาน 

- 

(๒) ผู้แทนกรมปศสุัตว์ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทน
กรมศุลกากร ผู้แทนสํานักงาน คณะกรรมการอาหาร
และยา และผู้แทนสาํนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหนา้ที่ในช่องทางเข้าออกนั้น เปน็คณะทาํงาน 

- 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่
ดูแลรับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น เปน็คณะทาํงาน 

- 

(๔) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําดา่นควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ จาํนวนหนึ่งคน เปน็
คณะทํางานและเลขานุการ 

- 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผูแ้ทนจากหน่วยงานของ
รัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกน้อยกว่า หน่วยงาน
ตามที่กำหนดไว้ใน (๒) ในการนี ้ให้คณะทำงาน
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่ 

- 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผูแ้ทนจากหน่วยงานของ
รัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออก มากกว่าหน่วยงาน
ตามที่กำหนดไว้ใน (๒) ให้คณะกรรมการมีอำนาจ
ประกาศกำหนดเพิ่มเติมจากจำนวนที่มีอยู่เดิม 

- 

  ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีเอกชนเป็นเจา้ของหรือผู้
ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้แทนของเจ้าของหรือผู้
ควบคุมดูแลช่องทางเข้าออกนั้นเป็นคณะทำงานด้วยหนึง่คน 



๑๖ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มาตรา ๒๔ ให้คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกมี
อํานาจหนา้ที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้

- 

(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝา้ระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศและแผนเตรียมพร้อม รับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

- 

(๒) ประสาน สนบัสนุน และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนใน (๑) 

- 

(๓) จัดทําแผนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุม 
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

- 

(๔) ดําเนนิการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการเฝ้าระวัง ป้องกนั 
และควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการ หรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวัดมอบหมาย 

- 

มาตรา ๒๕ ให้นําความในมาตรา ๑๕ มาใช้บงัคับแก่
การประชุมของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดและ
คณะทํางานประจาํช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 

- 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

  

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

- 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
กรรมการ 

- 

(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทน
กรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้อํานวยการ สํานัก
การแพทย์กรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ 

- 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวนหนึ่งคน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ในสังกัด
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จํานวนหนึ่งคน 

- 



๑๗ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

และผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร จํานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐ
นอกจาก (๓) ซึ่งผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง 
จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 

- 

(๕) ผู้ดําเนนิการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

- 

(๖) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําดา่นควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศใน เขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวนแห่งละหนึง่คน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่อง
ทางเข้าออกประจําดา่นควบคุม โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศนั้น ๆ จํานวนแห่งละหนึ่งคน เปน็กรรมการ 

- 

ให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสาํนัก
อนามัยกรุงเทพมหานครที่ดาํรงตําแหน่งในระดบัไม่ตํา่
กว่าผู้อํานวยการกอง จํานวนไมเ่กินสองคน เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

- 

มาตรา ๒๗ การแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และ
การพ้นจากตาํแหน่งของกรรมการ ตามมาตรา ๒๖ (๓) 
(๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

- 

มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครมีอํานาจหนา้ที ่ดังต่อไปนี้ 

- 

(๑) ดําเนนิการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ ที่
คณะกรรมการกําหนด 

- 

(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝา้ระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อทีต่้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

- 



๑๘ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(๓) รายงานสถานการณโ์รคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบ
สาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี 

- 

(๔) สนบัสนุน สง่เสริม ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน 
กรุงเทพมหานคร แล้วรายงานตอ่คณะกรรมการ 

- 

(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจาํชอ่งทางเข้าออกตาม
มาตรา ๒๓ 

- 

(๖) เรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่จําเป็น
หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

- 

(๗) ดําเนนิการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อ
ตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
มอบหมาย หรือตามที่บัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญัตนิี้ 

- 

มาตรา ๒๙ ให้นําความในมาตรา ๑๕ มาใช้บงัคับแก่
การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ 
กรุงเทพมหานครและคณะทาํงานประจาํช่อง
ทางเข้าออกโดยอนุโลม 

- 

มาตรา ๓๐ ให้นําความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ 
มาใช้บังคบัแก่องค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ของ
คณะทํางานประจาํช่องทางเข้าออกที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง โดยอนุโลม 

- 

หมวด ๕ 
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

  

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดตอ่อันตราย โรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น ให้บุคคลดังต่อไปนี้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

- 

(๑) เจ้าบา้นหรือผู้ควบคุมดูแลบา้น หรือแพทย์ผู้ทําการ
รักษาพยาบาลในกรณีที่พบผูท้ี่เป็น หรือมีเหตุอันควร
สงสัยวา่เป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนในบ้าน 

- 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผูท้ี่เป็น
หรอืมีเหตุอันควรสงสัยว่าเปน็โรคติดต่อ ดังกล่าวเกิดขึ้น
ในสถานพยาบาล 

- 



๑๙ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ทีไ่ด้มี
การชันสูตร ในกรณีทีไ่ด้มีการชนัสูตร ทางการแพทย์
หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเปน็เหตุ
ของโรคติดต่อดังกล่าว 

- 

(๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือ
สถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผูท้ี่เป็นหรือมีเหตุ อันควร
สงสัยวา่เป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนในสถานที่นัน้  

- 

หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการ 

- 

มาตรา ๓๒ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้ง
ตามมาตรา ๓๑ วา่มีเหตุสงสัย มีข้อมูล หรือหลักฐานว่า
มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงาน 
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

- 

  ให้นำความในมาตรา ๓๔ มาใชบ้ังคับแก่กรณีมีโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวังเกิดขึ้นด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา่มีโรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด
เกิดขึ้นในต่างประเทศ ให้กรมควบคุมโรคประสานงาน
ไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูล เก่ียวกับโรค
ดังกล่าว 

