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ค�ำน�ำ
โดยทีพ่ ระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ในฐานะหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจในการด�ำเนินการ
เกี่ ย วกั บ กฎหมายที่อยู่ใ นความรับ ผิดชอบของกรมควบคุมโรค จึงได้จัดพิมพ์
พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึน้ เพือ่ เป็นการเผยแพร่ขอ้ กฎหมายให้แก่
ประชาชนทั่วไป และใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
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พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำ
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
๒๕๕๘”

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนดหนึง่ ร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรค
ซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน
“โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและ
สามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายความว่า โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
“โรคระบาด” หมายความว่า โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของ
การเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะ
ของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา
“พาหะ” หมายความว่า คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏ
แต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้น ซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้
“ผู้สัมผัสโรค” หมายความว่า คนซึ่งได้เข้าใกล้ชิดคน สัตว์ หรือสิ่งของ
ติดโรค จนเชื้อโรคนั้นอาจติดต่อถึงผู้นั้นได้
“ระยะติดต่อของโรค” หมายความว่า ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถแพร่
จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรคไปยังผู้อื่นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม
“แยกกัก” หมายความว่า การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจาก
ผู้อื่นในที่เอกเทศ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยัง
ผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรค
“กักกัน” หมายความว่า การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ใน
ทีเ่ อกเทศ เพือ่ ป้องกันมิให้เชือ้ โรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผูซ้ งึ่ อาจได้รบั
ญญัติโรคติดต่อ
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เชือ้ โรคนัน้ ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรคหรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ
“คุมไว้สังเกต” หมายความว่า การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะ
โดยไม่กกั กัน และอาจจะอนุญาตให้ผา่ นไปในทีใ่ ด ๆ ก็ได้ โดยมีเงือ่ นไขว่าเมือ่ ไปถึง
ท้องที่ใดที่ก�ำหนดไว้ ผู้นั้นต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำ
ท้องที่นั้นเพื่อรับการตรวจในทางแพทย์ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรง
หรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้
“ระยะฟักตัวของโรค” หมายความว่า ระยะเวลาตัง้ แต่เชือ้ โรคเข้าสูร่ า่ งกาย
จนถึงเวลาที่ผู้ติดโรคแสดงอาการป่วยของโรคนั้น
“เขตติดโรค” หมายความว่า ท้องทีห่ รือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรทีม่ ี
โรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
“การสอบสวนโรค” หมายความว่า กระบวนการเพือ่ หาสาเหตุ แหล่งทีเ่ กิด
และแหล่งแพร่ของโรคเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค
“การเฝ้าระวัง” หมายความว่า การสังเกต การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนการรายงาน และการติดตามผลของการแพร่ของโรคอย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค
“พาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะ สัตว์ หรือวัตถุ ซึ่งใช้ในการขนส่ง
คน สัตว์ หรือสิ่งของ โดยทางบก ทางน�้ำ  หรือทางอากาศ
“เจ้าของพาหนะ” หมายความรวมถึง ตัวแทนเจ้าของ ผูเ้ ช่า ตัวแทนผูเ้ ช่า
หรือผู้ครอบครองพาหนะนั้น
“ผู้ควบคุมพาหนะ” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ
“ผู้เดินทาง” หมายความว่า คนซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และ
ให้หมายความรวมถึง ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ�ำพาหนะ
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“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” หมายความว่า การกระท�ำทางการแพทย์
ต่อคน หรือสัตว์ โดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้คนหรือสัตว์เกิดความต้านทานโรค
“ที่เอกเทศ” หมายความว่า ที่ใด ๆ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ก�ำหนดให้เป็นทีส่ ำ� หรับแยกกัก หรือกักกันคนหรือสัตว์ทเี่ ป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็น
โรคติดต่อใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจ
ได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้
“สุขาภิบาล” หมายความว่า การควบคุม ป้องกัน หรือรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหรือการแพร่ของโรคติดต่อ
“ช่องทางเข้าออก” หมายความว่า ช่องทางหรือสถานทีใ่ ด ๆ ทีใ่ ช้สำ� หรับ
ผ่านเข้าออกระหว่างประเทศของผู้เดินทาง พาหนะ และสิ่งของต่าง ๆ ทั้งนี้
ให้หมายความรวมถึงพื้นที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อให้บริการดังกล่าว
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อประจ�ำจังหวัด
“คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า คณะกรรมการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจ�ำกรุงเทพมหานคร
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมโรค
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ญญัติโรคติดต่อ
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มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ มี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
ออกกฎกระทรวงก�ำหนดกิจการอื่น ตลอดจนออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพือ่ ประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รฐั มนตรี
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการมีอ�ำนาจประกาศก�ำหนด ดังต่อไปนี้
เฝ้าระวัง

