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คํานํา 
 

  ปจจุบันการเดินทางทั้งในประเทศและตางประเทศเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว 
ทําใหการติดตอสัมพันธเกิดขึ้นไดงายไมวาจะเปนการติดตอคาขาย การคาแรงงาน หรือการทองเท่ียว 
การเดินทางที่สะดวกจึงเปนปจจัยสําคัญที่อาจทําใหการแพรของโรคติดตอเปนไปอยางรวดเร็ว 
และกวางขวาง ประกอบกับปจจุบันไดมีโรคติดเชื้ออุบัติใหมเปนจํานวนมาก เชน โรคไขสมองอักเสบ
จากเชื้อนิปาห โรคซาส และโรคไขหวัดนก ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนแลวยังสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม กฎหมายวาดวยโรคติดตอจึงเปน
กลไกสําคัญในการปองกันและควบคุมโรคติดตอไมวาจะเปนโรคติดตอที่เกิดข้ึนภายในประเทศ 
หรือโรคติดตอที่อาจแพรมาจากตางประเทศ ฝายกฎหมายสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวาเจตนารมณ
ของรางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... มีประโยชนตอการกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการ 
เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอที่ เหมาะสมและสอดคลองกับบทบัญญัติที่ กําหนดไว 
ในรางพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเห็นสมควรจัดทําเจตนารมณของรางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... 
  รางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... เปนพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงมาจาก
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อกําหนดกลไกและมาตรการใหการเฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมโรคติดตอท่ีเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและขอกําหนดกฎอนามัยระหวางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (International Health Regulations 2005) ฝายกฎหมายสาธารณสุขหวังเปนอยางย่ิงวา
เจตนารมณของรางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... จะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา 
และการปฏิบัติงานของผูที่เก่ียวของตอไป 
 
        ฝายกฎหมายสาธารณสุข 
             สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
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กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับโรคติดตอ ๑ 
 กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ (International Health Regulations 2005) ๑ 
  ๑. วัตถุประสงคของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑ 
  ๒. สาระสําคัญของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒ 
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 คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด ๒๒ 
 คณะกรรมการโรคติดตอกรงุเทพมหานคร ๒๓ 
 หนวยงานของรัฐ ๒๓ 
 เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ๒๔ 
 อธิบดี ๒๔ 
 รัฐมนตรี ๒๕ 
  มาตรา ๕ มาตรารักษาการ ๒๕ 
 หมวด ๑  บทท่ัวไป ๒๖ 
  มาตรา ๖ อํานาจของรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคตดิตอ

แหงชาติ 
๒๖ 

  มาตรา ๗ อํานาจของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอ
แหงชาติ 

๒๗ 

  มาตรา ๘ อํานาจของรัฐมนตรีในการประกาศเขตตดิโรค ๒๗ 
  มาตรา ๙ อํานาจของอธิบดีในการประกาศโรคระบาด ๒๘ 
  มาตรา ๑๐ ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรค ๒๙ 
 หมวด ๒  คณะกรรมการโรคตดิตอแหงชาติ ๓๑ 
  มาตรา ๑๑ คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ ๓๑ 
  มาตรา ๑๒ วาระการดํารงตําแหนง ๓๓ 
  มาตรา ๑๓ การพนจากตําแหนงกอนวาระ ๓๔ 
  มาตรา ๑๔ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ ๓๕ 
  มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ ๓๖ 
  มาตรา ๑๖ คณะกรรมการดานวิชาการ ๓๘ 
  มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการดานวิชาการ ๓๙ 
  มาตรา ๑๘ การเรียกบุคคลมาใหขอเท็จจริง ๓๙ 
  มาตรา ๑๙ สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ ๓๙ 
 หมวด ๓  คณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัด ๔๑ 
  มาตรา ๒๐ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด ๔๑ 
  มาตรา ๒๑ วาระการดํารงตําแหนง ๔๓ 
  มาตรา ๒๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด ๔๓ 
  มาตรา ๒๓ คณะทํางานประจําชองทางเขาออก ๔๔ 
  มาตรา ๒๔ อํานาจหนาที่ของคณะทํางานประจําชองทางเขาออก ๔๖ 
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  มาตรา ๓๑ มาตรการในการเฝาระวัง ๕๒ 
  มาตรา ๓๒ หนาที่ของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอเก่ียวกับการรายงาน ๕๓ 
  มาตรา ๓๓ การประสานงานกับองคการอนามัยโลก ๕๔ 
 หมวด ๖  การปองกันและควบคุมโรคติดตอ ๕๔ 
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บรรณานุกรม ๘๐ 
ภาคผนวก  
 กฎอนามยัระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ และคําแปล   
     
 



เจตนารมณของกฎหมาย 
 

กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับโรคติดตอ 
 กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ (International Health Regulations 
2005)๑ 
 กฎอนามัยระหวางประเทศ (International Health Regulations “IHR”) เปนมาตรการ 
ที่กําหนดขึ้นเพ่ือปองกันการแพรกระจายของโรคระหวางประเทศ โดยกฎอนามัยระหวางประเทศ
เกิดขึ้นจากการท่ีองคการอนามัยโลก (WHO) ไดอนุมัติใหสมัชชาองคการอนามัยโลก (World Health 
Assembly “WHA”) นําขอบังคับวาดวย “แผนปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอระหวาง
ประเทศ” มาบังคับใชกับรัฐภาคีขององคการอนามัยโลก ที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกจึงได 
ลงมติยอมรับและใหความเห็นชอบกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ (International Health 
Regulations 1969) ซึ่งเปนกฎอนามัยระหวางประเทศฉบับแรกที่เร่ิมใชบังคับ และตอมาไดมีการ
ปรับปรุงแกไขเปนกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ (International Health Regulations 2005) 
เนื่องจากไดมีโรคติดเชื้ออุบัติใหมจํานวนมากกอใหเกิดผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก 
โรคไขสมองอักเสบจากเชื้อนิปาห โรคซาส และโรคไขหวัดนก จึงตองปรับปรุงมาตรการในการปองกัน
ใหสอดคลองกับสถานการณการแพรกระจายของโรคท่ีอุบัติใหม 
 ๑. วัตถุประสงคของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘  

  กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ (International Health Regulations 
2005) เปนมาตรการเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ หรือความเสี่ยง
ดานสาธารณสุขระหวางประเทศตอผูเดินทาง โดยไมกระทบตอการเดินทางระหวางประเทศและ
การคา บทบัญญัติท่ีสําคัญของกฎอนามัยระหวางประเทศคือ การกําหนดใหแตละประเทศตองจัดใหมี
หนวยงานและผูแทนในการประสานงานองคการอนามัยโลกเพ่ือดําเนินการตามกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ (National IHR Focal Point) เชน การแจงใหองคการอนามัยโลกทราบภายใน ๒๔ ช่ัวโมง
เก่ียวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคที่ตองรายงานตามกฎอนามัยระหวางประเทศ หรือการ
รายงานเหตุการณที่พิจารณาวาเปนภัยสุขภาพฉุกเฉินขามชาติ และการกําหนดใหแตละประเทศตองมี
การเสริมสรางศักยภาพในการเฝาระวังและสอบสวนควบคุมโรค ทั้งในดานการเฝาระวังปกติตาม 
ชองทางเขาออกประเทศ และในการตรวจจับและตอบสนองตอภัยสุขภาพฉุกเฉินขามชาติ โดยมี
วัตถุประสงค ดังน้ี 

  ๑. ใหทุกประเทศมีระบบในการปองกัน การควบคุมการแพรกระจายของโรค 
และภัยสุขภาพอ่ืน ๆ ขามประเทศ ที่อาจสงผลกระทบตอการเดินทางระหวางประเทศหรือการคา
ระหวางประเทศ 

  ๒. เพ่ือเปนการปองกันมิใหใชเปนขอกีดกันทางการคาระหวางประเทศ 
  ๓. เพ่ือมิใหมีการปกปดขอมูลที่กอใหเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจของโลกโดยรวม 
  ๔. เพ่ือการปองกันการใชมาตรการที่รนุแรงเกินความจําเปน เชน การกักตัว การหาม

เขาประเทศ การเลือกปฏิบัติ หรือการละเมิดสิทธิสวนบุคคล รวมทั้งตองไมขัดตอสิทธิมนุษยชน 
และอธิปไตยของแตละประเทศ 

                                                
๑สรุปสาระสําคัญจากกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข, กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับปรับปรงุครั้งท่ี ๒, กันยายน ๒๕๕๓  



 ๒

 ๒. สาระสําคัญของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘  
  บทบัญญัติในกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบดวย ๑๐ ภาค (PART) 

๖๖ มาตรา (Article) และภาคผนวกตอทาย ๙ ภาคผนวก (Annex) ดังน้ี 
  ภาค ๑ ประกอบดวยคํานิยามวัตถุประสงค ขอบเขต หลักการและความ

รับผิดชอบของทางการ  
  ภาค ๒ ขอมูลขาวสาร  
  ภาค ๓ คําแนะนํา  
  ภาค ๔ ชองทางเขาเมือง  
  ภาค ๕ มาตรการดานสาธารณสุข  
  ภาค ๖ เอกสารสุขภาพ  
  ภาค ๗ คาธรรมเนียม  
  ภาค ๘ บทบัญญัติทั่วไป  
  ภาค ๙ กลุมผูเชี่ยวชาญคณะกรรมการเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการทบทวน  
  ภาค ๑๐ บทบัญญัติสุดทาย 
  โดยกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีสาระสําคัญ สรุปได ดังน้ี 
  ๒.๑ กําหนดโรคติดตอจํานวน ๔ โรค๒ ที่รัฐภาคีตองแจงตอองคการอนามัยโลก

ภายใน ๒๔ ชั่วโมงแมจะพบผูปวยเพียง ๑ ราย และตองรีบดําเนินการควบคุมและปองกันการระบาด
ของโรคทันทีที่พบการระบาดของโรคดังกลาว ไดแก 

 (๑) โรคฝดาษหรือไขทรพิษ (Smallpox) 
 (๒) โรคโปลิโอ (Poliomyelitis due to wild type) 
 (๓) โรคไขหวัดใหญในคนที่เปนเชื้อไวรัสสายพันธุใหม (Human influenza 

caused by a new subtype) และ 
 (๔) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซารส  (Severe Acute 

Respiratory Syndrome “SARS”) 
  ๒.๒ กําหนดโรคติดตอที่รัฐภาคีตองแจงตอองคการอนามัยโลกเมื่อสถานการณ

ของโรคมีความรุนแรงหรือเกิดการระบาดที่อาจสงผลกระทบตอประเทศอื่น ๆ เชน โรคอหิวาตกโรค 
(Cholera) Pneumonic Plague โรคไขเหลือง (Yellow Fever) กลุมโรคไขเลือดออกจากไวรัส (Viral 
haemorrhagic fevers) อาทิ อีโบลา (Ebola) มารเบิรก (Marburg) ลาสซา (Lassa) โรคไขสมองอักเสบ
เวสทไนล (West Nile Fever) หรือกลุมโรคติดตออื่น ๆ ที่เกิดข้ึนเฉพาะภูมิภาคหรือเฉพาะสวนภูมิภาค 
(Other diseases that are of special national or regional concern) อาทิ โรคไขเลือดออกเดงก่ี 
(Dengue fever) โรคไข ริฟท วัลเลย  (Rift Valley) โรคไขกาฬหลังแอน (Meningococcal disease) 
เปนตน 

  ๒.๓ กําหนดโรคและภัยสุขภาพอ่ืน ๆ ที่ตองแจงตอองคการอนามัยโลก โดยอาจ
เปนโรคหรือภัยสุขภาพที่ทราบสาเหตุการเกิดของโรคหรือไมทราบสาเหตุของการเกิดโรค โดยเปนโรค
ที่นอกเหนือจากกลุมโรคในขอ ๑ และ ๒ และพิจารณาไดวาเปนเหตุฉุกเฉินดานสาธารณสุขที่มี

                                                
๒Annex 1 และ Annex 2 แหง International Health Regulations 2005 
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แนวโนมลุกลามขามประเทศ (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) 
โดยใชเกณฑการพิจารณาตามแนวทางท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ๒ ของกฎอนามัยระหวางประเทศฯ  

  ๒.๔ กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการแจงหรือการรายงานโรคหรือสถานการณของ
โรคดังกลาวขางตน โดยองคการอนามัยโลกสามารถใชขอมูลการเกิดโรคจากแหลงขอมูลอ่ืนที่มิใชของ
ประเทศนั้น ๆ เพ่ือตรวจสอบกับประเทศสมาชิกในการยืนยันถึงการเกิดขึ้นของโรคดังกลาวได และหาก 
มีการเกิดโรคดังกลาวขึ้นจริง ประเทศสมาชิกจะตองจัดการควบคุมและปองกัน  ทั้งนี้ องคการอนามัยโลก
อาจสงทีมผูเชี่ยวชาญเขาไปใหความชวยเหลือเม่ือไดรับการรองขอจากประเทศนั้น ๆ 

  ๒.๕ กําหนดใหรัฐภาคีตองจัดใหมีการพัฒนา พรอมทั้งปรับปรุงระบบการ 
เฝาระวังการควบคุมโรคใหสามารถตรวจจับ ประเมินการรายงานและการควบคุมโรค รวมถึง 
ภัยสุขภาพอื่น ๆ ตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับประเทศ และปรับปรุงพัฒนามาตรการปองกัน 
การควบคุมโรคที่ดานเขาออกระหวางประเทศ โดยใหเตรียมความพรอมภายในกําหนดระยะเวลา 
ไมเกิน ๕ ป ภายหลังจากการรับรองกฎอนามัยระหวางประเทศฯ  

  ๒.๖ กําหนดใหรัฐภาคีตองจัดใหมีหนวยงานประสานงานและดําเนินการตาม 
กฎอนามัยระหวางประเทศฯ (National IHR Focal point) ซึ่งหนวยงานนี้จะเปนศูนยระดับชาติ 
ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลของรัฐภาคีแตละรัฐ เพ่ือใหสามารถติดตอสื่อสารกับจุดประสานงานของ
องคการอนามัยโลก (WHO IHR Contact Points) และรัฐภาคีไดตลอดเวลา  

  ๒.๗ กําหนดวิธีการปฏิบัติสํ าหรับยานพาหนะและผู บั งคับยานพาหนะ  
ทั้งยานพาหนะทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ณ ชองทางผานแดน รวมถึงยานพาหนะที่ไดรับ
ผลกระทบ  

  ๒.๘ องคการอนามัยโลกจัดใหมีกลุมผูเชี่ยวชาญดานกฎอนามัยระหวางประเทศฯ 
(IHR Expert Roster) และคณะกรรมการ ๒ คณะ ไดแก คณะกรรมการทบทวนกฎอนามัยระหวาง
ประเทศฯ (Review Committee) มีหนาที่ทบทวนกฎอนามัยระหวางประเทศฯ และคณะกรรมการ
ฉุกเฉิน (Emergency Committee) มีหนาที่พิจารณาภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขที่เกิดขึ้น 
(PHEIC) พรอมทั้งใหขอเสนอแนะตอองคการอนามัยโลก 

  ๒.๙ กําหนดมาตรการดานสาธารณสุขที่ดานเขาออกระหวางประเทศ ทั้งนี้ 
เพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานงานดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ณ จุดเขาออกระหวาง
ประเทศหรือดานระหวางประเทศ มาตรการดังกลาว เชน รัฐภาคีไมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียม
สําหรับมาตรการดานสุขภาพ เชน การตรวจโรค หรือการฉีดวัคซีนในโรคที่ไมไดประกาศใหทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน หรือการกักตัวผูที่สงสัยวาจะติดเชื้อจากบุคคลที่เดินทางเขาประเทศตน 
ยกเวนบุคคลผูน้ันประสงคจะมีถ่ินพํานักชั่วคราวหรือถาวรในรัฐดังกลาว แตในกรณีที่รัฐภาคีสามารถ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมได จะตองเรียกเก็บอยางเทาเทียมกัน และในราคาท่ีไมเกินกวาไปกวาตนทุน 
ที่จายจริง 

  ๒.๑๐ กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติตอผูเดินทางและสัมภาระ รวมถึงสินคา
บรรทุก ตูบรรทุกสินคา ยานพาหนะ สินคาอื่น ๆ พัสดุไปรษณียภัณฑ และศพมนุษย ณ ดานเขาออก
ระหวางประเทศท้ังชองทางทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 

  ๒.๑๑ กําหนดการรายงานเรื่องตาง ๆ ของผูอํานวยการองคการอนามัยโลกตอ
สมัชชาองคการอนามัยโลก 
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  ๒.๑๒ กําหนดเร่ืองความรวมมือขององคการอนามัยโลก องคการรัฐบาล และ
องคการระหวางประเทศ 

  ๒.๑๓ กําหนดเร่ืองการระงับขอพิพาทระหวางรัฐภาคีเก่ียวกับการตีความหรือ
การบังคับใชกฎอนามัยระหวางประเทศฯ 

  ๒.๑๔ กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับเอกสารรับรองการสุขาภิบาลเรือ เอกสาร 
ใบแจงสขุลักษณะของพาหนะทางน้ํา หรือเอกสารใบแจงสุขลักษณะทั่วไปของเครื่องบิน 

  ๒.๑๕ กําหนดเร่ืองเก่ียวกับการตั้งขอสงวนการบอกปด (การปฏิเสธ) การขอถอน
การบอกปด (การปฏิเสธ) หรือการขอถอนขอสงวน ซึ่งกฎอนามัยระหวางประเทศฯ ใหสิทธิรัฐภาคี
สามารถกระทําได 

  ๒.๑๖ กําหนดเร่ืองการมีผลใชบังคับของกฎอนามัยระหวางประเทศฯ กับรัฐภาคี
หรอืรัฐที่เปนสมาชิกองคการอนามัยโลกและรัฐที่มิใชสมาชิกองคการอนามัยโลก 

  ๒.๑๗ กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการตามกฎอนามัยระหวางประเทศฯ กับ
ความตกลงระหวางประเทศหรือขอบังคับระหวางประเทศอ่ืน ๆ  

  ๒.๑๘ กําหนดใหเอกสารรับรองการไดรับวัคซีนการปองกันโรคตองเปนไปตามที่
กําหนด และจะออกแบบใหแตกตางไปจากตัวอยางเอกสารที่กําหนดไวมิได ทั้งนี้ เอกสารรับรอง
ดังกลาวจะใชไดตอเมื่อมีการใชวัคซีนหรือมีการปองกันโรคตามที่องคการอนามัยโลกรับรองเทานั้น  
ซึ่งเอกสารนี้จะตองลงลายมือชื่อแพทยหรือพนักงานผูมีอํานาจที่ไดรับมอบหมายพรอมตราประทับ
ทางการของสถานที่ที่ออกให เอกสารรับรองน้ีตองมีขอความครบถวนที่แสดงเปนภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาฝรั่งเศส และอาจจะมีภาษาอ่ืนเพ่ิมเติมได และใชเฉพาะผูเดินทางแตละคน ตลอดจน 
ตองออกเอกสารใหเด็กดวยโดยไมมีขอยกเวน การแกไขเอกสารไมวาจะเปนการขูดลบ ขีดฆา  
หรอืกรอกขอความไมครบถวนจะทําใหเอกสารรบัรองฯ ไมสมบูรณและใชไมได 

  ๒.๑๙ กําหนดใหผูที่เดินทางมาจากเขตติดโรคตามที่องคการอนามัยโลกกําหนด
จะตองมีเอกสารรับรองการฉีดวัดซีนเพื่อเปนเงื่อนไขในการเขาเมือง ซึ่งตามภาคผนวก ๗ ของ 
กฎอนามัยระหวางประเทศฯ กําหนดใหโรคไขเหลืองเปนโรคติดตอจําเพาะเฉพาะในที่ผูเดินทาง 
มาจากเขตเสี่ยงตอการแพรเชื้อโรคไขเหลืองดังกลาว โดยตองแสดงหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกัน
โรคไขเหลือง ซึ่งวัคซีนที่ไดรับจะตองไดรับการรับรองจากองคการอนามัยโลก วัคซีนนี้จะมีผลปองกัน
โรคตั้งแตวันที่สิบนับจากวันที่ไดรับวัคซีน และมีผลในการปองกันโรคนาน ๑๐ ป ในกรณีไดรับวัคซีน
ซ้ําจะมีอายุนาน ๑๐ ป นับจากวันที่ไดรับวัคซีนซ้ํา  ทั้งนี้ บุคคลท่ีปฏิบัติงานประจําในชองทาง 
เขาเมือง รวมถึงลูกเรือและเจาหนาที่ประจํายานพาหนะทุกคนในพ้ืนท่ีที่องคการอนามัยโลกกําหนดวา 
มีความเสี่ยงของการแพรระบาดของโรคไขเหลือง จะตองมีเอกสารรับรองการไดรับวัคซีนปองกัน 
โรคไขเหลืองที่ยังไมหมดอายุ นอกจากนี้ รัฐภาคีจะตองกําหนดสถานที่จําเพาะเพ่ือใหบริการวัคซีน
ปองกันโรคไขเหลืองในรัฐของตนเพ่ือสรางความมั่นใจในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยขั้นตอนการผลิต
และเวชภัณฑท่ีใช 
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ความเปนมาและหลักการของรางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... 
 รางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... เปนพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงมาจาก
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดใชบังคับ
มาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งมีการแพรกระจาย
ของโรคติดตอที่รุนแรงและกอใหเกิดโรคระบาดมากผิดปกติกวาที่เคยเปนมา ท้ังโรคติดตอที่อุบัติใหม
และโรคติดตอที่อุบัติซ้ํา ประกอบกับประเทศไทยไดใหการรับรองและดําเนินการตามขอกําหนดของ
กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘  ในการนี้ จึงตองพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการเฝาระวัง การปองกัน และการควบคุมโรคติดตอใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและ
ขอกําหนดของกฎอนามัยระหวางประเทศ๓ 
 รางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญในการกําหนดมาตรการเพื่อการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอมิใหแพรกระจายทั้งในประเทศและตางประเทศ เน่ืองจากในปจจุบัน 
การเดินทางทั้งในประเทศและตางประเทศเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ทําใหการติดตอสัมพันธ
เกิดขึ้นไดงายไมวาจะเปนการติดตอคาขาย การคาแรงงาน หรือการทองเท่ียว ซึ่งการเดินทางที่สะดวก
เปนปจจัยสําคัญที่อาจทําใหการแพรกระจายของโรคติดตอเปนไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง  
ในรางพระราชบัญญัตินี้จึงตองกําหนดมาตรการตาง ๆ  เกี่ยวกับการเฝาระวัง การปองกัน และการควบคุม
โรคติดตอ ที่สอดคลองกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม และมีกลไกการดําเนินการที่ทันกับ
สถานการณเพ่ือการควบคุมการแพรกระจายของโรคติดตอไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนการ
ดําเนินการที่สอดคลองกับกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ (International Health Regulations 
2005) ขององคการอนามัยโลกที่ประเทศไทยเปนภาคี  
 รางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... มีหลักการในลักษณะเปนการบังคับให 
ผูที่มีหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี๔ 
 (๑) กําหนดกลไกการดําเนินงานโดยใหมีคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ มีอํานาจ
หนาท่ีในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ และมีคณะกรรมการ
โรคติดตอประจําจังหวัดในทุกจังหวัด เพ่ือทําหนาที่ปฏิบัติการตามนโยบายที่คณะกรรมการโรคติดตอ
แหงชาติกําหนด รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอในเขตพื้นที่จังหวัด 
ตลอดจนรายงานสถานการณซึ่งเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัด นอกจากนี้ในจังหวัดที่มีชองทางเขาออก
ระหวางประเทศจะตองมีคณะทํางานประจําชองทางเขาออก เพ่ือทําหนาที่ประสานการดําเนินงาน
ระหวางหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ในชองทางเขาออกระหวางประเทศ ซึ่งจะทําใหเกิดความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  
 (๒) กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเก่ียวกับโรคติดตอเพื่อประโยชนในการ 
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ โดยการประกาศโรคติดตออันตรายและโรคติดตอที่ตอง 