- 

หมวด ๖ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ เม่ือเกิดโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด
หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาดในเขตพืน้ที่ใด ให้เจ้าพนกังาน ควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นทีน่ั้นมีอํานาจที่จะดาํเนินการเองหรือออกคําสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้ใดดําเนนิการ ดงัตอไปนี ้

- 



๒๐ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา่เป็นโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็น ผูส้ัมผัสโรคหรือ
เป็นพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการ
ชันสูตรทางการแพทย์ และเพื่อความปลอดภัย อาจ
ดําเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ 
สถานที่ซึง่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด จนกว่า
จะได้รับการตรวจและการชันสตูรทางการแพทย์วา่พ้น
ระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ 
หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผูน้ํา
สัตว์มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตร ทาง
การแพทย์ 

(๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา่เป็นโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็นผู้สมัผัสโรคหรือเป็นพาหะ มารบั
การตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพื่อ
ความปลอดภัยอาจดำเนนิการโดยการแยกกักไว้ใน
สถานพยาบาลหรือสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
กำหนด กักกันไว้ในที่เอกเทศ หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึง่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด จนกวา่จะได้รับการตรวจ
และการชนัสูตรทางการแพทย์วา่พ้นระยะติดต่อของโรคหรือ
สิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย  ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสัตว์เป็นผู้นำสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับ
การชันสูตรทางการแพทย ์

(๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงทีจ่ะติดโรคได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อกําหนด เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดแพร่ออกไป ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นาํสัตว์มารับการ
ป้องกันโรค 

- 

(๓) ให้นําศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าตายดว้ยโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดไปรับการ
ตรวจ หรือจัดการทางการแพทย์ หรือจัดการด้วย
ประการอ่ืนใด เพื่อป้องกัน การแพร่ของโรค 

- 

(๔) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน 
โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะทีม่ี โรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น กําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่ง
ใดๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุ อันควรสงสัยวา่มีเชื้อ
โรคติดต่อ หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูก
สุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกัน การแพร่ของ
โรค ทั้งนี้ ผูท้ี่ได้รับคาํสั่งต้องดําเนินการตามคําสั่ง
ดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จะมีคําสั่ง
ยกเลิก 

- 

(๕) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน 
โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะทีม่ี โรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น ดําเนินการเพื่อการป้องกันการ

- 



๒๑ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

แพร่ของโรคด้วยการกําจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของ
แมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาด 
(๖) ห้ามผู้ใดกระทําการหรือดําเนินการใด ๆ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเปน็เหตุให้
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 

- 

(๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

ยกเลิก 

(๘) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือ
สงสัยวา่มีโรคติดต่ออันตราย หรอืโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อ
เฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุมมใิห้มีการแพร่ของโรค 

- 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อต้องทำการสอบสวนโรค และหากพบว่ามี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด 
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่ แจ้งต่อคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนัน้ให้
กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

เมื่อสั่งการหรือดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ต้องทำการสอบสวนโรค และหากพบวา่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งตอ่คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่
กรณี และรายงานข้อมูลนัน้ให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการหรือ
ออกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง และการสอบสวน โรคตาม
วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการแยก
กัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตตาม (๑) หรือค่าใช้จ่ายในการสรา้ง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคตาม (๒) จากผู้ซึ่งไม่มีสญัชาติไทยก็ได้  ทั้งนี้  
ตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด 

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่ง
ตามวรรคหนึ่ง และการสอบสวนโรคตามวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรปีระกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 

  มาตรา ๓๔/๑  ผู้ใดได้รับคำสั่งให้กักกันในที่เอกเทศต้องเข้าอยู่
ในที่เอกเทศและปฏิบัติตามระเบียบของที่เอกเทศ 

  ผู้ได้รับคำสั่งตามวรรคหนึ่งจะเข้าอยู่ในที่เอกเทศที่รัฐจัดให้มีขึ้น
หรือที่เอกเทศที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๔/๓ ก็ได ้

  มาตรา ๓๔/๒  ผู้ใดเข้าอยู่ในที่เอกเทศที่รัฐจัดให้มีขึ้นต้องชำระ
ค่าใช้จ่ายตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการจะ
ลดอัตราค่าใช้จา่ยสำหรับผู้มีสัญชาตไิทย หรือผู้ไม่มีสัญชาตไิทย



๒๒ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

บางประเภท หรือยกเว้นให้แก่บุคคลใดเฉพาะที่มีลักษณะตาม
เงื่อนไขที่กำหนดก็ได ้

  มาตรา ๓๔/๓  ผู้ใดประสงค์จะจัดให้มีที่เอกเทศต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และต้องแจ้งให้
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบ และเมือ่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อได้ตรวจสอบและเห็นว่าได้ปฏบิัติถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งรับทราบและให้ถือ
ว่าเป็นที่เอกเทศที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดตาม
พระราชบญัญัตินี ้

  ระยะเวลาการตรวจสอบ การแจ้งผล และการประกาศตามวรรค
หนึ่งให้กระทำโดยเร็วและต้องไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่
คณะกรรมการกำหนด 

  ผู้ดูแลที่เอกเทศตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องออกระเบียบเพื่อให้ผู้
อยู่ในที่เอกเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับระเบียบที่ใช้อยู่ในที่เอกเทศที่รัฐจัดขึ้น 

  เมื่อปรากฏว่าที่เอกเทศใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกำหนด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมี
อำนาจสั่งให้ผู้ดูแล เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแก้ไขหรือปฏิบัติให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่แก้ไขหรือปฏิบัติให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสั่งให้ที่เอกเทศนั้นหยุดการดำเนินการและประกาศให้
ประชาชนทราบ 

  มาตรา ๓๔/๔  ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศโดย
ไม่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือได้รับ
อนุญาตจากผู้ควบคุมดูแลที่เอกเทศ 