(๑) ชื่อและอาการส�ำคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้อง

(๒) ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ และยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๓) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
มาตรา ๗ เพือ่ ประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รฐั มนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�ำนาจประกาศก�ำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด�ำเนินการหรือออกค�ำสั่ง
และการสอบสวนโรค
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(๓) หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการก�ำหนดค่าใช้จา่ ยส�ำหรับ
เจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะ
(๔) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดทีอ่ าจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร ให้รฐั มนตรีโดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการด้านวิชาการมีอำ� นาจประกาศให้ทอ้ งทีห่ รือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักร
เป็นเขตติดโรค และยกเลิกประกาศเมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลงหรือกรณี
มีเหตุอันสมควร
มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้อธิบดี
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอ�ำนาจประกาศชื่อ อาการส�ำคัญ
และสถานทีท่ มี่ โี รคระบาด และแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔
ทราบ รวมทั้งประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลงหรือกรณีมีเหตุ
อันสมควร
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค หรือ
การแจ้งหรือรายงานตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ซึง่ มีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทัง้ ทีร่ ะบุตวั ได้
หรือไม่สามารถระบุตวั ได้ จะต้องเก็บเป็นความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชือ่
ทั้ ง นี้ การประมวลผลดั ง กล่ า วจะต้ อ งเหมาะสมและตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
การป้องกันและควบคุมโรค
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึง่ บางส่วนที่
เกีย่ วกับการรักษา การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด
ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้รับค�ำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
หรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
ญญัติโรคติดต่อ
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หมวด ๒
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้บัญชาการต�ำรวจ
แห่งชาติ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการซึง่ มาจากผูแ้ ทนแพทยสภา ผูแ้ ทนสภาการพยาบาล ผูแ้ ทน
สภาเทคนิคการแพทย์ และผูแ้ ทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จ�ำนวนแห่งละหนึง่ คน
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข การควบคุมโรค และ
ด้านอืน่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จ�ำนวนสีค่ น โดยในจ�ำนวนนี้
ต้องแต่งตัง้ จากองค์กรพัฒนาเอกชนซึง่ มีวตั ถุประสงค์ทมี่ ใิ ช่เป็นการแสวงหาผลก�ำไร
และด�ำเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข อย่างน้อยหนึ่งคน
ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผอู้ ำ� นวยการ
ส�ำนักโรคติดต่อทัว่ ไปเป็นกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการคนทีห่ นึง่ และผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักระบาดวิทยาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง
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คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารได้มาซึง่ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีทกี่ รรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้รฐั มนตรี
แต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ น้ จาก
ต�ำแหน่ง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ะเหลืออยู่
ไม่ถึงเก้าสิบวัน รัฐมนตรีจะไม่ด�ำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริต
ต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ญญัติโรคติดต่อ
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และคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ กรุ ง เทพมหานครด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
และแนวทางปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
(๕) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด�ำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือ
โรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม (๒)
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นใน
การด�ำเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ
(๗) แต่งตัง้ คณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ เพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติ
ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม
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ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการซึง่ แต่งตัง้ จากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๑๑ (๔) และให้มี
กรรมการซึง่ แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ดา้ นโรคติดต่อ
อีกจ�ำนวนไม่เกินเจ็ดคน
คณะกรรมการด้านวิชาการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ค�ำแนะนําแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค
(๒) ให้ค�ำแนะนําแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด
(๓) ให้ ค� ำ แนะนํ า แก่ รั ฐ มนตรี ห รื อ อธิ บ ดี ใ นการประกาศยกเลิ ก เมื่ อ
สภาวการณ์ของโรคตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี สงบลงหรือกรณีมเี หตุอนั สมควร
(๔) ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้น�ำความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่กรณีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการด้านวิชาการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ให้น�ำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการด้านวิชาการและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการ
คณะกรรมการด้านวิชาการ และคณะอนุกรรมการมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือ
เรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูล
หรือเอกสารใด ๆ ที่จ�ำเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๙ ให้กรมควบคุมโรคเป็นส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการด้านวิชาการ และคณะอนุกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ โดยให้มี
อ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอ
นโยบาย และวางระบบในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
(๒) จัดท�ำระบบในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง
และโรคระบาดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) จัดท�ำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือ
โรคระบาดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและ
ข่าวสารเกีย่ วกับการเฝ้าระวังการป้องกัน และการควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อ
และโรคระบาด
(๕) เป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ
การด�ำเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบเพือ่ เสนอต่อ
คณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เกิดการปฏิบตั กิ ารตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
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(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้านวิชาการ เวชภัณฑ์และ
วัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม หรือวินิจฉัย เกี่ยวกับโรคติดต่อ
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการ
หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย

หมวด ๓
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดจังหวัด ประชาสัมพันธ์จงั หวัด ปศุสตั ว์จงั หวัด หัวหน้าส�ำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(๓) นายกเทศมนตรี จ�ำนวนหนึง่ คน และนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
จ�ำนวนหนึ่งคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
จ�ำนวนหนึ่งคน ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จ�ำนวนสองคน และสาธารณสุข
อ�ำเภอ จ�ำนวนสองคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๕) ผู ้ ด� ำ เนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ว ยสถานพยาบาล
จ�ำนวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ในกรณีทจี่ งั หวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐอืน่ นอกจาก (๔)
ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตัง้ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนัน้
จ�ำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการด้วย
ญญัติโรคติดต่อ
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ในกรณีทจี่ งั หวัดใดมีดา่ นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้ผวู้ า่ ราชการ
จังหวัดแต่งตัง้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึง่ ประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ จ�ำนวนแห่งละหนึง่ คน และแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบช่องทางเข้าออกประจ�ำด่าน
จ�ำนวนแห่งละหนึ่งคน เป็นกรรมการด้วย
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ที่ด�ำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค จ�ำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๑ การแต่งตัง้ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่ง
ของกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) และ (๕) และกรรมการตามมาตรา ๒๐
วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก�ำหนด
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอำ� นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ที่คณะกรรมการก�ำหนด
(๒) จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็น
โรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดต่ออธิบดี
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
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(๕) แต่งตัง้ คณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้าออกตามมาตรา ๒๓ ในกรณีที่
จังหวัดนั้นมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้
จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ทีจ่ ำ� เป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณา
(๗) ด�ำเนินการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมโรคติดต่อตามทีค่ ณะกรรมการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓ คณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้าออก ประกอบด้วย
(๑) เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบช่องทางเข้าออกนัน้
เป็นประธานคณะท�ำงาน
(๒) ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมศุลกากร
ผูแ้ ทนส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผูแ้ ทนส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น เป็นคณะท�ำงาน
(๓) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบ
ช่องทางเข้าออกนั้น เป็นคณะท�ำงาน
(๔) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึง่ ประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ จ�ำนวนหนึ่งคนเป็นคณะท�ำงานและเลขานุการ
ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่
ในช่องทางเข้าออกน้อยกว่าหน่วยงานตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน (๒) ในการนี้ ให้คณะท�ำงาน
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่
ในช่องทางเข้าออกมากกว่าหน่วยงานตามที่ก�ำหนดไว้ใน (๒) ให้คณะกรรมการ
มีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดเพิ่มเติมจากจ�ำนวนที่มีอยู่เดิม
ญญัติโรคติดต่อ
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มาตรา ๒๔ ให้คณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้าออกมีอ�ำนาจหน้าที่ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศและแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ใน (๑)