                                                
๓หมายเหตุทายรางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... 
๔สรุปสาระสําคัญจาก 
  ๑. บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... ในชั้นการ

พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
  ๑. บันทึกประกอบรางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... ในชั้นการพิจารณาของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
  ๒. รางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... 
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เฝาระวังใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ สําหรับ 
การประกาศเกี่ยวกับโรคระบาดให เปนอํานาจของอธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการดานวิชาการ นอกจากนี้ในกรณี ท่ีมีโรคติดตอเกิดข้ึนในตางประเทศไดกําหนดให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการดานวิชาการมีอํานาจประกาศใหทองที่หรือเมืองทาใด 
นอกราชอาณาจักรเปนเขตติดโรคเพ่ือใหผูที่เดินทางมาจากเขตติดโรคมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรการที่
กฎหมายกําหนดเพ่ือประโยชนในการควบคุมโรค 
 (๓) กําหนดมาตรการในการเฝาระวังโรคติดตอเพื่อใหการควบคุมโรคติดตอ 
มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดบุคคลที่มีหนาที่ในการแจงตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในกรณีท่ี 
มีโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดเกิดข้ึน และเมื่อเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอไดรับแจงแลวตองแจงตอไปยังคณะกรรมการโรคติดตอประจําจังหวัด รวมทั้งรายงานขอมูล
ดังกลาวใหกรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว  
 (๔) กําหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคติดตอภายในประเทศ  
โดยกํ าหนดอํ านาจหน าที่ ของเจ าพนักงานควบคุมโรคติดตอในการควบคุมและป องกั น 
การแพรกระจายของโรคติดตอในพื้นที่  โดยอาจสั่งใหผู ท่ีเปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปน
โรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด หรือเปนผูที่สัมผัสโรคหรือเปนพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา  
แยกกัก กักกัน หรือคุมไวสังเกต จนกวาจะไดรับการตรวจวาพนระยะติดตอของโรคหรือสิ้นสุดเหตุ 
อันควรสงสัย ในกรณีท่ีพบวามีโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดเกิดข้ึนตองรายงานขอมูลนั้นให 
กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว รวมทั้งมีอํานาจในการทําลายสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดตอหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวามีเช้ือโรคติดตอ หรือแกไขปรับปรุงการสุขาภิบาลใหถูกสุขลักษณะ และในกรณีที่มีเหตุจําเปน
เรงดวนเพื่อเปนการปองกันการแพรของโรคติดตออันตรายและโรคระบาด ผูวาราชการจังหวัด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอประจําจังหวัดมีอํานาจในการสั่งปดสถานที่ตาง ๆ  
ไวเปนการชั่วคราว และมีอํานาจสั่งใหผูที่ เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตราย 
หรือโรคระบาดหยุดการประกอบอาชีพเปนการชั่วคราว หรือสั่งหามเขาไปในสถานที่ชุมนุมชน  
โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใด เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 
นอกจากนี้ กําหนดใหมีหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ (หนวยเคลื่อนที่เร็ว) ในทุกอําเภออยางนอย
หนึ่งหนวย เพ่ือทําหนาที่ในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว 
และทันตอเหตุการณ 
 (๕) กําหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  
โดยกําหนดใหผูมีหนาที่ รับผิดชอบชองทางเขาออกปฏิบัติตามวิธีการเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน  
และควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ และกําหนดใหในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยวาพาหนะใดมาจากทองที่
หรือเมืองทาใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด เพ่ือประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ เจาพนักงานควบคมุโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคตดิตอระหวางประเทศ
มีอํานาจสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ 
จะเขามาถึงดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ และมีอํานาจสั่งหามผูใดเขาไปในหรือออกจาก
พาหนะที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไมไดรับการตรวจ รวมถึงหามนําพาหนะอื่นใดเขาเทียบ
พาหนะนั้น ตลอดจนหามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางซึ่งไมไดรับการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเขามาในราชอาณาจักร
ในกรณีที่ยานพาหนะใดเดินทางมาจากทองที่หรือเมืองทาที่มีการประกาศให เปนเขตติดโรค  



 ๗

เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจสั่งใหเจาของ
พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้นดําเนินการกําจัดความติดโรค หรือจัดใหพาหนะจอดอยู ณ สถานที่ 
ที่กําหนด โดยใหผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจ และอาจใหแยกกัก กักกัน คุมไวสังเกต 
หรือรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ณ สถานที่และระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งมีอํานาจสั่งหามผูใดเขา
ไปในหรือออกจากพาหนะนั้น 
 (๖) กําหนดใหในกรณีที่เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอกอใหเกิดความเสียหาย 
แกบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลใดจากการเฝาระวัง ปองกัน หรือการควบคุมโรค ใหทางราชการ
รับผิดชอบชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึนใหแกผูนั้นตามความจําเปน  
 (๗) กําหนดใหกรมควบคุมโรคทําหนาที่เปนหนวยงานประสานงานและดําเนินการ
ตามกฎอนามัยระหวางประเทศฯ (National IHR Focal point) ในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และในกรณี 
มีการเกิดโรคในตางประเทศ ตองประสานงานไปยังองคการอนามัยโลกเพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับโรค
ดังกลาว  

 
 
 



 ๘

คําอธิบายรายมาตรา 
 

 

ราง 
พระราชบัญญัติ 

โรคติดตอ 
พ.ศ. .... 

   
 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 

........................................................................... 
........................................... 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 
 
........................................................................... 

........................................... 
 

 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรยีกวา “พระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ. ....” 
 

ชื่อกฎหมาย 

 
 หลักการ 
 กําหนดชื่อกฎหมาย 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคบัเม่ือพนกําหนด 
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

วันใชบังคับ 

 
 หลักการ 

กําหนดเวลาวันเร่ิมใชบังคับกฎหมายจะตองเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนด 
ซึ่งการกําหนดวันเร่ิมใชบังคับมิใชเปนเร่ืองการคํานวณนับระยะเวลาตามบทบัญญัติวาดวยระยะเวลา
ในลักษณะ ๕ บรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย๕ 

                                                
๕บันทึก เร่ือง วันเริ่มใชบังคับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(เรื่องเสรจ็ท่ี ๒๙๐/๒๕๔๓) 



 ๙

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 การกําหนดวันใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เพ่ือใหมีระยะเวลาในการเตรียมการออกกฎหมายลําดับรองตามรางพระราชบัญญัตินี้๖ 
 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 

บทยกเลิก
กฎหมาย 

 
 หลักการ 

การกําหนดใหมีบทยกเลิกกฎหมายไวในพระราชบัญญัตินั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือระบุวา
กฎหมายใดจะถูกยกเลิกไมใชบังคับอีกตอไป โดยหลักการยกเลิกกฎหมายตองระบุชื่อกฎหมายที่จะ
ยกเลิกใหชัดเจนครบถวนทุกฉบับ และพระราชบัญญัติตองถูกยกเลิกโดยกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีคาบังคับเทียบเทาพระราชบัญญัติ  

ในการยกเลิกกฎหมาย ผูรางกฎหมายไมควรกําหนดบทยกเลิกกฎหมายในลักษณะ
เปนบทยกเลิกบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายในรูปแบบของบทกวาด (Sweeping clause)  
ที่ กําหนดแต เพียงวาใหยกเลิกกฎหมายใด ท่ีขัดหรือแยงกับกฎหมายฉบับที่กํ าลังจะตราขึ้น  
หรือที่เรียกวา “บทยกเลิกบทบัญญัติท่ีขัดหรือแยง” ลักษณะการเขียนเชนนี้ไมไดระบุเจาะจงวา
ยกเลิกกฎหมายฉบับใด จึงควรหลีกเลี่ยงการเขียน เพราะจะทําใหเกิดปญหาการตีความไดวา 
กฎหมายท่ีตราข้ึนนั้นใชบังคับแทนที่กฎหมายอะไรบาง ซึ่งทําใหเกิดความไมแนนอนในการบังคับใช
กฎหมาย  ดังนั้น การจะยกเลิกกฎหมายอะไรตองระบุใหชัดเจน โดยผูรางกฎหมายตองตรวจสอบ 
ใหไดวาประสงคจะยกเลิกกฎหมายใดบาง ไมวาจะเปนการยกเลิกทั้งฉบับหรือบางเร่ืองแลวจึงระบุ 
ชื่อกฎหมายที่จะยกเลิกโดยชัดแจงโดยตรง โดยไมตองบัญญัติบทยกเลิกในลักษณะบทกวาด๗ 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 
 
 
 

                                                
 ๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันจันทร ท่ี ๒ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการรางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๑, หนา ๑๒๔ ถึง ๑๒๕ 



 ๑๐

 
หลักการ 

 กําหนดความหมายของคําวา “โรคติดตอ” เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาโรคติดตอ 
ตองเปนโรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคเทานั้น เน่ืองจากในทางการแพทย การเกิดโรคติดตอ
จะตองมีลักษณะของการเจ็บปวยจากการไดรับเชื้อโรค ซึ่งโรคติดตออาจเกิดจากเชื้อโรคที่เปน
สิ่งมีชีวิตหรือเชื้อโรคท่ีไมใชสิ่งมีชีวิตก็ได เชน โรคบาดทะยัก หรือโรควัวบา ซึ่งการเจ็บปวยไมไดเกิดจาก
เชื้อโรคแตเกิดจากสารเคมีหรือพิษของเชื้อโรค แตเม่ือเปนโรคแลวโรคดังกลาวสามารถแพรไปติดตอ
ยังผูอื่นได  ทั้งนี้ โรคติดตอท่ีตองการควบคุมตามรางพระราชบัญญัติน้ี ไดแก โรคติดตออันตราย 
โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง และโรคระบาด 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ““โรคติดตอ” หมายความวา โรคซึ่ ง รัฐมนตรีประกาศโดยคําแนะนํ าของ
คณะกรรมการสวนกลาง ตามมาตรา ๖ ใหเปนโรคติดตอ” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความหมายของคําวา “โรคติดตอ” 
การแกไขเพิ่มเติมคําอธิบายความหมาย เพื่อใหมีความหมายที่กวางครอบคลุมถึง

ลักษณะของโรคโดยรัฐมนตรีไมตองประกาศกําหนด เนื่องจากในปจจุบันมีโรคติดเชื้ออุบัติใหมเกิดขึ้น
และมีการแพรไปอย างรวดเร็ว การกําหนดให รัฐมนตรีตองประกาศกําหนดโรค ท่ี เกิดขึ้ น 
ใหเปนโรคติดตอกอนอาจทําใหการควบคมุไมทันตอสถานการณ๘ 

การใชคําวา “แพร”  
ในการอธิบายความหมายของคําวา “โรคติดตอ” เกี่ยวกับการแพรไปของโรค  

โดยกําหนดใหใชคําวา “แพร” และไมใชคําวา “แพรกระจาย” เพ่ือใหถอยคําดังกลาวมีความหมาย
ตามท่ีกําหนดในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีกําหนดความหมายไววา 
“กระจายออกไป, แผออกไป, เชน แพรขาว แพรเชื้อโรค.”๙ 
 
 
 
 

                                                
๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งที่ ๒ วันจันทร ที่ ๒๖ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๖ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสรจ็ท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๒๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๕ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรคติดตอ” หมายความวา โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของ

เชื้อโรคซึ่งสามารถแพรโดยทางตรงหรือโดยทางออมมาสูคน 
 

บทนิยาม 
โรคติดตอ 

 



 ๑๑

 
 หลักการ 
 มีการจําแนกประเภทของโรคติดตอเปน ๓ ประเภทเพ่ือกําหนดมาตรการดําเนินการ
ใหสอดคลองกับลักษณะของโรค ไดแก โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง และโรคระบาด 
โดยโรคติดตออันตรายเปนภัยตอสุขภาพอนามัยและชีวิตสูง ประกอบกับปจจุบันการเดินทางระหวาง
ประเทศทําไดอยางสะดวกรวดเร็วมีผลใหโรคติดตออันตรายแพรไปไดอยางรวดเร็วและมีผลกระทบ 
ในวงกวางไดงาย จําเปนตองมีกระบวนการดําเนินการเพ่ือปองกันและควบคุมโรคท่ีรวดเร็ว เขมงวด 
และรัดกุม 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ““โรคติดตออันตราย” ความหมายวา โรคติดตอซึ่งรัฐมนตรีประกาศโดยคาํแนะนํา
ของคณะกรรมการสวนกลาง ตามมาตรา ๖ ใหเปนโรคติดตออันตราย” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การแกไขเพิ่มเติมคําอธิบายความหมาย เพ่ือใหมีความหมายที่กวางครอบคลุมถึง

ลักษณะของโรคโดยรัฐมนตรีไมตองประกาศกําหนด เนื่องจากในปจจุบันมีโรคติดเชื้ออุบัติใหมเกิดข้ึน
และมีการแพรไปอยางรวดเร็ว การกําหนดใหรัฐมนตรีตองประกาศใหเปนโรคติดตออันตรายกอน 
อาจทําใหการควบคุมไมทันตอสถานการณ๑๐ 
 

 
 หลักการ 
 มีการจําแนกประเภทของโรคติดตอเปน ๓ ประเภทเพ่ือกําหนดมาตรการดําเนินการ
ใหสอดคลองกับลักษณะของโรค ไดแก โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง และโรคระบาด 
โดยการกําหนดโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง เพื่อใหมีการแจงขอมูลเมื่อเกิดโรคติดตอที่มีอันตรายสูง 
ตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ เพื่อประโยชนในการยับยั้งและควบคุมการแพรของโรคที่อาจทําให
เกิดอันตรายในวงกวาง  
 
 
 

                                                
๑๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๒ วันจันทร ท่ี ๒๖ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

“โรคติดตออันตราย” หมายความวา โรคติดตอที่มีความ
รุนแรงสงูและสามารถแพรไปสูผูอื่นไดอยางรวดเร็ว   

 

โรคติดตอ
อันตราย 

 

“โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง” หมายความวา โรคตดิตอท่ีตอง 
มีการติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง   

 

โรคติดตอที่ตอง
เฝาระวัง 

 



 ๑๒

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
““โรคติดตอที่ ตองเฝ าระวั ง” หมายความวา โรคติดตอที่ รัฐมนตรีประกาศ 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสวนกลาง ตามมาตรา ๖ ใหผูท่ีเกี่ยวของตองดําเนินการแจงความ 
รับแจงความและดําเนินการตามระบบเฝาระวังกําหนด”  

กระทรวงสาธารณสุขแกไขเพิ่มเติมนิยามดังกลาว โดยปรับปรุงจากเดิมท่ีกําหนด
เปน “โรคติดตอที่ตองแจงความ” เนื่องจากไมชัดเจนในการปฏิบัติ และไมสามารถบังคับใชได 
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนการปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองตามหลักของกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กําหนดเร่ืองการเฝาระวังไว๑๑  
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การแกไขเพิ่มเติมคําอธิบายความหมาย เพื่อใหมีความหมายท่ีครอบคลุมถึงลักษณะ

ของโรคที่จะควบคุมการดําเนินการ และเพ่ือกําหนดขอบเขตของคําใหมีความชัดเจนเพ่ือประโยชน 
ในการทําความเขาใจและการใชบังคับ๑๒ 
 

 
 หลักการ 
 มีการจําแนกประเภทของโรคติดตอเปน ๓ ประเภทเพ่ือกําหนดมาตรการดําเนินการ
ใหสอดคลองกับลักษณะของโรค ไดแก โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง และโรคระบาด 
โดยการกําหนดโรคระบาดเพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุมโรค โรคระบาดนอกจาก 
จะหมายถึงโรคระบาดที่เกิดจากโรคติดตอแลว ยังครอบคลุมไปถึงโรคที่ไมทราบเหตุของการเกิดโรค 
ซึ่งมีลักษณะของการแพรไปยังผูอ่ืนหรือมีการเกิดโรคมากผิดปกติ ซึ่งจะทําใหผูที่เก่ียวของสามารถ 
เขาไปดําเนินการตรวจสอบ ปองกัน และควบคุมโรคไดทันทวงที 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ““โรคระบาด” หมายความวา หมายความวา โรคติดตอหรือโรคที่ไมทราบเหตุ 
ของการเกิดโรคซึ่งอาจแพรกระจายไปสูผูอ่ืนได และมีสภาวะการเกิดโรคมากผิดปกติตามท่ีเคยเปนมา
หรือที่คาดหมายไว ซึ่งอธิบดีประกาศโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสวนกลางตามมาตรา ๙  
หรือโรคที่ผูวาราชการจังหวัด/ผูวาราชการกรุงเทพเทพมหานครประกาศ โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการจังหวัด/คณะกรรมการกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๐ วาเปนโรคระบาด  
และประกาศยกเลิกเมื่อสิ้นสุดสภาวะการเกิดโรคมากผิดปกตินั้นแลว” 

 
                                                

๑๑Article 5 Surveillance และ Annex 1 แหง International Health Regulations 2005 
๑๒โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๐, ขางตน 

 

“โรคระบาด” หมายความวา โรคติดตอหรือโรคที่ยังไมทราบ
สาเหตุของการเกิดโรคแนชัด ซึ่งอาจแพรไปสูผูอ่ืนไดอยางรวดเรว็และกวางขวาง 
หรอืมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกวาที่เคยเปนมา  

 

โรคระบาด 
 



 ๑๓

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตัดเร่ืองการกําหนดใหตองมีการประกาศโรคระบาดและการประกาศยกเลิกของ

อธิบดีกรมควบคุมโรค ผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการกรุงเทพเทพมหานครออก และนําไป
กําหนดไวในเนื้อหาของกฎหมายโดยใหอธิบดีกรมควบคุมโรคเปนผูมีอํานาจประกาศและยกเลิก
ประกาศผูเดียวเพ่ือใหไมเกิดการขัดแยงและเปนไปในแนวทางเดยีวกัน๑๓ 
 

 
 หลักการ 
 บทนิยามนี้ กําหนดขึ้น เพ่ือประโยชน ในการปฏิบั ติการปองกันและควบคุม 
การแพรของโรค และเปนบทบัญญัติที่กําหนดไวเชนเดียวกับที่กําหนดในพระราชบัญญัติโรคติดตอ 
พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยในรางพระราชบัญญัตินี้กําหนดมาตรการการดําเนินการเก่ียวกับคนหรือสัตวที่เปน
พาหะ เนื่องจากพาหะมักจะไมมีอาการของโรคปรากฏ แตเนื่องจากในรางกายมีเชื้อโรคจึงอาจทําให
เกิดการแพรของโรคได 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

““พาหะ” หมายความวา คนหรือสัตวซึ่งไมมีอาการของโรคติดตอปรากฏแตรางกาย
มีเชื้อโรคนั้นซึ่งอาจติดตอถึงผูอื่นได” 
 

 
 หลักการ 
 กําหนดความหมายของผูสัมผัสโรคใหชัดเจน เนื่องจากในรางพระราชบัญญัตินี้
กําหนดมาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับผูสัมผัสโรค เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการปองกัน 
และควบคุมการแพรของโรคจากผูสัมผัสโรค  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ““ผูสัมผัสโรค” หมายความวา คนซึ่งไดเขาใกลชิดคน สัตว หรือสิ่งของติดโรค  
จนเชื้อโรคน้ันอาจติดตอถึงผูนั้นได” 
 

                                                
๑๓โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๐, ขางตน 

 

“พาหะ” หมายความวา คนหรือสัตวซึ่งไมมีอาการของ
โรคติดตอปรากฏ แตรางกายมีเชื้อโรคนั้นซึ่งอาจติดตอถึงผูอื่นได  

 

พาหะ 
 

“ผูสัมผัสโรค” หมายความวา คนซึ่งไดเขาใกลชิดคน สัตว  
หรอืสิ่งของติดโรค จนเชื้อโรคนั้นอาจติดตอถึงผูนั้นได 

 

ผูสัมผัสโรค 
 



 ๑๔

 
 หลักการ 
 บทนิยามนี้กําหนดข้ึนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการปองกันและควบคุมการแพร
ของโรค และเปนบทบัญญั ติที่กําหนดไว เชนเดียวกับที่กํ าหนดในพระราชบัญญั ติโรคติดตอ  
พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยกําหนดระยะเวลาที่อาจมีการแพรของเชื้อโรคเพ่ือแยกกัก กักกัน หรือคุมไวสังเกต 
ซึ่งผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด หรือผูที่เปนผูสัมผัสโรค 
หรอืเปนพาหะจนกวาจะพนระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถแพรไปสูผูอื่นได  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

““ระยะติดตอของโรค” หมายความวา ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถจะแพรจากคน
หรอืสัตวที่มีเชื้อโรคไปยังผูอ่ืนได โดยทางตรงหรือทางออม” 

 

 
 หลักการ 
 บทนิยามนี้กําหนดข้ึนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการปองกันและควบคุมการแพร
ของโรค และเปนบทบัญญั ติที่กําหนดไว เชนเดียวกับที่กํ าหนดในพระราชบัญญั ติโรคติดตอ  
พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยการแยกกักเปนมาตรการแยกผูสัมผัสโรคหรือพาหะออกจากผู อ่ืนเพ่ือปองกัน 
การแพรของเชื้อโรค และเปนมาตรการท่ีเขมงวดที่สุด รวมทั้งเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับ 
กฎอนามัยระหวางประเทศ  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

““แยกกัก” หมายความวา การแยกผูสัมผัสโรคหรือพาหะ ออกไวตางหากจากผูอ่ืน 
ในท่ีเอกเทศและตามภาวะอันจะปองกันมิใหเชื้อโรคแพรหลายโดยทางตรงหรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจ
ไดรับเชื้อโรคนั้น ๆ ได จนกวาจะพนระยะติดตอของโรค” 
 

“ระยะติดตอของโรค” หมายความวา ระยะเวลาที่เชื้อโรค
สามารถแพรจากคนหรือสัตวท่ีมีเชื้อโรคไปยังผูอ่ืนไดโดยทางตรงหรือทางออม  

 

ระยะติดตอ 
ของโรค 

 

“แยกกัก” หมายความวา การแยกผูสัมผัสโรคหรือพาหะไว
ตางหากจากผูอ่ืนในที่เอกเทศ เพ่ือปองกันมิใหเชื้อโรคแพรโดยทางตรงหรือ
ทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรบัเชื้อโรคนั้น ๆ ได จนกวาจะพนระยะติดตอของโรค  

 

แยกกัก 
 

“กักกัน” หมายความวา การควบคุมผูสัมผัสโรคหรือพาหะ 
ใหอยูในที่เอกเทศ เพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคแพรโดยทางตรงหรือทางออมไปยัง 
ผูซึ่งอาจไดรับเชื้อโรคน้ัน ๆ ได จนกวาจะพนระยะฟกตัวของโรคนั้น ๆ  
หรอืจนกวาจะพนความเปนพาหะ 

 

กักกนั 
 



 ๑๕

 หลักการ 
 บทนิยามนี้กําหนดข้ึนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการปองกันและควบคุมการแพร
ของโรค และเปนบทบัญญั ติที่กําหนดไว เชนเดียวกับที่กํ าหนดในพระราชบัญญั ติโรคติดตอ  
พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งการกักกันจะเปนการควบคุมผูสัมผัสโรคหรือพาหะไวในที่ใดท่ีหนึ่งเพื่อปองกัน 
การแพรของเชื้อโรค และเปนมาตรการท่ีเขมงวดรองจากการแยกกัก รวมทั้งเปนการดําเนินการ 
ที่สอดคลองกับกฎอนามัยระหวางประเทศ  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ““กักกัน” หมายความวา การควบคุมผูสัมผัสโรคหรือพาหะใหอยูในที่เอกเทศ
จนกวาจะพนระยะฟกตัวของโรคนั้น ๆ หรือจนกวาจะพนความเปนพาหะ” 
 

