
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
โรคตดิตอ 
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 

เปนปที่ ๓๕ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่ เปนการสมควรรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม

โรคติดตอเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๒) พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๓) พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๔) พระราชบัญญัติไขจับสั่น พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๕) พระราชบัญญัติโรคเรื้อน พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) “โรคติดตอ” หมายความวา โรคซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕ ใหเปน

โรคติดตอ และใหหมายความรวมถึงโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา ๖ 
วรรคสอง ใหเปนโรคติดตอดวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนที่ ๕๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓ เมษายน ๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) “โรคติดตออันตราย” หมายความวา โรคติดตอซึ่งรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา ๕ ใหเปนโรคติดตออันตราย 

(๓) “โรคติดตอตองแจงความ” หมายความวา โรคติดตอซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
ตามมาตรา ๕ ใหเปนโรคติดตอตองแจงความ และใหหมายความรวมถึงโรคติดตอตามมาตรา ๕ 
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง หรือโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผูวาราชการ
จังหวัดประกาศตามมาตรา ๖ วรรคสอง ใหเปนโรคติดตอตองแจงความดวย 

(๔) “พาหะ” หมายความวา คนหรือสัตวซึ่งไมมีอาการของโรคติดตอปรากฏ แต
รางกายมีเช้ือโรคนั้นซึ่งอาจติดตอถึงผูอ่ืนได 

(๕) “ผูสัมผัสโรค” หมายความวา คนซึ่งไดเขาใกลชิดคน สัตว หรือส่ิงของติด
โรค จนเชื้อโรคนั้นอาจติดตอถึงผูนั้นได 

(๖) “ระยะฟกตัวของโรค” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตเช้ือโรคเขาสูรางกาย 
จนถึงเวลาที่ผูติดโรคแสดงอาการปวยของโรคนั้น 

(๗) “ระยะติดตอของโรค” หมายความวา ระยะเวลาที่เช้ือโรคสามารถจะแพร
จากคนหรือสัตวที่มีเช้ือโรคไปยังผูอ่ืนได โดยทางตรงหรือทางออม 

(๘) “แยกกัก” หมายความวา การแยกผูสัมผัสโรคหรือพาหะ ออกไวตางหาก
จากผูอ่ืนในที่เอกเทศ และตามภาวะอันจะปองกันมิใหเช้ือโรคแพรหลายโดยทางตรงหรือทางออม 
ไปยังผูซึ่งอาจไดรับเชื้อโรคนั้น ๆ ได จนกวาจะพนระยะติดตอของโรค 

(๙) “กักกัน” หมายความวา การควบคุมผูสัมผัสโรคหรือพาหะ ใหอยูในที่
เอกเทศจนกวาจะพนระยะฟกตัวของโรคนั้น ๆ หรือจนกวาจะพนความเปนพาหะ 

(๑๐) “คุมไวสังเกต” หมายความวา การควบคุมดูแลผูสัมผัสโรคหรือพาหะ โดย
ไมกักกัน และอาจจะอนุญาตใหผานไปในที่ใด ๆ ก็ได โดยมีเง่ือนไขวาเมื่อไปถึงทองที่ใดที่กําหนด
ไว ผูนั้นตองแสดงตัวตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําทองที่นั้น เพ่ือรับการตรวจในทางแพทย 

(๑๑) “เขตติดโรค” หมายความว า  ทองที่หนึ่ งทองที่ ใด  ในหรือนอก
ราชอาณาจักรที่มีโรคติดตอเกิดขึ้น ตามที่รัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศในทองที่นั้น ๆ 
เปนเขตติดโรค 

(๑๒) “พาหนะ” หมายความวา ยาน สัตว หรือวัตถุ ซึ่งใชในการขนสงคน สัตว 
หรือส่ิงของ ทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ 

