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เปนปท่ี ๓๕ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอ

เสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปนี ้

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓” 

 



มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ใหยกเลิก 

(๑)  พระราชบัญญัติโรคติดตอ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

(๒)  พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

(๓)  พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

(๔)  พระราชบัญญัติไขจับส่ัน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

(๕)  พระราชบัญญัติโรคเรื้อน พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึง

ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑)  “โรคติดตอ”  หมายความวา โรคซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕ ใหเปน

โรคติดตอ และใหหมายความรวมถึงโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา ๖ 

วรรคสอง ใหเปนโรคติดตอดวย 

(๒)  “โรคติดตออันตราย”  หมายความวา โรคติดตอซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตาม

มาตรา ๕ ใหเปนโรคติดตออันตราย 

(๓)  “โรคติดตอตองแจงความ”  หมายความวา โรคติดตอซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตาม

มาตรา ๕ ใหเปนโรคติดตอตองแจงความ และใหหมายความรวมถึงโรคติดตอตามมาตรา ๕ ซ่ึงผูวา

ราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง หรือโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศ

ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ใหเปนโรคติดตอตองแจงความดวย 

                                                 
 



(๔)  “พาหะ”  หมายความวา คนหรือสัตวซ่ึงไมมีอาการของโรคติดตอปรากฏ แต

รางกายมีเชื้อโรคนั้นซึ่งอาจติดตอถึงผูอ่ืนได 

(๕)  “ผูสัมผัสโรค”  หมายความวา คนซึ่งไดเขาใกลชิดคน สัตว หรือส่ิงของติดโรค 

จนเชื้อโรคนั้นอาจติดตอถึงผูนั้นได 

(๖)  “ระยะฟกตัวของโรค”  หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตเชื้อโรคเขาสูรางกาย

จนถึงเวลาที่ผูติดโรคแสดงอาการปวยของโรคนั้น 

(๗)  “ระยะติดตอของโรค”  หมายความวา ระยะเวลาท่ีเชื้อโรคสามารถจะแพรจาก

คนหรือสัตวที่มีเชื้อโรคไปยังผูอ่ืนได โดยทางตรงหรือทางออม 

(๘)  “แยกกัก”  หมายความวา การแยกผูสัมผัสโรคหรือพาหะ ออกไวตางหากจาก

ผูอ่ืนในที่เอกเทศ และตามภาวะอันจะปองกันมิใหเชื้อโรคแพรหลายโดยทางตรงหรือทางออม ไปยังผู

ซ่ึงอาจไดรับเชื้อโรคนั้นๆ ได จนกวาจะพนระยะติดตอของโรค 

(๙)  “กักกัน”  หมายความวา การควบคุมผูสัมผัสโรคหรือพาหะ ใหอยูในที่เอกเทศ

จนกวาจะพนระยะฟกตัวของโรคนั้นๆ หรือจนกวาจะพนความเปนพาหะ 

(๑๐)  “คุมไวสังเกต”  หมายความวา การควบคุมดูแลผูสัมผัสโรคหรือพาหะ โดย

ไมกักกัน และอาจจะอนุญาตใหผานไปในที่ใดๆ ก็ได โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อไปถึงทองที่ใดที่กําหนดไว ผู

นั้นตองแสดงตัวตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําทองที่นั้น เพื่อรับการตรวจในทางแพทย 

(๑๑)  “เขตติดโรค”  หมายความวา ทองที่หนึ่งทองที่ใด ในหรือนอกราชอาณาจักร

ที่มีโรคติดตอเกิดขึ้น ตามท่ีรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศในทองที่นั้นๆ เปนเขตติดโรค 

(๑๒)  “พาหนะ”  หมายความวา ยาน สัตว หรือวัตถุ ซ่ึงใชในการขนสงคน สัตว 

หรือส่ิงของ ทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ 

(๑๓)  “เจาของพาหนะ”  หมายความรวมถึง ตัวแทน เจาของ ผูเชา ตัวแทนผูเชา

หรือผูครอบครอง 

(๑๔)  “ผูควบคุมพาหนะ”  หมายความวา ผูรับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 

(๑๕)  “ผูเดินทาง”  หมายความวา คนซึ่งเดินทางเขามาในราชอาณาจักร รวมท้ังผู

ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 



(๑๖)  “การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค”  หมายความวา การกระทําทางการแพทยโดย

