
พระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558



พระราชบัญญัตโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

ประกอบด้วย 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล จ านวน 60 มาตรา

 หมวด 1 บททัว่ไป

 หมวด 2 คณะกรรมการโรคติดตอ่แห่งชาติ

 หมวด 3 คณะกรรมการโรคติดตอ่จงัหวดั

 หมวด 4 คณะกรรมการโรคติดตอ่

 หมวด 5 การเฝ้าระวังโรคตดิต่อ

 หมวด 6 การป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ

 หมวด 7 เจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิต่อ

 หมวด 8 ค่าทดแทน

 หมวด 9 บทก าหนดโทษ

 บทเฉพาะกาล



พระราชบัญญัตโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

ความหมาย (มาตรา 4 )

โรคตดิต่อ หมายความวา่ โรคท่ีเกิดจากเชือ้โรคหรือพษิของเชือ้โรค ซึง่สามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาสูค่น

โรคตดิต่ออันตราย หมายความวา่ โรคติดตอ่ท่ีมีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว

โรคตดิต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หมายความวา่ โรคตดิตอ่ที่ต้องมีการตดิตาม ตรวจสอบ หรือจัดเกบ็ข้อมูลอย่าง
ต่อเน่ือง

โรคระบาด หมายความวา่ โรคตดิตอ่หรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุของการเกดิโรคแน่ชัด ซึง่อาจแพร่ไปสูผู่้ อ่ืน
ได้อยา่งรวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกตกิว่าที่เคยเป็นมา



การก าหนดโรค

โรคติดตอ่ เกิดขึ้นโดยผลของนิยามตามมาตรา 4

โรคติดตอ่อนัตราย

โรคติดตอ่ท่ีต้องเฝา้ระวงั
รัฐมนตรีประกาศ

โรคระบาด อธิบดีประกาศเมื่อมี
สถานการณ์



โรคตดิต่ออันตราย

การประกาศช่ือและอาการส าคัญของโรคตดิต่ออันตราย (มาตรา 6)

ผู้มีอ านาจประกาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เงื่อนไข

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ



อนุบัญญัติที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคตดิตอ่อันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58

 โดยมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๒ โรค



(๑) กาฬโรค (Plague)

(๒) ไข้ทรพิษ (Smallpox) 

(๓) ไข้เหลือง (Yellow fever)

(๔) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส
(Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS) 

(๕) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) 

(๖) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส
(Middle East Respiratory Syndrome - MERS) 

(๗) โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease)

(๘) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา (Handra virus disease) 

(๙) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus disease) 

(๑๐) โรคไข้ลาสซา (Lassa fever) 

(๑๑) ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก 
(Crimean - Congo hemorrhagic fever) 

(๑๒) ไข้เวสต์ไนล์ (West Nile Fever) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙



 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙ ง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58

 โดยประกาศให้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากเป็นโรคติดต่ออันตรายล าดับที่ ๑๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ให้เพิ่มเติมโรคติดต่อดังต่อไปนี้เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยมีชื่อและอาการส าคัญ ดังนี้

(13) วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug - resistant tuberculosis (XDR - TB)) เป็นวัณโรคที่มี
การดื้อยา 4 ขนานร่วมกัน ได้แก่ ไอโซไนอะซิด (Isoniazid) ไรแฟมพิซิน (Rifampicin) กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน 
(Fluoroquinolones) และกลุ่มยาทางเลือกที่สองที่เป็นยาชนิดฉีด (Second - line injectable drugs) 
มีอาการไอเรื้อรังหรือไอเป็นเลือด เบื่ออาหาร น้ าหนักลด อ่อนเพลีย มีไข้ เจ็บหน้าอก 
หอบเหนื่อย สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบการหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้



โรคตดิต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

การประกาศชื่อและอาการส าคัญของโรคตดิต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (มาตรา 6)

ผู้มีอ านาจประกาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เงื่อนไข

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ



 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 20 ง มีผลบังคับใช้วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (28 มกราคม 2563)

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58

 โดยมี จ านวนทั้งสิ้น ๕5 โรค 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕62

(1) กามโรคของต่อมและท่อน้ าเหลือง (Lymphogranuloma
Venereum หรือ Granuloma Inguinale)

(2) การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Health care-associated infection 
หรือ hospital-acquired) 

(3) ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis)

(4) ไข้ด าแดง (Scarlet fever) 

(5) ไขเ้ด็งกี่ (Dengue Fever)

(6) ไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) 

(7) ไข้มาลาเรีย (Malaria)

(8) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of Unknown origin/Fever of 
Unknown Origin/Fever caused)

(9) ไข้สมองอักเสบชนิดญ่ีปุ่น (Japanese Encephalitis)



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕62

(10) ไขส้มองอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Unspecifiedencephalitis)