  มาตรา ๓๔/๕  ห้ามมิให้ผู้ใดใชช้ื่อ เครื่องหมาย หรือถอ้ยคำใน
ประการที่นา่จะทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นที่เอกเทศโดยมิได้
เป็นที่เอกเทศตามพระราชบัญญัตินี ้ 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเปน็เร่งด่วนเพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

- 



๒๓ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีอํานาจในพื้นที่ ความ
รับผิดชอบของตน ดังต่อไปนี ้
(๑) สั่งปดิตลาด สถานทีป่ระกอบหรือจําหน่ายอาหาร 
สถานทีผ่ลิตหรือจําหน่ายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่
ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดไว้
เป็นการชั่วคราว 

- 

(๒) สั่งให้ผู้ที่เปน็หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา่เป็น
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการประกอบ 
อาชีพเป็นการชั่วคราว 

- 

(๓) สั่งห้ามผูท้ี่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเข้าไป ในสถานที่
ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใด 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนกังานควบคุม โรคติดต่อ 

- 

มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอําเภอหรือทุกเขต
อย่างน้อยหนึ่งหน่วย เพื่อทาํหนา้ที่ ในการเฝ้าระวัง 
สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ การจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

- 

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อ
หนึ่งคน เจ้าหนา้ที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุข
สองคน และอาจแตง่ตั้งเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานอ่ืน ที่
เก่ียวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน ตามจาํนวนทีผู่้ว่า
ราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏบิัติการควบคุมโรคติดต่อร่วม
ด้วยก็ได ้

- 

มาตรา ๓๗ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออก
ปฏิบัติตามวิธีการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

- 



๒๔ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

โรคติดต่อระหว่างประเทศ ในบริเวณช่องทางเข้าออก 
ดังต่อไปนี ้
(๑) จัดการสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
รวมทั้งกําจัดสิ่งอนัอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- 

(๒) จัดการสุขาภบิาลเกี่ยวกับอาหารและนำ้ให้ถูก
สุขลักษณะ 

- 

(๓) กําจัดยุง และพาหะนําโรค - 
(๔) ปฏิบัติการตามวิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

- 

มาตรา ๓๘ เมื่อมีเหตุอันสมควร ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจําดา่นควบคุม โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศมีอํานาจตรวจตรา ควบคุม กํากับดูแลในพืน้ที่
นอกช่องทางเข้าออก และแจ้งให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการกําจัดยุงและพาหะนาํโรคในบริเวณรัศมีสี่
ร้อยเมตรรอบช่องทางเข้าออก ในการนี้ ให้เจ้าของหรือ
ผู้อยู่ในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ในบริเวณดังกล่าว 
อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจําดา่นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจา้
พนักงานท้องถิ่น ตามสมควร 

- 

มาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือมีเหตุสงสัย
ว่าพาหนะนัน้มาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอก
ราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด ให้เจ้าพนักงาน ควบคุม
โรคติดต่อประจําดา่นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
มีอํานาจหนา้ที่ ดังต่อไปนี ้

- 

(๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจง้กําหนด
วัน เวลา และสถานที่ทีพ่าหนะนั้น ๆ จะเข้ามาถึงดา่น
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจาํด่านควบคุม โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ 

- 

(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงาน ควบคุม
โรคติดต่อประจําดา่นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

- 



๒๕ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(๓) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ จากเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ และห้ามผู้ใดนาํพาหนะอ่ืนใด เข้า
เทียบพาหนะนัน้ เว้นแต่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจาํด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่าง
ประเทศ 

- 

(๔) เข้าไปในพาหนะและตรวจผูเ้ดินทาง สิ่งของ หรือ
สัตว์ที่มากบัพาหนะ ตรวจตราและควบคุม ให้เจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของ
พาหนะให้ถูกสุขลักษณะ รวมทัง้กําจัด สิ่งอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ ในการนี้ ให้เจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวก แก่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

- 

(๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนาํผู้
เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนาํของ
คณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร 

- 

การแจ้งและการยื่นเอกสารของเจ้าของพาหนะหรือผู้
ควบคุมพาหนะตาม (๑) และ (๒) และการห้ามเจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม (๕) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

- 

มาตรา ๔๐ เมื่อรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่า
ใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตตดิโรคตามมาตรา ๘ ให้
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ มีอำนาจดำเนินการเอง หรือ
ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรจากท้องที่หรือเมืองท่า
นั้น ดำเนินการดงัต่อไปนี ้

- 

(๑) กำจัดความตดิโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่
ของโรค 

- 



๒๖ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(๒) จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ที่กำหนดให้จนกว่า
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้ 

- 

(๓) ให้ผู้เดินทางซึง่มากับพาหนะนั้นรบัการตรวจในทาง
แพทย์ และอาจให้แยกกัก กักกันคุมไว้สงัเกต หรือรับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่และระยะเวลาที่
กำหนด 

(๓) ให้ผู้เดินทางซึง่มากับพาหนะนั้นรบัการตรวจในทางแพทย์ 
และอาจให้แยกกักไว้ในสถานพยาบาลหรือสถานทีท่ี่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด กักกันไว้ในที่เอกเทศ คุมไว้
สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่และ
ระยะเวลาที่กำหนด 

(๔) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรือที่
เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจำดา่นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๔) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น เวน้แต่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำดา่นควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๕) ห้ามผู้ใดนำวัตถุ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่เป็นหรือมี
เหตุสงสัยว่าเปน็สิ่งตดิโรคเข้าไปในหรือออกจากพาหนะ
นั้น เว้นแตไ่ด้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจำดา่นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

- 

มาตรา ๔๑ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเปน็
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดนิทางซึง่มากับพาหนะ
นั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดทั้งออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู 
การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศตามมาตรา ๔๐ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