วิธีใดๆ ก็ตาม ตอคนหรือสัตวเพื่อใหคนหรือสัตวนั้นเกิดอํานาจตานทานโรค 

(๑๗)  “ที่เอกเทศ”  หมายความวา ท่ีใดๆ ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนดใหเปน

ที่สําหรับแยกกัก หรือกักกันคนหรือสัตวท่ีปวย หรือมีเหตุสงสัยวาปวยดวยโรคติดตอใดๆ เพื่อปองกัน

และควบคุมมิใหโรคนั้นแพรหลาย 

(๑๘)  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงต้ังใหมี

หนาที่ตรวจตรา ดูแล และรับผิดชอบในการสาธารณสุขโดยทั่วไป หรือเฉพาะในทองที่ใดทองที่หนึ่ง 

(๑๙)  “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๒๐)  “รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๕  โรคใดจะเปนโรคติดตอ โรคติดตออันตราย หรือโรคติดตอตองแจงความ 

ใหรัฐมนตรีประกาศชื่อและอาการสําคัญของโรคไวในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๖  ในกรณีจําเปนและสมควรใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศ

กําหนดใหโรคติดตอซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕ เปนโรคติดตอตองแจงความเฉพาะในเขตของ

ตน 

ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยวาโรคใดโรคหนึ่งอันมิใชโรคติดตอที่ไดมีประกาศ

ตามมาตรา ๕ เปนโรคซึ่งอาจติดตอแพรหลายเปนอันตรายแกประชาชนได ใหรัฐมนตรีหรือผูวา

ราชการจังหวัดเฉพาะในเขตของตน มีอํานาจประกาศระบุชื่อและอาการสําคัญของโรคนั้นใหเปน

โรคติดตอหรือโรคติดตอตองแจงความ 

 

มาตรา ๗  ในกรณีที่มีโรคติดตออันตราย หรือโรคติดตอตองแจงความเกิดขึ้นหรือมี

เหตุสงสัยวาไดมีโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้น ใหบุคคลดังตอไปนี้แจงตอเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ

พนักงานเจาหนาที ่



(๑)  ในกรณีมีการปวยหรือมีเหตุสงสัยวาไดมีการปวยโดยโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้น

ในบาน ใหเปนหนาที่ของเจาบาน หรือของผูควบคุมดูแลบาน หรือของแพทยผูทําการรักษาพยาบาล 

(๒)  ในกรณีมีการปวยหรือมีเหตุสงสัยวาไดมีการปวยดวยโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้น

ในสถานพยาบาล ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในสถานพยาบาลนั้น 

(๓)  ในกรณีที่ไดมีการชันสูตรทางแพทยตรวจพบวาอาจมีเชื้ออันเปนเหตุของ

โรคติดตอดังกลาว ใหเปนหนาที่ของผูทําการชันสูตรทางแพทย หรือของผูรับผิดชอบในสถานที่ที่ไดมี

การชันสูตรทางแพทยนั้น 

หลักเกณฑ และวิธีการแจงตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๘  เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานสาธารณสุขวาไดเกิด หรือมีเหตุสงสัยวาไดเกิด

โรคติดตออันตรายอยางใดเกิดขึ้นในบาน โรงเรือน สถานท่ี หรือพาหนะใด ใหเจาพนักงาน

สาธารณสุขมีอํานาจที่จะดําเนินการเอง ประกาศหรือออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูใดดําเนินการ

ดังตอไปนี้ได 

(๑)  ใหคนหรือสัตวซ่ึงปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคติดตออันตราย เปนผู

สัมผัสโรค หรือเปนพาหะของโรคติดตออันตราย มารับการตรวจ การชันสูตรทางแพทย หรือการ

รักษา หรือคุมไวสังเกต ณ สถานที่ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา คนซึ่งปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคอยู

ในภาวะซึ่งอาจเปนเหตุใหเชื้อโรคแพรหลายจนเปนอันตรายรายแรงแกประชาชนได ใหมีอํานาจแยก

กักผูนั้นไปรับการรักษาในสถานพยาบาลหรือในที่เอกเทศ จนกวาจะไดรับการตรวจและการชันสูตร

ทางแพทยวาพนระยะติดตอของโรคหรือหมดเหตุสงสัย 

(๒)  กักกันหรือคุมไวสังเกตซึ่งคนหรือสัตวซ่ึงเปนหรือมีเหตุสงสัยวาเปนผูสัมผัสโรค

หรือพาหะ 

(๓)  ใหคนหรือสัตวรับการปองกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ ซ่ึงเจาพนักงาน