(๑1) ไข้หวัดนก (Avian Influenza)

(๑2) ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

(๑3) ไข้หัด (Measles)

(๑4) ไข้หัดเยอรมัน (Rubella)

(๑5) ไข้เอนเทอริค (Enteric fever) 

(๑6) ไข้เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus)

(17) คอตีบ (Diphtheria)

(18) คางทูม (Mumps)

(19) ซิฟิลิส (Synphilis) 

(20) บาดทะยัก (Tetanus) 

(21) โปลิโอ (Poliomyelitis) 

(22) แผลริมอ่อน (Cancroid) 

(23) พยาธิทริคิเนลลา (Trichinosis) 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕62

(25) เมลอิอยโดสิส (Melioidosis)

(๒6) เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ (Eosinophilic meningitis)

(๒7) เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Unspecified 
meningitis)

(๒8) เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก (Anogenital Herpes)

(๒9) โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ บี ซี ดี และ อี  (Viral 
hepatitis A, B, C, D and E)

(30) โรคตาแดงจากไวรัส (Viral conjunctivitis)

(31) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

(32)โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส (Streptococcus suis)

(33) โรคเท้าช้าง (Elephantiasis Lymphatic Filariais) 

(34) โรคบรูเซลโลสิส (Brucellosis

(35) โรคปอดอักเสบ (Pneumonitis หรือ Pneumonia)

(36) โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) 

(37) โรคมือเท้าปาก (Hand Foot and Mouth disease) 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕62

(38) โรคเรื้อน (Leprosy)

(39) โรคลิซมาเนีย (Leishmaniasis) 

(40) โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) 

(41) โรคสครับไทฟัส (Scrub typhus) 

(42) โรคสุกใส หรืออีสุกอีใส (Varicella, Chickenpox) 

(43) โรคอัมพาตกล้ามเน้ืออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute 
Flaccid Paralysis : AFP)

(44) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)

(45) โรคเอดส์ (Acquired Immunodeficiency 
Syndrome : AIDS) 

(46) โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)

(47) วัณโรค (Tuberculosis)

(48) ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Hepatitis)

(49) หนองใน (Gonorrhea)

(50) หนองในเทียม (Non Gonococcal Urethritis : NGU)



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕62

โรคท่ีตัดออก
1. พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์และทางเดิน
ปัสสาวะ
2. โลนท่ีอวัยวะเพศ
3. หูดข้าวสุก
4. โรคบิด
โรคท่ีขอเพิ่ม
1. โรคพยาธิใบไม้ตับ
2. โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

(51) หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (Condyloma Acuminata หรือ 
Venereal Warts) 

(52) อหิวาตกโรค (Cholera)

(53) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(Adverse Event Following Immunization : AEFI)

(54) อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)

(55) ไอกรน (Pertussis) 



การประกาศเขตตดิโรค

ผู้มีอ านาจประกาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เงื่อนไข

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวิชาการ

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดทีอ่าจจะเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอ านาจประกาศให้ท้องทีห่รือ
เมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเปน็เขตตดิโรค และยกเลิกประกาศเมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลงหรือ
กรณีมีเหตุอันสมควร (มาตรา 8)

อ านาจ

- ประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักร
เป็นเขตติดโรค

- และประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบ
ลง หรือกรณีมีเหตุอันสมควร



การประกาศโรคระบาด

ผู้มีอ านาจประกาศ

อธิบดีกรมควบคุมโรค

เงื่อนไข

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวิชาการ

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคระบาด ให้อธิบดี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอ านาจ
ประกาศชือ่ อาการส าคัญและสถานทีท่ีม่ีโรคระบาด และแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
มาตรา 34 ทราบ รวมทั้งประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลงหรือกรณีมีเหตุอันควร (มาตรา 9)

อ านาจ

- ประกาศชื่อ อาการส าคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด
- และประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบ

ลง หรือกรณีมีเหตุอันสมควร



การป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 

มาตรา 43
เงื่อนไข เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือโรคระบาด
ผู้มีอ านาจหน้าท่ี อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ ออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการได้รับยาป้องกันโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ให้แก่ผู้ร้องขอ โดยผู้ร้องขอ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การมอบหมาย การเรียกเก็บหรือการยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด



 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
เล่มที่ ๑๓4 ตอนพิเศษ 316 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2๒ ธันวาคม 2560

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง 
พ.ศ. 2560



 
 

 
เมื่อรัฐมนตร ี  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวิชาการ  

ประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตตดิโรคไข้เหลือง 

ผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคไข้เหลือง ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิต่อ  

ณ ด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

ข้อ 3 

1. มีค าสั่งห้ามเจ้าของพาหนะหรือ 
ผู้ควบคุมพาหนะน าผู้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร ตาม ม. 39 (5) 
2. ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ตาม ม. 40 

