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10. Q: ประธานคณะทํางานประจําชองทางเขาออกเปนบุคคลจากหนวยงานภาคเอกชนไดหรือไม 
A:มาตรา 23 (1) กําหนดใหเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบชองทางเขาออกเปนประธานคณะทํางาน 
ดังนั้น จึงไมสามารถตั้งบุคคลจากหนวยงานเอกชนเปนประธานคณะทํางานประจําชองทางเขาออกได 
 
11. Q: สถานพยาบาลตามมาตรา 31 (2) หมายความรวมถึงคลินิกดวยหรือไม 
A:คําวา สถานพยาบาลตามมาตรา 31 (2) ไดแก สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541  
หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไวเพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบําบัด  หรือการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิคการแพทย ทั้งนี้ โดยกระทําเปนปกติธุระ ไมวาจะไดรับ
ประโยชนตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ  
ดังนั้นสถานพยาบาลตามมาตรา 31 (2) จึงหมายความรวมถึงคลินิกดวย 
 
12. Q: ในการแจงกรณีที่มีโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้นไปยังเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอตามมาตรา 31 นั้น หากพบผูปวยรายเดียวกันในหลายสถานที่แลว ใครจะเปนผูมีหนาที่ตองแจง 
ไปยังเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 
A:ในกรณีที่เปนผูปวยรายเดียวกัน โดยหลักการแลวใหผูที่พบเปนคนแรกเปนผูมีหนาที่ตองแจงไปยังเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอ เชน ผูปวยโรควัณโรค ซึ่งเปนโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง ไดเขารับการตรวจที่โรงพยาบาลศิริราช และแพทยผูทํา
การรักษาอนุญาตใหผูปวยกลับไปรักษาตัวที่บานได วันตอมาผูปวยไปทํางานตามปกติ จึงเปนกรณีที่พบผูที่เปนโรคติดตอ
ที่ตองแจงความใน 3 สถานที่ ไดแก สถานพยาบาล บาน และสถานที่ทํางาน ซึ่งในกรณีนี้ ผูปวยเขารับการวินิจฉัยจาก
แพทยที่โรงพยาบาลศิริราชจึงไดทราบวาตนนั้นปวยเปนวัณโรค โรงพยาบาลจึงเปนสถานที่แรกที่มีการพบผูที่เปน
โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง ดังนั้น ผูมีหนาที่ตองแจงไปยังเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอสําหรับกรณีนี้คือ ผูรับผิดชอบใน
สถานพยาบาลนั้น ไดแกผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริราช 
 
13. Q: ถาอธิบดีกรมควบคุมโรคยังไมประกาศใหโรคติดตอที่ตองเฝาระวังเปนโรคระบาด เจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอจะสามารถเขาไปดําเนินการปองกัน ควบคุมโรคไดหรือไม อยางไร 
A:เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอยังไมสามารถดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 
2558 ได แตมีอํานาจหนาทีเ่พียงแครับแจงกรณีมีโรคติดตอที่ตองเฝาระวังตามมาตรา 31 เทานั้น 
 
14. Q: เมื่อตั้งหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ทีม SRRT ที่ดําเนินการ
ในปจจุบันจะถูกยุบหรือไม 
A:ทีม SRRT ไมถูกยุบ เพราะหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอเกิดขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36  
แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558ตามมาตราดังกลาวไดกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ไวโดยเฉพาะ 
ซึ่งหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอเกิดขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการเฝาระวัง สอบสวนโรค ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
อันตรายหรือโรคระบาดเทานั้นสวนทีม SRRT ทําหนาที่ในสวนที่ไมทับซอนกับอํานาจหนาที่ของหนวยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดตอ เชน การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เปนตน 
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15. Q: หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ และคุณสมบัติของเจาหนาที่ใน
หนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ มีอะไรบาง 
A:1. การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ (CDCU) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอพ.ศ. ๒๕๕๙ กลาวคือ ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร เปนผูมีหนาที่จัดทํารายชื่อเจาหนาที่ทางการแพทยและการสาธารณสุข เจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอ หรือเจาหนาที่ของหนวยงานภาคเอกชน ซึ่งเปนผูที่สมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนหนวยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดตอในแตละอําเภอหรือแตละเขต เสนอตอคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดตอ
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
เพื่อพิจารณาแตงตั้งหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอตามที่เห็นสมควรตอไป ทั้งนี้ หากวาหนวยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดตอมีจํานวนเจาหนาที่ในหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอนอยกวาที่กฎหมายกําหนด เชน มีเจาหนาที่ลาออก 
หรือพนจากตําแหนงไป ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสํานักอนามัย กรุงเทพมหานครดําเนินการเพื่อแตงตั้งหนวย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอทดแทนตําแหนงที่วางลง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 