- 

การกำหนดค่าใช้จา่ยที่เกิดจากการดำเนินการตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

การกำหนดค่าใช้จา่ยที่เกิดจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่พบวา่ผู้เดนิทางเป็นหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายโรคระบาด หรือ
พาหะนำโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอำนาจสัง่ให้
บุคคลดังกลา่วถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่พบวา่ผู้เดนิทางเป็นหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวา่เป็นโรคติดต่ออันตรายโรคระบาด หรือพาหะนำโรค ให้
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศมีอำนาจสั่งให้บคุคลดังกล่าวถูกแยกกักไว้ใน
สถานพยาบาลหรือสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
กำหนด กักกันไว้ในที่เอกเทศ คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 



๒๗ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนนิการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้
เดินทางผู้นัน้เป็นผู้รับผิดชอบ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนนิการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เดินทางผู้
นั้นเปน็ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศหรือโรคระบาด ให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายมีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคหรือการได้รับยาปอ้งกันโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ หรือหนังสือรับรองอ่ืน ๆ ให้แก่ผู้ร้องขอ โดยผู้
ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย 

- 

การมอบหมาย การเรียกเก็บหรือการยกเว้นการเรียก
เก็บค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

- 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้
ออกคำสั่งให้ผู้ใดดำเนินการตามมาตรา ๓๔ (๓) (๔) 
หรือ (๕) มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ (๔) หรือมาตรา ๔๐ 
(๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว ผู้นัน้ละเลยไม่ดำเนินการตาม
คำสั่งภายในเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อมีอำนาจดำเนินการแทนได้ โดยให้ผู้นัน้ชดใช้
ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการนัน้ตามจำนวนทีจ่่าย
จริง  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

- 

  หมวด ๖/๑ 
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

  มาตรา ๔๔/๑  เมื่อความปรากฏว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาดเกิดขึ้นแพร่หลายหรืออาจแพร่ไปสูผู่้อื่นไดง้่ายหรือมี
ภาวะของการเกิดโรคผิดปกติมากกว่าที่เคยเป็นมาจนเป็น
อันตรายหรืออาจเป็นอันตรายตอ่ชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์
อย่างกว้างขวาง ไม่วา่โรคนัน้จะเกิดขึ้นในหรือนอก
ราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการพิจารณาประกาศให้โรคนั้นเปน็
โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง  ในการพิจารณาดังกล่าวจะ
มอบหมายให้คณะกรรมการด้านวิชาการทำความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาก่อนก็ได้ 



๒๘ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  มาตรา ๔๔/๒  เมื่อมีประกาศโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงแล้ว 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย สวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของประชาชน หรือประโยชนส์าธารณะ หาก
ปรากฏว่ามีสถานการณ์อันเปน็วกิฤตจากโรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรงอันเป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือการ
ดำรงชีวิตตามปกติของประชาชนอย่างรุนแรงและกว้างขวาง 
หากปล่อยเนิ่นช้าไว้จะเสียหายต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง ไม่
ว่าสถานการณ์นัน้จะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือเกิดขึ้นนอก
ราชอาณาจักรแต่อาจระบาดเข้ามาในราชอาณาจักรได้ และ
นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใช้มาตรการพิเศษเพื่อป้องกัน ควบคุม 
ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชน ให้นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อบังคับใช้ทั่ว
ราชอาณาจักรหรือในบางเขตบางท้องทีไ่ด้ตามความจำเป็นแห่ง
สถานการณ ์

  การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง 
ให้ใช้บังคับตลอดระยะเวลาทีน่ายกรัฐมนตรีกำหนด แต่ต้องไม่
เกินสามเดือนนบัแต่วันประกาศ ในกรณีที่มีความจำเปน็ต้อง
ขยายระยะเวลา ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศขยายระยะเวลาการใช้บงัคับ
ออกไปอีกเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกินสามเดือน 

  ในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขสิน้สุดลงก่อน
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นายกรัฐมนตรีประกาศ
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนัน้ หรือเมื่อ
สิ้นสุดกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้
ประชาชนทราบ 

  มาตรา ๔๔/๓  เมื่อมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขแล้ว ให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามมาตรา 
๑๑ ประกอบด้วย 

  (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) รองนายกรัฐมนตรีทีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรอง

ประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
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  (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่สอง 

  (๔) รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข ถ้ามี เปน็
กรรมการ 

  (๕) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ 
  (๖) กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๒) และกรรมการตามมาตรา ๑๑ 

(๓) และ (๔) เทา่ที่มีอยู่ในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เปน็กรรมการ 

  (๗) กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านตา่ง ๆ ทีน่ายกรัฐมนตรีเห็นสมควร
แต่งตั้งไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ 

  นอกจากกรรมการและเลขานุการและกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แล้ว นายกรัฐมนตรี
จะแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ของรัฐคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
ร่วมคนหนึ่งและกรรมการและผูช้่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
ก็ได้ 

  ในการประชุมคราวใดที่มีความจำเป็นและสมควร 
นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้เชิญรัฐมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐแห่งใดให้มาร่วมประชุมด้วยหรือมาชี้แจงก็ได้ ในกรณีเช่นนัน้
ให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเชิญมาร่วมประชุมเป็นกรรมการในการ
ประชุมคราวนั้นดว้ย 

  การประชุมคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการ
ที่คณะกรรมการกำหนด โดยมิให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้
บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการในระหว่างที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

  เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขสิ้นสุดลง ให้
คณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุดลง 