(๑๓) “เจาของพาหนะ” หมายความรวมถึง ตัวแทน เจาของ ผูเชา ตัวแทนผูเชา
หรือผูครอบครอง 

(๑๔) “ผูควบคุมพาหนะ” หมายความวา ผูรับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 
(๑๕) “ผูเดินทาง” หมายความวา คนซึ่งเดินทางเขามาในราชอาณาจักร รวมทั้งผู

ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 
(๑๖) “การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค” หมายความวา การกระทําทางการแพทย

โดยวิธีใด ๆ ก็ตาม ตอคนหรือสัตวเพ่ือใหคนหรือสัตวนั้นเกิดอํานาจตานทานโรค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๗) “ที่เอกเทศ” หมายความวา ที่ใด ๆ ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนดให
เปนที่สําหรับแยกกัก หรือกักกันคนหรือสัตวที่ปวย หรือมีเหตุสงสัยวาปวยดวยโรคติดตอใด ๆ 
เพ่ือปองกันและควบคุมมิใหโรคนั้นแพรหลาย 

(๑๘) “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหมี
หนาที่ตรวจตรา ดูแล และรับผิดชอบในการสาธารณสุขโดยทั่วไป หรือเฉพาะในทองที่ใดทองที่
หนึ่ง 

(๑๙) “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒๐) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  โรคใดจะเปนโรคติดตอ โรคติดตออันตราย หรือโรคติดตอตองแจง

ความ ใหรัฐมนตรีประกาศชื่อและอาการสําคัญของโรคไวในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖  ในกรณีจําเปนและสมควรใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศ

กําหนดใหโรคติดตอซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕ เปนโรคติดตอตองแจงความเฉพาะในเขต
ของตน 

ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยวาโรคใดโรคหนึ่งอันมิใชโรคติดตอที่ไดมี
ประกาศตามมาตรา ๕ เปนโรคซึ่งอาจติดตอแพรหลายเปนอันตรายแกประชาชนได ใหรัฐมนตรี
หรือผูวาราชการจังหวัดเฉพาะในเขตของตน มีอํานาจประกาศระบุช่ือและอาการสําคัญของโรคนั้น
ใหเปนโรคติดตอหรือโรคติดตอตองแจงความ 

 
มาตรา ๗  ในกรณีที่มีโรคติดตออันตราย หรือโรคติดตอตองแจงความเกิดขึ้น 

หรือมีเหตุสงสัยวาไดมีโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้น ใหบุคคลดังตอไปนี้แจงตอเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ 

(๑) ในกรณีมีการปวยหรือมีเหตุสงสัยวาไดมีการปวยโดยโรคติดตอดังกลาว
เกิดข้ึนในบาน ใหเปนหนาที่ของเจาบาน หรือของผูควบคุมดูแลบาน หรือของแพทยผูทําการ
รักษาพยาบาล 

(๒) ในกรณีมีการปวยหรือมีเหตุสงสัยวาไดมีการปวยดวยโรคติดตอดังกลาว
เกิดข้ึนในสถานพยาบาล ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในสถานพยาบาลนั้น 

(๓) ในกรณีที่ไดมีการชันสูตรทางแพทยตรวจพบวาอาจมีเช้ืออันเปนเหตุของ
โรคติดตอดังกลาว ใหเปนหนาที่ของผูทําการชันสูตรทางแพทย หรือของผูรับผิดชอบในสถานที่ที่
ไดมีการชันสูตรทางแพทยนั้น 

หลักเกณฑ และวิธีการแจงตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘  เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานสาธารณสุขวาไดเกิด หรือมีเหตุสงสัยวาได

เกิดโรคติดตออันตรายอยางใดเกิดขึ้นในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใด ใหเจาพนักงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาธารณสุขมีอํานาจที่จะดําเนินการเอง ประกาศหรือออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูใดดําเนินการ
ดังตอไปนี้ได 