2.คุณสมบัติของเจาหนาที่ทางการแพทยและการสาธารณสุข เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ หรือเจาหนาที่ของ
หนวยงานภาคเอกชน ซึ่งเปนผูที่สมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอมีดังนี้ 
 1) ตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมในหลักสูตรระบาดวิทยา หรือการเฝาระวัง การปองกัน หรือการควบคุม
โรคติดตอที่กรมควบคุมโรคกําหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง (ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง หลักสูตรการฝกอบรม
สําหรับผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ในหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
16. Q: เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอที่จะเปนเจาหนาที่ในหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ ตองอบรมตาม
หลักสูตรที่กรมควบคุมโรคประกาศกําหนดหรือไม 
A:เจาหนาที่ในหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กรมควบคุมโรคประกาศกําหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอพ.ศ. ๒๕๕๙ 
ในขอ 4 ซึ่งไดกําหนดให “ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ในหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอตองผานการ
ฝกอบรมในหลักสูตรระบาดวิทยา หรือการเฝาระวัง การปองกัน หรือการควบคุมโรคติดตอที่กรมควบคุมโรคกําหนดหรือ
ที่กรมควบคุมโรครับรอง” ซึ่งหลักสูตรที่กรมควบคุมโรคกําหนดหรือรับรองเปนไปตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง 
หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ในหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
17. Q: ในการปฏิบัติหนาที่ เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตองสวมเครื่องแบบ และตองแสดงบัตรประจําตัวทุกครั้ง
หรือไม 

A: มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 กําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัว
สําหรับเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ ดังนั้นในการปฏิบัติหนาที ่
เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอจะตองแสดงบัตรประจําตัว และสวมเครื่องแบบตามกฎหมาย อยางไรก็ดีในสวนของ
เครื่องแบบตามรางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมายของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตาม
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พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดลักษณะของเครื่องแบบไวสําหรับสวมใสในแตละโอกาส เพื่อให
เจาหนาที่มีความคลองตัวในการปฏิบัติหนาที่ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถทราบไดวาเปนเจาหนาที่มาจากหนวยงานใด 
 
18. Q: ใครเปนผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ  
A: ตามรางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจําตัวเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดใหผูมีอํานาจในการออกบัตรประจําตัวเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอไว 3 สวน ไดแก 

1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย เปนผูออกบัตรประจําตัวเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอสําหรับเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลาง แตไมรวมถึงกรณีท่ีอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด (ตามขอ 5) 

2. ผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนผูออกบัตรประจําตัวเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
สําหรับเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอซึ่งสังกัดหนวยงานราชการบริหาร สวนภูมิภาคหรือราชการบริหาร
สวนกลางที่มีอํานาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบในสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนทองถิ่นที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น 

3. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายเปน ผูออกบัตรประจําตัว 
เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอสําหรับเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอซึ่งสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

19. Q: บัตรประจําตัวเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอมีวันหมดอายุหรือไม  
A: บัตรประจําตัวเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอมีอายุ 5 ปนับแตวันออกบัตร ทั้งนี้ หากเจาของบัตรนั้นพนจากตําแหนง
กอนบัตรหมดอายุ ใหสิทธิที่จะใชบัตรประจําตัวนั้นเปนอันสิ้นสุดลง 
 
20. Q: การจายคาทดแทนความเสียหายกรณีเจาหนาที่เขาไปพนยากําจัดลูกน้ํายุงลายแลวเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยสินของประชาชนในทองที่ดังกลาว เชน ปลาสวยงามหรือกุงสวยงามท่ีประชาชนเลี้ยงไวตาย เปนตน 
A:พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 มาตรา 48วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติวา “ในการดําเนินการของเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอตามพระราชบัญญัตินี้  หากเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลใดจากการเฝาระวัง  
การปองกัน หรือการควบคุมโรคใหทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใหแกผูนั้นตามความจําเปน” วรรคสอง  
“การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”ดังนั้น 
ตองพิจารณาวาความเสียหายที่เกิดข้ึนนั้น เกิดจากการกระทําที่เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอดําเนินการโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม หากไมใชก็ไมมีสิทธิไดรับคาทดแทน กรณีจึงตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนรายๆ ไป 
 
21. Q:คําวา “แยกกัก” “กักกัน” และ “คุมไวสังเกต” มีความแตกตางกันอยางไร 
A:ตามมาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“แยกกัก” หมายความวา การแยกผูสัมผัสโรคหรือพาหะไวตางหากจากผูอื่นในที่เอกเทศ เพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคแพรโดย

ทางตรงหรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับเชื้อโรคนั้น ๆ ได จนกวาจะพนระยะติดตอของโรค 

“กักกัน”หมายความวาการควบคุมผูสัมผัสโรคหรือพาหะใหอยูในที่เอกเทศ เพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคแพรโดยทางตรงหรือ
ทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับเชื้อโรคนั้น ๆ ได จนกวาจะพนระยะฟกตัวของโรคหรือจนกวาจะพนความเปนพาหะ 
“คุมไวสังเกต”หมายความวาการควบคุมดูแลผูสัมผัสโรคหรือพาหะโดยไมกักกัน และอาจจะอนุญาตใหผานไปในที่ใด ๆ 