  มาตรา ๔๔/๔  ในระหว่างที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข นอกจากอำนาจหนา้ที่ตามมาตรา ๑๔ และอำนาจ
หน้าที่ตามที่บัญญตัิไว้ในพระราชบัญญัตนิี้แล้ว เพื่อประโยชน์ใน
การคุ้มครองประชาชน ป้องกนั หรือระงับภยันตรายอันเกิดจาก
โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง รวมทั้งการช่วยเหลือหรือเยียวยา
ประชาชนที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว ให้
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีอำนาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี้ด้วย 
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โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  (๑) เสนอแผนปฏิบัติการเฝา้ระวัง ป้องกัน ควบคุม และรักษา
โรคติดต่ออันตรายร้ายแรงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบ ในแผนปฏิบัติการดังกล่าวต้องกำหนดหน่วยงานของ
รัฐที่ต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบในภารกิจให้ชัดเจนด้วย 

  (๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ในการอนุญาตให้
คนต่างดา้วเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง 

  (๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ในการเดินทาง และ
การตรวจสอบการเดินทางของบุคคล รวมทั้งการกำหนดให้
บุคคลที่เดินทางมาจากท้องที่หรอืเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักร 
หรือที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเปน็โรคติดต่ออันตรายร้ายแรงต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งการสั่งให้แยกกักไว้ใน
สถานพยาบาลหรือสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
กำหนด หรือกักกันไว้ในที่เอกเทศตามเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันมิให้เกิดการแพร่หรือควบคุมการแพร่
ของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงเพื่อให้ระงับลง แต่จะห้ามมิให้ผูม้ี
สัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรมิได้ 

  (๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเสนอมาตรการการช่วยเหลือ
บคุคลที่เป็นโรคติดต่ออันตรายรา้ยแรง หรือได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงหรือจากแผนปฏิบัติการ 
มาตรการ ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่
คณะกรรมการกำหนดต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสัง่การ 

  (๕) ให้คำปรึกษาหรือแนะนำเก่ียวกับมาตรการการจ่าย
ค่าชดเชย คา่ทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ำเปน็ 
นอกเหนือจากกรณีตามมาตรา ๑๔ (๖) แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏบิัติหน้าทีท่ี่เก่ียวกับการ
สาธารณสุข ตลอดทั้งคา่ใช้จ่ายในการเลี้ยงดู หรือการ
รักษาพยาบาลผู้ที่เปน็หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา่เป็นโรคติดต่อ
อันตรายร้ายแรง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ 

  (๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้องเข้าร่วม ดำเนินการ หรือสนับสนุน ให้มีการ
ศึกษาวิจัย การพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการผลิตของ
บุคคลทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งยา วัคซีน 
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โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือสิ่งอ่ืนใดอันจะเปน็ประโยชน์ในการ
ป้องกัน ควบคุม ระงบั หรือรักษาโรคติดต่ออันตรายรา้ยแรง 
หรือฟื้นฟูผู้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง การดำเนินการ
ดังกล่าวมิให้ถือว่าเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน 

  (๗) กำหนดมาตรการการจัดการเกี่ยวกับสถานที่ ทรัพยส์ิน การ
ประกอบอาชีพ การชุมนุม หรือการทำกิจกรรม เป็นการชั่วคราว 
รวมทั้งกำหนดมาตรการอ่ืนใดทีจ่ำเป็นเพื่อให้บุคคลต้องปฏิบตัิ 
ในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลีย่งได้จะสั่งให้ประชาชนในทุก
พื้นที่หรือบางพืน้ที่งดประกอบกจิการบางชนิดที่อาจเปน็แหล่ง
หรือก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง 
หรือห้ามให้อยู่ร่วมกันในที่ประชมุหรือชุมนุมเกินจำนวนที่
กำหนด โดยจะกำหนดเงื่อนไขในการประชุมหรือชุมนุมไว้ด้วย
หรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันหรือกำจัดการแพร่ระบาดหรือการ
ติดเชื้อโรคจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง 

  (๘) กำหนดให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล
ชั่วคราว หรือใช้สถานที่รวมถึงพาหนะ เพื่อประโยชน์ในการรับ
การตรวจในทางแพทย์ แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต คัดกรอง 
เฝ้าระวัง รอการวินิจฉัยโรค หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
แก่ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรงหรือผู้สัมผัสโรคหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเปน็ผูส้ัมผัส
โรค พร้อมทั้งกำหนดลักษณะและอุปกรณ์ที่จำเปน็ต้องมี ทั้งนี้ 
ให้กระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือปฏิบัติตามกฎหมายวา่
ด้วยสถานพยาบาล 

  (๙) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสถานที่และ
พาหนะ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในสถานทีแ่ละพาหนะทั้งทีจ่ะเดินทางเข้า
ไปหรือออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออันตรายจากโรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรงตามที่คณะกรรมการกำหนด 

  (๑๐) ส่งเสริมและสนบัสนนุให้สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่
ด้วยสถานพยาบาลดำเนนิการให้ประชาชนได้รับวัคซนีหรือมี
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเร็วและแพร่หลาย ในการนี้ หาก
เห็นว่ากฎหรือระเบียบใดที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขใดเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
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ดำเนินการดงักล่าว ให้คณะกรรมการมีอำนาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติยกเว้นหรือสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้สถานพยาบาลดังกลา่วดำเนนิการได้
โดยรวดเร็วและปลอดภัย 

  (๑๑) มอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครใช้อำนาจตาม (๓) (๗) 
(๘) หรือ (๙) ได้ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือกรอบการใช้
อำนาจให้ต้องปฏิบตัิด้วยก็ได้ 

  แผนปฏบิัติการตาม (๑) จะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วย
หรือบางหน่วยปฏิบตัิหน้าทีท่ี่กำหนด ร่วมมือ ส่งเสริม หรือ
สนับสนนุ การดำเนนิการของคณะกรรมการ หน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบตามแผนปฏบิัติการ หรือเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อก็ได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏบิัติ
การแล้ว ให้ทุกหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