(๑) ใหคนหรือสัตวซึ่งปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคติดตออันตราย เปนผู
สัมผัสโรค หรือเปนพาหะของโรคติดตออันตราย มารับการตรวจ การชันสูตรทางแพทย หรือการ
รักษา หรือคุมไวสังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา คนซึ่งปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวย
เปนโรคอยูในภาวะซึ่งอาจเปนเหตุใหเช้ือโรคแพรหลายจนเปนอันตรายรายแรงแกประชาชนได ให
มีอํานาจแยกกักผูนั้นไปรับการรักษาในสถานพยาบาลหรือในที่เอกเทศ จนกวาจะไดรับการตรวจ
และการชันสูตรทางแพทยวาพนระยะติดตอของโรคหรือหมดเหตุสงสัย 

(๒) กักกันหรือคุมไวสังเกตซึ่งคนหรือสัตวซึ่งเปนหรือมีเหตุสงสัยวาเปนผูสัมผัส
โรคหรือพาหะ 

(๓) ใหคนหรือสัตวรับการปองกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งเจาพนักงาน
สาธารณสุขกําหนด 

(๔) ดําเนินการหรือใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใด
ที่โรคติดตออันตรายไดเกิดขึ้นจัดการกําจัดความติดโรคหรือทําลายส่ิงใด ๆ หรือสัตวที่มีเหตุเช่ือ
ไดวาเปนสิ่งติดโรค จนกวาเจาพนักงานสาธารณสุขจะเห็นวาปราศจากความติดโรคและไดถอน
คําส่ังนั้นแลว 

(๕) ดําเนินการหรือใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใด
ที่โรคติดตออันตรายไดเกิดขึ้น จัดการ แกไข ปรับปรุงการสุขาภิบาล หรือร้ือถอนสิ่งที่ไมถูก
สุขลักษณะหรือจัดใหมีข้ึนใหมใหถูกสุขลักษณะ 

(๖) ใหนําศพหรือซากสัตวซึ่งปรากฏหรือมีเหตุสงสัยวาตายดวยโรคติดตอ
อันตรายไปรับการตรวจ หรือจัดการทางแพทย หรือจัดการแกศพหรือซากสัตวนั้นดวยประการอื่น
ใด เพ่ือปองกันการแพรหลายของโรค 

(๗) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการเพื่อปองกัน กําจัด สัตวหรือแมลง 
หรือตัวออนของแมลงที่เปนเหตุใหเกิดโรค 

(๘) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติในการ ทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ 
เก็บ สะสม จําหนายอาหาร น้ําแข็ง เครื่องดื่มหรือน้ําเพ่ือปองกันการแพรหลายของโรค 

(๙) จัดหาและใหเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งเวชภัณฑหรือเคมีภัณฑ เพ่ือ
ปองกันการแพรหลายของโรค 

(๑๐) จัดหาน้ําที่ถูกสุขลักษณะไวในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ 
(๑๑) หามกระทําการใด ๆ อันนาจะเปนเหตุใหเกิดภาวะไมถูกสุขลักษณะแก

ถนนหนทาง บาน โรงเรือน สถานที่ พาหนะ หรือที่สาธารณะอื่นใด 
(๑๒) หามกระทําการใด ๆ อันอาจจะเปนเหตุใหโรคแพรหลาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขไดออกคําส่ังประกาศตามมาตรา ๘ 
ใหปดประกาศนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่แยกกัก สถานที่กักกัน บาน โรงเรือน
สถานที่หรือพาหนะที่ผูปวยอาศัยหรือพักอยู และหรือบริเวณที่ใกลเคียง ตลอดเวลาที่คําส่ังตาม
ประกาศนั้นยังคงใชบังคับอยู หามผูใดนอกจากเจาพนักงานสาธารณสุขเขาไปในหรือออกจาก
สถานที่แยกกัก สถานที่กักกัน บาน โรงเรือน สถานที่หรือพาหนะ ที่ผูปวยอาศัยหรือพักอยู หรือ
ยายสิ่งของใด ๆ ออกจากที่นั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุข 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อมีโรคติดตออันตรายเกิดขึ้นหรือนาจะเกิดขึ้นในทองที่ใด 

รัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดเฉพาะในเขตของตน มีอํานาจประกาศโดยระบุช่ือและอาการ
สําคัญของโรค ตําบล หมูบานหรือสถานที่ใดเปนเขตติดโรค และจะกําหนดปริมณฑลโดยรอบไว
เปนเขตติดโรคดวยก็ได 

เมื่อไดมีประกาศดังกลาวแลว ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดําเนินการเอง 
ประกาศหรือออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูใดดําเนินการใด ๆ ในเขตหรือในบริเวณปริมณฑลนั้น 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘ 
(๒) หามผูใดเขาไปในหรือออกจากเขตติดโรค หรือที่เอกเทศ เวนแตไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุข 
(๓) เขาไปในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใด ที่เกิดหรือมีเหตุสงสัยวาเกิด

โรคได โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา แตตองกระทําในภาวะอันสมควร 
(๔) ร้ือถอน ทําลาย หรือแกไขเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน ซึ่งบาน โรงเรือนสิ่ง

ปลูกสราง สถานที่ พาหนะ หรือส่ิงของใด ๆ เพ่ือปองกันการแพรหลายของโรค 
(๕) ปดตลาด โรงมหรสพ สถานศึกษา สถานที่ประกอบหรือจําหนายอาหาร 

สถานที่ผลิตหรือจําหนายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่อ่ืนใดไวช่ัวคราวตามที่
เห็นสมควรเพื่อปองกันการแพรหลายของโรค 

(๖) หามคนซึ่งปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคติดตออันตราย ประกอบ
อาชีพใด ๆ หรือเขาไปในสถานศึกษา สถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่อ่ืนใด เวนแตไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานสาธารณสุข 

เมื่อโรคติดตออันตรายที่เกิดขึ้นสงบลงแลว และรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด
เห็นเปนการสมควรก็ใหถอนประกาศนั้น 

 
มาตรา ๑๑  เมื่อโรคติดตอตองแจงความเกิดขึ้นในบาน โรงเรือน สถานที่ 

พาหนะ หรือทองที่ใด ถาเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาโรคติดตอดังกลาวจะระบาดตอไป ใหมี
อํานาจปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ได โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือปองกันมิใหโรคติดตอใดเกิดหรือแพรหลาย ใหรัฐมนตรีมี

อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหบุคคลตองไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศ
กําหนดใหบุคคลใดไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ณ เวลาและสถานที่ซึ่งจะไดกําหนดไวใน
ประกาศนั้น 

 
มาตรา ๑๓  ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศใหชองทางและ

ดานตรวจคนเขาเมืองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเปนดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 
เมื่อมีเหตุอันสมควรใหเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมี
อํานาจ ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีที่
พาหนะนั้น ๆ จะเขามาถึงทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ตอเจาพนักงานสาธารณสุข
ประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสาร
ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามแบบและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) หามผูใดนําพาหนะอื่นใดเขาเทียบพาหนะที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งยังไมไดรับการตรวจจากเจาพนักงานสาธารณสุข และหามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น 
เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

(๔) เขาไปในพาหนะและตรวจผูเดินทาง ส่ิงของหรือสัตวที่มากับพาหนะ ตรวจ
ตราและควบคุมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแกไขการสุขาภิบาลของพาหนะใหถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพในพาหนะ ในการนี้ใหเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ 

(๕) หามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางซึ่งไมไดรับการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศเขามาในราชอาณาจักร 

(๖) ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทา
ขนสงทางบก แกไขการสุขาภิบาลใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ในสถานที่และบริเวณดังกลาว 