 

ไม่แสดง   
แสดงเอกสารไม่ถูกต้อง แสดง 

เจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิต่อ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี ้

ยังไม่มีผลใช้บังคับ ถูกต้องครบถ้วน 

ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ออกค าสั่งเป็นหนังสือ เพื่อแยกกัก 
กักกัน หรือคุมไว้สังเกตผู้เดินทางนั้น 
ไปจนกว่าเอกสารจะมีผลใช้บังคับ 
แต่ต้องไม่เกิน 10 วันนับแต่วันที ่
ผู้เดินทางได้รับการฉีดวัคซีน 

 

จบกระบวนการ 

 

ข้อ 4 

ข้อ 5 

**** เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง (สมุดเหลือง) มีอายุการใช้งานตลอดชีพ และจะมีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้น 10 วันนับแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีนไข้เหลือง ในรายท่ีเป็นการฉีดซ้ าให้มีผลใช้บังคับทันที  

 

ข้อ 2 

จัดท าโดย ศูนย์ก หมาย กรมควบคุมโรค 
ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง 
พ.ศ. 2560



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง 
พ.ศ. 2560



การเฝ้าระวังโรคตดิต่อ

มาตรา 4 การเฝา้ระวงั หมายถึง การสงัเกต การเก็บรวบรวม และ
การวิเคราะห์ข้อมลู ตลอดจนการรายงาน และการติดตามผลของการ
แพร่ของโรคอย่างต่อเน่ือง ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบเพ่ือประโยชน์
ในการควบคมุโรค



กลไกการเฝ้าระวังโรคตดิต่อ
เม่ือมีโรคติดตอ่อนัตราย โรคติดตอ่ท่ีต้องเฝา้ระวงั 
หรือโรคระบาดขึน้ให้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิต่อ
(1) กรณีพบในบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้ควบคมุดแูลบ้าน 
หรือแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาล
(2) กรณีพบในสถานพยาบาล ผู้ รับผิดชอบใน
สถานพยาบาล
(3) กรณีเม่ือได้มีการชันสูตรตรวจพบว่าอาจจะมี
เชือ้อันเป็นเหตุของโรคตดิต่อดังกล่าว ผู้ท าการ
ชนัสตูรหรือผู้ รับผิดชอบในสถานท่ีท่ีได้มีการชนัสตูร
(4) กรณีพบในสถานประกอบการหรือสถานที่อื่น
ใด เจ้าของหรือผู้ถกูคมุ

(มาตรา 31)

เม่ือเจ้าพนกังานควบคมุโรคติดตอ่ได้รับแจ้งตาม
มาตรา 31 แล้ว ให้ด าเนินการ ดงันี ้

1.แจ้งคณะกรรมการโรคติดตอ่จงัหวดั/กทม.แล้วแตก่รณี
2.รายงานข้อมลูนัน้ให้กรมควบคมุโรคทราบโดยเร็ว 

(มาตรา 32)

เม่ือมีเหตอุนัสมควรสงสยัวา่มีโรคติดตอ่อนัตราย 
โรคติดตอ่ท่ีต้องเฝา้ระวงั หรือโรคระบาด เกิดขึน้ใน
ต่างประเทศ ให้ กรมควบคมุโรค ประสานงานไปยงั
องค์การอนามยัโลกเพ่ือขอข้อมลูเก่ียวกบัโรคดงักล่าว

(มาตรา 33)

หลักเกณฑ์และ
วธีิการในการแจ้ง
ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนด



 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวันที ่21 ธันวาคม 2560
เล่มที่ ๑๓4 ตอนพิเศษ 316 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที ่2๒ ธันวาคม 2560

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ (๑) และมาตรา ๓๑ วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติโรคตดิตอ่ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มี
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีทีม่ีโรคติดตอ่อันตราย 
โรคติดต่อทีต่้องเฝา้ระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึน้ พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์

- เจ้าบ้าน/
ผู้ควบคุมดูแลบ้าน/
แพทย์ผู้ท าการ
รักษาพยาบาล
- เจ้าของ/ผู้ควบคุม
สถานประกอบการ
แจ้งต่อ

กรณีโรคติดต่ออันตราย

เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสังกัด
กรมควบคุมโรค
ในส่วนกลาง/ในพ้ืนท่ี

ภายใน ๓ ชั่วโมง
นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือ

มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น

ข้อ ๑

- ผู้รับผิดชอบ
ในสถานพยาบาล
- ผู้ท าการชันสูตร/
ผู้รับผิดชอบ
ในสถานที่ที่ได้
มีการชันสูตร 
แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสังกัด
กรมควบคุมโรค
ในส่วนกลาง

ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือ

มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น

กรณีโรคระบาด

ข้อ 2

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพืน้ที่

- เจ้าบ้าน ผู้ควบคุมดูแลบ้าน 
แพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาล

- ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล
- ผู้ท าการชันสูตร ผู้รับผิดชอบ
ในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร

- เจ้าของ ผู้ควบคุมสถานประกอบการ
แจ้งต่อ

กรณีโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ภายใน ๗ วัน
นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือ

มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น

ข้อ 3

1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ในสังกัดสสจ.
2. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
สังกัดส านักอนามัย กทม.

- ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล
- ผู้ท าการชันสูตร ผู้รับผิดชอบ
ในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร
แจ้งต่อ



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีทีม่ีโรคติดตอ่อันตราย 
โรคติดต่อทีต่้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึน้ พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์ต่อ

ให้แจ้งทางโทรศัพท์ต่อเจา้
พนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัด
กรมควบคุมโรคในส่วนกลาง
ภายใน 1 ชั่วโมง

กรณเีจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ
ในพื้นที่เป็นผู้รับแจ้งจากเจ้า
บ้าน เจ้าของสถาน
ประกอบการ

ข้อ 1 วรรคสี่

กรณีผู้พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัย
ว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย 
เป็นบุคคลตาม
ข้อ 1 (2) หรือ (3) และผูน้ั้นเป็น
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้วย  

ให้แจ้งทางโทรศัพท์ต่อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกดั
กรมควบคุมโรคในส่วนกลาง
ภายใน 3 ชั่วโมง

ข้อ 4

กรณีผู้พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัย
ว่าเป็น
โรคระบาด เป็นบุคคลตามข้อ 2 
(2) หรือ (3) และผูน้ั้นเป็น
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้วย  

ข้อ 5

ให้แจ้งทางโทรศัพท์ต่อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัด
กรมควบคุมโรค
ในส่วนกลาง
ภายใน 24 ชั่วโมง

การแจ้งให้ด าเนินการโดย
1. แจ้งโดยตรงต่อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
2. แจ้งทางโทรศัพท์
3. แจ้งทางโทรสาร
4. แจ้งเป็นหนังสือ
5. แจ้งทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
6. วิธีการอื่นที่อธิบดี
กรมควบคุมโรคก าหนด
เพิ่มเติม

ข้อ 6



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560

1. การแจ้งกรณีมีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดขึ้น เฉพาะ
การแจ้งของเจ้าบ้าน/ผู้ควบคุมดูแลบ้าน/แพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาล และการแจ้งของ 
ผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด หากมีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์
ที่ไม่อาจแจ้งภายใน ๓ ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงได้ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีที่

สามารถกระท าได้ 

๒. การแจ้งตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แห่งประกาศฯ กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่
ไม่อาจแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อส่วนกลางโดยวิธีการทางโทรศัพท์ได้ ให้ด าเนินการ
แจ้งตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๖ ตามสมควรแก่กรณี

เงื่อนไข ข้อยกเว้น



การป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
มาตรา 34
เงื่อนไข เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาดในเขตพ้ืนที่ใด
ผู้มีอ านาจหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้น
อ านาจหน้าที่ จะด าเนินการเองหรอืออกค าสั่งเปน็หนงัสือให้ผูใ้ดด าเนนิการ ดังต่อไปนี้
 ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด/ผู้สัมผัสโรค/เป็นพาหะ 

มารับการตรวจ/รักษา/ชันสูตรทางการแพทย์
 แยกกัก/กักกัน/คุมไว้สังเกต ณ สถานที่ที่ก าหนด
 ให้ผู้มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 น าศพหรือซากสัตว์ไปรับการตรวจ/จัดการ เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค



การป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 

 ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ พาหนะ ก าจัดความติดโรค/แก้ไขปรับปรุง
สุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ

 ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ พาหนะ ก าจัดสัตว/์แมลง /ตัวอ่อนของ
แมลงที่เป็นสาเหตุการเกิดโรค

 ห้ามผู้ใดกระท าการใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
 ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ
 เข้าไปในสถานที่/พาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าโรค เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

เจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิต่อต้องท าการสอบสวนโรค และหากพบว่ามีโรคตดิต่ออันตรายหรือ
โรคระบาดเกดิขึน้ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัด และรายงานกรมควบคุมโรค

ให้ทราบโดยเร็ว



 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวันที ่2๔ มกราคม 2561
เล่มที่ ๑๓4 ตอนพิเศษ 322 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที ่2๕ มกราคม 256๑

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ (๒) และมาตรา ๓๔ วรรคสาม 
แห่งพระราชบญัญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ด าเนินการหรือ ออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการด าเนินการ
หรือ ออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ในกรณีที่ปราก ว่าวิธีการที่ก าหนดไวไ้ม่บรรลุวัตถุประสงค์ของค าสั่ง จพง. มีอ านาจเปลี่ยนแปลงวิธีการได้  