(๒) ประสาน สนับสนุน และติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน

(๓) จัดท�ำแผนการติดต่อสือ่ สารกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๔) ด�ำเนินการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมอบหมาย
มาตรา ๒๕ ให้น�ำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม

หมวด ๔
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๖ ให้มคี ณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ
วันที่มีผลใช้บังคับ  ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 15
พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

(๓) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนหนึ่งคน
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน
หนึง่ คน และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
หนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนอกจาก (๓)
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง จ�ำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๕) ผูด้ ำ� เนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครแต่ ง ตั้ ง จ� ำ นวนหนึ่ ง คน
เป็นกรรมการ
(๖) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึง่ ประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนแห่งละหนึ่งคน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ช่องทางเข้าออกประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนัน้ ๆ จ�ำนวนแห่งละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ
และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานครทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งในระดับไม่ตำ�่ กว่าผูอ้ ำ� นวยการกอง จ�ำนวนไม่เกิน
สองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๗ การแต่งตัง้ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่ง
ของกรรมการตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
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(๑) ด�ำเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ที่คณะกรรมการก�ำหนด
(๒) จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็น
โรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายในกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
(๕) แต่งตั้งคณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้าออกตามมาตรา ๒๓
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้
จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ทีจ่ ำ� เป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณา
(๗) ด�ำเนินการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมโรคติดต่อตามทีค่ ณะกรรมการ
หรือผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย หรือตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๒๙ ให้น�ำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครและคณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้าออก
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ให้น�ำความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับแก่
องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้าออกทีค่ ณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่งตั้งโดยอนุโลม
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หมวด ๕
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
มาตรา ๓๑ ในกรณีทมี่ โี รคติดต่ออันตราย โรคติดต่อทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง หรือ
โรคระบาดเกิดขึ้น ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ท�ำการรักษาพยาบาล
ในกรณีทพี่ บผูท้ เี่ ป็นหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึน้ ในบ้าน
(๒) ผูร้ บั ผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีทพี่ บผูท้ เี่ ป็นหรือมีเหตุอนั ควร
สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล
(๓) ผูท้ ำ� การชันสูตรหรือผูร้ บั ผิดชอบในสถานทีท่ ไี่ ด้มกี ารชันสูตร ในกรณี
ทีไ่ ด้มกี ารชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชือ้ อันเป็น
เหตุของโรคติดต่อดังกล่าว
(๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณี
ที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารแจ้งตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๒ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา ๓๑
ว่ามีเหตุสงสัย มีขอ้ มูล หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง
หรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว
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มาตรา ๓๓ ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อ
ทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึน้ ในต่างประเทศ ให้กรมควบคุมโรคประสานงาน
ไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโรคดังกล่าว