(๗) ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทา
ขนสงทางบก ทําการควบคุม กําจัดยุง และพาหะนําโรค ในสถานที่และบริเวณรอบทาอากาศยาน 
ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ในรัศมีส่ีรอยเมตร ในการนี้ ใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน 
หรือสถานที่ในบริเวณดังกลาวอํานวยความสะดวกในการควบคุมกําจัดยุงและพาหะนําโรค 

(๘) ตรวจตรา ควบคุมการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เครื่องดื่มหรือน้ํา 
ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบสถานที่ ทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ เก็บ สะสม จําหนายอาหาร 
น้ําแข็งเคร่ืองดื่ม หรือน้ําที่นําเขาไป หรือจะนําเขาไปในบริเวณทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทางบกใหถูกสุขลักษณะ หรือแกไขการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เครื่องดื่มหรือน้ํา ตลอด
ถึงสถานที่ดังกลาวใหถูกสุขลักษณะ 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อมีโรคติดตออันตรายเกิดขึ้นในทองที่หรือเมืองทาใดใน

ตางประเทศ ใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจประกาศใหทองที่หรือเมืองทานั้น
เปนเขตติดโรค เมื่อไดประกาศแลวใหเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศมีอํานาจดําเนินการเอง หรือออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรจากทองที่หรือเมืองทานั้น ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือกําจัดความติดโรค และเพ่ือ
ปองกันการแพรหลายของโรค 

(๒) จัดใหพาหนะจอดอยู ณ สถานที่ที่กําหนดใหจนกวาเจาพนักงานสาธารณสุข
จะอนุญาตใหไปได 

(๓) ใหผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย และอาจใหแยก
กัก กักกัน คุมไวสังเกต หรือรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ณ สถานที่ที่กําหนดให 

(๔) หามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรือที่เอกเทศ เวนแตไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๕) หามผูใดนําเครื่องอุปโภคบริโภค น้ําดื่ม หรือ น้ําใชซึ่งเปนหรือมีเหตุสงสัย
วาเปนสิ่งติดโรคเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
สาธารณสุข 

 
มาตรา ๑๕  ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูออกคาใชจายในการ

ขนสงผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้น เพ่ือแยกกัก กักกัน คุมไวสังเกต หรือรับการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค ตลอดทั้งคาใชจายในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขไดออกคําส่ังใหผูใดดําเนินการตาม

มาตรา ๘ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) มาตรา ๑๐ (๔) มาตรา ๑๓ (๔) (๖) (๗) หรือ (๘) หรือ
มาตรา ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) แลว ผูนั้นละเลยไมดําเนินการตามคําส่ังภายในเวลาที่กําหนด เจา
พนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดําเนินการแทนได โดยใหผูนั้นชดใชคาใชจายในการดําเนินการนั้น
ตามจํานวนที่จายจริง  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 
มาตรา ๑๗  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ

หรือคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) 
หรือ (๑๒) มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ (๕) หรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขตาม
มาตรา ๑๓ (๔) หรือ (๗) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคําส่ังของเจาพนักงาน
สาธารณสุข ตามมาตรา ๘ (๔) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๔ (๓) หรือ 
(๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดตาม

มาตรา ๑๒ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๒๐  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจา

พนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๑๔ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหา
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา  ๒๑   ใหบรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  และคํ า ส่ั งที่ ออกตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ ๓) 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ พระราชบัญญัติไขจับสั่น พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติโรคเรื้อน 
พุทธศักราช ๒๔๘๖ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใช
บังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง 
ประกาศ และคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๒๒   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงสาธารณสุขรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ กับใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงและกําหนดกิจการ
อ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ ๓) 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ พระราชบัญญัติไขจับสั่น พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติโรคเรื้อน 
พุทธศักราช ๒๔๘๖ ซึ่งใชบังคับอยูในขณะนี้ มีบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมและปองกัน
โรคติดตอยังไมรัดกุมและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายดังกลาวเสียใหมโดยรวมเปนพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐพร/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 