 
 หลักการ 
 บทนิยามนี้กําหนดข้ึนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการปองกันและควบคุมการแพร
ของโรค และเปนบทบัญญั ติที่กําหนดไว เชนเดียวกับที่กํ าหนดในพระราชบัญญั ติโรคติดตอ  
พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนการควบคุมโดยจํากัดกิจกรรมของผูสัมผัสโรคหรือพาหะโดยไมตองกักกันตัวไว  
เปนมาตรการที่เขมงวดนอยที่สุด และเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎอนามัยระหวางประเทศ  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

““คมุไวสังเกต” หมายความวา การควบคุมดูแลผูสัมผัสโรคหรือพาหะ โดยไมกักกัน 
และอาจจะอนุญาตใหผานไปในที่ใด ๆ ก็ได โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อไปถึงทองที่ ใดที่กําหนดไว ผูนั้น 
ตองแสดงตัวตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําทองที่นั้นเพ่ือรับการตรวจในทางแพทย” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ือใหเกิดความชัดเจนวารับการตรวจในทางแพทย การตรวจในทางแพทย

เปนการกระทําเพ่ือปองกันมิใหเชื้อโรคแพรโดยทางตรงหรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับเชื้อโรคนั้น ๆ 
ได๑๔ 

 

                                                
๑๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๖ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสรจ็ท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

“คุมไวสังเกต” หมายความวา การควบคุมดูแลผูสัมผัสโรค 
หรอืพาหะโดยไมกักกัน และอาจจะอนุญาตใหผานไปในท่ีใด ๆ  ก็ได โดยมีเงื่อนไขวา
เมื่อไปถึงทองที่ใดที่กําหนดไว ผูนั้นตองแสดงตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
ประจําทองท่ีนั้นเพื่อรับการตรวจในทางแพทย เพ่ือปองกันมิใหเชื้อโรคแพร 
โดยทางตรงหรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับเชื้อโรคน้ัน ๆ ได 

 

คุมไวสังเกต 
 



 ๑๖

 
 หลักการ 
 บทนิยามนี้กําหนดข้ึนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการปองกันและควบคุมการแพร
ของโรค และเปนบทบัญญั ติที่กําหนดไว เชนเดียวกับที่กํ าหนดในพระราชบัญญั ติโรคติดตอ  
พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนการกําหนดระยะเวลาเพ่ือใหสามารถควบคุมผูท่ีเปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปน
โรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด หรือผูท่ีเปนผูสัมผัสโรคหรือเปนพาหะ เพ่ือปองกันและควบคุมมิให
เชื้อโรคแพรไปสูผูอ่ืน ซึ่งโรคติดตอบางโรค เชน โรคอิโบลา จะมีการแพรเชื้อในระยะฟกตัวของโรค 
การกําหนดนิยามเพ่ือประโยชนในการกําหนดมาตรการในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ““ระยะฟกตัวของโรค” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตเชื้อโรคเขาสูรางกาย จนถึง
เวลาที่ผูติดโรคแสดงอาการปวยของโรคน้ัน” 
 

 

 หลักการ 
 บทนิยามนี้กําหนดข้ึนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการปองกันและควบคุมการแพร
ของโรค และเปนบทบัญญั ติที่กําหนดไว เชนเดียวกับที่กํ าหนดในพระราชบัญญั ติโรคติดตอ  
พ.ศ. ๒๕๒๓ การกําหนดเขตติดโรคเพ่ือประโยชนในการกําหนดมาตรการในการเฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมโรค 
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
““เขตติดโรค” หมายความวา ทองที่หนึ่งทองที่ ใดในหรือนอกราชอาณาจักร 

ที่มีโรคติดตอเกิดข้ึน ตามที่รัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศในทองท่ีนั้น ๆ เปนเขตติดโรค” 
 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กําหนดความหมายของเขตติดโรคใหครอบคลุมถึงทองที่หรือเมืองทาที่อยู 

นอกราชอาณาจักรที่มีโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นทั้งหมด เพ่ือประโยชนในการปองกัน 
และควบคุมโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจจะเขามาภายในราชอาณาจักร สําหรับอํานาจ 
ในการออกประกาศซึ่งเดิมกําหนดไวในนิยาม ไดนําไปกําหนดในเนื้อหาของรางพระราชบัญญั ติ 
เนื่องจากการประกาศพ้ืนที่ นอกจากจะเปนการประกาศพ้ืนท่ีนอกราชอาณาจักรใหเปนเขตติดโรคแลว 
ยั งมีการประกาศกําหนดพื้นที่ ในราชอาณาจักรให เปนเขตโรคระบาดดวย ซึ่งการประกาศ 

“ระยะฟกตัวของโรค” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตเช้ือโรค
เขาสูรางกายจนถึงเวลาที่ผูติดโรคแสดงอาการปวยของโรคนั้น  

 

ระยะฟกตัว 
ของโรค 

 

“เขตติดโรค” หมายความวา ทองที่หรือเมืองทาใด 
นอกราชอาณาจักรที่มีโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดเกิดข้ึน  

 

เขตติดโรค 
 



 ๑๗

เขตโรคระบาดเปนอํานาจของอธิบดี การกําหนดไวในเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติจึงเหมาะสม
กวา๑๕ 
 

 

 หลักการ 
 เปนการกําหนดกระบวนการในการควบคุมและปองกันโรค โดยการสอบสวนโรค 
จะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับโรคซึ่งเปนประโยชนตอการปองกันและควบคุมโรค ซึ่งเปนการดําเนินการ 
ที่สอดคลองกับกฎอนามัยระหวางประเทศ๑๖ 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ““การสอบสวนโรค” หมายความวา การสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูปวย ขอมูล 
การปวย ประวัติการสัมผัสโรค ขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การเก็บวัตถุตัวอยางสงตรวจ 
ทางหองปฏิบัติการ สรุปสถานะผูปวย การวินิจฉัยเบ้ืองตนกรณีที่ผูปวยเสียชีวิต ติดตามผลการชันสูตร
ในกรณีมีการชันสูตร การคนหาผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวย การติดตามลักษณะอาการผูปวยหลัง
สอบสวน” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีการปรับปรุงบทบัญญัติใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยท่ีประชุมเห็นควรใชขอความที่มี

ความหมายครอบคลุมการดําเนินการทั้งหมด เน่ืองจากการกําหนดรายละเอียดอาจไมครอบคลุม 
การดําเนนิการท้ังหมด๑๗ 
 

 
 หลักการ 
 เปนการกําหนดขอบเขตของการเฝาระวังเพื่อใหการดําเนินการมีความชัดเจน  
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการเฝาระวัง และเปนการดําเนินการที่สอดคลอง
กับกฎอนามัยระหวางประเทศ๑๘  
                                                

๑๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๔, ขางตน 
๑๖Annex 1 แหง International Health Regulations 2005 
๑๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๒๖ วันจันทร ท่ี ๒ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

“การสอบสวนโรค” หมายความวา กระบวนการเพ่ือหาสาเหตุ 
แหลงที่เกิดและแหลงแพรของโรค เพ่ือประโยชนในการควบคุมโรค  

 

การสอบสวนโรค 
 

“การเฝาระวัง” หมายความวา การสังเกต การเก็บรวบรวม  
และการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการรายงาน และการติดตามผลของการแพร
ของโรคอยางตอเนื่องดวยกระบวนการที่เปนระบบ เพ่ือประโยชนในการ 
ควบคุมโรค 

 

การเฝาระวัง 
 



 ๑๘

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
““การเฝาระวัง” หมายความวา การดําเนินการเก็บ รวบรวม และวิเคราะหขอมูล

อยางเปนระบบเพื่อวัตถุประสงคดานสาธารณสุข และเผยแพรขอมูลดานสาธารณสุขใหผูเก่ียวของ 
เพื่อประเมินและดําเนนิมาตรการดานสาธารณสุขตางๆ ตามความจําเปน” 
 

 

 หลักการ 
 บทนิยามนี้ เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดไวเชนเดียวกับที่ กําหนดในพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ กําหนดเพ่ือใหความหมายของคําวา “พาหนะ” ที่อยูภายใตบังคับแหง 
รางพระราชบัญญัตินี้มีความชัดเจน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการปองกันและควบคุมการแพร 
ของโรค 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

““พาหนะ” หมายความวา ยาน สัตว หรือวัตถุ ซึ่ งใช ในการขนสงคน สัตว  
หรอืสิ่งของ ทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ” 
 

 

 หลักการ 
 บทนิยามนี้ เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดไวเชนเดียวกับที่ กําหนดในพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ กําหนดเพ่ือใหมีความชัดเจนวาผูที่เปนเจาของพาหนะไดแกผูใด เนื่องจาก
บุ คคล ดั งกล าวมี หน า ท่ี ต องป ฏิบั ติ ตามหลัก เกณ ฑ ในการป องกั นและควบคุ มโรคตามที่ 
รางพระราชบัญญัติน้ีกําหนด  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

““เจาของพาหนะ” หมายความรวมถึง ตัวแทนเจาของ ผู เช า ตัวแทนผู เชา  
หรอืผูครอบครอง” 
 

                                                                                                                                       
  ๑๘Surveillance แหง International Health Regulations 2005 
 

 

“พาหนะ” หมายความวา ยานพาหนะ สัตว หรือวัตถุ ซึ่งใช 
ในการขนสงคน สัตว หรือสิ่งของ โดยทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ 

 

พาหนะ 
 

“เจาของพาหนะ” หมายความรวมถึง ตัวแทนเจาของ ผูเชา 
ตัวแทนผูเชา หรือผูครอบครองพาหนะนั้น  

 

เจาของพาหนะ 
 



 ๑๙

 
 หลักการ 
 บทนิยามนี้ เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดไวเชนเดียวกับที่ กําหนดในพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ กําหนดเพ่ือใหมีความชัดเจนวาผูควบคุมพาหนะหมายถึงผูใด เนื่องจาก
เจาของพาหนะอาจไมไดเปนผูควบคุมพาหนะนั้น ประกอบกับในการปองกันและควบคุมโรคผูควบคุม
พาหนะมีหนาที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการปองกันและควบคุมโรคตามที่รางพระราชบัญญัตินี้
กําหนด  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ““ผูควบคุมพาหนะ” หมายความวา ผูรับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ” 
 

 

 หลักการ 
 บทนิยามนี้ เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดไวเชนเดียวกับที่ กําหนดในพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓  กําหนดเพื่ อใหคํ าวา “ผู เดินทาง” ครอบคลุมถึงผู ควบคุมพาหนะ 
หรือคนประจําพาหนะดวย เนื่องจากบุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการปองกัน 
และควบคุมโรคตามที่รางพระราชบัญญัตินี้กําหนด  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

““ผูเดินทาง” หมายความวา คนซึ่งเดินทางเขามาในราชอาณาจักร รวมทั้งผูควบคุม
พาหนะและคนประจําพาหนะ” 
 

 

 หลักการ 
 บทนิยามนี้ เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดไวเชนเดียวกับที่ กําหนดในพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ กําหนดเพ่ือใหคําวา “การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค” มีความชัดเจน เนื่องจาก
ในรางพระราชบัญญัตินี้ กําหนดใหการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนมาตรการหนึ่งในการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมโรค 

“ผูควบคุมพาหนะ” หมายความวา ผูรบัผิดชอบในการควบคุม
พาหนะ 

 

ผูควบคุมพาหนะ 
 

“ผูเดินทาง” หมายความวา คนซึ่งเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 
และใหหมายความรวมถึงผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 

 

ผูเดินทาง 
 

“การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค” หมายความวา การกระทํา 
ทางการแพทยตอคนหรือสัตวโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหคนหรือสัตวเกิดความ
ตานทานโรค 

 

การสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค 

 



 ๒๐

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
““การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค” หมายความวา การกระทําทางการแพทยโดยวิธีใด ๆ 

ก็ตาม ตอคนหรอืสัตวเพื่อใหคนหรือสัตวนั้นเกิดอํานาจตานทานโรค” 
 

 

 หลักการ 
 บทนิยามนี้ เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดไวเชนเดียวกับที่ กําหนดในพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อใหความหมายของคําวา “ที่ เอกเทศ” มีความชัดเจน เนื่องจาก 
ในรางพระราชบัญญัตินี้กําหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคใหมีการแยกกักหรือกักกัน 
ผูสัมผัสโรคหรอืพาหะไวในท่ีใดที่หนึ่งเพื่อปองกันการแพรของเชื้อโรค  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ““ที่เอกเทศ” หมายความวา ที่ ใด ๆ ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนดใหเปน 
ที่สําหรับแยกกักหรือกักกันคนหรือสัตวที่ปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยดวยโรคติดตอใด ๆ เพ่ือปองกัน
และควบคุมมิใหโรคน้ันแพรหลาย” 
 

 
 หลักการ 
 กําหนดความหมายของคําวา “สุขาภิบาล” ใหมีความหมายสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการดําเนินการตามรางพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งมี ท้ังการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  
และสุขาภิบาลเก่ียวกับอาหารและน้ํา และการกําหนดดังกลาวสอดคลองกับกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ๑๙  
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กําหนดนิยามดังกลาวเพ่ิมเติม เนื่องจากรางพระราชบัญญัตินี้มุงที่จะควบคุมสิ่งท่ี 

อาจมีผลตอการเกิดโรคดวย โดยการสุขาภิบาลในหลักวิชาการสุขาภิบาลมีการแยกควบคุมในดาน

                                                
๑๙Article 22 (c) แหง International Health Regulations 2005 ใชคําวา “sanitary” 

“ที่เอกเทศ” หมายความวา ที่ใด ๆ ซึ่งเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอกําหนดใหเปนท่ีสําหรับแยกกักหรือกักกันคนหรือสัตวท่ีเปนหรือมีเหตุ
สงสัยวาเปนโรคติดตอใด ๆ เพ่ือปองกันมิใหโรคนั้นแพรโดยทางตรงหรือทางออม
ไปยังผูซึ่งอาจไดรับเชื้อโรคน้ัน ๆ ได 

 

ท่ีเอกเทศ 
 

“สุขาภิบาล” หมายความวา การควบคุม ปองกัน หรือรักษา
สภาพสิ่งแวดลอมและปจจัยที่มีผลตอการเกิดหรือการแพรของโรคติดตอ 

 

สุขาภิบาล 
 



 ๒๑

สิ่งแวดลอม เชน หองสวม และดานอาหารและน้ํา และเปนการกําหนดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎอนามัย
ระหวางประเทศ๒๐ 
 

 
 หลักการ 
 การกําหนดนิยามคําวา “ชองทางเขาออก” เพื่อใหครอบคลุมถึงชองทางเขาออก 
(point of entry) ที่ใชในการเดินทางระหวางประเทศทุกชองทาง ตั้งแตชองทางเขาออกดานชายแดน
ผอนปรน เชน การเดินเทา ไปจนถึงชองทางการเดินทางระหวางประเทศท่ีมีดานตรวจคนเขาเมือง 
เชน ทาอากาศยาน เพ่ือประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคที่เกิดข้ึนนอกราชอาณาจักรมิใหแพร
เขามาในราชอาณาจักร ซึ่งเปนการกําหนดที่สอดคลองกับกฎอนามัยระหวางประเทศ 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอกําหนดไว ๒ บทนิยาม ไดแก 
““ชองทางเขาออก” หมายความวา ชองทางผานเขา ออกระหวางประเทศของ 

ผู เดินทางรวมทั้ ง ยานพาหนะ สินคาที่บรรทุก ตูบรรทุกสินคา กระเปาเดินทาง สินคา พัสดุ 
ไปรษณียภัณฑ และสิ่งของตางๆ รวมถึงพ้ืนที่ที่จัดไวเพ่ือใหบริการในการเขาออก 

 “ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ” หมายความวา ชองทาง ดานตรวจ 
คนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่ใด ที่รัฐมนตรีประกาศเปนดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ”  

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดมีการตัดนิยาม “ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ” ออก เน่ืองจากรางฯ  

ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอกําหนดความหมายของนิยามดังกลาวไวในลักษณะทํานองเดียวกับ
ความหมายของนิยามคําวา “ชองทางเขาออก” คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรปรับปรุงความหมายของ
บทนิยามคําวา “ชองทางเขาออก” ใหครอบคลุมถึงชองทางที่ใชในการเดินทางระหวางประเทศ
ทั้งหมด โดยใหตัดนิยามคําวา “ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ” ออก โดยใหรัฐมนตร ี
มีอํานาจในการกําหนดดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศไวในเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติ๒๑ 
 
 

                                                
๒๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๑๕ วันจันทร ท่ี ๑๖ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
๒๑โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๗, ขางตน 

“ชองทางเขาออก” หมายความวา ชองทางหรือสถานที่ใด ๆ 
ที่ใชสําหรบัผานเขาออกระหวางประเทศของผูเดินทาง พาหนะ และสิ่งของตาง ๆ  
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงพื้นที่หรือบริเวณที่จัดไวเพื่อใหบริการดังกลาว 

 

ชองทางเขาออก 
 



 ๒๒

 
 หลักการ 
 กําหนดนิยามเพื่อความสะดวกในการอางอิง โดยคณะกรรมการดังกลาวเปน
คณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายการดําเนินการและกําหนดและแผนการปองกันและควบคุม
โรคติดตอตามรางพระราชบัญญัตินี้  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอกําหนดไว ๒ บทนิยาม ไดแก 
““คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายโรคติดตอแหงชาติ 
  “คณะกรรมการสวนกลาง” หมายความวา คณะกรรมการปองกันควบคุม

โรคติดตอสวนกลาง” 
 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดมีการแกไขชื่อคณะกรรมการดังกลาวใหสอดคลองกับกฎหมายอ่ืน และตัดนิยาม 

“คณะกรรมการสวนกลาง” ออก เพ่ือใหมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายเพียงคณะเดียว 
เนื่องจากการที่รางพระราชบัญญัตินี้กําหนดคณะกรรมการไวหลายคณะ แตคณะกรรมการแตละคณะ
ไมมีความเชื่อมโยงกัน๒๒ 
 

 
 หลักการ 
 กําหนดนิยามเพ่ือความสะดวกในการอางอิง โดยคณะกรรมการดังกลาว 
เปนคณะกรรมการประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่ของแตละจังหวัด เพ่ือใหการดําเนินการเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

““คณะกรรมการจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอ
จังหวัด” 
 

                                                
๒๒โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๔, ขางตน 

 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการโรคติดตอ
แหงชาติ 

 

คณะกรรมการ 
 

“คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด” หมายความวา 
คณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคติดตอประจําจังหวัด 

 

คณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด 
 



 ๒๓

 
 หลักการ 
 กําหนดนิยามเพ่ือความสะดวกในการอางอิง โดยคณะกรรมการดังกลาว 
เปนคณะกรรมการประสานการปฏิบัติในระดับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหการดําเนินการเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ““คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร” หมายความวา คณะกรรมการปองกันควบคุม
โรคติดตอกรุงเทพมหานคร” 
 

 
 หลักการ 
 กําหนดนิยาม “หนวยงานของรัฐ” เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาหนวยงานใดท่ีมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการตามรางพระราชบัญญัตินี้ 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีการกําหนดนิยาม “หนวยงานของรัฐ” เพ่ิมเติม เพ่ือกําหนดขอบเขตของหนวยงาน

ของรัฐที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายนี้  ท้ังน้ี ท่ีประชุมฯ ไดใหความสําคัญกับหนวยงานที่มีหนาที่
ดําเนินการเก่ียวกับการเฝาระวังโรคติดตอ โดยควรครอบคลุมถึงหนวยงานดานการสาธารณสุข 
ทุกประเภท เชน หนวยงานดานการแพทยและสาธารณสุขของรัฐ เอกชน สภากาชาดไทย  
และหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข และหนวยงานอ่ืนท่ีมีหนาที่เกี่ยวของ เชน กรมปศุสัตว 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และดานศุลกากร เพื่อใหมีการ
ประสานการทํางานในการปองกันและควบคุมโรคใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ๒๓ 
 
 
 

                                                
๒๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๒ วันจันทร ท่ี ๗ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

“คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร” หมายความวา 
คณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคติดตอประจํากรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการ
โรคติดตอ

กรุงเทพมหานคร 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง  
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน  
และหนวยงานอื่นของรัฐ 

 

หนวยงานของรัฐ 
 



 ๒๔

 
 หลักการ 
 กําหนดนิยามเพ่ือความสะดวกในการอางอิง โดยเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 
จะมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการและควบคุมดูแลเก่ียวกับการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอกําหนดไว ๒ บทนิยาม ไดแก 
““เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ” หมายความวา 

ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีการแกไขชื่อ “เจาพนักงานสาธารณสุข” เปน “เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ” 

เพื่อใหมีความสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานดังกลาว และเพ่ือมิใหมีความเขาใจสับสน
กับผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายอ่ืน และตัดนิยาม “เจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ” ออก เนื่องจากในทางปฏิบัติสามารถแตงตั้ง
ใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอมีอํานาจดําเนินการในดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 
ไดอยูแลว อีกท้ังการแตงตั้งเจาพนักงานดังกลาวตองกระทําโดยรัฐมนตรี การกําหนดเจาพนักงาน 
แยกจากกันอาจทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับความไมคลองตัวในการโยกยายสับเปลี่ยนบุคลากรผูปฏิบัติ
หนาที่ โดยจะตองเสนอใหรัฐมนตรีแตงตั้งใหมเมื่อมีการโยกยายหรือสับเปลี่ยนหนาที่๒๔ 

 

 
 หลักการ 
 กําหนดนิยามเพ่ือความสะดวกในการอางอิง 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ““อธิบด”ี หมายความวา อธิบดีกรมควบคุมโรค” 
 

                                                
๒๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๗ วันจันทร ท่ี ๓๐ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
 

“เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรี
แตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

เจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอ 
 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดี 



 ๒๕

 
 หลักการ 
 กําหนดนิยามเพ่ือความสะดวกในการอางอิง 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ““รฐัมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
 

 
 หลักการ 

เพื่อกําหนดผูรักษาการตามกฎหมาย  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

“มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับได” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมใหครอบคลุมถึงอํานาจในการแตงตั้งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 

เพื่อใหสอดคลองกับอํานาจในการออกกฎหมายลําดับรองตามรางพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด๒๕ 
 
 
 
 
 

                                                
๒๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒๔, ขางตน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

รัฐมนตรี 

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ  
ออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอ่ืน ตลอดจนออกระเบียบหรือประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

มาตรารักษาการ 



 ๒๖

 
 หลักการ 

กําหนดการใช อํานาจของรัฐมนตรี โดยการใช อํานาจตามมาตรานี้ตองไดรับ
คําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ 

 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

“มาตรา ๖  โรคใดจะเปนโรคติดตอ โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง 
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสวนกลางประกาศชื่อและอาการสําคัญไวในราชกิจจา
นุเบกษา” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมโดยนําอํานาจของรัฐมนตรีในเร่ืองตาง ๆ มากําหนดไวรวมกัน  

การกําหนดใหคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติพิจารณาใหคําแนะนําเก่ียวกับการออกประกาศ 
ตามมาตรานี้เพื่อใหมีการกลั่นกรองขอเท็จจริงและเหตผุลประกอบการพิจารณาออกประกาศ๒๖ 
 
 
 
 
 

                                                
๒๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๗ วันจันทร ท่ี ๓๐ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๑๖ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  
 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตรายและโรคติดตอ

ที่ตองเฝาระวัง 
(๒) ชองทางเขาออกแหงใดในราชอาณาจักรใหเปน 

ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ และยกเลิกดานควบคุมโรคติดตอ 
ระหวางประเทศ 

(๓) การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  
 

หมวดทั่วไป 
 
 
 

อํานาจของ
รัฐมนตรโีดย

คําแนะนําของ
คณะกรรมการ

โรคติดตอ
แหงชาติ 



 ๒๗

 
 หลักการ 

กําหนดการใช อํานาจของรัฐมนตรี โดยการใช อํานาจตามมาตรานี้ตองไดรับ 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ 
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๗  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสวนกลางมีอํานาจแตงตั้ง 

เจาพนักงานสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี  
หรือทองที่ใด เปนดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ หรือยกเลิกทั้งเปนการถาวรหรือชั่วคราว 
ทั้งนี้โดยประกาศในราชกิจานุเบกษา” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมโดยนําอํานาจของรัฐมนตรีในเร่ืองตาง ๆ มากําหนดไวรวมกัน  

การกําหนดใหคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับการออกประกาศ
ตามมาตรานี้เพื่อใหมีการกลั่นกรองขอเท็จจริงและเหตผุลประกอบการพิจารณาออกประกาศ๒๗ 
 

 
                                                

๒๗โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒๖, ขางตน 
 

มาตรา ๗  เพ่ือประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด 
ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑและวิธีการแจงในกรณีที่มีโรคติดตออันตราย 
โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น  

(๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการ 
หรือออกคําสั่ง และการสอบสวนโรค  

(๓) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนด
คาใชจายสําหรบัเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ  

(๔) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผูเดินทางตองเปน
ผูรบัผิดชอบคาใชจาย 

 

อํานาจของ
รัฐมนตรี 

โดยความ
เห็นชอบของ

คณะกรรมการ
โรคติดตอ
แหงชาติ 

มาตรา ๘  เพ่ือประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจจะเขามาภายในราชอาณาจักร ใหรัฐมนตรี 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการดานวิชาการมีอํานาจประกาศใหทองที่ 
หรือเมืองทาใดนอกราชอาณาจักรเปนเขตติดโรค และยกเลิกประกาศ 
เมื่อสภาวการณของโรคน้ันสงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

 

อํานาจของ
รัฐมนตรีในการ

ประกาศ 
เขตติดโรค 



 ๒๘

 หลักการ 
  กําหนดการประกาศเขตติดโรคเพื่อประโยชน ในการปองกันและควบคุมโรค  
โดยกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการประกาศเขตติดโรค  
และการใชอํานาจของรัฐมนตรีในกรณีดังกลาวตองได รับคําแนะนําของกรรมการดานวิชาการ 
และการประกาศเขตติดโรคตองเปนการประกาศเฉพาะทองที่หรือเมืองทาท่ีอยูนอกราชอาณาจักร
เทานั้น 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีการกําหนดมาตราน้ีเพ่ิมเติม โดยนําอํานาจของรัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค

ซึ่งเดมิกําหนดไวในนิยาม “เขตติดโรค” มากําหนดไว ซึ่งในการประกาศเขตติดโรค รัฐมนตรีตองไดรบั
คําแนะนําของคณะกรรมการดานวิชาการ เพื่อใหคณะกรรมการดานวิชาการชวยกลั่นกรองและเสนอ
ขอมูลในการประกาศ และการประกาศกําหนด “เมืองทา” ใหเปนเขตติดโรค เนื่องจากเมืองทา 
เปนจุดเชื่อมตอการเดินทางที่สามารถแพรโรคติดตอได๒๘ 

 

 
 หลักการ 
  กําหนดการประกาศโรคระบาดเพ่ือประโยชนในการปองกันและควบคุมโรค  
โดยกําหนดใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมควบคุมโรคในการประกาศโรคระบาด และการใชอํานาจของ
อธิบดีในกรณีดังกลาวตองไดรับคาํแนะนาํของกรรมการดานวิชาการ การกําหนดใหอธิบดีประกาศโรค
ระบาดเพื่อใหการประกาศเปนไปในทางเดยีวกันในทุกพื้นที่  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอบทบัญญัติเก่ียวกับการประกาศโรคระบาดเปน ๒ มาตรา 
โดยกําหนดใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมควบคุมโรคและผูวาราชการจังหวัด ดังนี้ 

“มาตรา ๙  ใหอธิบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสวนกลางมีอํานาจประกาศให
โรคติดตอซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๖ เปนโรคระบาดโดยใหประกาศชื่อและอาการสําคัญ 
ของโรคและสถานท่ีมีการระบาดนั้นไวในประกาศกรมควบคุมโรค และแจงใหเจาพนักงานสาธารณสุข

                                                
๒๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๑๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๑๗ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
 

มาตรา ๙  เพ่ือประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาด 
ใหอธิบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการดานวิชาการมีอํานาจประกาศช่ือ  
อาการสําคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด และแจงใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
ตามมาตรา ๓๔ ทราบ รวมทั้งประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณของโรคนั้นสงบลง
หรอืกรณีมีเหตุอันสมควร 

 

อํานาจของ
อธิบดี 

ในการประกาศ 
โรคระบาด 



 ๒๙

ตามมาตรา ๓๑ ทราบรวมถึงประกาศยกเลิกเม่ือภาวการณ โรคนั้นสงบลงหรือในภาวการณ 
ที่เห็นสมควร 

  ในกรณี ท่ีตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาโรคใดโรคหนึ่งอันมิใชโรคติดตอ 
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๖ เปนโรคซึ่งอาจแพรหลายและอาจเปนอันตรายแกประชาชน  
ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสวนกลาง โดยระบุชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคและสถานท่ีมีการระบาดนั้นไวในประกาศกรมควบคุมโรค และแจงใหเจาพนักงานสาธารณสุข
ตามมาตรา ๓๑ ทราบ รวมถึงประกาศยกเลิกเม่ือภาวการณ โรคนั้นสงบลงหรือในภาวการณ 
ที่เห็นสมควร 

 มาตรา ๑๐  ใหผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการกรงุเทพมหานครโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการจังหวัด คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจประกาศใหโรคติดตอซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา ๖ เปนโรคระบาด โดยใหประกาศชื่อและอาการสําคัญของโรคและสถานที ่
ที่มีการระบาด และแจงใหเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๓๑ ทราบ รวมถึงประกาศยกเลิก 
เมื่อภาวการณโรคนั้นสงบลงหรือในภาวการณที่เห็นสมควร 

 ในกรณีที่ตรวจพบหรือมี เหตุอันควรสงสัยวาโรคใดโรคหนึ่งอันมิใชโรคติดตอ 
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๖ เปนโรคซึ่งอาจแพรหลายและอาจเปนอันตรายแกประชาชน  
ใหผูวาราชการจังหวัดจังหวัด ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจประกาศโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการจังหวัด คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจประกาศโดยระบุชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคและสถานที่มีการระบาด และแจงใหผู มีอํานาจหนาที่ทราบ รวมถึงประกาศยกเลิก 
เมื่อภาวการณโรคนั้นสงบลงหรือในภาวการณที่เห็นสมควร” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีการแกไขบทบัญญัติโดยกําหนดใหการประกาศโรคระบาดเปนอํานาจของอธิบดี

กรมควบคุมโรคโดยคําแนะนําของคณะกรรมการดานวิชาการ เพ่ือใหการประกาศเปนไปในแนวทาง
เดียวกันในทุกพื้นท่ี เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผานมาในการบังคับใชพระราชบัญญัติโรคติดตอ  
พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่เดิมกําหนดใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดดวย แตปรากฏวาผูวาราชการจังหวัด
มักจะหลีกเลี่ยงและไมใชอํานาจในการประกาศโรคระบาด เนื่องจากเมื่อมีการประกาศโรคระบาดแลว
ทําใหเกิดผลกระทบตอจังหวัด เชน ดานการทองเท่ียว ทําใหการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
ไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร นอกจากน้ี การกําหนดใหอํานาจในการประกาศโรคระบาดเปนอํานาจของ 
ทั้งอธิบดีและผูวาราชการจังหวัดอาจทําใหเกิดการใชอํานาจท่ีซ้ําซอนกันในแตละพื้นที่ได๒๙ 

 

                                                
๒๙โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒๘, ขางตน 

 

มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีขอมูลจากการเฝาระวัง การสอบสวนโรค 
หรอืการแจง หรือรายงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคล 
ทั้งที่ระบุตัวไดหรือไมสามารถระบุตัวได จะตองเก็บเปนความลับและ
ประมวลผลโดยไมเปดเผยชื่อ  ทั้งน้ี การประมวลผลดงักลาวจะตองเหมาะสม
และตรงกับวัตถุประสงคในการปองกันและควบคุมโรค 

เจาพนักงานควบคุมโรคติดตออาจเปดเผยขอมลูตามวรรคหนึ่ง

ขอมูลสวนบุคคล 
ที่เกี่ยวกับ 

การปองกัน 
และควบคุมโรค 

 



 ๓๐

 
 หลักการ 

กําหนดหลักเกณฑการใชขอมูลสวนบุคคลเพื่ อวัตถุประสงคในการปองกัน 
และควบคุมโรคโดยมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการเปดเผยขอมูลตองเปนไปอยางเหมาะสม  
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
                  “มาตรา ๒๙ ขอมูลท่ีมีการแจงความหรือรายงานตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
ซึ่งมีการพาดพิงถึง ตัวบุคคล ทั้งที่ระบุตัวไดหรือไมสามารถระบุตัวได จะตองเก็บเปนความลับ  
และประมวลผลโดยไมเปดเผยชื่อ ทั้งนี้  การประมวลผลดังกลาวจะตองเหมาะสมและตรงกับ
วัตถุประสงคที่มีการประมวลผล  
   ในกรณีที่ขอมูลตามวรรคหนึ่ ง  มีผลกระทบตอความเสี่ยงดานสาธารณสุข 
ของประเทศ เจาพนักงานสาธารณสุขอาจมีการเปดเผยขอมูลบางสวน โดยไดรับคํายินยอมจาก
เจาของขอมูลหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวนกลาง หรือคณะกรรมการจังหวัด  
หรอืคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีการแกไขเพ่ิมเติมโดยพิจารณาประกอบกับกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดเรื่องขอมูล 

สวนบุคคล โดยการกําหนดการเปดเผยขอมูลตองไดรับคํายินยอมจากเจาของขอมูลเพื่อใหสอดคลอง
กับหลักเกณฑทั่วไปในเรื่องการเปดเผยขอมูล และกําหนดใหสามารถเปดเผยขอมูลไดหากไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณ ะกรรมการโรคติดต อแห งชาติ  คณ ะกรรมการโรคติดตอ จังหวัด  
หรือคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี เพ่ือมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติในกรณีที่
มีเหตุจําเปนซึ่งเจาของไมอาจใหความยินยอมได เชน กรณีที่เจาของขอมูลเสียชีวิต หรือในกรณีที่
ขอมูลดังกลาวเปนประโยชนอยางยิ่งตอการควบคุมโรคติดตอแตเจาของขอมูลไมยินยอมใหเปดเผย
ขอมูล จึงกําหนดใหอาจมีการเปดเผยขอมูลไดแมไมไดรับคํายินยอมของเจาของขอมูล รวมทั้ง 
ไดปรับปรุงถอยคําเพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนวาการประมวลผลดังกลาวจะตองเหมาะสมและตรงกับ
วัตถุประสงคในการปองกันและควบคุมโรคเทานั้น๓๐ 

 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑในการเปดเผยขอมูลที่เดิมกําหนดใหตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณ ะกรรมการโรคติดต อแห งชาติ  คณ ะกรรมการโรคติดตอ จังหวัด  
หรือคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี เปนกําหนดใหการเปดเผยขอมูลกระทํา
ไดหากเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติประกาศกําหนด 

                                                
๓๐โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒๔, ขางตน 

บางสวนที่เกี่ยวกับการรักษา การปองกัน การควบคุมโรคติดตออันตราย  
หรอืการเกิดโรคระบาด ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยไดรับ 
คํายินยอมจากเจาของขอมูลหรือตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 



 ๓๑

เพื่อรองรับสถานการณการเกิดโรคในปจจุบันที่เปนไปอยางรวดเร็ว การไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดตอ
กรงุเทพมหานคร อาจไมทันการณและอาจทําใหเกิดความเสียหายในวงกวางได  
 

 
 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ   

  
 

มาตรา ๑๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา 
“คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ” ประกอบดวย  

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน
กรรมการ 

(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดี 
กรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
และปลัดกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ 

(๓) กรรมการซึ่งมาจากผูแทนแพทยสภา ผูแทนสภา 
การพยาบาล ผูแทนสภาเทคนิคการแพทย และผูแทนสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน จํานวนแหงละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู 
ความเชีย่วชาญ และมีประสบการณเปนที่ประจักษในดานการสาธารณสุข  
การควบคุมโรค และดานอ่ืนท่ีเปนประโยชนในการปองกันควบคุมโรคติดตอ 
จํานวนสี่คน โดยในจํานวนน้ีตองแตงตั้งจากองคกรพัฒนาเอกชนซึ่ง 
มีวัตถุประสงคท่ีมิใชเปนการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมดาน 
การสาธารณสุข อยางนอยหนึ่งคน  

ใหอธิบดีกรมควบคุมโรคเปนกรรมการและเลขานุการ และให
ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอทั่วไปเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการคนที่หนึ่ง 
และผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยาเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการคนที่สอง  

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

หมวดคณะกรรมการ
โรคติดตอ
แหงชาติ 

 
คณะกรรมการ

โรคติดตอ
แหงชาติ 



 ๓๒

 
 หลักการ 
  กําหนดใหมีคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ เพื่อทําหนาที่ กําหนดนโยบาย 
และแผนการดําเนินการเกี่ยวกับการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ โดยประกอบดวย
กรรมการโดยตําแหนงและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
เปนประธาน 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอใหคณะกรรมการดังกลาวมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เพื่อใหการดําเนินการเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งกวากลไกตามกฎหมายเดิม โดยกําหนดใหมีองคประกอบ ดังน้ี 

“มาตรา ๑๑  ใหมีคณะกรรมการเรียกวา “คณะกรรมการนโยบายโรคติดตอ
แหงชาติ” ประกอบดวย 

 (๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
 (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 
 (๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
 (๔) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผูแทน ปลัดกระทรวง

มหาดไทยหรือผูแทน ปลัดกระทรวงคมนาคมหรือผูแทน ปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผูแทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทน ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือผูแทน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือผูแทน ปลัดกระทรวง
แรงงานหรือผูแทน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูแทน อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือผูแทน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินหรือผูแทน อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูแทน  
อธิบดีกรมประชาสัมพันธหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูแทน เปนกรรมการ 

 (๕) ผูทรงคุณ วุฒิ อีกไม เกินเจ็ดทาน ซึ่งแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ เปนที่ประจักษ ในดานการแพทย  ด านการสาธารณสุข  
ดานกฎหมาย ดานการควบคุมโรค และดานอ่ืนที่ เปนประโยชน ดานละอยางนอยหนึ่งทาน  
เปนกรรมการ   

 เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
จากการสรรหาตามระเบียบที่ คณะกรรมการกําหนด โดยให มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ ป 
และดํารงตําแหนงไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 อธิบดีกรมควบคุมโรคเปนกรรมการและเลขานุการ และใหแตงตั้งขาราชการ 
ในสังกัดกรมควบคุมโรคจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีการแกไขเพ่ิมเติม โดยแกไขชื่อคณะกรรมการดังกลาวเปน “คณะกรรมการ

โรคติดตอแหงชาติ” และปรับปรุงองคประกอบ เสียใหม ใหมี เฉพาะหนวยงาน ท่ี เกี่ ยวของ  



 ๓๓

และกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ เพ่ือใหการนัดประชุม 
และการทําหนาที่เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน๓๑ 

 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
แกไขเพ่ิมเติมองคประกอบของคณะกรรมการโดยตําแหนง โดยเพ่ิมปลัดกระทรวง

มหาดไทย เพ่ือประโยชนในการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่จังหวัดและระหวาง
จังหวัด 
 

 
 หลักการ 
  กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และกําหนดเรื่อง 
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางในกรณีกอนครบวาระ 
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 “มาตรา ๑๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  พนจากตําแหนงเมื่อครบเวลาการดํารง
ตําแหนงในวาระแรก อาจได รับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกก็ได และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒจิะพนตําแหนง เมื่อ  

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ใหออก โดยมติเสียงขางมากของคณะกรรมการนโยบายโรคติดตอแหงชาติ 
 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
 (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 กรณีการพนจากตําแหนงตาม (๑) – (๕) ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 

ที่ไดรับการสรรหา ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และใหดํารงอยูในตําแหนงเทาที่ระยะเวลา
ของกรรมการที่พนจากตําแหนงคงเหลืออยู” 
 

                                                
๓๑โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๔, ขางตน 

มาตรา ๑๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสามป 

ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
ใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเดียวกันแทนภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่พนจากตําแหนง และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงแทน 
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน เวนแตวาระ 
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน รัฐมนตรีจะไมดําเนินการ
แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได และในการนี้ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 

 

วาระการดํารง
ตําแหนงของ

กรรมการ
ผูทรงคณุวุฒิ 



 ๓๔

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  แกไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 
และกําหนดบทบัญญัติใหครอบคลุมถึงการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง รวมทั้ง 
นําบทบัญญัติในเร่ืองการพนจากตําแหนงกอนวาระไปกําหนดแยกไวอีกมาตราหนึ่ง๓๒ 
 

 
 หลักการ 

กําหนดเหตุแหงการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนครบวาระ 

 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 “มาตรา ๑๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  พนจากตําแหนงเมื่อครบเวลาการดํารง
ตําแหนงในวาระแรก อาจได รับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกก็ได และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒจิะพนตําแหนง เมื่อ  

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ใหออก โดยมติเสียงขางมากของคณะกรรมการนโยบายโรคติดตอแหงชาติ 
 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
 (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 กรณีการพนจากตําแหนงตาม (๑) – (๕) ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 

ที่ไดรับการสรรหา ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และใหดํารงอยูในตําแหนงเทาท่ีระยะเวลา
ของกรรมการที่พนจากตําแหนงคงเหลืออยู” 
 

 
 
 

                                                
๓๒โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๔, ขางตน 

มาตรา ๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย บกพรอง

หรอืไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต

เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
 

การพนจาก
ตําแหนง 

กอนวาระ 
ของกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒิ 



 ๓๕

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แก ไขเพิ่ ม เติมโดยนําบทบัญญัติ ใน เรื่องการพนจากตําแหนงของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒกิอนครบวาระไปกําหนดแยกไวตางหากจากกรณีการพนจากตําแหนงตามวาระ๓๓ 

 

 
 หลักการ 

กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการระดับนโยบาย เชน การกําหนดนโยบาย 
ในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอแหงชาติ การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
เฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอแหงชาติ และการวางระเบียบคาตอบแทน  คาทดแทน  คาชดเชย 
คาใชจายในการดําเนินงาน 
 

                                                
๓๓โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๔, ขางตน 

 

มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติในการ 

เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐ คณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครดําเนินการ 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด และเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 

(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติ เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ใหคาํปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงาน 
ของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ 

(๕) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัด และคณะกรรมการโรคตดิตอ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน  
และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตาม (๒) 

(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการเบิกจายคาชดเชย คาทดแทน คาตอบแทน หรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปน
ในการดําเนินการเฝาระวัง การสอบสวนโรค การปองกัน หรือการควบคุม
โรคติดตอ 

(๗) แตงตั้งคณะกรรมการดานวิชาการหรือคณะอนกุรรมการ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
บัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ

โรคติดตอ
แหงชาติ 



 ๓๖

 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดนโยบายในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอแหงชาติ 
 (๒) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอ

แหงชาติตามมาตรา ๑๗ (๓)  
 (๓) ใหคําแนะนํา ปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีในการเฝาระวัง ปองกัน

ควบคุมโรคติดตอ 
 (๔) วางระเบียบคาตอบแทน คาทดแทน คาชดเชย คาใชจายในการดําเนินงาน

ปองกันควบคุมโรคติดตอโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 เมื่อคณะกรรมการนโยบายอนุมัติแผนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ

แหงชาติตาม (๒) แลวใหหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปฏิบัติใหเปนไปตามแผน
ดังกลาว 

 ในการจัดทําแผนเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอแหงชาติตาม (๒) ใหกรมควบคุมโรค
รวมกับหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมปรึกษาหารือหรือจัดทํา 
หรือจัดใหหนวยงานภาคเอกชนเสนอขอมูลหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผน
ดวยก็ได 

 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) และ (๕) กรมควบคุมโรคจะจัดใหมี 
ศูนยหรือสํานักงานขึ้นในบางจังหวัดเพ่ือปฏิบัติงานในจังหวัดน้ันๆหรือจังหวัดที่อยูใกลเคียงกัน 
ตามความจําเปน” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติเพ่ือใหการทํางาน 

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน กําหนดอํานาจในการเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎหมาย 
ลําดับรองและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงาน และการแตงตั้งคณะกรรมการดานวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ  
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี๓๔ 

 

                                                
๓๔โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๔, ขางตน 

 

มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการ 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงเปน 
องคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการท่ีมาประชุม 
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

โรคติดตอ
แหงชาติ 



 ๓๗

 
 หลักการ 

กําหนดวิธีการประชุมของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

“มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบาย ใหกรรมการ 
และเลขานุการเสนอเรื่องที่อยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายตอประธานกรรมการ  
หรือในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหเสนอความเห็นตอรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง หากรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหเสนอ
ความเห็นตอรองประธานคนที่สองโดยไมชักชา และใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
ดังกลาวเปนผูเรียกประชุมตามความรีบดวนของเร่ืองตามหลักเกณฑที่ประชุมกําหนด 

 การประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ตองมีกรรมการมาประชุมเกินกวาก่ึงหนึ่ง 
จึงเปนองคประชุม 

 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานไมมาประชุม
หรือไมอาจป ฏิบั ติหน าที่ ได  ให รองประธานกรรมการคนที่ หนึ่ งเป นประธานใน ท่ีประชุม  
หากรองประธานกรรมการคนที่หน่ึง ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธานกรรมการ   
คนที่สอง ทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม  หากรองประธานคนที่สองไมมาประชุมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้นใหถือเอาเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งยอมมี 
เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนนเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น
ไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 ในการป ฏิบั ติหน าที่ ต ามมาตรา ๑๓  คณะกรรมการนโยบายจะแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอยางหนึ่ งอยางใดหรือตามที่มอบหมาย  ทั้งนี้ ใหนําหลักการ 
การประชุมของคณะกรรมการนโยบายขางตนมาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ  
โดยอนุโลม 

 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะอนุกรรมการ 
อาจเรียกหนวยงานของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 
มารวมประชุมหรือชี้แจงหรือใหขอมูลก็ได” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  แกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดบทบัญญัติไวเฉพาะในเร่ืองของวิธีการประชุม สําหรับ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือการเรียกบุคคล 

 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 



 ๓๘

 

ใหมาชี้แจงหรือใหขอมูลไดนําไปกําหนดไวในมาตราที่เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ๓๕ 

 

 
 หลักการ 
  คณะกรรมการดานวิชาการ มีอํานาจหนาที่พิ จารณาและเสนอแนะขอมูล 
ดานวิชาการเพื่อประกอบการประกาศเขตติดโรค โรคระบาด และการประกาศยกเลิก 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เนื่องจากการปองกันและควบคุมโรคติดตอจําเปนตองอาศัยความรูในวิชาการ 

ดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ จึงเห็นควรกําหนดใหมีคณะกรรมการทําหนาท่ีเกี่ยวกับการพิจารณา 
และเสนอแนะขอมูลดานวิชาการเพ่ือประกอบการประกาศเขตติดโรค โรคระบาด และการประกาศ
ยกเลิก ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งแตงต้ังจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔)  
และกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานโรคติดตอ๓๖ 

 
 
 
 
 
 

                                                
๓๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๔, ขางตน 
๓๖เพ่ิงอาง 

มาตรา ๑๖  ใหมีคณะกรรมการดานวิชาการคณะหนึ่ง 
ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม 
มาตรา ๑๑ (๔) และใหมีกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณดานโรคติดตอ อีกจํานวนไมเกินเจ็ดคน  

คณะกรรมการดานวิชาการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคาํแนะนําแกรัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค  
(๒) ใหคาํแนะนําแกอธิบดีในการประกาศโรคระบาด  
(๓) ใหคาํแนะนําแกรัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิก

เมื่อสภาวการณของโรคตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณ ีสงบลงหรือกรณีมีเหตุ
อันสมควร 

(๔) ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
ใหนําความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกกรณี

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการดานวิชาการ
โดยอนุโลม  

 

คณะกรรมการ
ดานวิชาการ 



 ๓๙

 
 หลักการ 
  กําหนดเรื่องการประชุมของคณะกรรมการดานวิชาการและคณะอนุกรรมการ  
โดยการกําหนดใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม เพ่ือมิตองกําหนดบทบัญญัติในเร่ือง 
การประชุมของคณะกรรมการดานวิชาการและคณะอนกุรรมการไวซ้ําอีก 
 

 
 หลักการ 
  กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ  คณะกรรมการ 
ดานวิชาการ และคณะอนุกรรมการ ในการเรียกบุคคลมาใหขอเท็จจริง 

 

มาตรา ๑๗  ใหนําความในมาตรา ๑๕ มาใชบังคับแก 
การประชุมของคณะกรรมการดานวิชาการและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ดานวิชาการ 

มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหคณะกรรมการ คณะกรรมการดานวิชาการ และคณะอนุกรรมการมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสอืเรยีกใหบุคคลใด ๆ มาใหขอเท็จจริงหรือแสดง 
ความคิดเห็น หรอืใหจัดสงขอมูล หรอืเอกสารใด ๆ ที่จําเปนหรือขอคิดเห็น 
มาเพ่ือใชประกอบการพิจารณาได  

 

การเรียกบุคคล
มาใหขอเท็จจริง 

มาตรา ๑๙  ใหกรมควบคุมโรคเปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการดานวิชาการ และคณะอนุกรรมการ รับผิดชอบ
งานธุรการ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

(๑) เปนหนวยงานกลางในการดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณา
เสนอนโยบาย และวางระบบในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ 

(๒) จัดทําระบบในการเฝาระวังโรคติดตออันตราย โรคติดตอ 
ที่ตองเฝาระวัง และโรคระบาด เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอหรือโรคระบาดเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 

(๔) เปนศูนยขอมูลกลางในการประชาสัมพันธหรือเผยแพร
ขอมูลและขาวสารเก่ียวกับการเฝาระวัง การปองกัน และการควบคุม
สภาวการณของโรคติดตอและโรคระบาด 

(๕) เปนหนวยงานประสานงานในการติดตาม ประเมินผล  
และตรวจสอบการดําเนินการของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด  
และคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด 
ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ 

สํานักงาน
เลขานกุารของ
คณะกรรมการ

โรคติดตอ
แหงชาติ 



 ๔๐

 
 หลักการ 

กําหนดใหกรมควบคุมโรคเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดตอ
แหงชาติ คณะกรรมการดานวิชาการ และคณะอนุกรรมการ 
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๑๙  ใหกรมควบคุมโรคทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการและงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการนโยบายโรติดตอแหงชาติ  และเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับ 
การเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคติดตอของประเทศ  โดยมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปน้ี 

 (๑) จัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอ 
ใหมีประสิทธิภาพ 

 (๒) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ใหการสนับสนุนและชวยเหลือหนวยงานของรัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาคเอกชนใหเกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการ
เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอแหงชาติ 

 (๓) แนะนํา ใหคําปรึกษาและอบรมเก่ียวกับการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอ 
และชวยเหลือหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานภาคเอกชน 

 (๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปองกัน 
และควบคุมโรค ในแตละระดับ 

 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่
นายก รัฐมนตรี  หรือคณะกรรมการนโยบายโรคติดตอแหงชาติ มอบหมาย” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาที่ของกรมควบคุมโรคใหสอดคลองกับการทําหนาที ่

เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการคณะตาง ๆ โดยใหความสําคัญกับการทําหนาท่ีเปน 
ศูนยขอมูลกลางของประเทศในการประชาสัมพันธหรือเผยแพรขอมูลและขาวสารเก่ียวกับ 
การเฝาระวัง การปองกัน และการควบคุมสภาวการณของโรคติดตอและโรคระบาด โดยในเรื่อง 
การเฝาระวังไดปรับปรุงใหชัดเจนวากรมควบคุมโรคเปนผูวางระบบในการเฝาระวังในภาพรวม 
จากน้ันอธิบดีจะเปนผูประกาศกําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการ รวมทั้งกําหนดผูที่มีหนาที่ดําเนินการ 

(๖) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ใหการสนับสนุน 
และชวยเหลือหนวยงานของรัฐ และเอกชนใหเกิดการปฏิบัติการตามนโยบาย
และแผนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ 

(๗) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานทางดานวิชาการ 
เวชภัณฑและวัสดุอุปกรณในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม หรือวินิจฉัย เก่ียวกับ
โรคติดตอ  

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
ดานวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

 



 ๔๑

ตามระบบดังกลาว โดยจะเปนการประกาศผูมีหนาที่พรอมกับหลักเกณฑ ท่ีจะตองดําเนินการ  
และที่ประชุมเห็นวาไมควรตองมีบทกําหนดโทษ เนื่องจากเปนการดําเนินการในลักษณะภาพรวม๓๗ 
 

                                                
๓๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๙ วันจันทร ท่ี ๗ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๖ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๑๐ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๐ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
 

หมวด ๓  
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 

  
 
มาตรา ๒๐  ใหมีคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 

ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด 

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัด และนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด เปนกรรมการ   

(๓) นายกเทศมนตรี จํานวนหนึ่งคน และนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวนหนึ่งคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง เปนกรรมการ 

(๔) ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยหรือผูอํานวยการ
โรงพยาบาลทั่วไป จํานวนหนึ่งคน ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 
สองคน และสาธารณสุขอําเภอ จํานวนสองคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง 
เปนกรรมการ 

(๕) ผูดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล จํานวนหนึ่งคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง เปนกรรมการ 

ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหนวยงานของรัฐอ่ืน
นอกจาก (๔) ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งผูอํานวยการโรงพยาบาลในสังกัด
หนวยงานของรัฐน้ัน จํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการดวย 

ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเจาพนักงานควบคมุโรคติดตอซึ่งประจํา 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ จํานวนแหงละหนึ่งคน และแตงตั้ง
ผูรบัผิดชอบชองทางเขาออกประจําดาน จํานวนแหงละหนึ่งคน เปนกรรมการ
ดวย 

ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 
และใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังขาราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่ดําเนนิงานดานการปองกันควบคุมโรค จํานวนไมเกินสองคน  
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หมวด
คณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัด 
 

คณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด 



 ๔๒

 หลักการ 
กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอจังหวัดในแตละจังหวัด  

เพื่อทําหนาที่ประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่จังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน เพ่ือให
การดําเนนิการเปนไปอยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๒๐ ใหมีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอจังหวัด ประกอบดวย 
 (๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ 
 (๒) รองผูวาราชการจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนรองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่ง 
 (๓) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
 (๔) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนกรรมการ 
 (๕) ผูอํ านวยการสํ านักงานปองกันควบคุมโรค ท่ี รับผิดชอบในเขตจังหวัด 

เปนกรรมการ 
 (๖) กรรมการอื่น ๆ ประกอบดวย 
     (๖.๑) ผู แทนหนวยงานของรัฐที่ประจําอยู ใน พ้ืนที่ จังหวัดตามจํานวนที่ 

ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้ง 
     (๖.๒) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหรือเมืองพัทยาจํานวนเจ็ดคน  

ซึ่งประกอบ ดวยผูแทนเทศบาลจํานวนสองคน  และผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและหรือ 
เมืองพัทยาจํานวนหาคน 

     (๖.๓) ในกรณีที่มีคณะกรรมการประจําชองทางเขาออก ใหหัวหนาสวนราชการ
หรอืผูรับผิดชอบชองทางเขาออก เปนกรรมการ 

 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหผูวาราชการ
จังหวัดแตงต้ังขาราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ปรบัปรุงองคประกอบของคณะกรรมการ โดยที่ประชุมเห็นควรกําหนดองคประกอบ

ในสวนของแพทยและเจาหนาที่ดานสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปนการดําเนินการเก่ียวกับโรค
โดยเพ่ิมเติมผูอํานวยการโรงพยาบาลของรัฐ และผูดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล นอกจากน้ี ไดเพ่ิมเติมให เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอซึ่งประจําดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการดวย เพ่ือใหการประสานการทํางาน
ภายในพ้ืนทีเ่ปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน๓๘ 
 

การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
  แกไขเพ่ิมเติมองคประกอบของกรรมการโดยตําแหนง โดยเพิ่มปลัดจังหวัด 
เพื่อประโยชนในการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนท่ีจังหวัดและระหวางจังหวัด 

                                                
๓๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๘ วันพฤหัสบด ีท่ี ๓ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 



 ๔๓

 
 หลักการ 
  กําหนดเรื่องการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีการกําหนดบทบัญญัติในมาตรานี้เพ่ิมเติม เพ่ือกําหนดเรื่องการแตงตั้ง วาระการ

ดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการในสวนที่เปนนายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และแพทยและเจาหนาท่ีดานสาธารณสุข เพ่ือใหการแตงตั้งกรรมการดังกลาว
เปนไปอยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งเพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมเติมองคประกอบของกรรมการ 
ในสวนที่เปนแพทยและเจาหนาที่ดานสาธารณสุขในคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด๓๙ 

 

                                                
๓๙โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓๘, ขางตน  

 

มาตรา ๒๑  การแตงตั้ง วาระการดาํรงตําแหนง และการพน
จากตําแหนงของกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) และ (๕) และกรรมการตาม
มาตรา ๒๐ วรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

วาระการดํารง
ตําแหนง 

มาตรา ๒๒  ใหคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 

(๑)  ดําเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  

(๓) รายงานสถานการณโรคติดตอหรือโรคที่ยังไมทราบสาเหตุ
ที่อาจเปนโรคระบาดซ่ึงเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดตออธิบดี  

(๔) สนับสนุน สงเสริม ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบัติของ
หนวยงานที่เกี่ยวของภายในจังหวัด แลวรายงานตอคณะกรรมการ 

(๕) แตงตั้งคณะทํางานประจําชองทางเขาออกตามมาตรา ๒๓ 
ในกรณีท่ีจังหวัดนั้นมีดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ 

(๖) เรียกใหบุคคลใด ๆ มาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็น หรือใหจัดสงขอมูล หรือเอกสารใด ๆ ท่ีจําเปนหรือขอคิดเห็นมาเพื่อใช
ประกอบการพิจารณา 

(๗) ดําเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดตอตามที่
คณะกรรมการหรือผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว 
ในพระราชบัญญัตินี้ 

 

อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัด 



 ๔๔

 หลักการ 
  กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเพ่ือปฏิบัติการในการ 
เฝาระวัง ปองกัน และควบคมุโรคติดตอ 
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอจังหวัดมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหคําแนะนําแกผูวาราชการจังหวัด  ประกาศโรคระบาดรวมถึงประกาศยกเลิก

เมื่อภาวการณโรคนั้นสงบลง ในเขตพ้ืนที่ของตน 
 (๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคติดตอจังหวัดเสนอตอ 

ผูวาราชการจังหวัดเพ่ืออนุมัติ 
 (๓) อํานวยการ ประสาน สนับสนุน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ 

ของหนวยงานที่เก่ียวของ 
 (๔) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น” 
 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมโดยตัดอํานาจในเร่ืองการใหคําแนะนําแกผูวาราชการจังหวัดในการ

ประกาศโรคระบาดออก เพื่อใหสอดคลองกับกรณีการตัดอํานาจของผูวาราชการจังหวัดในการประกาศ
โรคระบาดออก และกําหนดอํานาจอื่น ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการปองกัน 
และควบคุมโรคติดตอ๔๐ 
 

                                                
๔๐โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓๘, ขางตน 

 

มาตรา ๒๓  คณะทํางานประจําชองทางเขาออก ประกอบดวย 
(๑) เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรบัผิดชอบ 

ชองทางเขาออกนั้น เปนประธานคณะทํางาน   
(๒) ผูแทนกรมปศุสัตว ผูแทนกรมวิชาการเกษตร ผูแทน 

กรมศลุกากร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผูแทนสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในชองทางเขาออกนั้น เปนคณะทํางาน 

(๓) ผูอํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหนวยงานของรัฐที่ดูแล
รับผิดชอบชองทางเขาออกนั้น เปนคณะทํางาน 

(๔) เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอซึ่งประจําดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศจํานวนหนึ่งคน เปนคณะทาํงานและเลขานุการ 

ในกรณีท่ีชองทางเขาออกใดมีผูแทนจากหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติหนาที่ในชองทางเขาออกนอยกวาหนวยงานตามที่กําหนดไวใน (๒)  
ในการนี้ ใหคณะทํางานประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานเทาที่มีอยู 

ในกรณีท่ีชองทางเขาออกใดมีผูแทนจากหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติหนาที่ในชองทางเขาออกมากกวาหนวยงานตามท่ีกําหนดไวใน (๒)  

คณะทํางาน
ประจํา 

ชองทางเขาออก 



 ๔๕

 
 หลักการ 

กําหนดใหมีคณะทํางานประจําชองทางเขาออกในจังหวัดที่มีชองทางเขาออก
ระหวางประเทศ โดยคณะทํางานประจําชองทางเขาออกดังกลาวเปนการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด และมีเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผู รับผิดชอบชองทางเขาออกนั้น 
เปนประธาน เพ่ือทําหนาท่ีประสานขอมูลและการทํางานในการปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่ดําเนินการภายในชองทางเขาออกระหวางประเทศนั้น ๆ 

อยูแลว เพื่อใหการปองกันและควบคุมโรคติดตอเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ และเปนการพัฒนา
สมรรถนะของหนวยงานที่เกี่ยวของในชองทางเขาออกระหวางประเทศในการเฝาระวังโรคติดตอ  
ซึ่งการดาํเนินการดังกลาวสอดคลองกับกฎอนามัยระหวางประเทศ๔๑ 

 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

“มาตรา ๓๓  ใหมีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอประจําชองทางเขาออก
ระหวางประเทศ ประกอบดวย 

 หัวหนาสวนราชการผูรับผิดชอบชองทางเขาออกระหวางประเทศน้ัน ๆ หรือผูที่
ดูแลหลักของชองทางเขาออกประเทศน้ัน  เปนประธาน  

 ผูแทนหนวยงานที่รับผิดชอบตามหนาที่ของตนเองในชองทางเขาออกระหวาง
ประเทศน้ัน ๆ  ตามท่ีหัวหนาสวนราชการผูรับผิดชอบชองทางเขาออกระหวางประเทศกําหนด 
หรอืมอบหมาย เปนกรรมการ 

 เจ าพ นักงานสาธารณ สุ ขประจําด านควบคุม โรคติดต อระหวางป ระเทศ  
เปนกรรมการและเลขานุการ” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมองคประกอบของคณะทํางานใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการกําหนดให

ผู อํานวยการโรงพยาบาลในสั งกัดหน วยงานของรัฐที่ ดูแลรับผิดชอบชองทางเขาออกนั้ น 
เปนคณะทํางานดวย เพ่ือประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอในพ้ืนที่ นอกจากนี้ 
การกําหนดบทบัญญัติในวรรคสองและวรรคสามเพื่อใหการแตงต้ังคณะทํางานเกิดความยืดหยุน 
และมีความสอดคลองกับหนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติงานในชองทางเขาออกนั้น ๆ เนื่องจาก 
ชองทางเขาออกแตละพื้นที่มีลักษณะท่ีแตกตางกัน๔๒ 
 

                                                
๔๑Annex 1 A6, B Article 5 แหง International Health Regulations 2005 
๔๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๔ วันจันทร ท่ี ๒ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งที่ ๑๙ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๗ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๒๐ วันจันทร ที่ ๓๑ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดเพ่ิมเติมจากจํานวนที่มีอยูเดิม 



 ๔๖

 
 หลักการ 

กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะทํางานประจําชองทางเขาออก เพ่ือทําหนาท่ีประสาน
ขอมูลและการทํางานในการปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศระหวางหนวยงานตาง ๆ  
ที่มีหนาที่ดําเนินการภายในชองทางเขาออกระหวางประเทศนั้น ๆ  อยูแลว เพื่อใหการปองกัน 
และควบคุมโรคติดตอเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับกฎอนามัยระหวางประเทศ๔๓  
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๓๔  คณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอประจําชองทางเขาออก 

มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้ 
 (๑) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

ในพ้ืนที่รบัผิดชอบของตนเอง 
 (๒) ประสาน สนับสนุนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง 
 (๓) ออกระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ประจําชองทางเขาออกในเขตรับผิดชอบ 

ของตนเองเทาที่จําเปน ทั้งนี้ตองไมขัดกับประกาศ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกลาง
กําหนด 

 (๔) เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอประจําชองทาง 
เขาออกมอบหมาย” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพิ่มเติมอํานาจเก่ียวกับการจัดทําแผนการติดตอสื่อสารกับหนวยงานที่เก่ียวของกับ

การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เพ่ือเตรียมการรับสถานการณโรคติดตอ
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหการติดตอสื่อสารขอมูลการทํางานระหวางเจาหนาที่ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ

                                                
๔๓โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๐, ขางตน 

มาตรา ๒๔  ใหคณะทํางานประจําชองทางเขาออกมีอํานาจ
หนาที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน ควบคมุโรคติดตอ
ระหวางประเทศและแผนเตรียมพรอมรับมือสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข 

(๒) ประสาน สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนในขอ (๑) 

(๓) จัดทําแผนการติดตอสื่อสารกับหนวยงานที่เก่ียวของกับ
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  

 
(๔) ดําเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการเฝาระวัง ปองกัน  

และควบคุมโรคติดตอตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
มอบหมาย 

อํานาจหนาที่
ของคณะทํางาน

ประจํา 
ชองทางเขาออก 



 ๔๗

ภายในชองทางเขาออกนั้น ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมจํากัดเครื่องมือหรือวิธีการในการ
สื่อสาร และการดําเนินการข้ึนอยูกับความพรอมของแตละพ้ืนท่ี  ท้ังนี้ เพื่อใหสอดคลองกับกฎอนามัย
ระหวางประเทศ๔๔  

 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
มีการแกไขถอยคําใน (๒) เล็กนอย โดยแกไข “การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและแผนเตรียมพรอมรับมือสถานการณฉุกเฉิน
ดานสาธารณสขุ” เปน “การดําเนินการตามแผนในขอ (๑)” 
 

 
 หลักการ 
  กําหนดเรื่องการประชุมของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และการประชุม 
ของคณะทํางานประจําชองทางเขาออก โดยการกําหนดใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๕ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม เพ่ือมิตองกําหนดบทบัญญัติในเร่ืองการประชุมของคณะกรรมการและคณะทํางาน
ดังกลาวไวซ้ําอีก 

 

                                                
๔๔Annex 6 (F) แหง International Health Regulations 2005 
  บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๕ วันพฤหัสบดี ท่ี ๕ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๒๑ วันพฤหัสบดี ท่ี ๓ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

มาตรา ๒๕  ใหนําความในมาตรา ๑๕ มาใชบังคับแก 
การประชุมของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดและคณะทํางานประจํา 
ชองทางเขาออกโดยอนุโลม 

 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัด
และคณะทํางาน

ประจํา 
ชองทางเขาออก 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร 

  
 

มาตรา ๒๖  ใหมีคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย 

(๑) ผูวาราชการกรงุเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ผูแทนกรมควบคุมโรค ผูแทนกรมประชาสัมพันธ ผูแทนกรมปศสุัตว  
ผูแทนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร 
และผูอํานวยการโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  

หมวดคณะกรรมการ
โรคติดตอ

กรุงเทพมหานคร 
 

คณะกรรมการ
โรคติดตอ

กรุงเทพมหานคร 



 ๔๘

 
 หลักการ 
  กําหนดใหมี “คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร” เพ่ือทําหนาท่ีประสาน 
การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูแทนสวนราชการ ผูแทนองคกรเอกชน
ดานการสาธารณสุข และผูแทนชุมชน โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ 
เพื่ อใหการดําเนินการในการเฝาระวัง ปองกัน  และควบคุมโรคติดตอ เปนไปอยางรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 “มาตรา ๒๓  ใหมีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย 

 (๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ 
 (๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ 
 (๓) กรรมการอื่น ๆ ประกอบดวย 

(๓.๑) ผูแทนสวนราชการ หรือหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามจํานวน
ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เห็นสมควรแตงตั้ง 

(๓.๒) ผูแทนกรมควบคุมโรค 

เปนกรรมการ 
  (๓) ผูอํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
จํานวนหนึ่งคน ผูอํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จํานวนหนึ่งคน และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร จํานวนหน่ึงคน ซึ่งผูวาราชการกรงุเทพมหานครแตงต้ัง  
เปนกรรมการ 

(๔) ผูอํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหนวยงานของรัฐ
นอกจาก (๓) ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ัง จํานวนไมเกินหาคน  
เปนกรรมการ 
  (๕) ผูดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง 
จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 

(๖) เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอซึ่งประจําดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนแหงละหนึ่งคน  
และแตงตั้งผูรับผิดชอบชองทางเขาออกประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศนั้น ๆ จํานวนแหงละหนึ่งคน เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเปนกรรมการ
และเลขานุการ และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการในสังกัด
สํานักอนามัยกรงุเทพมหานครที่ดํารงตําแหนงในระดับไมต่ํากวาผูอํานวยการ
กอง จํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 



 ๔๙

(๓.๓) ผูแทนองคกรเอกชนดานการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร  
ตามจํานวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เห็นสมควรแตงตั้ง 

(๓.๔) ผูแทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามจํานวนท่ีผูวาราชการ
กรงุเทพมหานคร เห็นสมควรแตงตั้ง 

 (๔) ผูอํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการและเลขานุการ  
โดยใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แตงตั้งขาราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
ไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ปรบัปรุงองคประกอบของคณะกรรมการ โดยที่ประชุมเห็นควรกําหนดองคประกอบ

ในสวนของแพทยและเจาหนาที่ดานสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปนการดําเนินการเก่ียวกับโรค
โดยเพ่ิมเติมผูอํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลของรัฐ  
และผูดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล นอกจากนี้  ไดเพ่ิมเติมให 
เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอซึ่งประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศในเขตกรงุเทพมหานคร 
เปนกรรมการดวย เพ่ือใหการประสานการทํางานภายในพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน๔๕ 

 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการ โดยกําหนดผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยเพ่ิมเติม เพื่อประโยชนในการประสานงานระหวางกรุงเทพมหานครกับกระทรวงมหาดไทย 
และระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอ่ืน 

 

 
 หลักการ 

กําหนดเรื่องการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง  
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีการกําหนดบทบัญญัติในมาตรานี้เพ่ิมเติมข้ึนเพ่ือกําหนดเรื่องการแตงตั้ง วาระการ

ดํารงตําแหนง  และการพนจากตํ าแหน งของกรรมการในสวนที่ เป นแพทยและเจาหน าที ่
ดานสาธารณสุข เน่ืองจากท่ีประชุมได กําหนดองคประกอบของกรรมการดังกลาวเพิ่มเติม 
ในคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ เพ่ือใหการแตงตั้งกรรมการดังกลาวเปนไป 
อยางทั่วถึงและเปนธรรม๔๖ 

                                                
๔๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓๘, ขางตน 
๔๖เพ่ิงอาง 

 

มาตรา ๒๗  การแตงตั้ง วาระการดาํรงตําแหนง และการพน
จากตําแหนงของกรรมการตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