สาธารณสุขกําหนด 



(๔)  ดําเนินการหรือใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใดที่

โรคติดตออันตรายไดเกิดขึ้นจัดการกําจัดความติดโรคหรือทําลายส่ิงใดๆ หรือสัตวท่ีมีเหตุเชื่อไดวา

เปนส่ิงติดโรค จนกวาเจาพนักงานสาธารณสุขจะเห็นวาปราศจากความติดโรคและไดถอนคําส่ังน้ันแลว 

(๕)  ดําเนินการหรือใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใดที่

โรคติดตออันตรายไดเกิดขึ้น จัดการ แกไข ปรับปรุงการสุขาภิบาล หรือรื้อถอนส่ิงที่ไมถูกสุขลักษณะ

หรือจัดใหมีขึ้นใหมใหถูกสุขลักษณะ 

(๖)  ใหนําศพหรือซากสัตวซ่ึงปรากฏหรือมีเหตุสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตราย

ไปรับการตรวจ หรือจัดการทางแพทย หรือจัดการแกศพหรือซากสัตวน้ันดวยประการอื่นใด เพื่อ

ปองกันการแพรหลายของโรค 

(๗)  ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการเพื่อปองกัน กําจัด สัตวหรือแมลง หรือตัว

ออนของแมลงที่เปนเหตุใหเกิดโรค 

(๘)  ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติในการ ทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ เก็บ 

สะสม จําหนายอาหาร นํ้าแข็ง เคร่ืองด่ืมหรือน้ําเพื่อปองกันการแพรหลายของโรค 

(๙)  จัดหาและใหเคร่ืองอุปโภคบริโภค รวมทั้งเวชภัณฑหรือเคมีภัณฑ เพื่อปองกัน

การแพรหลายของโรค 

(๑๐)  จัดหาน้ําท่ีถูกสุขลักษณะไวในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ 

(๑๑)  หามกระทําการใดๆ อันนาจะเปนเหตุใหเกิดภาวะไมถูกสุขลักษณะแกถนน

หนทาง บาน โรงเรือน สถานที่ พาหนะ หรือที่สาธารณะอื่นใด 

(๑๒)  หามกระทําการใดๆ อันอาจจะเปนเหตุใหโรคแพรหลาย 

 

มาตรา ๙  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขไดออกคําส่ังประกาศตามมาตรา ๘ ให

ปดประกาศนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่แยกกัก สถานที่กักกัน บาน โรงเรือนสถานที่หรือ

พาหนะที่ผูปวยอาศัยหรือพักอยู และหรือบริเวณที่ใกลเคียง ตลอดเวลาที่คําส่ังตามประกาศนั้นยังคง

ใชบังคับอยู หามผูใดนอกจากเจาพนักงานสาธารณสุขเขาไปในหรือออกจากสถานท่ีแยกกัก สถานที่

กักกัน บาน โรงเรือน สถานที่หรือพาหนะ ท่ีผูปวยอาศัยหรือพักอยู หรือยายส่ิงของใดๆ ออกจากที่นั้น 

เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุข 



 

มาตรา ๑๐  เม่ือมีโรคติดตออันตรายเกิดขึ้นหรือนาจะเกิดขึ้นในทองที่ใด 

รัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดเฉพาะในเขตของตน มีอํานาจประกาศโดยระบุชื่อ

และอาการสําคัญของโรค ตําบล หมูบานหรือสถานที่ใดเปนเขตติดโรค และจะกําหนดปริมณฑล

โดยรอบไวเปนเขตติดโรคดวยก็ได 

เมื่อไดมีประกาศดังกลาวแลว ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดําเนินการเอง 

ประกาศหรือออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูใดดําเนินการใดๆ ในเขตหรือในบริเวณปริมณฑลนั้น 

ดังตอไปนี ้

(๑)  ปฏิบัติการใดๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘ 

(๒)  หามผูใดเขาไปในหรือออกจากเขตติดโรค หรือท่ีเอกเทศ เวนแตไดรับอนุญาต

จากเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๓)  เขาไปในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใด ที่เกิดหรือมีเหตุสงสัยวาเกิด

โรคได โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาแตตองกระทําในภาวะอันสมควร 

(๔)  รื้อถอน ทําลาย หรือแกไขเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน ซ่ึงบาน โรงเรือนส่ิง

ปลูกสราง สถานที่ พาหนะ หรือส่ิงของใดๆ เพื่อปองกันการแพรหลายของโรค 

(๕)  ปดตลาด โรงมหรสพ สถานศึกษา สถานที่ประกอบหรือจําหนายอาหารสถานที่

ผลิตหรือจําหนายเคร่ืองด่ืม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่อ่ืนใดไวชั่วคราวตามที่เห็นสมควร