หมวด ๖
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิด
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดในเขตพืน้ ทีใ่ ด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพืน้ ทีน่ นั้ มีอำ� นาจ
ที่จะด�ำเนินการเองหรือออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาด หรือผูท้ เี่ ป็นผูส้ มั ผัสโรคหรือเป็นพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับ
การชันสูตรทางการแพทย์ และเพื่อความปลอดภัยอาจด�ำเนินการโดยการแยกกัก
กักกัน หรือคุมไว้สงั เกต ณ สถานทีซ่ งึ่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก�ำหนดจนกว่า
จะได้รบั การตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์วา่ พ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิน้ สุด
เหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้น�ำสัตว์
มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์
(๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามวัน เวลา และสถานทีซ่ งึ่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก�ำหนด เพือ่ มิให้โรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ทัง้ นี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครอง
สัตว์เป็นผู้น�ำสัตว์มารับการป้องกันโรค
(๓) ให้น�ำศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วย
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดไปรับการตรวจ หรือจัดการทางการแพทย์ หรือ
จัดการด้วยประการอื่นใด เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค
วันที่มีผลใช้บังคับ  ๖ มีนาคม ๒๕๕๙
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(๔) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่
หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น ก�ำจัดความติดโรค
หรือท�ำลายสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ
หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ของโรค ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับค�ำสั่งต้องด�ำเนินการตามค�ำสั่งดังกล่าวจนกว่า
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีค�ำสั่งยกเลิก
(๕) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่
หรือพาหนะทีม่ โี รคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึน้ ด�ำเนินการเพือ่ การป้องกัน
การแพร่ของโรคด้วยการก�ำจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
(๖) ห้ามผู้ใดกระท�ำการหรือด�ำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป
(๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(๘) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะทีม่ หี รือสงสัยว่ามีโรคติดต่อ
อันตราย หรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่
ของโรค
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องท�ำการ
สอบสวนโรค และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึน้ ในเขตพืน้ ทีใ่ ด
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนั้น
ให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด�ำเนินการหรือออกค�ำสั่งตาม
วรรคหนึ่ง และการสอบสวนโรคตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๕ ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นเร่งด่วนเพือ่ เป็นการป้องกันการแพร่ของ
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีอ�ำนาจในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของตน ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจ�ำหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตหรือ
จ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ โรงงาน สถานทีช่ มุ นุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่
อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว
(๒) สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาดหยุดการประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว
(๓) สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาดเข้าไปในสถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใด
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด หรื อ ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอ�ำเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย เพื่อท�ำหน้าที่
ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
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หน่วยปฏิบตั กิ ารควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึง่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหนึง่ คน เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์และการสาธารณสุข
สองคน และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน ตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อร่วมด้วยก็ได้
มาตรา ๓๗ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกปฏิบัติตามวิธีการ
เพือ่ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในบริเวณช่องทาง
เข้าออก ดังต่อไปนี้
(๑) จัดการสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมให้ถกู สุขลักษณะ รวมทัง้ ก�ำจัดสิง่ อันอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) จัดการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหารและน�้ำให้ถูกสุขลักษณะ
(๓) ก�ำจัดยุง และพาหะน�ำโรค
(๔) ปฏิบัติการตามวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๓๘ เมือ่ มีเหตุอนั สมควร ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอ�ำนาจตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับดูแล
ในพื้นที่นอกช่องทางเข้าออก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด�ำเนินการก�ำจัดยุง
และพาหะน�ำโรคในบริเวณรัศมีสรี่ อ้ ยเมตรรอบช่องทางเข้าออก ในการนี้ ให้เจ้าของ
หรือผู้อยู่ในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ในบริเวณดังกล่าว อ�ำนวยความสะดวกแก่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามสมควร
มาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เมือ่ มีเหตุ
อันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะนัน้ มาจากท้องทีห่ รือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักร
ที่มีโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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(๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งก�ำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ จะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร
ยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ
(๓) ห้ามผูใ้ ดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะทีเ่ ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ และห้ามผู้ใดน�ำพาหนะอื่นใดเข้าเทียบพาหนะนั้น
เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
(๔) เข้าไปในพาหนะและตรวจผูเ้ ดินทาง สิง่ ของ หรือสัตว์ทมี่ ากับพาหนะ
ตรวจตราและควบคุม ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาล
ของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งก�ำจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในพาหนะ ในการนี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอ�ำนวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน�ำผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร
การแจ้งและการยืน่ เอกสารของเจ้าของพาหนะหรือผูค้ วบคุมพาหนะตาม
(๑) และ (๒) และการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม (๕) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๔๐ เมือ่ รัฐมนตรีประกาศให้ทอ้ งทีห่ รือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักร
เป็นเขตติดโรค ตามมาตรา ๘ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ มีอ�ำนาจด�ำเนินการเอง หรือออกค�ำสั่งเป็นหนังสือ
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรจากท้องที่หรือ
เมืองท่านั้น ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำจัดความติดโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค
(๒) จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ที่ก�ำหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้
(๓) ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์ และอาจ
ให้แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่
และระยะเวลาที่ก�ำหนด
(๔) ห้ามผูใ้ ดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนัน้ หรือทีเ่ อกเทศ เว้นแต่ได้รบั
อนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ
(๕) ห้ามผู้ใดน�ำวัตถุ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็น
สิ่งติดโรคเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
มาตรา ๔๑ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือ
รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดทั้งออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู การรักษา
พยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามมาตรา ๔๐ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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24 พระราชบั
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การก�ำหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือพาหะน�ำโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีอ�ำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าว
ถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เดินทางผู้นั้นเป็น
ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ
หรือโรคระบาด ให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอ�ำนาจออกหนังสือรับรอง
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการได้รับยาป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ
หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ให้แก่ผู้ร้องขอ โดยผู้ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
การมอบหมาย การเรียกเก็บหรือการยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกค�ำสั่งให้ผู้ใด
ด�ำเนินการตามมาตรา ๓๔ (๓) (๔) หรือ (๕) มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ (๔) หรือ
มาตรา ๔๐ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว ผู้นั้นละเลยไม่ด�ำเนินการตามค�ำสั่งภายในเวลา
ที่ก�ำหนด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอ�ำนาจด�ำเนินการแทนได้ โดยให้ผู้นั้น
ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการนั้นตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
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หมวด ๗
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มาตรา ๔๕ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อมีอ�ำนาจดังต่อไปนี้
(๑) มี ห นั ง สื อ เรี ย กบุ ค คลใด ๆ มาให้ ถ ้ อ ยหรื อ แจ้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ท�ำค�ำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานทีใ่ ด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนึ้
และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท�ำการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบ
หรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และหากยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ในเวลาดังกล่าวให้สามารถด�ำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
การด�ำเนินการตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีก�ำหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม (๒) ให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องอ�ำนวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๖ ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ�ำตัวส�ำหรับ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เครือ่ งแบบ เครือ่ งหมาย และบัตรประจ�ำตัวตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตาม
แบบที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก�ำหนด
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ญญัติโรคติดต่อ
26 พระราชบั
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หมวด ๘
ค่าทดแทน
มาตรา ๔๘ ในการด�ำเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใดจาก
การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรค ให้ทางราชการชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามความจ�ำเป็น
การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๙
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ด้านวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ หรือค�ำสั่งของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา ๒๒ (๖) หรือค�ำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๘ (๖) หรือค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรา ๔๕ (๑) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา ๓๑
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
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มาตรา ๔๐ (๕) หรือไม่อ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรา ๓๙ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๓) (๔) (๗) หรือ (๘) หรือมาตรา ๔๐ (๓) หรือ (๔)
หรื อ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครตามมาตรา ๓๕
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผู้ใดไม่อ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๔ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๐ (๒) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท
มาตรา ๕๖ ผูใ้ ดไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะสวมเครือ่ งแบบหรือประดับเครือ่ งหมายของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๖ กระท�ำการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่น
เชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ที้ มี่ โี ทษปรับสถานเดียว
หรื อ มี โ ทษจ� ำ คุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี ให้ อ ธิ บ ดี ห รื อ ผู ้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายมี อ� ำ นาจ
เปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
เมือ่ ผูต้ อ้ งหาได้ชำ� ระเงินค่าปรับตามจ�ำนวนทีเ่ ปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นั บแต่ วัน ที่ มี การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเ ลิก กันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ญญัติโรคติดต่อ
28 พระราชบั
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
ตามมาตรา ๑๑ ยกเว้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔) ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิ ไี้ ปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๐ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ ใดทีอ่ อกตาม
พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บงั คับ ให้ใช้บงั คับได้ตอ่ ไปเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การด�ำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง
ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�ำเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการ
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่รุนแรง
และก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าทีเ่ คยเป็นมา ทัง้ โรคติดต่อทีอ่ บุ ตั ใิ หม่และ
โรคติดต่อที่อุบัติซ�้ำ  ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองและด�ำเนินการตาม
ข้อก�ำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการนี้ จึงต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุม
โรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และข้อก�ำหนดของกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ญญัติโรคติดต่อ
30 พระราชบั
พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่มีผลใช้บังคับ  ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