วาระการดํารง
ตําแหนง 



 ๕๐

 
 หลักการ 
  กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติการ 
ในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ 
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 “มาตรา ๒๔  ใหคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหคําแนะนําแกผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศโรคระบาด รวมถึง
ประกาศยกเลิก เมื่อภาวการณโรคนั้นสงบลงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคติดตอเสนอตอผูวาราชการ
กรงุเทพมหานคร เพ่ืออนุมัติ 

 (๓) อํานวยการ  ประสาน  สนับสนุน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ 
ของหนวยงานที่เก่ียวของ 

 (๔) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย 

 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น” 
 

 

มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร 
มีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี ้

(๑) ดําเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตออันตราย โรคตดิตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

(๓) รายงานสถานการณโรคติดตอหรือโรคที่ยังไมทราบสาเหตุ
ที่อาจเปนโรคระบาดซ่ึงเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตออธิบดี 

(๔) สนับสนุน สงเสริม ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบัติของ
หนวยงานที่เกี่ยวของภายในกรุงเทพมหานคร แลวรายงานตอคณะกรรมการ 

(๕) แตงตั้งคณะทํางานประจําชองทางเขาออกตามมาตรา ๒๓   
(๖) เรียกใหบุคคลใด ๆ มาใหขอเท็จจริงหรือแสดง 

ความคิดเห็น หรอืใหจัดสงขอมูล หรอืเอกสารใด ๆ ที่จําเปนหรือขอคิดเห็น 
มาเพ่ือใชประกอบการพิจารณา 

(๗) ดําเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดตอตามที่
คณะกรรมการหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้ 

 

อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ

โรคติดตอ
กรุงเทพมหานคร 



 ๕๑

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพิ่มเติมโดยตัดอํานาจในเร่ืองการใหคําแนะนําแกผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ในการประกาศโรคระบาดออก เพื่ อให สอดคลองกับกรณี การตั ดอํานาจของผู ว าราชการ
กรุงเทพมหานครในการประกาศโรคระบาดออก และกําหนดอํานาจอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพ่ือใหสอดคลอง
กับการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคติดตอ๔๗ 
 

 
 หลักการ 
  กําหนด เรื่อ งการประชุมของคณ ะกรรมการโรคติ ดตอกรุ ง เทพมหานคร  
และการประชุมของคณะทาํงานประจําชองทางเขาออก โดยการกําหนดใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๕ 
มาใช บังคับโดยอนุ โลม เพ่ือมิตองกําหนดบทบัญญัติ ในเร่ืองการประชุมของคณะกรรมการ 
และคณะทาํงานดังกลาวไวซ้ําอีก 

 

 
 หลักการ 

กําหนดใหมีคณะทํางานประจําชองทางเขาออกที่คณะกรรมการโรคติดตอ
กรุงเทพมหานครแตงตั้ง เพ่ือทําหนาที่ประสานขอมูลและการทํางานในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่ดําเนินการภายในชองทางเขาออก
ระหวางประเทศนั้น ๆ อยูแลว เพื่อใหการปองกันและควบคุมโรคติดตอเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 
และเปนการการพัฒนาสมรรถนะของหนวยงานที่เกี่ยวของในชองทางเขาออกระหวางประเทศในการ
เฝาระวังโรคติดตอ โดยมีเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผู รับผิดชอบชองทางเขาออกนั้น 
เปนประธาน ซึ่ งการดําเนินการดังกล าวสอดคลองกับกฎอนามัยระหวางประเทศ๔๘  ท้ังน้ี  

                                                
๔๗โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓๘, ขางตน 
๔๘Annex 1 A6, B Article 5 แหง International Health Regulations 2005 
 

มาตรา ๒๙  ใหนําความในมาตรา ๑๕ มาใชบังคับแก 
การประชุมของคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครและคณะทํางาน
ประจําชองทางเขาออกโดยอนุโลม 

 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

โรคติดตอ
กรุงเทพมหานคร
และคณะทํางาน

ประจําชอง
ทางเขาออก 

มาตรา ๓๐  ใหนําความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔   
มาใชบังคับแกองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะทํางานประจํา 
ชองทางเขาออกท่ีคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครแตงตั้งโดยอนุโลม 

 

องคประกอบและ
อํานาจหนาที่

ของคณะทํางาน
ประจํา 

ชองทางเขาออก 



 ๕๒

การกําหนดใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม เพื่อมิตองกําหนด
บทบัญญัติในเร่ืองการประชุมของคณะกรรมการและคณะทาํงานดังกลาวไวซ้ําอีก 
 

 
 หลักการ 

กําหนดมาตรการในการเฝาระวังโรคติดตอหรือโรคระบาด เพ่ือกําหนดผูมีหนาที่
ดําเนินการใหชัดเจน  
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๒๖  ใหกรมควบคุมโรค จัดการระบบการเฝาระวังโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง

ของประเทศ โดยดําเนินการเองหรือกําหนดใหมีผู อ่ืนดําเนินการรวม ดวยการออกประกาศ 
กรมควบคุมโรคตามคําแนะนําของคณะกรรมการสวนกลาง  

 ใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนหนวยงานกลางในการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยและสาธารณสุข โดยประสานงานกับกรมควบคุมโรค 

 การกําหนดใหรายงาน ผูรายงานอาจเปนบุคคล หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือเอกชน  ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศกรมควบคุมโรค  

หมวด ๕ 
การเฝาระวังโรคติดตอ 

  
 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่มีโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตอง 

เฝาระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น ใหบุคคลดังตอไปนี้แจงตอเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอ 

(๑) เจาบานหรือผูควบคุมดูแลบาน หรอืแพทยผูทําการ
รักษาพยาบาล ในกรณทีี่พบผูท่ีเปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอ
ดังกลาวเกิดข้ึนในบาน 

(๒) ผูรบัผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีท่ีพบผูที่เปน 
หรอืมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอดงักลาวเกิดข้ึนในสถานพยาบาล  

(๓) ผูทําการชันสูตรหรือผูรับผิดชอบในสถานที่ท่ีไดมีการ
ชันสูตร ในกรณีท่ีไดมีการชันสูตรทางการแพทยหรือทางการสัตวแพทย 
ตรวจพบวาอาจมีเชื้ออันเปนเหตุของโรคติดตอดังกลาว  

(๔) เจาของ หรือผูควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่ 
อ่ืนใด ในกรณีท่ีพบผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอดังกลาว
เกิดขึ้นในสถานท่ีนั้น  

หลักเกณฑ และวิธีการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี
รัฐมนตรปีระกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

 

หมวดการเฝา
ระวังโรคติดตอ 

 
 

มาตรการในการ
เฝาระวัง 



 ๕๓

 ระบบเฝาระวังใหมีการรายงาน เก็บ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ
เพื่อวัตถุประสงคดานการปองกันควบคุมโรคติดตอและเผยแพรขอมูลนั้นใหผูเกี่ยวของ เพ่ือประเมิน
และดําเนินมาตรการดานการปองกันควบคุมโรคตาง ๆ ตามความจําเปน” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพิ่มเติมโดยนําบทบัญญัติเดิมที่กําหนดใหกรมควบคุมโรคเปนผูวางระบบ 

ในการเฝาระวังในภาพรวมไปกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของกรมควบคุมโรคในมาตรา ๑๙  
และเพิ่มเติมบทบัญญัติ ท่ีกําหนดหนาที่ บุคคลและเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในการแจง 
หรือรายงานขอมูลในกรณีที่มีโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 
สําหรับกรณีของสถานที่อื่นใดที่กําหนดใน (๔) จะหมายความรวมถึงวัดหรือศาสนสถานอื่นดวย๔๙ 

 

 
 หลักการ 

กําหนดหนาที่ของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในการรายงานขอมูลเกี่ยวกับโรค 
ที่ไดรับแจงเพ่ือใหมีการดําเนินการในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไดทันตอสถานการณ  
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
        “มาตรา ๒๗  เมื่อหนวยงานที่เก่ียวของไดรับแจงขอมูลมีหลักฐานหรือขอสงสัยวา

ภายในพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบมีโรคติดตออันตราย โรคระบาด หรือเหตุการณดานสาธารณสุขที่คาดไมถึง
หรือผิดปกติ เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม และอาจมีการแพรกระจายไปยังพื้นท่ีอื่นหรือมีผลกระทบ 
ตอพ้ืนท่ีอ่ืน ใหหนวยงานและหรือองคกรท่ีรับขอมูล รายงานขอมูลขาวสารนั้นใหหนวยงานและหรือ
องคกรที่ตนสังกัด และคณะกรรมการสวนกลางดวย   
   ในการใหขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หนวยงานหรือองคกรที่ไดรับขอมูลขาวสาร 
จะตองแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในสวนของตนกับพื้นที่อื่น เพ่ือประโยชนในประเมินสถานการณ 
และความรวมมอืในการปองกันควบคุมโรคระหวางพ้ืนที่    
   ในภาวะฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนในการปองกันโรคติดตอ โรคระบาดหรือโรคที่ยัง
ไมสามารถระบุอาการสําคัญของการเกิดโรคได ใหอธิบดี ผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร มีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งไดกอน แลวจึงนําประกาศหรือคําสั่งนั้นแจงให
คณะกรรมการสวนกลาง คณะกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการกรุงเทพหานครทราบ” 

                                                
๔๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

มาตรา ๓๒  เมื่อเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอไดรับแจง 
ตามมาตรา ๓๑ วามีเหตุสงสัย มีขอมูล หรือหลักฐานวามีโรคติดตออันตราย 
โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาด ใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 
แจงคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดหรอืคณะกรรมการโรคติดตอ
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี และรายงานขอมูลนั้นใหกรมควบคุมโรค 
ทราบโดยเร็ว 

 

หนาท่ีของ 
เจาพนักงาน

ควบคุม
โรคติดตอ
เกี่ยวกับ 

การรายงาน 



 ๕๔

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมใหการรายงานเกี่ยวกับโรคติดตอเปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน

ควบคุมโรคติดตอ โดยเมื่อเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอไดรับแจงแลวตองดําเนินการแจงไปยัง
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี  
และใหรายงานขอมูลดังกลาวไปยังกรมควบคุมโรคโดยเร็ว เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
และคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครเปนผูควบคุมดูแลเกี่ยวกับโรคติดตอในจังหวัดอยูแลว 
เพื่อใหการทํางานและการประสานขอมูลรวดเร็วและเปนไปในแนวทางเดียวกัน๕๐ 

 

 
 หลักการ 

กําหนดอํานาจหนาที่ของกรมควบคุมโรคในเร่ืองการประสานงานกับองคการอนามัยโลก 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับกฎอนามยัระหวางประเทศ  
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพิ่มเติมบทบัญญัติท่ีกําหนดอํานาจหนาที่กรมควบคุมโรคในเร่ืองการประสานงาน

กับองคการอนามัยโลกเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง  
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นในตางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับกฎอนามัยระหวางประเทศและเปนไปตาม
ความประสงคของกรมควบคุมโรค๕๑ 

 

                                                
๕๐โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๔๙, ขางตน 
๕๑เพ่ิงอาง 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีโรคติดตอ
อันตราย โรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้นในตางประเทศ  
ใหกรมควบคุมโรคประสานงานไปยังองคการอนามัยโลกเพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับ 
โรคดังกลาว 

 

การประสานงาน
กับองคการ
อนามัยโลก 

หมวด ๖ 
การปองกันและควบคมุโรคติดตอ 

  
 
มาตรา ๓๔  เม่ือเกิดโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด 

หรอืมีเหตุสงสัยวาไดเกิดโรคติดตออันตรายหรอืโรคระบาดในเขตพ้ืนที่ใด  
ใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่นั้นมีอํานาจท่ีจะดําเนินการเอง 
หรอืออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูใดดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหผูที่เปนหรอืมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตราย
หรอืโรคระบาด หรือผูที่เปนผูสัมผัสโรคหรือเปนพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา 
หรอืรับการชันสูตรทางการแพทย และเพ่ือความปลอดภัยอาจดําเนนิการ 

หมวดการปองกัน
และควบคุม

โรคติดตอ 
 

อํานาจหนาที่
ของเจาพนักงาน

ควบคุม
โรคติดตอ 

ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 



 ๕๕

โดยการแยกกัก กักกัน หรอืคุมไวสังเกต ณ สถานที่ ซึ่งเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอกําหนดจนกวาจะไดรับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทยวา 
พนระยะติดตอของโรคหรอืสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย  ทั้งนี้ หากเปนสัตว 
ใหเจาของหรือผูครอบครองสัตวเปนผูนําสัตวมารับการตรวจหรือรักษา  
หรอืรับการชันสูตรทางการแพทย 

(๒) ใหผูที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคไดรับการสรางเสริม 
ภูมิคุมกันโรค ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอกําหนด 
เพือ่มิใหโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดแพรออกไป  ทั้งนี้ หากเปนสัตว 
ใหเจาของหรือผูครอบครองสัตวเปนผูนําสัตวมารับการปองกันโรค 

(๓) ใหนําศพหรือซากสัตวซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาตาย
ดวยโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดไปรับการตรวจ หรือจัดการทางการแพทย 
หรอืจัดการดวยประการอ่ืนใด เพ่ือปองกันการแพรของโรค 

(๔) ใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูพักอาศยัในบาน โรงเรือน 
สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดเกิดข้ึน กําจัด 
ความติดโรคหรือทําลายสิ่งใด ๆ ท่ีมีเชื้อโรคติดตอหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา 
มีเชื้อโรคติดตอ หรือแกไขปรับปรุงการสุขาภิบาลใหถูกสุขลักษณะ เพ่ือการ
ควบคุมและปองกันการแพรของโรค  ทั้งน้ี ผูที่ไดรับคําสั่งตองดําเนินการ 
ตามคําสั่งดังกลาวจนกวาเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอจะมีคําสั่งยกเลิก 

(๕) ใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูพักอาศยัในบาน โรงเรือน 
สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดเกิดข้ึน ดําเนินการ
เพื่อการปองกันการแพรของโรคดวยการกําจัดสัตว แมลง หรือตัวออนของแมลง
ที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคติดตออันตรายหรอืโรคระบาด 

(๖) หามผูใดกระทําการหรือดําเนินการใด ๆ ซึ่งอาจกอใหเกิด
สภาวะที่ไมถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเปนเหตุใหโรคติดตออันตรายหรอืโรคระบาด
แพรออกไป 

(๗) หามผูใดเขาไปหรือออกจากที่เอกเทศ เวนแตไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานควบคมุโรคติดตอ 

(๘) เขาไปในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัย
วามีโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดเกิดข้ึนเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
มิใหมีการแพรของโรค 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
ตองทําการสอบสวนโรค และหากพบวามีโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด
เกิดขึ้นในเขตพ้ืนท่ีใด ใหเจาพนกังานควบคุมโรคติดตอแจงตอคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดตอกรงุเทพมหานคร แลวแตกรณี 
และรายงานขอมูลนั้นใหกรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการ 
หรอืออกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง และการสอบสวนโรคตามวรรคสอง ใหเปนไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



 ๕๖

 หลักการ 
  กําหนดอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในการดําเนินการในพื้นที่
รับผิดชอบของตน ในกรณี ท่ีมีโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในพ้ืนที่ หรือในกรณี ท่ี 
มีเหตุสงสัยวาไดเกิดโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดในพื้นที่  เพื่อใหการปองกันและควบคุม
โรคติดตอเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและหยุดการแพรของโรคไปยังพื้นที่ใกลเคียง 
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๓๑  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาหนาท่ี ท่ีมี อํานาจหนาที่ 

ตามกฎหมายอื่น และไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรใีหทําหนาที่เจาพนักงานสาธารณสุข ไดรับการแจง 
หรือรับทราบวา ไดเกิดหรือมีเหตุสงสัยวาไดเกิดโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดอยางใดอยางหนึ่ง
เกิดข้ึนในสถานท่ีหรือพาหนะใด ๆ ในเขตพ้ืนที่ ท่ีตนรับผิดชอบ ใหออกประกาศหรือคําสั่ ง 
ตามหลัก เกณฑ ท่ีคณะกรรมการสวนกลางหรือคณะ กรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการ
กรงุเทพมหานครกําหนด แลวแตกรณ ีและใหมีอํานาจที่จะดําเนินการไดเอง ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหคนห รือสัตวซึ่ งปวยหรือมี เหตุสงสัยวาปวยเปน โรคติดตออันตราย 
หรือโรคระบาดเปนผูสัมผัสโรค หรือเปนพาหะของโรคมารับการตรวจ การชันสูตรทางแพทย  
หรือการรักษา หรือ แยกกัก หรือกักกัน หรือคุมไวสังเกต ณ สถานท่ีซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข
กําหนดจนกวาจะไดรับการตรวจและการชันสูตรทางแพทยวาพนระยะติดตอของโรคหรือสิ้นสุด 
เหตุอันควรสงสัย      

 (๒) ใหคนหรือสัตว ไดรับการปฏิบัติกิจการใด ๆ หรือไดรับการปองกันโรค ตามวัน 
เวลา และสถานที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด เพื่อมิใหโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด
แพรหลายออกไป 

 (๓) ใหนําศพหรือซากสัตวซึ่งปรากฏหรือมีเหตุสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตราย
หรือโรคระบาดไปรับการตรวจ หรือจัดการทางการแพทย หรือจัดการแกศพหรือซากสัตวนั้นดวย
ประการอ่ืนใด เพื่อปองกันการแพรหลายของโรค 

 (๔) ดําเนินการเองหรือใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่ สิ่งสาธารณะ
อ่ืนใดหรือพาหนะใดที่ โรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดได เกิดขึ้นจัดการกําจัดความติดโรค 
หรือทําลาย หรือแกไข ปรับปรุงการสุขาภิบาล หรือร้ือถอนสิ่งที่ไมถูกสุขลักษณะหรือจัดใหมีขึ้นใหม 
ใหถูกสุขลักษณะ ในสิ่งใด ๆ หรือสัตวที่มีเหตุเชื่อไดวาเปนสิ่งติดโรค จนกวาเจาพนักงานสาธารณสุข
จะเห็นวาปราศจากความติดโรคและไดถอนคําสั่ งนั้นแลว ทั้ งนี้ ให เปนไปตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสวนกลาง  หรือคณะกรรมการจังหวัด หรือเจาพนักงานสาธารณสุข แลวแตกรณี  

 (๕) ดําเนินการเองหรือใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่ สิ่งสาธารณะ
อ่ืนใดหรือพาหนะใดที่โรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดไดเกิดข้ึน ปฏิบัติการเพ่ือปองกัน กําจัดสัตว
หรอืแมลง หรือตัวออนของแมลงที่เปนเหตุใหเกิดโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด 

 (๖) ดําเนินการเองหรือใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่ สิ่งสาธารณะ
อ่ืนใดหรือพาหนะใดที่โรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดไดเกิดข้ึน ปฏิบัติการหรือกระทําอื่นใด 
เพื่อปองกันการแพรหลายของโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
สวนกลาง หรอืคณะกรรมการจังหวัด หรือเจาพนักงานสาธารณสุข แลวแตกรณี 



 ๕๗

 (๗) หามกระทําการใด ๆ อันนาจะเปนเหตุใหเกิดภาวะไมถูกสุขลักษณะ อันอาจจะ
เปนเหตุใหโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด 

 (๘) หามผูใดเขาไปในหรือออกจากเขตติดโรค หรือที่เอกเทศ เวนแตไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๙) ปดตลาด โรงมหรสพ สถานศึกษา สถานที่ประกอบหรือจําหนายอาหาร 
สถานที่ผลิตหรือจําหนายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน หรือสถานท่ีอื่นใดไวชั่วคราวตามที่
เห็นสมควรเพ่ือปองกันการแพรหลายของโรค 

 (๑๐) หามคนซึ่งปวยหรอืมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคติดตออันตราย ประกอบอาชีพ
ใด ๆ หรือเขาไปในสถานศึกษา สถานท่ีชุมนุมชน หรือสถานที่ อ่ืนใด เวนแตไดรับอนุญาตจาก 
เจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๑๑) เขาไปในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใด ที่ เกิดหรือมีเหตุสงสัยวา 
เกิดโรคได โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา แตตองกระทําในภาวะอันสมควร 

 (๑๒) สอบสวนโรคบุคคลซึ่งเปนหรือมีเหตุสงสัยวาเปนผูสัมผัสโรคหรือพาหะ  
 การออกประกาศหรือคําสั่ง ใหจัดทําเปนหนังสือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

สวนกลาง หรือคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร กําหนด แลวแตกรณ ี 
ในกรณีเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาหนาที่ที่มีอํานาจตามกฎหมายอื่นและไดรับการแตงตั้ง 
จากรัฐมนตรีใหทําหนาที่เจาพนักงานสาธารณสุข ไมไดดําเนินการเอง และมีคําสั่งใหบุคคลตาม (๔) 
(๕) และ (๖) ดําเนินการ แตบุคคลดังกลาวไมดําเนินการ ให เจาพนักงานสาธารณสุขจัดให มี
ผูดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งน้ัน และใหบุคคลตาม (๔) (๕) และ (๖) เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
สําหรับการนั้น ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสวนกลาง” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รางที่หนวยงานเสนอมีการกําหนดเรื่องการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

เปน ๒ หมวด ไดแก หมวดการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ซึ่งเปนการดําเนินการเก่ียวกับ 
การปองกันและควบคุมโรคติดตอในพ้ืนที่ภายในประเทศ และหมวดการปองกันควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรคติดตอที่อาจแพรมาจาก
ตางประเทศ โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่และบุคคลที่เก่ียวของไว ซึ่งที่ประชุมเห็นควร 
รวมการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคติดตอทั้งหมดไวในหมวดเดียวกัน สําหรับ 
การพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ ท่ีประชุมเห็นควรนําบทบัญญัติที่เปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลที่สําคัญ เชน การปดสถานที่ตาง ๆ การหามบุคคลที่สงสัยวาเปนโรคเขาไปในสถานที่ชุมชน 
หรือการสั่งใหบุคคลท่ีเปนโรคหยุดประกอบอาชีพ ไปกําหนดเปนมาตรา ๓๕ โดยใหการดําเนินการ
ดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ
ในจังหวัดนั้น รวมทั้งไดแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ ใหกระชับและชัดเจนย่ิงขึ้น นอกจากนี้  
ที่ประชุมมีขอสังเกตเกี่ยวกับความสอดคลองของรางพระราชบัญญัตินี้กับบทบัญญัติในมาตรา ๕๑ 
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิ
ไดรับการปองกันและขจัด โรคติดตออันตรายจาก รัฐอยางเหมาะสมโดยไม เสี ยค าใช จาย 



 ๕๘

และทันตอเหตุการณ โดยท่ีประชุมเห็นวา กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาดําเนินการและกําหนด
หลักเกณฑตาง ๆ ตามรางพระราชบัญญัตินี้ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญดวย๕๒ 
 

 
 หลักการ 

กําหนดอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
เกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคติดตอในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนเพ่ือเปนการปองกันการแพร
ของโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด  
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ที่ประชุมเห็นควรกําหนดใหมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคติดตอที่มีลักษณะ

เปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่สําคัญ เชน การปดสถานที่ตาง ๆ การหามบุคคลที่สงสัยวา
เปนโรคเขาไปในสถานที่ชุมชน หรือการสั่งใหบุคคลที่เปนโรคหยุดประกอบอาชีพ เปนอํานาจหนาที่ของ
ผูวาราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอในจังหวัดนั้น และกําหนด
กรอบการดําเนินการใหชัดเจนวาตองเปนการดําเนินการในกรณีที่เปนเหตุจําเปนเรงดวน รวมทั้ง
กําหนดใหสามารถดําเนินการทั้งในกรณีที่เปนโรคติดตออันตรายและโรคระบาด๕๓ 
 
 

                                                
๕๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๒๓ วันจันทร ที่ ๒๘ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (เรื่องเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

๕๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๑๑ วันจันทร ท่ี ๑๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
 

มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนเพ่ือเปนการปองกัน
การแพรของโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด ใหผูวาราชการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ 
ในพ้ืนท่ีความรบัผิดชอบของตน ดังตอไปนี้ 

(๑) สั่งปดตลาด สถานที่ประกอบหรือจําหนายอาหาร สถานท่ี
ผลิตหรือจําหนายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนมุชน โรงมหรสพ สถานศึกษา 
หรอืสถานที่อ่ืนใดไวเปนการชั่วคราว 

(๒) สั่งใหผูที่เปนหรอืมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอ
อันตรายหรือโรคระบาดหยุดการประกอบอาชีพเปนการชั่วคราว 

(๓) สั่งหามผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอ
อันตรายหรือโรคระบาดเขาไปในสถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา  
หรอืสถานที่อ่ืนใด เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 

 

อํานาจหนาที่
ของผูวาราชการ

จังหวัด 
 



 ๕๙

 
 หลักการ 

กําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอในทุกอําเภอ เพื่อทําหนาท่ี
เปนหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในการควบคุมโรคติดตอ เพื่อทําหนาที่ในการปองกัน 
และควบคุมโรคติดตอในพ้ืนที่  ซึ่งจะทําใหการดําเนินการเปนไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับ 
ในทางปฏิบัติในแตละพ้ืนที่มีการตั้งหนวยงานดังกลาวเพ่ือปฏิบัติงานควบคุมโรคติดตอไวอยูแลว
เพียงแตยังไมมีกฎหมายรองรับใหมีอํานาจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับ
กฎอนามัยระหวางประเทศ๕๔  
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
                   “มาตรา  ๒๘  โรงพยาบาลของ รัฐใน ระดับ อําเภอและตํ าบล  หน วยงาน 
ดานสาธารณสุข ในระดับอําเภอ จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของตนเอง จะตองจัดใหมีหนวยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วประจําหนวยงาน เพ่ือทําหนาที่ตอบสนองตอ
การเกิดโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด โดยการตรวจสอบยืนยันการเกิดโรคในพื้นที่ สอบสวนโรค 
หาสาเหตุที่ มาของการระบาด  ดํ า เนิ นการควบคุมการระบาด ใน เบื้ องต น  และรายงาน 
ตอคณะกรรมการสวนกลางหรือคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร  
หรอืเจาพนักงานสาธารณสขุแลวแตกรณีตามแนวทางที่คณะกรรมการสวนกลางกําหนด” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีการแกไขเพ่ิมเติมโดยนําเรื่องการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอที่เปน

หน วยเคลื่อนที่ เร็วที่ เดิม กําหนดไว ในหมวดเก่ียวกับการเฝาระ วังโรคติดตอมากํ าหนดไว 
ในหมวดเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคติดตอ และเห็นควรใหมีหนวยงานภาคเอกชน 

                                                
๕๔Annex 1 แหง International Health Regulations 2005 

มาตรา ๓๖  ใหผูวาราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด หรอืผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี จัดตั้ง 
หนวยปฏิบัติการควบคมุโรคติดตอข้ึนในทุกอําเภอหรือทุกเขตอยางนอย 
หนึ่งหนวย เพ่ือทําหนาที่ในการเฝาระวัง สอบสวนโรค ปองกัน และควบคุม
โรคติดตออันตรายหรอืโรคระบาด  ทั้งน้ี หลักเกณฑการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดตอใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หนวยปฏิบัติการควบคมุโรคติดตอตามวรรคหนึ่ง อยางนอย
ตองประกอบดวยเจาพนักควบคุมโรคติดตอหนึ่งคน เจาหนาที่ทางการแพทย 
และการสาธารณสุขสองคน และอาจแตงตั้งเจาหนาที่ของหนวยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวของหรือหนวยงานภาคเอกชน ตามจํานวนที่ผูวาราชการจังหวัด 
หรอืผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรเปนหนวยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดตอรวมดวยก็ได 

 

หนวยปฏิบัติการ
ควบคุม

โรคติดตอ 



 ๖๐

เขามามีสวนรวมในการทํางานในหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอดวย เพ่ือการประสานงานรวมกัน 
ของโรงพยาบาลตาง ๆ ในพื้นที่และเปนการเพ่ิมเครือขายในการทํางานดวย นอกจากนี้ มีขอสังเกตวา
การจัดตั้งหนวยงานดังกลาวเปนอํานาจในทางบริหารของผูวาราชการจังหวัดในการดําเนินการ 
สําหรับการพิจารณากําหนดตัวเจาหนาที่ที่จะปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานนั้นอาจกําหนดใหผูวาราชการ
จังหวัดขอความเห็นจากคณะกรรมการในพ้ืนที่นั้นตอไป๕๕ 

 

 
 หลักการ 
  กําหนดหนาที่ของผูมีหนาที่ รับผิดชอบชองทางเขาออกในการจัดการสุขาภิบาล 
และสุขลักษณะของชองทางเขาออก เพื่อประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

“มาตรา ๓๕  ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เมื่อรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่ใดเปนดานควบคมุโรคติดตอ
ระหวางประเทศ เมื่อมีเหตุอันสมควรใหคณะกรรมการประจําชองทางเขาออก หรือเจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที ่
ที่พาหนะนั้น ๆ จะเขามาถึงทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ตอเจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (๒) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสาร 
ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ หรือผูท่ีคณะกรรมการ
ประจําชองทางกําหนดตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                
๕๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๑๑ วันจันทร ท่ี ๑๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๒๓ วันจันทร ท่ี ๒๘ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
 

มาตรา ๓๗  ใหผูมีหนาที่รบัผิดชอบชองทางเขาออก 
ปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ ในบริเวณชองทางเขาออก ดังตอไปนี้ 
  (๑) จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
กําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  (๒) จัดการสุขาภิบาลเก่ียวกับอาหารและน้ําใหถูกสุขลักษณะ 
  (๓) กําจัดยุง และพาหะนาํโรค 

(๔) ปฏิบัติการตามวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 

หนาท่ีของ 
ผูมีหนาที่

รับผิดชอบ 
ชองทางเขาออก 



 ๖๑

 (๓) หามผูใดนําพาหนะอื่นใดเขาเทียบพาหนะที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร 
ซึ่งยังไมไดรับการตรวจจากเจาพนักงานสาธารณสุข และหามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น 
เวนแตไดรบัอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

 (๔) หามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางซึ่งไมไดรับการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศเขามาในราชอาณาจักร 

 (๕) เขาไปในพาหนะและตรวจผูเดินทาง สิ่งของหรือสัตวที่มากับพาหนะ รวมถึง
ตรวจตราและควบคุมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแกไขการสุขาภิบาลของพาหนะ 
ใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพในพาหนะ ในการน้ีใหเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ 

 (๖) ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือ  
หรือทาขนสงทางบก แกไขการสุขาภิบาลใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตราย 
ตอสุขภาพในสถานที่และบริเวณดังกลาว 

 (๗) ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือ  
หรือทาขนสงทางบก ทําการควบคุม กําจัดยุง และพาหะนําโรค ในสถานที่และบริเวณรอบทาอากาศยาน 
สนามบิน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ในรัศมีสี่รอยเมตร ในการนี้  ใหเจาของหรือผูอยูในบาน 
โรงเรอืน หรือสถานที่ในบริเวณดังกลาวอํานวยความสะดวกในการควบคุมกําจัดยุงและพาหะนําโรค 

 (๘) ตรวจตรา ควบคุมการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เคร่ืองดื่มหรือนํ้า  
ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบสถานที่ ทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ เก็บ สะสม จําหนายอาหาร น้ําแข็ง
เครื่องดื่ม หรือน้ําที่นําเขาไป หรือจะนําเขาไปในบริเวณทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือ หรือทาขนสง
ทางบกใหถูกสุขลักษณะ หรือแกไขการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เครื่องดื่มหรือน้ํา ตลอดถึง
สถานที่ดังกลาวใหถูกสุขลักษณะ  

 (๙) ดําเนินการอ่ืนๆตามหลักเกณฑหรือประกาศกรมควบคุมโรคที่ออกตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการสวนกลางเพ่ือปองกันมิใหโรคมีการแพรระบาดเขามาในราชอาณาจักร” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  แกไขเพ่ิมเติมโดยแยกอํานาจหนาที่ของคณะทํางานประจําชองทางเขาออก  
ผูมีหนาที่รับผิดชอบชองทางเขาออก และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ ออกจากกันเพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการ โดยกําหนดใหการจัดการสุขาภิบาล
และสุขลักษณะของชองทางเขาออกเปนอํานาจหนาที่ของผูมีหนาที่ รับผิดชอบชองทางเขาออก 
เนื่องจากกรณีดังกลาวเปนการดําเนินการในลักษณะของการจัดการทั่วไปท่ีผูมีหนาที่รับผิดชอบ 
ชองทางเขาออกตองดําเนินการอยูแลว๕๖ 

 
 

                                                
๕๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๒๔ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
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 หลักการ 
  กําหนดหนาที่ของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศในการกําจัดพาหะนําโรค เพ่ือประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอ 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

“มาตรา ๓๕  ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เมื่อรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่ใดเปนดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ เมื่อมีเหตุอันสมควรใหคณะกรรมการประจําชองทางเขาออก หรือเจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที ่
ที่พาหนะนั้น ๆ จะเขามาถึงทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ตอเจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (๒) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสาร 
ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ หรือผูท่ีคณะกรรมการ
ประจําชองทางกําหนดตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (๓) หามผูใดนําพาหนะอื่นใดเขาเทียบพาหนะที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร 
ซึ่งยังไมไดรับการตรวจจากเจาพนักงานสาธารณสุข และหามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น 
เวนแตไดรบัอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

 (๔) หามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางซึ่งไมไดรับการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศเขามาในราชอาณาจักร 

 (๕) เขาไปในพาหนะและตรวจผูเดินทาง สิ่งของหรือสัตวท่ีมากับพาหนะ รวมถึง
ตรวจตราและควบคุมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแกไขการสุขาภิบาลของพาหนะ 
ใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพในพาหนะ ในการน้ีใหเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ 

 (๖) ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือ  
หรือทาขนสงทางบก แกไขการสุขาภิบาลใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตราย 
ตอสุขภาพในสถานที่และบริเวณดังกลาว 

มาตรา ๓๘  เมื่อมีเหตุอันสมควร ใหเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจตรวจตรา 
ควบคุม กํากับดูแลในพื้นที่นอกชองทางเขาออก และแจงใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการกําจัดยุงและพาหะนําโรคในบริเวณรัศมีสี่รอยเมตร 
รอบชองทางเขาออก ในการนี้ใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน หรือสถานที่ 
ในบริเวณดังกลาว อํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 
ประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและเจาพนักงานทองถ่ิน 
ตามสมควร  

อํานาจหนาที่
ของเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอ 

ประจําดาน
ควบคุม

โรคติดตอ
ระหวางประเทศ 
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 (๗) ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือ  
หรือทาขนสงทางบก ทําการควบคุม กําจัดยุง และพาหะนําโรค ในสถานที่และบริเวณรอบทาอากาศยาน 
สนามบิน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ในรัศมีสี่รอยเมตร ในการนี้  ใหเจาของหรือผูอยูในบาน 
โรงเรอืน หรือสถานที่ในบริเวณดังกลาวอํานวยความสะดวกในการควบคุมกําจัดยุงและพาหะนําโรค 

 (๘) ตรวจตรา ควบคุมการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เคร่ืองดื่มหรือนํ้า  
ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบสถานที่ ทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ เก็บ สะสม จําหนายอาหาร น้ําแข็ง
เครื่องดื่ม หรือน้ําที่นําเขาไป หรือจะนําเขาไปในบริเวณทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือ หรือทาขนสง
ทางบกใหถูกสุขลักษณะ หรือแกไขการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เครื่องดื่มหรือน้ํา ตลอดถึง
สถานที่ดังกลาวใหถูกสุขลักษณะ  

 (๙) ดําเนินการอ่ืนๆตามหลักเกณฑหรือประกาศกรมควบคุมโรคที่ออกตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการสวนกลางเพ่ือปองกันมิใหโรคมีการแพรระบาดเขามาในราชอาณาจักร” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมโดยแยกอํานาจหนาที่ของคณะทํางานประจําชองทางเขาออก  

ผูมีหนาที่รับผิดชอบชองทางเขาออก และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ ออกจากกันเพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการ โดยกําหนดใหการดําเนินการ
เกี่ยวกับการกําจัดพาหะนําโรคเปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศในการควบคุมกํากับดูแลในพื้นที่นอกชองทางเขาออก และกําหนดให 
การกําจัดยุงและพาหะนําโรคเปนหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริง
ในทางปฏิบัติ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมใหชัดเจนวากรณีดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศในการกํากับดูแลการดําเนินการของผูมีหนาที่
รับผิดชอบชองทางเขาออก มิใชเปนการใชอํานาจในการตรวจตราควบคุม เพื่อใหสอดคลองกับ 
การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของผูมีหนาที่รับผิดชอบชองทางเขาออกและเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศที่ทําหนาที่ในฐานะคณะทํางานประจํา 
ชองทางเขาออกอีกหนาท่ีหนึ่ง กลาวคือ ในคณะทํางานประจําชองทางเขาออกไดกําหนดให 
เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศทําหนาท่ีเลขานุการ  
และผูมีหนาที่รับผิดชอบชองทางเขาออกทําหนาที่ประธาน  ดังนั้น การดําเนินการของเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศซึ่งมีฐานะเปนเลขานุการจึงไมควร 
เปนการใชอํ านาจในลักษณะของการสั่ งการหรือควบคุมการดําเนินการของผูรับผิดชอบ 
ชองทางเขาออกซึ่งมีฐานะเปนประธาน๕๗ 
 
 

                                                
๕๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๒๔ วันพฤหัสบดี ท่ี  

๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๒๘ วันจันทร ท่ี ๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

 
 



 ๖๔

 
 หลักการ 

กําหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศในกรณีที่ 
มีเหตุสงสัยวาพาหนะนั้นเดินทางมาจากทองที่ที่โรคระบาด โดยเปนการดําเนินการเพ่ือการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอในบริเวณชองทางเขาออกซึ่งเปนจุดที่มีความเส่ียงสูงในการแพรของโรค  

มาตรา ๓๙  ในการปองกันและควบคมุโรคติดตอระหวาง
ประเทศ เม่ือมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยวาพาหนะนั้นมาจากทองที่ 
หรอืเมืองทาใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด ใหเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแจงกําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ จะเขามาถึงดานควบคมุโรคติดตอระหวาง
ประเทศตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ  

(๒) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามา 
ในราชอาณาจักรย่ืนเอกสารตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ  

(๓) หามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเขามา 
ในราชอาณาจักรซ่ึงยังไมไดรับการตรวจจากเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 
ประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ และหามผูใดนําพาหนะอ่ืนใด 
เขาเทียบพาหนะนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
ประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

(๔) เขาไปในพาหนะและตรวจผูเดินทาง สิ่งของ หรือสัตว 
ที่มากับพาหนะ ตรวจตราและควบคุมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
แกไขการสุขาภิบาลของพาหนะใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจ 
เปนอันตรายตอสุขภาพในพาหนะ ในการนี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานควบคมุโรคติดตอประจําดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ 

(๕) หามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทาง 
ซึ่งไมไดรับการสรางเสรมิภูมิคุมกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเขามาในราชอาณาจักร 

การแจงและการย่ืนเอกสารของเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะตาม (๑) และ (๒) และการหามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ 
ตาม (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

การปองกัน 
และควบคุม

โรคติดตอ
ระหวางประเทศ
ในกรณีท่ีพาหนะ

มาจากทองที่ 
ท่ีมีโรคระบาด 



 ๖๕

เพื่อปองกันมิใหโรคแพรเขามาภายในประเทศ รวมทั้งเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎอนามัย
ระหวางประเทศ๕๘ 

 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

“มาตรา ๓๕  ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เมื่อรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่ใดเปนดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ เมื่อมีเหตุอันสมควรใหคณะกรรมการประจําชองทางเขาออก หรือเจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที ่
ที่พาหนะนั้น ๆ จะเขามาถึงทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ตอเจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (๒) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสาร 
ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ หรือผูท่ีคณะกรรมการ
ประจําชองทางกําหนดตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (๓) หามผูใดนําพาหนะอื่นใดเขาเทียบพาหนะที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร 
ซึ่งยังไมไดรับการตรวจจากเจาพนักงานสาธารณสุข และหามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น 
เวนแตไดรบัอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

 (๔) หามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางซึ่งไมไดรับการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศเขามาในราชอาณาจักร 

 (๕) เขาไปในพาหนะและตรวจผูเดินทาง สิ่งของหรือสัตวท่ีมากับพาหนะ รวมถึง
ตรวจตราและควบคุมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแกไขการสุขาภิบาลของพาหนะ 
ใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพในพาหนะ ในการน้ีใหเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ 

 (๖) ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือ  
หรือทาขนสงทางบก แกไขการสุขาภิบาลใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตราย 
ตอสุขภาพในสถานที่และบริเวณดังกลาว 

 (๗) ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือ  
หรือทาขนสงทางบก ทําการควบคุม กําจัดยุง และพาหะนําโรค ในสถานที่และบริเวณรอบทาอากาศยาน 
สนามบิน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ในรัศมีสี่รอยเมตร ในการนี้  ใหเจาของหรือผูอยูในบาน 
โรงเรอืน หรือสถานที่ในบริเวณดังกลาวอํานวยความสะดวกในการควบคุมกําจัดยุงและพาหะนําโรค 

 (๘) ตรวจตรา ควบคุมการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เคร่ืองดื่มหรือนํ้า  
ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบสถานที่ ทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ เก็บ สะสม จําหนายอาหาร น้ําแข็ง
เครื่องดื่ม หรือน้ําที่นําเขาไป หรือจะนําเขาไปในบริเวณทาอากาศยาน สนามบิน ทาเรือ หรือทาขนสง
ทางบกใหถูกสุขลักษณะ หรือแกไขการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เครื่องดื่มหรือน้ํา ตลอดถึง
สถานที่ดังกลาวใหถูกสุขลักษณะ  
                                                

๕๘Annex 8, Annex 9 แหง International Health Regulations 2005 
 



 ๖๖

 (๙) ดําเนินการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑหรือประกาศกรมควบคุมโรคท่ีออกตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการสวนกลางเพ่ือปองกันมิใหโรคมีการแพรระบาดเขามาในราชอาณาจักร” 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมโดยแยกอํานาจหนาที่ของคณะทํางานประจําชองทางเขาออก  

ผูมีหนาที่รับผิดชอบชองทางเขาออก และเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ ออกจากกันเพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการ โดยท่ีประชุมมีขอสังเกตวา 
การกําหนดใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศสามารถ 
เขาไปตรวจสอบในยานพาหนะไดแมจะเปนกรณีที่มีเหตุสงสัยวายานพาหนะนั้นมาจากทองที่ท่ีมี 
โรคระบาด ซึ่งอาจมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่อยูในยานพาหนะมากเกินไปนั้น   
แตกรณีดังกลาวเปนการใชอํานาจเพ่ือการควบคุมโรคที่เปนภัยสาธารณะ ซึ่งเปนประโยชนตอเจาของ
ยานพาหนะและประชาชนท่ัวไป จึงเห็นควรตองกําหนดอํานาจหนาที่ดังกลาวไว๕๙ 

 

 
 
                                                

๕๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๑๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๒๔ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
 

มาตรา ๔๐  เมื่อรัฐมนตรีประกาศใหทองที่หรือเมืองทาใด 
นอกราชอาณาจักรเปนเขตติดโรคตามมาตรา ๘ ใหเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ มีอํานาจดําเนินการเอง 
หรอืออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามา 
ในราชอาณาจักรจากทองที่หรือเมืองทานั้น ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําจัดความติดโรค เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรของโรค 
(๒) จัดใหพาหนะจอดอยู ณ สถานที่ที่กําหนดใหจนกวา 

เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 
จะอนุญาตใหไปได 

(๓) ใหผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรบัการตรวจในทางแพทย 
และอาจใหแยกกัก กักกัน คุมไวสังเกต หรือรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ณ 
สถานที่และระยะเวลาท่ีกําหนด 

(๔) หามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรือที่เอกเทศ 
เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ 

(๕) หามผูใดนําวัตถุ สิ่งของ หรือเคร่ืองใชที่เปนหรือมีเหตุ
สงสัยวาเปนสิ่งติดโรคเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น เวนแตไดรับอนุญาต 
จากเจาพนักงานควบคมุโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 
 

การปองกัน 
และควบคุม

โรคติดตอ
ระหวางประเทศ
ในกรณีท่ีพาหนะ

มาจาก 
เขตติดโรค 



 ๖๗

 หลักการ 
กําหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศในกรณีที่ 

มีการประกาศเขตติดโรค โดยมาตรการในการดําเนินการในมาตรานี้จะเขมงวดกวาการดําเนินการ 
ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีโรคระบาดตามมาตรา ๓๙ ซึ่งเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎอนามัย
ระหวางประเทศ๖๐ 

 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

“มาตรา ๓๖  เมื่อมีโรคติดตออันตรายหรือภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวาง
ประเทศเกิดขึ้นในทองท่ีหรือเมืองทาใดในตางประเทศ ใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 
มีอํานาจประกาศใหทองที่หรือเมืองทานั้นเปนเขตติดโรค เมื่อไดประกาศแลวใหเจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจดําเนินการเอง หรือออกคําสั่ง 
เปนหนังสือใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรจากทองที่หรือเมืองทานั้น 
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (๑) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือกําจัดความติดโรค และเพื่อ
ปองกันการแพรหลายของโรค 

 (๒) จัดใหพาหนะจอดอยู ณ สถานที่ที่กําหนดใหจนกวาเจาพนักงานสาธารณสุข 
จะอนุญาตใหไปได 

 (๓) ใหผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางการแพทย และอาจให 
แยกกัก กักกัน คุมไวสังเกต หรือรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ณ สถานที่ที่กําหนดใหภายใน
ระยะเวลาการเฝาระวังโรค 

 (๔) หามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรือที่เอกเทศ เวนแตไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๕) หามผูใดนําเครื่องอุปโภคบริโภค น้ําดื่ม หรือ น้ําใชซึ่งเปนหรือมีเหตุสงสัยวา
เปนสิ่งติดโรคเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุข” 
 

 

                                                
๖๐Annex 6, Annex 7 แหง International Health Regulations 2005 

 

มาตรา ๔๑  ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ 
เปนผูออกคาใชจายในการขนสงผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้น เพ่ือแยกกัก 
กักกัน คุมไวสังเกต หรือรบัการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ตลอดทั้งออกคาใชจาย
ในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศตามมาตรา ๔๐ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

การกําหนดคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

คาใชจายในการ
ดําเนินการกับ 

ผูเดินทาง 
ที่เดินทางมากับ

พาหนะ 



 ๖๘

 หลักการ 
กําหนดบุคคลที่มีหนาที่ในการออกคาใชจายในการดําเนินการกับผูเดินทางซึ่งมากับ

พาหนะซึ่งเปนผูติดโรคหรอืเปนพาหะของโรค โดยการดําเนินการกับผูเดินทางดังกลาวตองเปนไปตาม
มาตรการที่กฎหมายกําหนด และเปนหนาท่ีของเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะท่ีตองรับผิดชอบ
คาใชจาย ซึ่งเปนหลักการท่ีสอดคลองกับกฎอนามัยระหวางประเทศ๖๑  

 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๓๗  ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ เปนผูออกคาใชจายในการ

ขนสงผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไวสังเกต หรือรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
ตลอดทั้งคาใชจายในการเลี้ยงดู การรกัษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพิ่มเติมโดยเพ่ิมเติมถอยคํา “และคาใชจายอื่นๆ ที่ เก่ียวของ” เพื่อให