  ให้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการตาม (๔) หรือ (๕) หรือมีมติตาม 
(๖) หรือ (๑๐) ได้ตามที่เห็นสมควร และให้หน่วยงานของรัฐที่
เก่ียวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามการสั่งการหรือมตินั้น 

  มาตรา ๔๔/๕  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏบิัติ
การและมาตรการตามมาตรา ๔๔/๔ แล้ว ให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่
เก่ียวข้องต้องดำเนินการหรือสั่งการให้เป็นไปตามหรือสอดคล้อง
กับแผนปฏบิัติการและมาตรการดังกล่าวภายในสิบห้าวัน เมื่อ
พ้นกำหนดดังกล่าวแลว้ หากยังมิได้มีการดำเนนิการหรือสั่งการ
หรือดำเนินการหรือสั่งการแล้วแต่ไม่เป็นไปตามหรือไม่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหรือมาตรการดังกล่าว ให้
นายกรัฐมนตรีมีอำนาจดำเนินการหรือสั่งการให้เป็นไปตาม
แผนปฏบิัติการหรือมาตรการนัน้ได้ โดยให้ถือว่านายกรัฐมนตรมีี
อำนาจตามกฎหมายนัน้ ๆ ที่จะดำเนินการหรือสั่งการดังกลา่ว 
ในกรณีที่การดำเนินการหรือการสั่งการดังกล่าว กฎหมาย
กำหนดให้ผู้ดำเนินการหรือสั่งการต้องได้รับการแนะนำ 
เสนอแนะ เห็นชอบ หรืออนุมัติจากคณะบุคคลใดก่อน ให้
นายกรัฐมนตรีมีอำนาจดำเนนิการหรือสั่งการได้ โดยไม่ต้อง



๓๓ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ได้รับคำแนะนำ เสนอแนะ เห็นชอบ หรืออนุมัติ จากคณะบุคคล
ตามกฎหมายนั้น 

  มาตรา ๔๔/๖  ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ มาตรการ 
ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งตามมาตรา ๔๔/๔ หาก
มีความจำเปน็เร่งด่วนต้องดำเนนิการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและ
การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐจะไม่ทนักับความจำเปน็เร่งด่วนหรือไม่
สอดคล้องกับวิธีปฏบิัติของนานาประเทศ คณะกรรมการจะ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้วิธีการที่เห็นสมควรก็ได้ และเมื่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบวธิีการดังกล่าวแลว้ ให้ถือว่าการ
จัดซื้อจัดจ้างดังกลา่วเปน็การชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว 

  มาตรา ๔๔/๗  ในการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๘ 
หรือมาตรา ๓๕ หรืออำนาจทีไ่ด้รับมอบหมายตามมาตรา ๔๔/
๔ (๑๑) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้วา่
ราชการกรุงเทพมหานคร จะใชใ้ห้ขัดต่อหลักเกณฑ์หรือกรอบ
การใช้อำนาจที่คณะกรรมการกำหนดหรือแนวทางที่
คณะกรรมการวางไว้มไิด ้

  มาตรา ๔๔/๘  ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการจะจัดตัง้
หน่วยงานพิเศษเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการกำหนดก็ได้ และจะให้มีหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา ๓๖ เพิ่มเติมตามที่จำเป็นหรือจะสั่งให้
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจากอำเภอหรือเขตหนึ่งไป
ช่วยงานในท้องที่ของอำเภอหรือเขตอื่นได้ และเมื่อประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการ
ยกเลิกหน่วยงานและหน่วยปฏบิัติการควบคุมโรคติดต่อดังกลา่ว
โดยเร็ว ซึ่งต้องไม่ชา้กว่าเก้าสบิวันนบัแต่วันทีส่ถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขสิ้นสุดลง 

  หน่วยงานพิเศษตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะจัดตั้งเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นการทั่วไปแล้ว จะตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นการ
เฉพาะตามที่คณะกรรมการกำหนดในพื้นที่หนึ่งพืน้ที่ใดเท่าที่
จำเป็นด้วยก็ได ้



๓๔ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  มาตรา ๔๔/๙  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง รักษา หรือ
ป้องกันการแพร่ระบาดจากผูท้ี่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง 
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่มีอำนาจเรียกผู้เป็นโรคติดต่อ
อันตรายร้ายแรงและผู้ที่สัมผัสโรคหรือสงสัยว่าจะเป็นผู้สัมผัส
โรคเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาหรือ
การป้องกันการแพร่ระบาด และให้มีอำนาจเผยแพร่ข้อเท็จจริง
ที่รวบรวมได้เพื่อให้ประชาชนไดท้ราบและตรวจสอบการสัมผัส
โรคของตนได้  

  เพื่อประโยชน์ในการดำเนนิการตามวรรคหนึ่งและการคุ้มครอง
ประชาชนให้ได้รับการรักษาหรือป้องกันการติดโรคติดต่อ
อันตรายร้ายแรงทนัท่วงที คณะกรรมการจะกำหนดให้ผู้มี
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คณะกรรมการกำหนด ต้องติดตั้ง
โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงภัยที่จะ
เกิดขึ้นก็ได้ 

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บได้ตามวรรคสอง ห้ามนำไปใช้เพื่อการอ่ืน
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นการใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดในอนาคต 

  การเผยแพร่ตามวรรคหนึ่งหรือการนำไปใชป้ระโยชน์ตามวรรค
สามจะเปดิเผยชื่อ ที่อยู่ หรือรายละเอียดอื่นใดที่จะทำให้ทราบ
ว่าเป็นบุคคลใดไมไ่ด ้

  มาตรา ๔๔/๑๐  เพื่อประโยชนใ์นการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่ออันตรายร้ายแรงในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
คณะกรรมการอาจสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้บุคคลได้รับวัคซีนหรือมีการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกำหนดได ้

  หลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการกำหนด
วิธีการได้วัคซีน และประเภทหรือลักษณะของบุคคลที่จะต้อง
ได้รับวัคซีนหรือมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและลำดับในการ
ได้รับวัคซีนหรือการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคด้วย 