ตารางแสดงบทก�ำหนดโทษ
มาตรา

บทบัญญัติ

ระวางโทษ

๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการ จ�ำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ หรือค�ำสั่งของคณะกรรมการ ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
โรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา ๒๒ (๖) หรือค�ำสั่งของคณะกรรมการ
หรือทัง้ จ�ำทั้งปรับ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๘ (๖) หรือค�ำสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๕ (๑)
๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา ๓๑

ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓)
หรือ (๕) มาตรา ๔๐ (๕) หรือไม่อ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๙ (๔)
๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ตามมาตรา ๓๔ (๓) (๔) (๗) หรือ (๘) หรือมาตรา ๔๐ (๓) หรือ (๔) ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือทัง้ จ�ำทั้งปรับ
ตามมาตรา ๓๕
๕๓ ผู้ใดไม่อ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๘

ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๕๔ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๐ (๒)

จ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

๕๕ ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่อำ� นวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม
๕๖ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๖ กระท�ำการเช่นนั้น
เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ

วันที่มีผลใช้บังคับ  ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

จ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 31
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โครงสร้างและกลไกการด�ำเนินงาน

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 35
พ.ศ. ๒๕๕๘

ญญัติโรคติดต่อ
36 พระราชบั
พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (๓๐ คน)
มาตรา ๑๑ องค์ประกอบ
ประธาน
กรรมการโดยต�ำแหน่ง

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการจาก
สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

ญญัติโรคติดต่อ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑. ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๓. ปลัดกระทรวงคมนาคม
๔. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕. ปลัดกระทรวงแรงงาน
๖. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๗. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๘. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๙. ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
๑๐. อธิบดีกรมการแพทย์
๑๑. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๑๒. อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๓. อธิดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๔. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๕. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๖. อธิบดีกรมอนามัย
๑๗. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๑๘. ปลัดกรุงเทพมหานคร
รัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์เป็น
ที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข การควบคุมโรค และด้านอื่นที่เป็น
ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จ�ำนวน ๔ คน โดยในจ�ำนวนนี้
ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ที่มิใช่เป็นการ
แสวงหาผลก�ำไร และด�ำเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข อย่างน้อย
๑ คน
๑. ผู้แทนแพทยสภา
๒. ผู้แทนสภาการพยาบาล
๓. ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
๔. ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
อธิบดีกรมควบคุมโรค
๑. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป
๒. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักระบาดวิทยา

มาตรา ๑๔ อ�ำนาจหน้าที่

๑

• ก�ำหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

๓

• เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๔

• ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

๕

• ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด�ำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามข้อ ๒

๖

• พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย
ค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินการเฝ้าระวัง
การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ

๗

• แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

๘

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 39
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๒. คณะกรรมการด้านวิชาการ (ไม่เกิน ๘ คน)
มาตรา ๑๖ องค์ประกอบ
ประธาน

ให้แต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔)

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านโรคติดต่อ
จ�ำนวนไม่เกิน ๗ คน

มาตรา ๑๖ อ�ำนาจหน้าที่

๑

๒

๓

๔

• ให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค

• ให้ค�ำแนะน�ำแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด
• ให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิก เมื่อสภาวการณ์ของโรคตาม (๑)
หรือ (๒) แล้วแต่กรณี สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร
• ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมอบหมาย

มาตรา ๑๖ วรรคท้าย ให้น�ำความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่กรณีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการด้านวิชาการโดยอนุโลม

ญญัติโรคติดต่อ
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๓. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (ไม่น้อยกว่า ๑๘ คน)
มาตรา ๒๐ องค์ประกอบ
ประธาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

๑. ปลัดจังหวัด
๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัด
๓. ปศุสัตว์จังหวัด
๔. หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
๕. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบ
ในเขตจังหวัด
๖. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรรมการจากหน่วยงานด้าน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น*

๑. นายกเทศมนตรี จ�ำนวน ๑ คน
๒. นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวน ๑ คน

กรรมการจากหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข*

๑. ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ทั่วไป จ�ำนวน ๑ คน
๒. ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จ�ำนวน ๒ คน
๓. สาธารณสุขอ�ำเภอ จ�ำนวน ๒ คน

กรรมการจากสถานพยาบาล*

ผู้ด�ำเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
จ�ำนวน ๑ คน

กรรมการและเลขานุการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ

ข้าราชการในสังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ด�ำเนินงาน
ด้านการป้องกันควบคุมโรค จ�ำนวนไม่เกิน ๒ คน

อื่นๆ*

๑. จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นนอกจาก
มาตรา ๒๐ (๔) ให้แต่งตัง้ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลในสังกัด
หน่วยงานของรัฐนั้น จ�ำนวนไม่เกิน ๓ คน
๒. จังหวัดใดมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้แต่งตั้ง
๒.๑ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจ�ำด่านฯ จ�ำนวน
แห่งละ ๑ คน
๒.๒ ผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจ�ำด่านฯ จ�ำนวน
แห่งละ ๑ คน

* กรรมการซึง่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตัง้

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 41
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๒ อ�ำนาจหน้าที่

๑

• ดําเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ ที่คณะกรรมการกําหนด

๒

• จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด

๓

• รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น
ในเขตพื้นที่จังหวัดต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค

๔

• สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในจังหวัดแล้วรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

๕

• แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา ๒๓ ในกรณีที่จังหวัดนั้นมีด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ

๖

• เรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสาร
ใดๆ ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

๗

• ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

ญญัติโรคติดต่อ
42 พระราชบั
พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (๒๖ คน)
มาตรา ๒๖ องค์ประกอบ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประธาน
กรรมการโดยต�ำแหน่ง

๑. ปลัดกรุงเทพมหานคร
๒. ผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. ผู้แทนกรมควบคุมโรค
๔. ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
๕. ผู้แทนกรมปศุสัตว์
๖. ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๗. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
๘. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
๙. ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรรมการจากรพ.*

๑. ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน ๑ คน
๒. ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน ๑ คน

กรรมการจากรพ.
ในสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ*

ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนอกจากมาตรา
๒๖ (๓) จ�ำนวนไม่เกิน ๕ คน

กรรมการจากส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา*

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน ๑ คน

กรรมการจากสถานพยาบาล*

ผู้ด�ำเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
จ�ำนวน ๑ คน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัย

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อื่นๆ*

ข้าราชการในสังกัดส�ำนักอนามัยที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในระดับไม่ต�่ำกว่าผู้อ�ำนวยการกอง จ�ำนวนไม่เกิน ๒ คน
๑. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจ�ำด่านฯ ในเขตกทม.
จ�ำนวนแห่งละ ๑ คน
๒. ผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจ�ำด่านฯ ในเขตกทม.
จ�ำนวนแห่งละ ๑ คน

* กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 43
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๘ อ�ำนาจหน้าที่

๑

• ดําเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ ที่คณะกรรมการกําหนด

๒

• จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓

• รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค

๔

• สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

๕

• แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา ๒๓

๖

• เรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสาร
ใดๆ ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

๗

• ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

ญญัติโรคติดต่อ
44 พระราชบั
พ.ศ. ๒๕๕๘

๕. คณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้าออก (ไม่น้อยกว่า ๘ คน)
มาตรา ๒๓ องค์ประกอบ
ประธาน

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
ช่องทางเข้าออกนั้น

คณะท�ำงานโดยต�ำแหน่ง

๑. ผู้แทนกรมปศุสัตว์
๒. ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร
๓. ผู้แทนกรมศุลกากร
๔. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. ผู้แทนส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
(ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น)

คณะท�ำงานจากรพ.
คณะท�ำงานและเลขานุการ
อื่นๆ

ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแล
รับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น จ�ำนวน ๑ คน
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ จ�ำนวน ๑ คน
๑. ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่ในช่องทางเข้าออกน้อยกว่าหน่วยงานตามที่ก�ำหนดไว้
ในมาตรา ๒๓ (๒) ให้คณะท�ำงานประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานเท่าที่มีอยู่
๒. ช่องทางใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่มากกว่า
หน่วยงานตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๓ (๒) ให้คณะกรรมการ
ประกาศก�ำหนดเพิ่มเติมจากจ�ำนวนที่มีอยู่เดิมได้

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 45
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๘ อ�ำนาจหน้าที่

๑

๒

• จัดท�ำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
และแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

• ประสาน สนับสนุน และติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนในข้อ ๑

๓

• จัดท�ำแผนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ

๔

• ด�ำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมอบหมาย

มาตรา ๓๐ ให้น�ำความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับแก่องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้าออกที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่งตั้งโดยอนุโลม