เพื่อปองกันการแพรหลายของโรค 

(๖)  หามคนซึ่งปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคติดตออันตราย ประกอบอาชีพ

ใดๆ หรือเขาไปในสถานศึกษา สถานท่ีชุมนุมชน หรือสถานที่อ่ืนใด เวนแตไดรับอนุญาตจากเจา

พนักงานสาธารณสุข 

เมื่อโรคติดตออันตรายที่เกิดขึ้นสงบลงแลว และรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดเห็น

เปนการสมควรก็ใหถอนประกาศนั้น 

 



มาตรา ๑๑  เมื่อโรคติดตอตองแจงความเกิดขึ้นในบาน โรงเรือน สถานท่ีพาหนะ 

หรือทองที่ใด ถาเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาโรคติดตอดังกลาวจะระบาดตอไป ใหมีอํานาจ

ปฏิบัติการใดๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ได โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒  เพื่อปองกันมิใหโรคติดตอใดเกิดหรือแพรหลาย ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหบุคคลตองไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนดให

บุคคลใดไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ณ เวลาและสถานที่ซ่ึงจะไดกําหนดไวในประกาศนั้น 

 

มาตรา ๑๓  ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศใหชองทางและ

ดานตรวจคนเขาเมืองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเปนดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เมื่อ

มีเหตุอันสมควรใหเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจ 

ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่

พาหนะนั้นๆ จะเขามาถึงทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจํา

ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒)  ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารตอ

เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามแบบและวิธีการที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 

(๓)  หามผูใดนําพาหนะอื่นใดเขาเทียบพาหนะที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง

ยังไมไดรับการตรวจจากเจาพนักงานสาธารณสุข และหามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะน้ัน เวน

แตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

(๔)  เขาไปในพาหนะและตรวจผูเดินทาง ส่ิงของหรือสัตวที่มากับพาหนะ ตรวจตรา

และควบคุมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแกไขการสุขาภิบาลของพาหนะใหถูกสุขลักษณะ 

รวมทั้งกําจัดส่ิงอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพในพาหนะ ในการน้ีใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม

พาหนะอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 



(๕)  หามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางซึ่งไมไดรับการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศเขามาในราชอาณาจักร 

(๖)  ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบทาอากาศยาน ทาเรือหรือทาขนสง

ทางบก แกไขการสุขาภิบาลใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถานที่

และบริเวณดังกลาว 

(๗)  ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสง

ทางบก ทําการควบคุม กําจัดยุง และพาหะนําโรค ในสถานที่และบริเวณรอบทาอากาศยาน ทาเรือ

หรือ ทาขนสงทางบก ในรัศมีส่ีรอยเมตร ในการนี้ ใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน หรอืสถานที่ใน

บริเวณดังกลาวอํานวยความสะดวกในการควบคุมกําจัดยุงและพาหะนําโรค 

(๘)  ตรวจตรา ควบคุมการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เครื่องด่ืมหรือน้ําใหผูมี

หนาที่ รับผิดชอบสถานที่ ทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ เก็บ สะสม จําหนายอาหาร น้ําแข็ง

เคร่ืองด่ืม หรือน้ําท่ีนําเขาไป หรือจะนําเขาไปในบริเวณทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบกให

ถูกสุขลักษณะ หรือแกไขการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เคร่ืองด่ืมหรือนํ้า ตลอดถึงสถานที่

ดังกลาวใหถูกสุขลักษณะ 

 

มาตรา ๑๔  เมื่อมีโรคติดตออันตรายเกิดขึ้นในทองที่หรือเมืองทาใดในตางประเทศ 

ใหรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจประกาศใหทองที่หรือเมืองทาน้ันเปนเขตติดโรค เมื่อ

ไดประกาศแลวใหเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุม โรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจ

ดําเนินการเอง หรือออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาใน

ราชอาณาจักรจากทองท่ีหรือเมืองทานั้น ดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑)  ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการใดๆ เพื่อกําจัดความติดโรค และเพื่อ

ปองกันการแพรหลายของโรค 

(๒)  จัดใหพาหนะจอดอยู ณ สถานที่ที่กําหนดใหจนกวาเจาพนักงานสาธารณสุขจะ

อนุญาตใหไปได 

(๓)  ใหผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย และอาจใหแยกกัก 

กักกัน คุมไวสังเกต หรือรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ณ สถานที่ที่กําหนดให 