  ผู้มีสัญชาติไทยทีไ่ด้รับวัคซีนหรอืมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามวรรคสอง ไม่ต้องเสียค่าจา่ยใด ๆ  



๓๕ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  ความในมาตรานีไ้ม่เป็นการตัดสทิธิสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลทีจ่ะดำเนนิการให้บุคคลได้รับวัคซนีหรือมี
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัตถุประสงค์ของตน และใน
กรณีที่สถานพยาบาลดังกล่าวไมอ่าจจัดหาวัคซีนได้ไม่วา่ด้วยเหตุ
ใด คณะกรรมการจะจัดสรรวัคซีนให้สถานพยาบาลโดยคิด
ค่าใช้จ่ายของวัคซีนหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้คิดคา่ใช้จ่าย 
สถานพยาบาลจะคิดค่าดำเนินการจากผู้รับวัคซนีเกินอัตราที่
คณะกรรมการกำหนดมิได ้

  มาตรา ๔๔/๑๑  ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มาตรการ
หรือการกระทำที่คณะกรรมการกำหนดหรือดำเนินการตาม
หมวดนี้ไม่อยู่ในบงัคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏบิัติราชการทาง
ปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดปีกครอง และให้มีผลใช้บังคบัตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการกำหนดเฉพาะในระหว่างเวลาที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

หมวด ๗ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

  

มาตรา ๔๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมี
อำนาจดงัต่อไปนี ้

- 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้ง
ข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเปน็หนังสือ หรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา 

- 

(๒) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึน้และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลา
ทำการของอาคารหรือสถานที่นัน้ เพื่อตรวจสอบหรือ
ควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตินี้ และหากยัง
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดงักล่าวให้สามารถ
ดำเนินการต่อไปได้จนกวา่จะแลว้เสร็จ 

- 

การดำเนินการตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธบิดีกำหนด 

- 



๓๖ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ในการปฏิบัติหนา้ที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตาม (๒) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตาม
สมควร 

- 

มาตรา ๔๖ ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตร
ประจำตัวสำหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อ
แสดงตัวขณะปฏิบัติหนา้ที่ต่อบคุคลที่เกี่ยวข้อง 

- 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กำหนด 

- 

มาตรา ๔๗ ในการปฏบิัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตนิี้ 
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

- 

หมวด ๘ 
ค่าทดแทน 

 

มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัตนิี ้หากเกิดความเสียหาย
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใดจากการเฝ้าระวงั 
การป้องกัน หรือการควบคุมโรค ให้ทางราชการชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นัน้ตามความจําเปน็ 

- 

การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ใน
กฎกระทรวง 

- 

  ความในวรรคหนึ่งไม่ใชบ้ังคับแก่กรณีที่มีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามคาํสั่งของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการด้านวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๘ หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดตามมาตรา ๒๒ (๖) หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา 
๒๘ (๖) หรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ

มาตรา ๔๙  การกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดที่
พระราชบญัญัตินีบ้ัญญัติให้เป็นความผิดและกำหนดโทษไว้แล้ว 
แม้การกระทำหรืองดเว้นการกระทำนั้นจะเป็นความผิดตาม
กฎหมายอื่นด้วย ให้ดำเนินการลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้
เพียงบทเดียว โดยมิให้นำความในมาตรา ๙๐ แห่งประมวล
กฎหมายอาญามาใชบ้ังคับ 



๓๗ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ตามมาตรา ๔๕ (๑) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 
มาตรา ๕๐ ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง
ตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองหมื่น
บาท 

มาตรา ๕๐  ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีทีส่ั่งตามมาตรา 
๙/๑ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่
เกินวันละหนึง่หมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ไมป่ฏิบัติตาม 

มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝา่ฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๕) 
หรือ (๖) มาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) มาตรา ๔๐ 
(๕) หรือไม่อํานวยความสะดวก แก่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา ๓๙ (๔) ตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๑  ผู้ใดล่วงรู้ความลบัหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืน
เนื่องจากการปฏิบัติหนา้ที่ตามพระราชบญัญัตินี้ และฝา่ฝนื
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๔๔/๙ วรรคสามหรือ
วรรคสี่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝา่ฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๓) (๔) (๗) 
หรือ (๘) หรือมาตรา ๔๐ (๓) หรือ (๔) หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 
๓๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 

มาตรา ๕๒  ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือเรียกที่ออกตาม
มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ (๖) มาตรา ๒๘ (๖) หรือมาตรา ๔๕ (๑) 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๕๓ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 
๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๓  ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท  

  ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำในระหวา่ง
ที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ผู้นัน้ต้องระวาง
โทษปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๕๔ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามคําสัง่ของเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อตาม
มาตรา ๔๐ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔  ผู้ใดได้รบัคำสัง่ที่สัง่ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) หรือ (๖) มาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) มาตรา ๔๐ (๑) 
(๒) (๓) (๔) หรือ (๕) หรือมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และฝา่ฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินสองแสน
บาท และปรบัอีกไม่เกินวันละแปดพันบาทตลอดระยะเวลาทีฝ่่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

  ความในวรรคหนึ่งไม่ใชบ้ังคับแก่การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สัง่ให้
มารับการตรวจ หรือรักษา รับการตรวจในทางแพทย์ รับการ
ชันสูตรทางการแพทย์ หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 



๓๘ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามคำสั่งตามวรรคสอง เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อจะสั่งให้แยกกักกักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดจนกวา่จะเห็นวา่พ้นระยะ
ติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัยก็ได ้