ญญัติโรคติดต่อ
46 พระราชบั
พ.ศ. ๒๕๕๘

ตารางเปรียบเทียบสาระส�ำคัญ

ระหว่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ญญัติโรคติดต่อ
48 พระราชบั
พ.ศ. ๒๕๕๘
แจ้งให้กรมควบคุมโรคทราบทันที

แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

เจ้าบ้าน/สถานพยาบาล/สถานที่ชันสูตร/
สถานประกอบการ

กลไก
เจ้าบ้าน/สถานพยาบาล/สถานที่ชันสูตร
การเฝ้าระวังโรค
ติดต่อ
แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

๓

๒ คณะกรรมการ/ คณะท�ำงาน

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
- โรคติดต่อ
- โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
- โรคติดต่ออันตราย
- โรคระบาด
- คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
- คณะกรรมการด้านวิชาการ
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
- คณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้าออก

ล�ำดับ สาระส�ำคัญ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
๑ ประเภทของ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
โรคติดต่อ - โรคติดต่อ
- โรคติดต่อต้องแจ้งความ
- โรคติดต่ออันตราย

เพื่อให้การก�ำหนดนโยบาย
แผนปฏิบัติการ หรือแนวทาง
ปฏิบัติ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ รวมถึง
การประสานงานเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันต่อ
สถานการณ์ของโรค

หมายเหตุ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโรคติดต่อ
ในปัจจุบัน

ตารางเปรียบเทียบสาระส�ำคัญระหว่างพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 49
พ.ศ. ๒๕๕๘

ให้รัฐมนตรีมีอ�ำนาจประกาศให้ท้องที่
หรือเมืองใดนอกราชอาณาจักรเป็น
เขตติดโรคติดต่ออันตราย

เขตติดโรค

-

-

๖ หน่วยปฏิบัติการ
ควบคุม
โรคติดต่อ

๗ หน่วยงานกลาง
ในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน
หรือควบคุม
โรคติดต่อ

๕

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
-

ล�ำดับ สาระส�ำคัญ
๔ การประกาศ
โรคระบาด

หมายเหตุ
เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม และการสอบสวนโรค
มีความรวดเร็ว ทันสถานการณ์
และเป็นระบบ
เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม และการสอบสวนโรค
มีความรวดเร็ว ทันสถานการณ์
และเป็นระบบ
อย่างน้อยอ�ำเภอ/เขตละหนึ่งหน่วย
เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม และการสอบสวนโรค
มีความรวดเร็ว ทันสถานการณ์
และเป็นระบบ
ให้กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานกลาง
เพื่อให้การประสานงาน
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุม
การท�ำงานของทุกภาคส่วน
โรคติดต่อ และเป็นส�ำนักงานเลขานุการของ มีความชัดเจน เป็นระบบ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ/กรรมการ และสอดคล้องกับกฎอนามัย
วิชาการ
ระหว่างประเทศ

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้อธิบดีมีอ�ำนาจประกาศชื่อ อาการ
ส�ำคัญ และสถานที่ที่มีการระบาดเกิดขึ้น
และมีอ�ำนาจประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์
ของโรคสงบลง
ให้รัฐมนตรีมีอ�ำนาจประกาศให้ท้องที่
หรือ เมืองใดนอกราชอาณาจักรเป็น
เขตติดโรคติดต่ออันตรายหรือเขตโรคระบาด

ตารางเปรียบเทียบสาระส�ำคัญระหว่างพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ญญัติโรคติดต่อ
50 พระราชบั
พ.ศ. ๒๕๕๘

การชดเชย
ความเสียหาย

๑๑

คณะท�ำงาน
ประจ�ำช่องทาง
เข้าออก

๑๐ ด่านควบคุมโรค
ติดต่อระหว่าง
ประเทศ

๙

ล�ำดับ สาระส�ำคัญ
๘ การเปิดเผย
ข้อมูลส่วน
บุคคล

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
เปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ใน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก�ำหนด
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
ตามความจ�ำเป็น

หมายเหตุ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องเป็นไปเท่าที่จ�ำเป็น เฉพาะ
เพื่อการคุ้มครองป้องกันสุขภาพ
อนามัยของสาธารณชน
กรณีเกิดความเสียหาย
จากการเฝ้าระวัง ป้องกัน
หรือควบคุมโรคติดต่อ ให้ทาง
ราชการชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นตามความจ�ำเป็น
ให้ช่องทางและด่านตรวจคนเข้าเมืองตาม ให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอ�ำนาจประกาศให้
เพื่อให้รัฐมนตรีโดย
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ช่องทางเข้าออกใดเป็นด่านควบคุมโรคติดต่อ ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศหรือยกเลิกการเป็นด่าน
โรคติดต่อแห่งชาติเป็น
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ผู้พิจารณาประกาศก�ำหนดได้
ตามความเหมาะสม
ให้มีคณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้าออก
เพื่อให้การประสานงาน
ทุกช่องทางเข้าออกที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อ การท�ำงานของทุกภาคส่วน
ระหว่างประเทศ
มีความชัดเจน เป็นระบบ
และสอดคล้องกับกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
-

ตารางเปรียบเทียบสาระส�ำคัญระหว่างพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 51
พ.ศ. ๒๕๕๘

เครื่องแบบ
เครื่องหมาย
บัตรประจ�ำตัว
-

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

๑๔ บทก�ำหนดโทษ ต�่ำสุด - ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
สูงสุด - จ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๕ อ�ำนาจในการ
เปรียบเทียบ
บรรดาความผิด
ตามพระราช
บัญญัตินี้

