
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 

1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง แต่งตั ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 1) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 มกราคม 2560 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 
(ยกเลิก โดยประกาศฉบับที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2563) 

2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง แต่งตั ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 เมษายน 2560 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 
2560 

ข้อ 2 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมิใช่ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค 
ตามข้อ 1 ข้าราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการ
ควบคุมโรคติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี  

(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา  
(3) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology 

Traning Program :FETP)  
(4) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม สำหรับแพทย์หัวหน้าแพทย์

หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก  
(5) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวน

เคลื ่อนที ่เร ็ว สำหรับแพทย์ หัวหน้าทีมและผู ้สอบสวนหลัก (Field Epidemilogy and 
Management Training :FEMT)  

(6) เป็นผู ้สำเร็จการอบรม หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยา
ภาคสนาม      

(7) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดที่กรมควบคุมโรคกำหนดหรือที่กรมควบคุม
โรครับรอง 
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3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง แต่งตั ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 มีนาคม 2563 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 
2563 

ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่     
ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  

(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
(2) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
(3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์  
(4) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป  
(5) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  
(6) สาธารณสุขอำเภอ  
(7) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 

ข้อ 6 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี ้ เป็นเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่            
ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
(3) ปลัดจังหวัด  
(4) นายอำเภอ  
(5) ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ  
(6) ปลัดอำเภอ 
 
ข้อ 7 ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น ซึ ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้า

พนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ 
ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
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           (2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน  
ตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้  
               (2.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
               (2.2) ปลัดเทศบาล  

      (2.3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
       (2.4) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
       (2.5) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
4.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 4) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 มีนาคม 2563 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 
2563 
         ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบาดวิทยา การ
เฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ                
พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
        ข้อ 4 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ 
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขต
ท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  

(1) เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำศาลากลางจังหวัด  
(2) เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำที่ว่าการอำเภอ  
(3) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

      ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจ
หน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
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(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน             
ตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้  

      (2.1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
       (2.2) นายกเทศมนตร ี
      (2.3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
      (2.4) ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล  
      (2.5) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล  
      (2.6) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล  
      (2.7) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล       
      (2.8) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร

ส่วนตำบล หรือตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน  
       (2.9) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร

ส่วนตำบล หรือข้าราชการ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน ตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งนายแพทย์  
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิค
การแพทย์ นายสัตวแพทย์เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เจ้าพนักงาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสัตวแพทย์  

 
5.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 5) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 เมษายน 2563 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 
2563 

ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่               
ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  

   (๑) นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ และข้าราชการตำรวจสังกัดโรงพยาบาล    
ตำรวจ ซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ  

   (๒) ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีข้ึนไป 
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เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่มีอำนาจตามกฎหมายอย่างไร 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นโรคติดต่อ

อันตราย ลำดับที ่ 14 ชื ่อ “โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (Covid-19))” อาการสำคัญ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการ

ของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจ
ถึงขั ้นเสียชีวิต (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง ชื ่อและอาการสำคัญของ โรคติดต่อ
อันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563) 

 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่ จึงมอีำนาจตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ.2558 
 
หมวด 5 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ มาตรา 31,32  
มาตรา 31 กำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งข้อมูล กรณีพบผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วย

ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ภายใน 3 ชั่วโมง และให้รีบโทรศัพท์แจ้งต่อกรมควบคุมโรค 
ภายใน 1 ชั่วโมง  

(1) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาลที่บ้าน  
(2) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  
(3) ผู้ทำการชันสูตร หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร  
(4) เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด 
หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
(หล ัก เกณฑ ์และว ิธ ี การแจ ้ ง ให ้ เป ็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                                

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มี โรคอันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560) 

มาตรา 32 เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา 31 ว่ามีเหตุสงสัย 
มีข้อมูลหรือหลักฐานว่า มีโรคอันตรายโรคติดต่อที ่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 
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หมวด 6 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มาตรา 34 
 มาตรา 34 ....ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่นั้นมีอำนาจที่จะดำเนินการเอง

หรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการ ดังต่อไปนี้  
(1) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่

เป็นหรือผู้ที ่เป็นผู ้สัมผัส หรือพาหะ มารับการตรวจ หรือรักษา หรือรับการชันสูตรทาง
การแพทย์และเพื่อความปลอดภัย อาจดำเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต                
ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดจนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตร
ทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์  

(2) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
แพร่ออกไป ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นำสัตว์มารับการป้องกัน
โรค  

(3) ให้นำศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดไปรับการตรวจ หรือจัดการทางการแพทย์ หรือจัดการด้วยประการอื่นใด                  
เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรค 

(4) ให้เจ้าของผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่ มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ ้น กำจัดความติดโรคหรือทำลายสิ่งใดๆ ที ่มีเชื้อ
โรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื ้อโรคติดต่อ หรือแก้ไข  ปรับปรุงการสุขาภิบาลให้     
ถูกสุขลักษณะ เพ่ือควบคุมและการป้องกันการแพร่ของโรค ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคำสั่งต้องดำเนินการ 
ตามคำสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีคำสั่งยกเลิก  

(5) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรค ระบาดเกิดขึ้นดำเนินการเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการ 
กำจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุ ของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาด  

(6) ห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลกัษณะ 
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 
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 (7) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อ  
(8) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย

หรือโรคระบาดที่เกิดขึ้น เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทำการสอบสวนโรค 

และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีและรายงานข้อมูลนั ้น  ให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งตามวรรคหนึ่ง และการ
สอบสวนโรคตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ (หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ ดำเนินการหรือออกคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
พ.ศ.2560) 

 
หมวด 7 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มาตรา 45,46,47  
มาตรา 45 ....ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีอำนาจดังต่อไปนี้  
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็น

หนังสือหรือให้ส่งเอกสารหรือ หลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา  
(2) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์

ตกหรือเวลาทำการของอาคารหรือสถานที่นั ้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดำเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ  

การดำเนินการตาม (2) ให้เป็นไปหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด    
(ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการแจ ้งให ้เป ็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข               

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไข ในการดำเนินการหรือออกคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ พ.ศ.2560)  
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มาตรา 46 ให้มีเครื ่องแบบ เครื ่องหมาย และบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
เครื ่องแบบ เครื ่องหมาย และบัตรประจำตัวตามวรรคหนึ ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่

กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด  
(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัว

สำหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจำเป็น
เร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ) 

มาตรา 47 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด 9 บทกำหนดโทษ มาตรา 49,50,51,52,53,54,55,56,57  
มาตรา 49 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการ หรือ

คณะอนุกรรมการตาม มาตรา 18 หรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา 
22 (6) หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา 28 (6) 
หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 45 (1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา 50 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  

มาตรา 51 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
มาตรา 34 (1) (2) (5) หรือ (6) มาตรา 39 (1) (2) (3) หรือ (5) มาตรา 40 (5) หรือไม่ 
อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 39 (4) ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท  

มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
มาตรา 34 (3) (4) (7) หรือ (8) หรือ 40 (3) หรือ (4) หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 35 ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา 53 ผู ้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
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มาตรา 54 เจ้าของยานพาหนะหรือผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 40 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา 55 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรา 45 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  

มาตรา 56 ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตาม มาตรา 46 กระทำการเช่นนั ้นเพื ่อให้บุคคลอื ่นเชื ่อว่าตนมีส ิทธิ                       
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา 57 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบที่คณะกรรมการกำหนด เมื ่อผู ้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตาม        
จำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้  ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หากมีข้อสงสัยในประเด็นข้อกฎหมาย สอบถามไดท้ี่ 

กลุ่มกฎหมาย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุร ีโทรศัพท์ 036 -223 120 ต่อ 132 
 