จพง. ต้องออกค าสั่งเป็นหนังสือ 

 

 

กรณีปกต ิ
1. ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
2. ส่งโดยให้บุคคลน าหนังสือไปส่ง 
3. ส่งโดยจพง. เอง 
**การส่งค าสั่ง หากผู้รับไม่ยอมรับ 1. ถ้าได้ส่งให้
บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่/ท างานในสถานที่นั้น 
2. วาง/ปิดหนังสือค าสั่งไว้ที่เห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่นั้น ต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง/ต ารวจ
ที่มาเป็นพยาน ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 

 

กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 
1. ส่งทางเครื่องโทรสาร 
2. ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

วิธีการแจ้งค าสั่ง 

จพง. สามารถเข้าด าเนินการ 
โดยไม่ต้องมีค าสั่งเป็นหนังสือ 
หรือค าเตือนก่อน 

 

มีค าเตือนก่อนเข้าด าเนินการ  

เมื่อเกิด/มีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตราย/โรคระบาด 

- จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจในท้องท่ีนั้นไปร่วมด าเนินการ
ด้วยก็ได้ 
- ต้องท าเท่าที่จ าเป็น พอสมควร 
แก่กรณี และในขอบเขตอ านาจ 

จพง. แจ้งค าสั่ง 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

กรณีค าสั่งให้ก าจัดความติดโรค / 
แก้ไขสุขาภิบาล เมื่อได้ด าเนินการแล้ว  

ให้จพง. ยกเลิกค าสั่งด้วย 
 
 

หากมีเหตุอื่นใดเกี่ยวกับตัวจพง.  
ที่อาจท าให้การออกค าสั่งไม่เป็นกลาง  
- จพง. ผู้น้ันจะออกค าสั่งเรื่องน้ันไม่ได้  
- ให้ผู้บังคับบัญชาของ จพง. มีค าสั่งว่า 
จพง. ผู้น้ันมีอ านาจออกค าสั่งน้ันหรือไม่
โดยไม่ชักช้า 

 

ข้อ 9 

ต้องส่งหนังสือตัวจริงในทันที 
ที่ท าได้ 

 

จัดท าโดย ศูนย์ก หมาย กรมควบคุมโรค 
ณ วันที่ 27 พ ศจิกายน 2560 

กรณีทั่วไป 
 
 
 

กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน/กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ซึ่งก่อ/ 
อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง/เสียหายอย่างร้ายแรง 

ต่อความปลอดภัยสาธารณะ/ประโยชน์สาธารณะ 
 
 

ข้อ 2 

ข้อ 11 

- ระบุเรื่องท่ีจะให้ด าเนินการ 
- ระบุวิธีการที่จพง. จะใช้ด าเนินการ 

จพง . เข้าด าเนินการตามแนวทางท่ีกรมคร. ก าหนด  
 
 

ผู้รับค าสั่งยินยอม 

ผู้รับค าสั่งไม่อยู่/ผู้รับค าสั่งอยู่แต่ต่อสู้ขัดขวาง/ 
ไม่ยินยอม หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน/กรณีฉุกเฉิน 
อย่างย่ิง /มีเหตุที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง
ต่อประชาชน ให้จพง. เข้าด าเนินการได้ทันที 
 
 

***หมายเหตุ : “จพง.” หมายความว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

ข้อ 4 ข้อ 5 

ข้อ 6 

ข้อ 8 + 10 

ข้อ 10 ข้อ 12 

ผู้รับค าสั่งไม่ยินยอม จบกระบวนการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ในกรณีที่ปราก ว่าวิธีการที่ก าหนดไวไ้ม่บรรลุวัตถุประสงค์ของค าสั่ง จพง. มีอ านาจเปลี่ยนแปลงวิธีการได้  

จพง. ต้องออกค าสั่งเป็นหนังสือ 

 

 

กรณีปกต ิ
1. ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
2. ส่งโดยให้บุคคลน าหนังสือไปส่ง 
3. ส่งโดยจพง. เอง 
**การส่งค าสั่ง หากผู้รับไม่ยอมรับ 1. ถ้าได้ส่งให้
บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่/ท างานในสถานที่นั้น 
2. วาง/ปิดหนังสือค าสั่งไว้ที่เห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่นั้น ต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง/ต ารวจ
ที่มาเป็นพยาน ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 

 

กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 
1. ส่งทางเครื่องโทรสาร 
2. ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

วิธีการแจ้งค าสั่ง 

จพง. สามารถเข้าด าเนินการ 
โดยไม่ต้องมีค าสั่งเป็นหนังสือ 
หรือค าเตือนก่อน 

 