๑๓

ล�ำดับ สาระส�ำคัญ
๑๒ ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

หมายเหตุ
เพื่อให้ชื่อต�ำแหน่งของ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
สอดคล้องกับอ�ำนาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
บัตรประจ�ำตัวส�ำหรับเจ้าพนักงานควบคุม เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปอย่างสะดวกและคล่องตัว
และเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า
ผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี
อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจริง
ต�่ำสุด - ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ปรับอัตราโทษให้สูงขึ้นเพื่อ
สูงสุด - จ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน
กรณีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจ�ำคุก
เพื่อให้การบังคับใช้
ไม่เกิน หนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว
มอบหมายมีอ�ำนาจเปรียบเทียบได้
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติก�ำหนด

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ตารางเปรียบเทียบสาระส�ำคัญระหว่างพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ญญัติโรคติดต่อ
52 พระราชบั
พ.ศ. ๒๕๕๘

ล�ำดับ
เหตุการณ์
๑ กรมควบคุมโรคแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
๒ คณะกรรมการศึกษาการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๒๓ มีมติเห็นควรให้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อศึกษา วิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคติดต่อ รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย
๓ กรมควบคุมโรคแต่งตั้งคณะท�ำงานวิชาการ ศึกษา ปรับปรุง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
๔ กรมควบคุมโรคจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ครั้งที่ ๑
๕ กรมควบคุมโรคจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ครั้งที่ ๒
๖ ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... ถูกก�ำหนดให้อยู่ในแผนการ
ตรากฎหมายที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (แผนนิติบัญญัติ) ล�ำดับ ข. ๔๕
๗ กรมควบคุมโรคแต่งตั้งคณะท�ำงานวิชาการสนับสนุนการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... เพื่อด�ำเนินการเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการต่อการน�ำเสนอร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนการน�ำเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ค�ำสั่งกรมควบคุมโรคที่ ๑๓๗๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน
๒๕๕๕

ค�ำสั่งกรมควบคุมโรคที่ ๗๐๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๕๓
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง
กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล
กรมควบคุมโรค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผน เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ
ค�ำสั่งกรมควบคุมโรคที่ ๔๒๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๕๓
มติคณะกรรมการศึกษาการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๕๓

กว่าจะมาเป็นพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 53
พ.ศ. ๒๕๕๘

ล�ำดับ
เหตุการณ์
๘ กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. .... ไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ
๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๑๐ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบถึง
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อด�ำเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือแจ้งให้กรมควบคุมโรคจัดตั้ง
ผู้แทนไปชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....
ในชั้นการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๒ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ประชุมเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... ครั้งแรก
๑๓ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ประชุมเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... ครั้งสุดท้าย
๑๔ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข
และกรมควบคุมโรคยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาแล้ว
หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๑๐/๑๓๗
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และที่ นร ๐๙๑๐/๑๓๘
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๙๐๑.๑๐/ป ๔๙๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๙๐๙๒
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๐๒.๕/๓๓๑๓ ลงวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

ญญัติโรคติดต่อ
54 พระราชบั
พ.ศ. ๒๕๕๘

ล�ำดับ
เหตุการณ์
หมายเหตุ
๑๕ กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ได้มีหนังสือแจ้งไปยังส�ำนักงาน หนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๔๖.๒/๕๗๙๙
คณะกรรมการกฤษฎีกาว่า กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และหนังสือกระทรวง
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
สาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๔๖.๒/๓๗๐๗ ลงวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑๖ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ... หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๖๖๓๕
คืนมายังกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยขอให้แจ้งยืนยันให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแล้ว
๑๗ กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... ไปยัง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๔๖.๒/๗๑๓
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เพื่อให้ความเห็นชอบในการ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
๑๘ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ได้ให้ความเห็นชอบตามที่
หนังสือส�ำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕ (ลร ๓)/๑๘๕๙
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๙ กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... ไปยัง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๔๖.๒/๘๑๑
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 55
พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๕

๒๔

๒๓

๒๒

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ

ค�ำสั่งกรมควบคุมโรคที่ ๒๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๕๘ (ยกเลิกค�ำสั่งกรมควบคุมโรคที่ ๑๓๗๘/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕)
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเข้าชี้แจงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
พ.ศ. .... ต่อคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเข้าชี้แจงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเข้าชี้แจงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ มีมติรับหลักการ
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... ไว้พิจารณา และแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....
จ�ำนวน ๑๘ ท่าน ก�ำหนดระยะเวลาพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ๖๐ วัน
(ครบก�ำหนดในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ล�ำดับ
เหตุการณ์
๒๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๒๑ กรมควบคุมโรคได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานวิชาการสนับสนุนการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....

ญญัติโรคติดต่อ
56 พระราชบั
พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ มีมติให้ขยายเวลา
ปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. .... ออกไปอีก ๓๐ วัน

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเข้าชี้แจงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. .... ครั้งสุดท้าย

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ ได้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมาย

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ

ล�ำดับ
เหตุการณ์
๒๖ ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. .... ครั้งแรก

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 57
พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๓

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

ล�ำดับ
เหตุการณ์
๓๑ ส�ำนักเลขาธิการวุฒิสภาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....
ไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป
๓๒ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบว่า
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. .... แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะได้น�ำร่างพระราชบัญญัติเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ล)
๒๑๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ
หนังสือส�ำนักเลขาธิการวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (สนช)
๐๐๐๗/๓๕๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