มาตรา ๕๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไมอํ่านวยความสะดวกแก่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา ๔๕ วรรค
สาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๕  ผู้ใดขัดขวางการดำเนินการของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ หรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี ตาม
มาตรา ๓๔ (๘) มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ (๔) หรือมาตรา ๔๕ 
(๒)) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๖ ผู้ใดไม่มสีิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือ
ประดับเครื่องหมายของเจ้าพนกังานควบคุม โรคติดต่อ
ตามมาตรา ๔๖ กระทาํการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อ
ว่าตนมสีิทธิ ต้องระวางโทษจําคกุ ไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖  ผู้ได้รับคำสั่งให้อยู่ในที่เอกเทศผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของที่เอกเทศตามมาตรา ๓๔/๑ หรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 
๓๔/๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญัตินีท้ี่มี
โทษปรบัสถานเดียวหรือมีโทษจาํคุก ไม่เกินหนึ่งปี ให้
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๕๗  ผู้ใดได้รบัคำสัง่ให้หยุดการดำเนินการตามมาตรา 
๓๔/๓ วรรคสี่แล้ว ไม่หยุดดำเนนิการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นบาทจนกว่าจะ
หยุดดำเนินการ 

เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงนิค่าปรับตามจํานวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่มี การ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลกิกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

 มาตรา ๕๘  ผู้ใดฝา่ฝนืมาตรา ๓๔/๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท 

 มาตรา ๕๙  ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามคำสั่งผูว้่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๓๕ (๑) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึง่หมื่นบาท
ตลอดระยะเวลาที่ไมป่ฏิบัติตาม 

 ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๓๕ (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 มาตรา ๖๐  การกระทำความผดิตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ 



๓๙ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ถ้าได้กระทำในระหว่างที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข ผู้นัน้ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนด
ไว้สำหรับความผิดนั้น 

 ผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งและเปน็เหตุให้เกิดการแพร่
ระบาดไปยงับุคคลอื่นตัง้แต่ห้าคนขึ้นไป ผูน้ั้นต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาท หรือ
ทั้งจำทัง้ปรับ 

 มาตรา ๖๑  ผู้ใดฝา่ฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ 
ประกาศ คำสัง่ หรอืมาตรการที่ออกตามมาตรา ๔๔/๔ (๓) หรือ 
(๗) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหกแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรบั 

 ผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งและเปน็เหตุให้เกิดการแพร่
ระบาดไปยงับุคคลอื่นตัง้แต่ห้าคนขึ้นไป ผูน้ั้นต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาท หรือ
ทั้งจำทัง้ปรับ 

 มาตรา ๖๒  ผู้ใดมีหน้าที่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน
ตามมาตรา ๔๔/๙ วรรคสอง แล้วไม่ติดตัง้ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท  

  มาตรา ๖๓  บรรดาความผิดตามพระราชบญัญัตินีท้ี่มีโทษปรับ
สถานเดียวหรือมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีเหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
การเปรียบเทียบที่คณะกรรมการกำหนด 

  เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงนิค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสบิวันนับแต่วนัที่มีการเปรยีบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  มาตรา ๖๔  เมื่อมีกฎหมายว่าด้วยการปรับเปน็พินัยใช้บังคบั
แล้ว ให้บรรดาความผิดอาญาทีม่ีโทษปรบัสถานเดียวที่กำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เปลี่ยนเป็นความผิดทางพนิัยและให้
อัตราโทษปรบัอาญาเปน็อัตราคา่ปรับเปน็พินยั 

บทเฉพาะกาล  
มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบญัญัตินี้ 

มาตรา ๓๔  ให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งดำรง
ตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวนัที่พระราชบัญญตัินี้ใชบ้ังคับ ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ



๔๐ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามพระราชบัญญัตนิี ้

โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินีไ้ป
พลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
วรรคสอง 

มาตรา ๕๙ ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๑๑ ยกเว้น 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔) ปฏิบัติหนา้ที่
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
พระราชบญัญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแตว่ันที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั เมื่อ
ครบกำหนดเวลาแลว้ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูม้ีอำนาจแต่งตั้งตามที่
เห็นสมควรให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนัที่ครบ
กำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม 

มาตรา ๖๐ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๒๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวนัก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ใช้บังคบัไดต้่อไปเทา่ที ่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญตัิแห่งพระราชบัญญัตนิี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ตาม
พระราชบญัญัตินี้ใช้บังคบั 

มาตรา ๓๕  ให้ประกาศที่รัฐมนตรีออกตามมาตรา ๖ (๑) 
มาตรา ๗ มาตรา ๓๑ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคสาม มาตรา 
๔๑ วรรคสอง และมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังคงมีผลใช้บงัคับได้ต่อไป จนกว่าจะมี
ประกาศตามพระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ตามวรรคหนึ่งให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปี 
นับแต่วนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ หากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล ที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๓๖  บรรดาประกาศที่ออกตามพระราชบญัญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บังคบั ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัินี้ จนกวา่จะมปีระกาศตาม
พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญัตินี้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

  มาตรา ๓๗  ในกรณีที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดา้น
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัินี้ในระหว่างที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ถือว่าบรรดาข้อกำหนด 
ประกาศ และคำสั่ง ที่นายกรัฐมนตรีออกโดยอาศัยอำนาจ ตาม
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 



๔๑ 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดตอ่ท่ัวไป 

พระราชบัญญตั ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร่าง พระราชบัญญัต ิ
โรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๕๔๘ และบรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่ออกตาม
ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีดังกลา่ว หรือ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  ทั้งนี้ ในส่วน
ที่เก่ียวกับการป้องกันและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และทีย่ังมผีลใช้บงัคับอยู่ในวนัก่อนวันที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บังคบั เป็นข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ 
คำสั่ง หรือมาตรการที่ออกหรือกำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว่าคณะกรรมการจะได้มีมตใิห้ยกเลิกหรือกำหนดเป็นอย่าง
อ่ืน 

  มาตรา ๓๘  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้ 

 