มีค าเตือนก่อนเข้าด าเนินการ  

เมื่อเกิด/มีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตราย/โรคระบาด 

- จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจในท้องท่ีนั้นไปร่วมด าเนินการ
ด้วยก็ได้ 
- ต้องท าเท่าที่จ าเป็น พอสมควร 
แก่กรณี และในขอบเขตอ านาจ 

จพง. แจ้งค าสั่ง 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

กรณีค าสั่งให้ก าจัดความติดโรค / 
แก้ไขสุขาภิบาล เมื่อได้ด าเนินการแล้ว  

ให้จพง. ยกเลิกค าสั่งด้วย 
 
 

หากมีเหตุอื่นใดเกี่ยวกับตัวจพง.  
ที่อาจท าให้การออกค าสั่งไม่เป็นกลาง  
- จพง. ผู้น้ันจะออกค าสั่งเรื่องน้ันไม่ได้  
- ให้ผู้บังคับบัญชาของ จพง. มีค าสั่งว่า 
จพง. ผู้น้ันมีอ านาจออกค าสั่งน้ันหรือไม่
โดยไม่ชักช้า 

 

ข้อ 9 

ต้องส่งหนังสือตัวจริงในทันที 
ที่ท าได้ 

 

จัดท าโดย ศูนย์ก หมาย กรมควบคุมโรค 
ณ วันที่ 27 พ ศจิกายน 2560 

กรณีทั่วไป 
 
 
 

กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน/กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ซึ่งก่อ/ 
อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง/เสียหายอย่างร้ายแรง 

ต่อความปลอดภัยสาธารณะ/ประโยชน์สาธารณะ 
 
 

ข้อ 2 

ข้อ 11 

- ระบุเรื่องท่ีจะให้ด าเนินการ 
- ระบุวิธีการที่จพง. จะใช้ด าเนินการ 

จพง . เข้าด าเนินการตามแนวทางท่ีกรมคร. ก าหนด  
 
 

ผู้รับค าสั่งยินยอม 

ผู้รับค าสั่งไม่อยู่/ผู้รับค าสั่งอยู่แต่ต่อสู้ขัดขวาง/ 
ไม่ยินยอม หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน/กรณีฉุกเฉิน 
อย่างย่ิง /มีเหตุที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง
ต่อประชาชน ให้จพง. เข้าด าเนินการได้ทันที 
 
 

***หมายเหตุ : “จพง.” หมายความว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

ข้อ 4 ข้อ 5 

ข้อ 6 

ข้อ 8 + 10 

ข้อ 10 ข้อ 12 

ผู้รับค าสั่งไม่ยินยอม จบกระบวนการ 



การป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 

มาตรา 44
เงื่อนไข ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกค าสั่งให้ด าเนินการ ตามมาตรา 
34 (3) (4) หรือ (5) มาตรา 38 มาตรา 39 (4) หรือมาตรา 40 (1) (2) หรือ (3) แล้ว 
ผู้นั้นละเลยไม่ด าเนินการตามค าส่ังภายในเวลาที่ก าหนด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมี
อ านาจด าเนินการแทนได้โดย ให้ผู้นั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการนั้นตามจ านวนที่
จ่ายจริง ทั้งนี้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด



มาตรา 35
เงื่อนไข ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ของโรคตดิต่ออันตรายหรือโรคระบาด
ผู้มีอ านาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อ/กรุงเทพมหานคร
อ านาจหน้าที่
สั่งปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจ าหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตหรือจ าหน่ายเครื่องดื่มโรงงาน สถานที่ชุมนุม โรง
มหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว
สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว
สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเข้าไปในสถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ 
สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

การป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 



เจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิต่อ

มาตรา 45
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอ านาจ 

ดังต่อไปนี้

(1) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค าชี้แจงเป็น
หนังสือหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

(2) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระ
อาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุม



 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่27 ธันวาคม 2560
เล่มที่ ๑๓4 ตอนพิเศษ 322 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตโิรคติดตอ่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะ 
อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560



ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะ อาคาร 
หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560



ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560



 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕60 
เล่ม ๑๓4 ตอนพิเศษ 3 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 มกราคม ๒๕60

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘



1. ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
[ มีอ านาจท่ัวราชอาณาจักร ]

๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
๒) สาธารณสุขนิเทศก์

1.2 กรมควบคุมโรค
1 อธิบดีกรมควบคุมโรค 
2 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
3 ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร
4 ผู้อ านวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
5 ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

6 ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑ - ๑๒ 
7 ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา 
8 ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป 
9 ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 
10 ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
11 ผู้อ านวยการส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 

12 ผู้อ านวยการส านักวัณโรค
13 ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 
14 ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่
15 ผู้อ านวยการส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
16 ผู้อ านวยการส านักวัณโรค
17 ข้าราชการสังกัดส านักระบาดวิทยาหรือข้าราชการที่    
ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ
ในส านักระบาดวิทยา ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้

17.1 นายแพทย์ ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป
17.2 นายสัตวแพทย์ ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป
17.3 นวก.สาธารณสุข ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป

๖. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘



1. ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
[ มีอ านาจท่ัวราชอาณาจักร ]

1.2 กรมการแพทย์
1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี
3 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
4 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงฆ์
5 ผู้อ านวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ

6 ผู้อ านวยการสถาบันพยาธิวิทยา
7 ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
8 ผู้อ านวยการสถาบันโรคผิวหนัง
9 ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน

2. ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
[ มีอ านาจเฉพาะในเขตเฉพาะในเขตท้องท่ีท่ีตนมีอ านาจหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบในการป ิบัติราชการ ]  

1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์
3 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ัวไป
4 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน
5 สาธารณสุขอ าเภอหรือสาธารณสุขกิ่งอ าเภอ

6 ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งต่อไปนี้ 

6.1 นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
6.2 นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
๖.๓ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
๖.๔ พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
๖.๕ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
๖.๖ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘



3. ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
[ มีอ านาจเฉพาะในเขตเฉพาะในเขตท้องท่ีท่ีตนมีอ านาจหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบในการป ิบัติราชการ ]  

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
๒) นายอ าเภอ 

4. ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร
[ มีอ านาจเฉพาะในเขตเฉพาะในเขตท้องที่ท่ีตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการป ิบัติราชการ ]

1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
2 ปลัดกรุงเทพมหานคร 
3 ผู้อ านวยการส านักการแพทย์
4 รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์
5 ผู้อ านวยการส านักอนามัย

6 รองผู้อ านวยการส านักอนามัย
7 ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดส านักอนามัย 
8 หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ    

สังกัดส านักอนามัย
9 ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดส านักอนามัย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘



 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
เล่มที่ ๑๓4 ตอนพิเศษ 114 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕60

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560



(๑) เป็นผู้มีประสบการณก์ารท างานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน 
หรือการควบคมุโรคติดตอ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิบตัรเวชศาสตร์ปอ้งกัน แขนงระบาดวิทยา
(3) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology 

Training Program : FETP) 

 ข้อ 1 ให้ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560



(4) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม ส าหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก
(5) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ร็ว 

ส าหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management 
Training : FEMT)

(6) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
(7) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดทีก่รมควบคมุโรคก าหนดหรือที่กรมควบคมุโรครับรอง

 ข้อ 1 ให้ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็น
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560



(1) เป็นผู้มีประสบการณ์การท างานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 10 ปี

(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(3) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program : FETP)
(4) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม ส าหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก

 ข้อ 2 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมิใช่ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคตามข้อ ๑ ข้าราชการสังกัด
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการ
ป ิบัติราชการ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560



(5) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว 
ส าหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and ManagementTraining : FEMT)

(6) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
(7) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดท่ีกรมควบคุมโรคก าหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง

 ข้อ 2 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมิใช่ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคตามข้อ ๑ ข้าราชการสังกัด
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องท่ีที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการ
ป ิบัติราชการ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560



 ข้อ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามข้อ ๑ (3) (๔) 
(๕) (๖) และ (๗) และข้อ ๒ (3) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ต้องเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคก าหนด
หรือที่กรมควบคุมโรครับรอง โดยมีเง่ือนไขดังนี้

(๑) หลักสูตรการฝึกอบรมทีก่รมควบคุมโรคก าหนด หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะที่กรมควบคุมโรคเป็น
ผู้จัดการฝึกอบรม

(๒) หลักสูตรการฝึกอบรมทีก่รมควบคุมโรครับรอง หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีกรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดการฝึกอบรม
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่
เป็นการแสวงหาผลก าไรและด าเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข เป็นผู้จัดการฝึกอบรมโดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ให้การรับรอง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560



กรณีสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหา

ผลก าไรและด าเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุขประสงค์ทีจ่ะจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑ 

(3) (๔) (๕) (๖) และ (๗) และข้อ ๒ (3) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

องค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและด าเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข ส่งร่างหลักสูตร

การฝึกอบรมมายังกรมควบคุมโรคเพ่ือพิจารณาและให้การรับรองก่อน จึงจะสามารถจัดการฝึกอบรมหลักสูตรน้ันได้

 ข้อ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามข้อ ๑ (3) (๔) 
(๕) (๖) และ (๗) และข้อ ๒ (3) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ต้องเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคก าหนด
หรือที่กรมควบคุมโรครับรอง โดยมีเง่ือนไขดังนี้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560



การจัดตั้ง CDCU

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตัง้หน่วยปฏิบัตกิารควบคุมโรคตดิต่อ ขึน้ใน ทุกอ าเภอ หรือทุก
เขตอย่างน้อยหน่ึงหน่วย เพื่อท าหน้าท่ีในการเฝา้ระวงั สอบสวนโรค ปอ้งกนั และควบคมุโรคตดิตอ่
อนัตรายหรือโรคระบาด หลกัเกณฑ์การจดัตัง้หน่วยปฏิบตัิการควบคมุโคติดตอ่ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด

หน่วยปฏิบตัิการควบคมุโรคตดิตอ่ตาม ว.1 อยา่งน้อยต้องประกอบด้วย เจ้าพนักงานควบคุม
โรคตดิต่อ 1 คน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุข 2 คน และอาจแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน ตามจ านวนท่ีผู้วา่ราชการจังหวดัเห็นสมควร



 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
หน่วยป ิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2559



ผู้มีอ านาจแต่งต้ัง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

วิธีการแต่งต้ัง ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เสนอชื่อผู้ท่ีสมควรได้รับ
การแต่งต้ังให้เป็นหน่วยป ิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คุณสมบัติ 1. ต้องเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานภาคเอกชนท่ีผู้ว่าราชการเห็นสมควร
2. ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรระบาดวิทยา หรือการเฝ้าระวัง การป้องกัน 
หรือการควบคุมโรคติดต่อ ท่ีกรมควบคุมโรคก าหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง

การแต่งต้ังทดแทน ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือส านักอนามัย กรุงเทพมหานครด าเนินการตามวิธีการ
และขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้มีการแต่งต้ังหน่วยป ิบัติการควบคุมโรคติดต่อทดแทน
ต าแหน่งท่ีว่างลง ภายใน ๓๐ วันนับจากวันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
หน่วยป ิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2559



ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยป ิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ ๒๕60
เล่ม ๑๓4 ตอนพิเศษ 39 ง ซึ่งมีผลใช้บงัคับเมื่อวันที ่8 กุมภาพันธ์ ๒๕60 

 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอ่แห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตัง้หน่วยป บิตักิารควบคมุโรคติดตอ่ พ.ศ. ๒๕๕๙



หลักสูตรที่กรมควบคุมโรคก าหนด

หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยป ิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อที่กรมควบคุมโรคก าหนด หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทีก่รมควบคุมโรค
เป็นผู้จัดการฝึกอบรม อันได้แก่หลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใด ดังต่อไปนี้

(๑) วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(๒) หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program (FETP))
(๓) หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม ส าหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก
(๔) หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ส าหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้

สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training (FEMT))
(๕) หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยป ิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐



หลักสูตรที่กรมควบคุมโรครับรอง

หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยป ิบัติการควบคุมโรคติดต่อที่
กรมควบคุมโรครับรอง หมายถึง 

- หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดการฝึกอบรม หรือ

- หลักสูตรการฝึกอบรมที่สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและด าเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข เป็นผู้จัดการฝึกอบรม 
โดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ให้การรับรอง 

***หน่วยงานที่จะจัดการอบรมต้องส่งร่างหลักสูตรการฝึกอบรมมายังกรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณาและให้
การรับรองก่อน จึงจะสามารถจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนั้นได้ ****

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยป ิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐



หลักสูตรที่กรมควบคุมโรครับรอง (ต่อ)

อันได้แก่หลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใด ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรระบาดวิทยาการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ส าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีชายแดน ๕ จังหวัดต้นแบบ ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
(๒) หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการส าหรับหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๓) หลักสูตรระบาดวิทยาเร่งด่วน ส าหรับหัวหน้าทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(๔) หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกป ิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค

และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องป ิบัติการ ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๒๐ ชั่วโมง

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยป ิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐



ค่าทดแทน
 ผู้มีหน้าที่ชดเชยความเสียหาย

- ทางราชการ

 ขอบเขตในการชดเชย

- ตามความจ าเป็น

 เงื่อนไขในการจ่ายค่าทดแทน

1. ต้องเป็นความเสียหายที่เกดิแกบุ่คคลหรือทรัพย์สินของบุคคล

2. ต้องเป็นความเสียหายที่เกดิขึ้นจากการด าเนินการของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิตอ่

3. การด าเนินงานตาม ข้อ 2 ต้องเป็นการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ

*** การชดเชยความเสียหาย ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในก กระทรวง



บทก าหนดโทษ



บทก าหนดโทษ



อนบุญัญตัิเพิ่มเติม
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ซึ่งมีผลใช้บังคับ
เม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีจ านวนท้ังสิ้น ๖๘ ด่าน

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2561 ด่านที่ 69 พรมแดน บ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว

• ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอ่แห่งชาต ิเรื่อง การเพิม่เตมิผู้แทนจากหน่วยงานในคณะท างาน
ประจ าช่องทางเข้าออก พ.ศ. 2560

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรทีเ่ป็นเขตติดโรคไข้
เหลือง พ.ศ. 2560 (จ านวนทั้งสิ้น 42 ประเทศ)