ครอบคลุมคาใชจายประเภทอ่ืนในอนาคตนอกเหนือจากที่ กําหนดไวขณะนี้  ท่ี เกิดจากการ
ดําเนินการ๖๒ 

 

 
 หลักการ 

กําหนดบุคคลที่มีหนาที่ในการออกคาใชจายในการดําเนินการกับผูเดินทางซึ่งไมได
เดินทางโดยพาหนะซึ่งเปนผูติดโรคหรือเปนพาหะของโรค โดยการดําเนินการกับผูเดินทางดังกลาว
ตองเปนไปตามมาตรการที่กฎหมายกําหนด และเปนหนาท่ีของผูเดินทางดังกลาวในการรับผิดชอบ
คาใชจายนั้นเอง 
 

 
 
 

                                                
๖๑Part 7 Charges Article 40 แหง International Health Regulations 2005 
๖๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๑๕ วันจันทร ท่ี ๑๖ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่พบวาผูเดินทางเปนหรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตราย โรคระบาด หรือพาหะนําโรค  
ใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 
มีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวถูกแยกกัก กักกัน คุมไวสังเกต หรือไดรับการ 
สรางเสรมิภูมิคุมกันโรค 

คาใชจายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหผูเดินทาง
ผูนั้นเปนผูรบัผิดชอบ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

คาใชจายในการ
ดําเนินการกับ 

ผูเดินทาง 
ที่ไมไดเดินทาง 

โดยพาหนะ 



 ๖๙

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพิ่มเติมบทบัญญัติ ในการดําเนินการกับผู เดินทางระหวางประเทศในกรณีที่ 

เดินทางผานชองทางเขาออก เพื่อใหครอบคลุมถึงผูเดินทางที่ไมไดเดินทางโดยอาศัยพาหนะเขามา 
ในราชอาณาจักร เชน เดินเทาเขามาในราชอาณาจักร๖๓ 

 

 
 หลักการ 

กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการออกหนังสือรับรอง เพื่อประโยชนในการเดินทาง
ระหวางประเทศหรือการคาระหวางประเทศ 
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

“มาตรา ๓๐  ในการปองกันควบคุมโรคติดตอ บุคคลหรือองคกรเอกชนสามารถ 
ยื่นคํารองขอตรวจพิสูจน  ตรวจวิเคราะห หนังสือรับรอง ทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 
โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย ใหชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด 
   อัตราคาธรรมเนียมหรือค าใชจ ายในการตรวจพิสูจน  การตรวจวิเคราะห  
การกําหนดอัตรา วิธีการชําระ การยกเวนคาธรรมเนียม คาใชจายหรือการรับรอง โดยกรมควบคุมโรค
หรือการจัดใหหนวยงานเอกชนเปนผูดําเนินการแทน หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ใหเปนไปตามท่ี
อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสวนกลาง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายโรคติดตอแหงชาติ มีอํานาจ
ประกาศกําหนดผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอ่ืนท้ังในประเทศหรือตางประเทศ  
เปนผูตรวจวิเคราะห ศึกษาวิจัย จัดหาวัคซีนปองกันโรคติดตอ” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  แกไขเพิ่มเติมใหการกําหนดหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามมาตราน้ี
และรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติประกาศกําหนด 

                                                
๖๓โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๖๒, ขางตน 

 

มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชนในการปองกันโรคติดตอ 
ระหวางประเทศหรือโรคระบาด ใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจ 
ออกหนังสือรับรองการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคหรือการไดรบัยาปองกัน 
โรคติดตอระหวางประเทศ หรือหนังสือรบัรองอ่ืน ๆ ใหแกผูรองขอ โดยผูรองขอ 
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  

การมอบหมาย การเรียกเก็บหรือการยกเวนการเรียกเก็บ
คาใชจาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
ประกาศกําหนด 

 

การออก 
หนังสือรับรอง 



 ๗๐

เนื่องจากเปนเรื่องทางเทคนิควิชาการและเปนอํานาจดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรค
ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติอยูแลว๖๔ 
 

 
 หลักการ 

กําหนดมาตรการบังคับในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองดําเนินการไมดําเนินการตามคําสั่ง
ของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 “มาตรา ๔๐  การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ในการเฝาระวัง 
การปองกัน หรือการควบคุมโรคตามกฎหมายนี้ กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินสวนบุคคล 
ของผูหนึ่ งผู ใด หรือโดยสภาพการกระทําของผู เสียหายที่มีสวนตองรับผิด ใหจายคาทดแทน 
ความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยแทจริง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายโรคติดตอแหงชาติ” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติโดยระบุใหชัดเจนวาเปนกรณีการไมดําเนินการตามคําสั่ง
ของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอที่สั่งเกี่ยวกับเรื่องใด๖๕ 
 

                                                
๖๔โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๖๒, ขางตน 
๖๕เพิ่งอาง 

มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอไดออกคําสั่ง
ใหผูใดดําเนินการตามมาตรา ๓๔ (๓) (๔) หรือ (๕) มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ (๔) 
หรอืมาตรา ๔๐ (๑) (๒) หรือ (๓) แลว ผูนั้นละเลยไมดําเนินการตามคําสั่ง
ภายในเวลาที่กําหนด เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอมีอํานาจดําเนินการแทนได 
โดยใหผูนั้นชดใชคาใชจายในการดําเนินการนั้นตามจํานวนที่จายจริง  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 

อํานาจของ 
เจาพนักงาน

ควบคุมโรคติดตอ
ในกรณีที่ 

ผูไดรับคําสั่ง 
ไมดําเนินการ 

หมวด ๗ 
เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 

  
 

มาตรา ๔๕  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรยีกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง
หรอืทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ
หรอืเพื่อใชประกอบการพิจารณา 

หมวดเจาพนักงาน
ควบคุม

โรคติดตอ 
 

อํานาจหนาที่
ของเจาพนักงาน

ควบคุม
โรคติดตอ 



 ๗๑

 
 หลักการ 
 กําหนดอํานาจหน าที่ ของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ซึ่ งอํานาจหน า ท่ี 
ตามมาตรานี้ เปนอํานาจหนาที่ ในเร่ืองท่ัวไป ซึ่งนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีตามมาตรานี้แลว  
เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอยังมีอํานาจหนาท่ีในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอตามที่
กําหนดในมาตราตาง ๆ ซึ่ งเปนอํานาจหน าที่ เฉพาะเรื่องดวย เชน มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙  
หรอืมาตรา ๔๐ 
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๓๘  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ 

แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานสาธารณสุข และเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ มีอํานาจดังตอไปนี้ 

 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจง 
เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๒ ) เข า ไป ใน อาค วรห รือส ถาน ที่ ใด ๆ  ใน เวล าระหว า งพ ระอ าทิ ตย ขึ้ น 
และพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  

 (๓) เรียกเก็บคาธรรมเนียม ตามอัตราที่ระเบียบกําหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการนโยบาย 

 (๔) เปรยีบเทียบปรับผูกระทําผิดตามที่กฎหมายใหอํานาจเปรียบเทียบปรับไว   
 (๕) สั่งใหผูที่ไมชําระคาธรรมเนียมหรือคาปรับ หยุดการดําเนินการใด ๆ ไวได

จนกวาจะชําระคาธรรมเนียมและหรือคาปรับจนครบจํานวน 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานสาธารณสุข

ประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบ 

(๒) เขาไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น 
เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และหาก 
ยังดําเนินการไมแลวเสรจ็ในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวา
จะแลวเสร็จ 

เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ การเขาไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ดังกลาว ใหกระทําไดในเวลา
ระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของอาคาร 
หรอืสถานที่นั้น และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จะดําเนินการตอไป 
จนแลวเสร็จก็ได   

การดาํเนินการตาม (๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ  
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตาม (๒) 
ใหบุคคลที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 



 ๗๒

ที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลที่เก่ียวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลที่เกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพิ่มเติมโดยตัดอํานาจหนาที่ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมออก เนื่องจาก 

ในรางพระราชบัญญัตินี้ไมมีการกําหนดคาธรรมเนียม และไดตัดอํานาจหนาที่ในการเปรียบเทียบปรับ
และอํานาจหนาที่ในการสั่งใหผูท่ีไมชําระคาธรรมเนียมหรือคาปรับ หยุดการดําเนินการใด ๆ ออก 
เนี่องจากอํานาจการเปรียบเทียบเปนการใชอํานาจแทนตุลาการ จึงควรตองดําเนินการโดยขาราชการ
ระดับสูงเทานั้น เม่ือในทางปฏิบัติ การแตงตั้งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอหรือเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศอาจมีการแตงตั้งเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติการ
ดวย การกําหนดใหอํานาจเจาพนักงานดังกลาวในการดําเนินการเปรียบเทียบจึงไมเหมาะสม  
แตอยางไรก็ดี  ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขประสงคจะใหเจาพนักงานดังกลาวดําเนินการ
เปรียบเทียบได ก็ควรกระทําในลักษณะของการมอบอํานาจจากผูมีอํานาจเปรียบเทียบในเรื่องที่เปน
ความผิดเล็กนอย นอกจากน้ี ที่ประชุมมีขอสังเกตวา การเขาไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่  
แม เปนการดําเนินการเพื่อปองกันภัยจากโรคติดตอที่ เมื่ อมีการแพรของเชื้อโรคจะเปนภัย 
ตอคนหมูมาก แตการดําเนินการดังกลาวเปนการกระทบตอสิทธิของประชาชน จึงควรกําหนด
ขอบเขตของการดําเนินการโดยใหอธิบดีกรมควบคุมโรคเปนผูกําหนด โดยหลักเกณฑ วิธีการ  
และเงื่อนไขการใชอํานาจที่อธิบดีกําหนดจะตองไมขัดหรือเกินกวาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา๖๖ 

 

 
 หลักการ 

กําหนดเคร่ืองแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัวเจาพนักงานควบคมุโรคติดตอ 
 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  ไดกําหนดมาตรานี้ เพิ่ ม เติม เพื่ อกําหนดเก่ียวกับ เครื่องแบบ เค ร่ืองหมาย  
และบัตรประจําตัวเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอเพ่ือแสดงตัวขณะปฏิบัติหนาท่ี เนื่องจากการใช
อํานาจของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามพระราชบัญญั ตินี้อาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพ 

                                                
๖๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ค ร้ังท่ี  ๕ วันพฤหัสบดี  ท่ี  

๕  กันยายน พ .ศ . ๒ ๕๕๖  และบัน ทึกการประชุมคณ ะกรรมการกฤษฎี กา (คณะ ท่ี  ๑๐ ) ครั้ ง ท่ี  ๒ ๕  
วันจันทร ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสรจ็ท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

มาตรา ๔๖  ใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัว
สําหรับเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหนาที่ตอบุคคล 
ที่เก่ียวของ 

เครื่องแบบ เคร่ืองหมาย และบัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง  
ใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 

เคร่ืองแบบและ
บัตรประจําตัว

ของเจาพนักงาน
ควบคุม

โรคติดตอ 



 ๗๓

ของประชาชน ในการใชอํานาจดังกลาวจึงตองแสดงใหประชาชนเห็นไดอยางชัดเจนวาบุคคลดังกลาว
เปนเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย๖๗ 
 

 
 หลักการ 

กําหนดใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานดังกลาว 

 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

“มาตรา ๓๙  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานสาธารณสุข 
หรือเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา” 
 

 
 หลักการ 

กําหนดหลักเกณฑในการจายคาทดแทนความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติการ 
ตามรางพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากในการดําเนินการของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตออาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคล จึงกําหนดใหมีการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
ซึ่งเปนหลักการเดียวกับท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
 

                                                
๖๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๒๕ วันจันทร ท่ี  ๘ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้   
ใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

เจาพนักงาน 
ตามประมวล 

กฎหมายอาญา 

หมวด ๘ 
คาทดแทน 

  
 
มาตรา ๔๘  ในการดําเนินการของเจาพนักงานควบคุม

โรคติดตอตามพระราชบัญญัตินี้ หากเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
ของบุคคลใดจากการเฝาระวัง การปองกัน หรือการควบคุมโรค ใหทางราชการ
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใหแกผูนั้นตามความจําเปน  

การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวดคาทดแทน 
 
 
 

หลักเกณฑ 
ในการจาย 
คาทดแทน 



 ๗๔

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 “มาตรา ๔๐  การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ในการเฝาระวัง 
การปองกัน หรือการควบคุมโรคตามกฎหมายนี้ กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินสวนบุคคล 
ของผูหนึ่ งผู ใด หรือโดยสภาพการกระทําของผู เสียหายที่มีสวนตองรับผิด ใหจายคาทดแทน 
ความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยแทจริง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายโรคติดตอแหงชาติ” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  แกไขเพ่ิมเติมใหชัดเจนยิ่งขึ้น และแกไขหลักเกณฑในการจายคาทดแทนจากเดิม 
ที่กําหนดใหจายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ โดยแกไขเปนการจาย 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อใหมีการกําหนดขอบเขตของการจายเงินดังกลาว 
ที่ชดัเจน๖๘ 
 

                                                
๖๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๕ วันพฤหัสบดี ท่ี ๕ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

  
 
มาตรา ๔๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการดานวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ หรือคาํสั่ง 
ของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดตามมาตรา ๒๒ (๖) หรือคําสั่ง 
ของคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๘ (๖) หรือคําส่ัง 
ของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามมาตรา ๔๕ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๐  ผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการแจง 

ตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
 
 
มาตรา ๕๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน

ควบคุมโรคติดตอตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) 
หรอื (๕)  มาตรา ๔๐ (๕) หรือไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอตามมาตรา ๓๙ (๔) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
 
 

บทกําหนดโทษ 
 
 
 

กรณีไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของ
คณะกรรมการ 

 
 
 
 

กรณีไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ
ในเร่ืองการแจง 

 
กรณีไมปฏิบัติ

ตามคําสั่ง 
เจาพนักงาน

ควบคุม
โรคติดตอ 

 
 



 ๗๕

 
 หลักการ 

กําหนดโทษผูท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่รางพระราชบัญญัตินี้กําหนด  
 

 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๔๓  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ

หรือคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๕) (๖) (๗) มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

มาตรา ๕๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอตามมาตรา ๓๔ (๓) (๔) (๗) หรือ (๘) หรือมาตรา ๔๐ (๓) 
หรอื (๔) หรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 
๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
 

 
มาตรา ๕๓  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานควบคุม

โรคติดตอหรือเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรบัไมเกิน
สองหมื่นบาท 
 

มาตรา ๕๔  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามมาตรา ๔๐ (๒) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรบัไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 
 
 
 
 
มาตรา ๕๕  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแก 

เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินสองหมื่นบาท  

 
 
มาตรา ๕๖  ผูใดไมมีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับ

เครื่องหมายของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามมาตรา ๔๖ กระทําการ
เชนนั้นเพ่ือใหบุคคลอ่ืนเชื่อวาตนมีสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  
หรอืปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

กรณีไมปฏิบัติ
ตามคําสั่ง 

เจาพนักงาน
ควบคุม

โรคติดตอหรือ
ผูวาราชการ

จังหวัด 
 

กรณีไมอํานวย
ความสะดวก 

 
 

เจาของหรือ 
ผูควบคุมพาหนะ

ไมปฏิบัติตาม
คําสั่ง 

เจาพนักงาน
ควบคุม

โรคติดตอ 
 

กรณีขัดขวาง 
เจาพนักงาน

ควบคุม
โรคติดตอ 

 
สวมเคร่ืองแบบ

โดยไมมีสิทธิ 
 

 
 



 ๗๖

(๕) หรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 
ตามมาตรา ๓๕ (๕) หรอื (๗) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา ๔๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของเจาพนักงาน

สาธารณสุข ตามมาตรา ๓๑ (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) มาตรา ๓๖ (๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษ 
ปรบัไมเกินหาหมื่นบาท 

 
 มาตรา ๔๕  เจ าของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผู ใดไมปฏิบัติตามคําสั่ ง 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๓๕ (๒) ตองระวางโทษปรับไมหนึ่งแสนบาท” 
 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษใหครอบคลุมถึงการดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด

ทั้งหมด โดยปรับปรุงอัตราโทษใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้  
ที่ประชุมมีขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดโทษกรณีการควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ในกรณี
ยานพาหนะที่มาจากเขตติดโรค โดยเห็นควรกําหนดอัตราโทษไวสูงสุด เพื่อปองกันมิใหเจาของพาหนะ
หรือควบคุมพาหนะซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย รวมท้ังเห็นควรกําหนด 
อัตราโทษของผูที่สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 
โดยไมมีสิทธิตามมาตรา ๕๖ โดยเทียบเคียงกับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา โดยกําหนดอัตราโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ๖๙ 

 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
มีการแกไขเพ่ิมเติมการเรียงลําดับมาตรา โดยสลับลําดับมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ 

เพื่อใหบทกําหนดโทษเรียงลําดับตามมาตราที่เปนบทกําหนดความผิด และแกไขอัตราโทษจําคุก 
และอัตราโทษปรับของผูที่สวมเคร่ืองแบบหรือประดับเคร่ืองหมายของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
โดยไมมีสิทธิในมาตรา ๕๖ จากเดิมจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ เปนจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ เพ่ือใหเหมาะสม
ยิ่งข้ึน  
 

                                                
๖๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๕ วันพฤหัสบดี ท่ี  ๕ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๒๕ วันจันทร ท่ี  ๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๓๑ วันพฤหัสบดี ท่ี  ๑๗ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
 

มาตรา ๕๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษปรับ
สถานเดียวหรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
มีอํานาจเปรียบเทียบได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการ
กําหนด  
 

อํานาจในการ
เปรียบเทียบ 



 ๗๗

 
 หลักการ 

กําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบความผิด เพื่อลดปรมิาณคดีที่ไปสูศาล  
 
 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

“มาตรา ๔๖  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดี 
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางกําหนด  
และเมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี 
มีการเปรยีบเทียบปรับแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมอัตราโทษที่สามารถเปรียบเทียบไดใหครอบคลุมถึงความผิดที่มีโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งป เนื่องจากที่ประชุมไดแกไขเพ่ิมเติมอัตราโทษโดยกําหนดอัตราโทษจําคุกเพ่ิมเติม 
ในบางมาตรา แตกระทรวงสาธารณสุขประสงคจะใหดําเนินการเปรียบเทียบความผิดตาม 
รางพระราชบัญญัติน้ีไดทั้งหมด  แตอยางไรก็ดี การดําเนินการเปรียบเทียบตามมาตรานี้จะไมรวมถึง
ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ในกรณียานพาหนะท่ีมาจากเขตติดโรค  
ซึ่งมีการกําหนดอัตราโทษจําคุกไมเกินสองป๗๐  

รางฯ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 “มาตรา ๕๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งป ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ
การเปรียบเทียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  

 เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่มีการเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป” 

 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 มีผูตั้งขอสังเกตวา การเปรียบเทียบไมควรกําหนดใหเปนอํานาจและดุลพินิจ 
ของบุคคลเพียงคนเดียว แตควรดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ เพื่อคุมครอง
ประชาชน ซึ่งที่ประชุมเห็นวา การดําเนินการเปรียบเทียบตามมาตราน้ีมีการกําหนดหลักเกณฑในการ
ดําเนินการ และแมในมาตรานี้จะกําหนดใหอํานาจในการเปรียบเทียบเปนของอธิบดีกรมควบคุมโรค  
แตการดําเนินการดังกลาวก็ตองอยูภายใตหลักเกณฑที่คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติกําหนด 

                                                
๗๐โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๖๙, ขางตน 

 

เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 



 ๗๘

นอกจากนี้ นอกจากนี้ ท่ีประชุมเห็นควรตัดความในวรรคสามออก เนื่องจากกรณีดังกลาวเปนไปตาม
กระบวนการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยูแลว และเพื่อใหสอดคลองกับ 
รางพระราชบัญญัติฉบับอื่นที่ผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว เชน พระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 หลักการ 

กําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับ เจาพ นักงานที่ ได รับแต งตั้ งอยู แล วตาม
พระราชบัญญัติฉบับเดิมเพ่ือใหสามารถดําเนินการตามรางพระราชบัญญัตนิี้ไดตอไปทันที  

 

บทเฉพาะกาล 
  

 
มาตรา ๕๘  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามพระราชบัญญัตินี้
จนกวาจะมีการแตงตั้งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๙  ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวย

กรรมการตามมาตรา ๑๑ ยกเวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔) 
ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน จนกวาจะมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั 

 
มาตรา ๖๐  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง

ใดที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคตดิตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใชบังคบัอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั ใหใชบังคบัไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ 
ตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจ
ดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ 
 
    ................................... 
        นายกรัฐมนตรี 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 

รองรับ 
เจาพนักงาน 

 
 

รองรับ
คณะกรรมการ 

 
 
 
 

รองรับกฎหมาย
ลําดับรอง 
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 รางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
“มาตรา ๔๗  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมีการดําเนินการ
ปรบัปรุงแกไขตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคบั” 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แกไขเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลใหครอบคลุมเพื่อรองรับการดําเนินการในชวงรอยตอ

ของการบังคับใชพระราชบัญญัติฉบับเดิมและรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งหมด โดยไดเพ่ิมเติม 
บทเฉพาะกาลในมาตรา ๕๘ เพ่ือรองรับเจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งอยูแลวตามพระราชบัญญัติ 
ฉบับเดิมใหสามารถดําเนินการตามรางพระราชบัญญัตินี้ไดตอไปทันที เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ี 
มีความตอเนื่อง และไมกอให เกิดความเสียหายตอสาธารณะ และได เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล 
ในมาตรา ๕๙ เพื่อกําหนดใหคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดทันที รวมทั้งไดแกไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลในมาตรา ๖๐ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติม
การกําหนดระยะเวลาในการออกกฎหมายลําดับรองใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด๗๑ 

 
 

   

                                                
๗๑บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๒๕ วันจันทร ที่  ๘ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังที่ ๓๑ วันพฤหัสบดี ท่ี  ๑๗ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
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บรรณานุกรม 
 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๒ วันจันทร ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๔ วันจันทร ท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖   
  (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๗ วันจันทร ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) คร้ังที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังที่ ๙ วันจันทร ที่  ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) คร้ังที่ ๑๑ วันจันทร ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) คร้ังท่ี ๑๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๕๖ (เร่ืองเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๑๕ วันจันทร ท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้ งที่  ๑๗ วันพฤหัสบดี ท่ี  ๑๗ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้ งที่  ๑๙ วันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๗ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) คร้ังท่ี ๒๐ วันจันทร ท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งที่ ๒๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) คร้ังที่ ๒๓ วันจันทร ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ค ร้ังที่  ๒๔ วันพฤหัสบดี ที่  ๑ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๗) (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 



 ๘๑

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) คร้ังท่ี ๒๕ วันจันทร ท่ี  ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๒๖ วันจันทร ท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๒๗ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) คร้ังท่ี ๒๘ วันจันทร ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) คร้ังที่  ๓๑ วันพฤหัสบดี ที่   ๑๗ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ (เร่ืองเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

บันทึก เรื่อง วันเร่ิมใชบังคับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
(เรื่องเสร็จที่ ๒๙๐/๒๕๔๓) 

 
อื่น ๆ 

 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับปรับปรุงคร้ังที่  
  ๒, กันยายน ๒๕๕๓ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการรางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๑, หนา ๑๒๔ ถึง ๑๒๕ 
บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... ในชั้นการพิจารณาของ 
  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 
บันทึกประกอบรางพระราชบัญญั ติ โรคติดตอ พ.ศ. .... ในชั้ นการพิจารณาของสํานักงาน 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๔๘/๒๕๕๗) 

 
รายชื่อกฎหมาย 

 

กฎหมายระหวางประเทศ 
กฎอนามยัระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ (International Health Regulations 2005) 
 

กฎหมายไทย 
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
รางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... 
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