(๔)  หามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรือที่เอกเทศ เวนแตไดรับอนุญาต

จากเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๕)  หามผูใดนําเคร่ืองอุปโภคบริโภค นํ้าด่ืม หรือ น้ําใชซ่ึงเปนหรือมีเหตุสงสัยวา

เปนส่ิงติดโรคเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

มาตรา ๑๕  ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูออกคาใชจายในการขนสง

ผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไวสังเกต หรือรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

ตลอดท้ังคาใชจายในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขไดออกคําส่ังใหผูใดดําเนินการตาม

มาตรา ๘ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) มาตรา ๑๐ (๔) มาตรา ๑๓ (๔) (๖) (๗) หรือ (๘) หรือมาตรา 

๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) แลว ผูนั้นละเลยไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดเจาพนักงาน

สาธารณสุขมีอํานาจดําเนินการแทนได โดยใหผูนั้นชดใชคาใชจายในการดําเนินการนั้นตามจํานวนที่

จายจริง ทั้งน้ี ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 

มาตรา ๑๗  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือ

คําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) หรือ 

(๑๒) มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ (๕) หรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๑๓ 

(๔) หรือ (๗) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 

มาตรา ๑๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคําส่ังของเจาพนักงาน

สาธารณสุข ตามมาตรา ๘ (๔) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๔ (๓) หรือ (๔) 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา 

๑๒ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 



 

มาตรา ๒๐  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจา

พนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๑๔ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่น

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๒๑  ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศ และคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

พระราชบัญญัติไขจับส่ัน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติโรคเรื้อน พุทธศักราช ๒๔๘๖ ซ่ึงใช

บังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือ

แยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ และคําส่ังที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

มาตรา ๒๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กับใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดตอ 

พ.ศ. ๒๕๒๓ 

------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) และมาตรา ๒๒ แหง 

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎ 

กระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑  การแจงกําหนดวนั เวลา สถานทีท่ีพ่าหนะจะเขามาถึงทาอากาศยาน  

ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ตามมาตรา ๑๓ (๑) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะกระทํา 

โดยยื่นรายการเกี่ยวกับพาหนะที่เขามาในราชอาณาจกัร ตามแบบ ต.๑ ทายกฎกระทรวงนี้ ตอ 

เจาพนักงานสาธารณสขุประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ณ ที่ทําการดานควบคุม 

โรคติดตอระหวางประเทศ ประจําทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก แลวแตกรณี ภายใน 

เวลาที่เจาพนกังานสาธารณสุขประจําดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศประกาศกําหนด 

  ขอ ๒  การยืน่เอกสารตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอ 

ระหวางประเทศตามมาตรา ๑๓ (๒) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราช 



อาณาจักรกระทําตามแบบและวิธีการดังตอไปนี ้

  (๑) ในกรณีที่เปนพาหนะทางน้ํา กอนเขามาในราชอาณาจักรไมนอยกวา 

ยี่สิบส่ีช่ัวโมง ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่จะเขามาในราชอาณาจักร รายงาน 

สุขลักษณะของพาหนะดังกลาวทางวทิยุโทรเลข มีขอความตามแบบ ต. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้  

ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ณ ที่ทําการดานควบคุม 

โรคติดตอระหวางประเทศประจําทาเรือ 

  ใหเจาพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะตามวรรคหนึ่งยื่นใบแจงสุขลักษณะของ 

พาหนะทางน้าํตามแบบ ต. ๓ เอกสารรับรองการกําจัดหนูหรือเอกสารยกเวนการกําจัดหน ู

ตามแบบ ต. ๔ และใบรับรองสุขลักษณะของคอนเทนเนอร ตามแบบ ต.๕ ทายกฎกระทรวงนี้  

ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ณ ที่ทําการดานควบคุม 

โรคติดตอระหวางประเทศประจําทาเรือ กอนที่เจาพนักงานสาธารณสขุจะทําการตรวจพาหนะนั้น 

  (๒) ในกรณีทีม่ีผูเดินทางปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคติดตออันตราย 

เดินทางมาในพาหนะ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร ยื่นรายชือ่ 

คนโดยสารตามแบบ ต. ๖ ทายกฎกระทรวงนี้ ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุม 

โรคติดตอระหวางประเทศ ณ ที่ทําการดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศประจําทาอากาศยาน  

ทาเรือ ทาขนสงทางบก แลวแตกรณี ทนัทีที่พาหนะมาถึงดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ 