ก็ได โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อไปถึงทองที่ใดท่ีกําหนดไว ผูนั้นตองแสดงตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําทองที่นั้นเพื่อ

รับการตรวจในทางแพทย เพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคแพรโดยทางตรงหรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับเชื้อโรคนั้น ๆ ได 

นิยามทั้งสามคํานี้มมีาตรการทางกฎหมายและความเขมขนตามลําดับดังนี ้



4 | P a g e  

 

๑.“แยกกัก”คือการแยกผูสัมผัสโรคหรือพาหะไวตางหากจากผูอื่นหรือการขังเดี่ยว 
๒. “กักกัน” คือควบคุมผูสัมผัสโรคหรือพาหะใหอยูในพื้นที่ท่ีกําหนด แตสามารถกักกันรวมกับคนอ่ืนๆ ได 
3. “คุมไวสังเกต”คือควบคุมดูแลผูสัมผัสโรคหรือพาหะโดยไมกักกัน และสามารถไปในที่ใด ๆ ก็ได แตตองรายงาน

ตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามเงื่อนไขที่กําหนด 
 
22. Q:ในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประจําชองทางเขาออกสามารถทํารวมมาเปนคําสั่งเดียวกับคําสั่ง
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครไดหรือไม 

A:ไมได เพราะพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดฐานอํานาจในการออกคําสั่ง องคประกอบและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการไวโดยเฉพาะและแตกตางกันคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดมีองคประกอบและอํานาจหนาที่
ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ตามมาตรา 
๒๖ และมาตรา ๒๘สวนการแตงตั้งคณะทํางานประจําชองทางเขาออกเปนอํานาจของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
ตามมาตรา ๒๒ (๕) โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ หรือคณะกรรมการโรคติดตอ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๘ (๕) และมาตรา ๓๐ แลวแตกรณี 

 
23. Q:คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครจะตองดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดใหครบทุกรายโรค
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาดที่คณะกรรมการโรคติดตอ
แหงชาติและคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบหรือไม 

A:ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558  
มาตรา ๑๔ (๒) บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝาระวัง 

ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด และเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ” 
มาตรา ๑๔(๕) บัญญัติวา“ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่พิจารณาติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร เพื่อให
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตาม (๒)” 

มาตรา ๒๒ (๒) บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดมีอํานาจหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่จังหวัด” 

มาตรา ๒๘ (๒)บัญญัติวา“ใหคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการ 
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวังหรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” 
 เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายขางตนแลว เห็นวา คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดตอ
กรุงเทพมหานครมีหนาที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ แตกฎหมายไมไดระบุวา คณะกรรมการจะตองดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ ใหครบทุกรายโรคตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด
ที่คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติและคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ดังนั้น คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณา
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการฯเฉพาะรายโรคที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรวาจะตองมีแผนปฏิบัติการฯ สําหรับพื้นที่
จังหวัดนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสมและบริบทของแตละพ้ืนที่ 
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24. Q:ในการแตงตั้งคณะทํางานประจําชองทางเขาออก สามารถแตงตั้งผูแทนจากหนวยงานของรัฐอื่น
นอกเหนือไปจากกรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง เขามาเปนคณะทํางานประจําชองทางเขาออกไดหรือไม 
 

A:สามารถดําเนินการได เพราะมาตรา ๒๓ บัญญัติไววา“คณะทํางานประจําชองทางเขาออก ประกอบดวย 
(๑) เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบชองทางเขาออกนั้น เปนประธานคณะทํางาน 
(๒) ผูแทนกรมปศุสัตว ผูแทนกรมวิชาการเกษตร ผูแทนกรมศุลกากร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผูแทนสํานักงานตรวจคนเขาเมืองผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในชองทางเขาออกนั้น เปนคณะทํางาน 
(๓) ผูอํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหนวยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบชองทางเขาออกนั้น เปนคณะทํางาน 
(๔) เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอซึ่งประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ จํานวนหนึ่งคน เปนคณะทํางานและ
เลขานุการ 

ในกรณีที่ชองทางเขาออกใดมีผูแทนจากหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ในชองทางเขาออกนอยกวาหนวยงาน
ตามที่กําหนดไวใน (๒) ในการนี้ ใหคณะทํางานประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่ชองทางเขาออกใดมีผูแทนจากหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ในชองทางเขาออกมากกวาหนวยงาน
ตามที่กําหนดไวใน (๒) ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดเพิ่มเติมจากจํานวนที่มีอยูเดิม” 

ดังนั้น หากจังหวัดใดตองการจะเพิ่มเติมจํานวนหนวยงานของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนดไวตองสงเรื่องมาให
คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบกอน และใหออกเปนประกาศคณะกรรมการโรคติดตอ
แหงชาติเพื่อเพิ่มเติมจํานวนหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๒๓ กอน จังหวัดนั้นจึงจะสามารถแตงตั้งผูแทนจากหนวยงาน
ของรัฐนั้นเปนคณะทํางานประจําชองทางเขาออกเพิ่มเติมได 
 