พรอมทั้งยื่นรายงาน ดังตอไปนี้ดวย 

  (ก) ในกรณีที่เปนพาหนะทางอากาศ ใหยืน่รายงานเรื่อง สุขภาพของผูเดินทาง  



ตามแบบ ต. ๗ ก. ทายกฎกระทรวงนี ้

  (ข) ในกรณีที่เปนพาหนะทางน้ํา ใหยืน่รายงานเรื่อง สุขภาพของผูเดินทาง  

ตามแบบ ต. ๗ ข. ทายกฎกระทรวงนี ้

  (ค) ในกรณีที่เปนพาหนะทางบก ใหยื่นรายงานเรื่อง สุขภาพของผูเดินทาง  

ตามแบบ ต. ๗ ค. ทายกฎกระทรวงนี ้

  (๓) ในกรณีทีผู่เดินทางนั้นเดินทางมาจากเขตโรคติดตออันตรายทีไ่ดระบุไวใน 

รายงานระบาดวิทยาประจําสัปดาหขององคการอนามัยโลก ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม 

พาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรจัดการใหผูเดินทางกรอกขอความลงในแบบคาํถาม  ตามแบบ  

ต. ๘ ทายกฎกระทรวงนี้ ยืน่ตอเจาพนักงานสาธารณสขุประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวาง 

ประเทศ ณ ที่ทําการดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศประจําทาอากาศยาน ทาเรือ หรือ 

ทาขนสงทางบก แลวแตกรณ ีทันทีท่ี่ผูเดินทางมาถึงดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

  

           ใหไว ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

               เทอดพงษ ไชยนนัทน 

     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 



กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดตอ 

พ.ศ. ๒๕๒๓ 

------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติ 

โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

  ขอ ๑  เมื่อมีโรคติดตออันตรายหรือโรคติดตอตองแจงความเกิดขึ้นหรือมีเหตุ 

สงสัยวาไดมีโรคติดตอดังกลาวเกิดขึน้ ใหเจาบาน ผูควบคุมดูแลบาน แพทยผูทําการรักษา 

พยาบาล ผูรับผิดชอบในสถานพยาบาล ผูทําการชันสูตรทางแพทย หรอืผูรับผิดชอบในสถานที ่

ที่ไดมีการชนัสตูรทางแพทย แลวแตกรณี แจงตอเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนกังานเจาหนาที ่

แหงทองที่ ภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตเริ่มมีการปวย มีเหตุสงสัยวาไดมกีารปวย หรือที่ไดมีการ 

ชันสูตรทางแพทยตรวจพบวาอาจมีเชื้ออันเปนเหตุของโรคติดตอ แลวแตกรณ ี

  ขอ ๒  การแจงตามขอ ๑ ใหดําเนินการดังนี ้

  (๑) เจาบานหรือผูควบคุมดูแลบาน ตองแจงชื่อและที่อยูของตน ความสัมพันธ 

กับผูปวย ช่ือ อายุ และที่อยูของผูปวย สถานที่ที่ผูปวยพักรักษาตวัอยู วันเริ่มปวย และอาการ 



สําคัญของผูปวย 

  (๒) แพทยผูทาํการรักษาพยาบาลหรือผูรับผิดชอบในสถานพยาบาล ตองแจงชื่อ  

ที่อยูและสถานทีท่ํางานของตน ช่ือ อายุและที่อยูของผูปวย สถานทีท่ีผู่ปวยพักรักษาตัวอยู  

วันเร่ิมปวย วนัแรกรับไวรักษา การวนิิจฉัยโรคขั้นตน และสภาพผูปวยขณะแจงความ 

  (๓) ผูทําการชันสูตรทางแพทยหรือผูรับผิดชอบในสถานทีท่ีไ่ดมีการชันสูตร 

ทางแพทย ตองแจงชื่อ ที่อยูและสถานทีท่าํงานของตน ช่ือ อายุและทีอ่ยูของผูปวย ช่ือ ที่อยูและ 

สถานทีท่ํางานของผูสงวัตถตัุวอยาง การวนิิจฉัยโรคขั้นตน และผลการชันสูตร 

  ขอ ๓  ในกรณทีี่พนักงานเจาหนาที่เปนผูรับแจงตามขอ ๑ ใหพนักงานเจาหนาที ่

ที่ไดรับแจงดังกลาวรายงานตอเจาพนักงานสาธารณสุขทันท ี

  

    ใหไว ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

                 เทอดพงษ ไชยนันทน 

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 


