
พระราชบัญญัติโรคติดตอ 
พ.ศ. 2523 

------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2523 
เปนปที่ 35 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอ 
เสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว  โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523" 

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

*[รก.2523/52/1 พ./3 เมษายน 2523] 

มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พุทธศักราช 2477 
(2) พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479 
(3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2482 
(4) พระราชบัญญัติไขจับสั่น พุทธศักราช 2485 
(5) พระราชบัญญัติโรคเรื้อน พุทธศักราช 2486 
บรรดากฎหมาย  กฎ และขอบังคับอ่ืนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(1) "โรคติดตอ" หมายความวา โรคซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 5 ใหเปนโรคติดตอ 

และใหหมายความรวมถึงโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา 6 วรรคสอง ใหเปน
โรคติดตอดวย 

(2) "โรคติดตออันตราย" หมายความวา โรคติดตอซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 5 ให
เปนโรคติดตออันตราย 

 
 
 



(3) “โรคติดตอตองแจงความ" หมายความวา โรคติดตอซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 5 
ใหเปนโรคติดตอตองแจงความ และใหหมายความรวมถึงโรคติดตอตามมาตรา 5 ซึ่งผูวาราชการจังหวัด
ประกาศตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง   หรือโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา 6 วรรค
สอง ใหเปนโรคติดตอตองแจงความดวย 

(4) "พาหะ" หมายความวา คนหรือสัตวซึ่งไมมีอาการของโรคติดตอปรากฏ   แตรางกาย
มีเชื้อโรคนั้นซ่ึงอาจติดตอถึงผูอ่ืนได 

(5) "ผูสัมผัสโรค" หมายความวา คนซึ่งไดเขาใกลชิดคน สัตว หรือสิ่งของติดโรค จนเช้ือโรค
นั้นอาจติดตอถึงผูนั้นได 

(6) "ระยะฟกตัวของโรค" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตเชื้อโรคเขาสูรางกาย จนถึง
เวลาที่ผูติดโรคแสดงอาการปวยของโรคนั้น 

(7) "ระยะติดตอของโรค" หมายความวา ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถจะแพรจากคนหรือ
สัตวที่มีเชื้อโรคไปยังผูอ่ืนได โดยทางตรงหรือทางออม 

(8) "แยกกัก" หมายความวา การแยกผูสัมผัสโรคหรือพาหะออกไวตางหากจากผูอ่ืนในที ่
เอกเทศ และตามภาวะอันจะปองกันมิใหเชื้อโรคแพรหลายโดยทางตรงหรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับ
เชื้อโรคนั้น ๆ ได จนกวาจะพนระยะติดตอของโรค 

(9) "กักกัน" หมายความวา การควบคุมผูสัมผัสโรคหรือพาหะใหอยูในที่เอกเทศจนกวา
จะพนระยะฟกตัวของโรคนั้น ๆ หรือจนกวาจะพนความเปนพาหะ 

(10) "คุมไวสังเกต" หมายความวา การควบคุมดูแลผูสัมผัสโรคหรือพาหะ โดยไมกักกัน 
และอาจจะอนุญาตใหผานไปในที่ใด ๆ ก็ได   โดยมีเง่ือนไขวาเม่ือไปถึงทองที่ใดที่กําหนดไว  ผูนั้นตอง
แสดงตัวตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําทองที่นั้น เพ่ือรับการตรวจในทางแพทย 

(11) "เขตติดโรค" หมายความวา ทองที่หน่ึงทองที่ใด ในหรือนอกราชอาณาจักรที่มี  
โรคติดตอเกิดขึ้น ตามที่รัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศในทองที่นั้น ๆ เปนเขตติดโรค 

(12) "พาหนะ" หมายความวา ยาน สัตว หรือวัตถุ ซึ่งใชในการขนสงคน สัตว หรือสิ่งของ 
ทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ 

(13) "เจาของพาหนะ" หมายความรวมถึง ตัวแทน เจาของ ผูเชาตัวแทนผูเชาหรือ 
ผูครอบครอง 

(14) "ผูควบคุมพาหนะ" หมายความวา ผูรับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 
(15) "ผูเดินทาง" หมายความวา คนซึ่งเดินทางเขามาในราชอาณาจักร รวมทั้งผูควบคุม

พาหนะและคนประจําพาหนะ 
(16) "การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค" หมายความวา การกระทําทางการแพทยโดยวิธีใด ๆ 

ก็ตาม ตอคนหรือสัตวเพ่ือใหคนหรือสัตวนั้นเกิดอํานาจตานทานโรค 
(17) "ที่เอกเทศ" หมายความวา ที่ใด ๆ ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนดใหเปนที่

สําหรับแยกกัก หรือกักกันคนหรือสัตวที่ปวย หรือมีเหตุสงสัยปวยดวยโรคติดตอใด ๆ เพ่ือปองกันและ
ควบคุมมิใหโรคนั้นแพรหลาย 

(18) "เจาพนักงานสาธารณสุข" หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่
ตรวจตรา ดูแล และรับผิดชอบในการสาธารณสุขโดยทั่วไปหรือเฉพาะในทองที่ใดทองที่หน่ึง 



(19) "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

(20) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 5  โรคใดจะเปนโรคติดตอ โรคติดตออันตราย หรือโรคติดตอตองแจงความ  
ใหรัฐมนตรีประกาศชื่อและอาการสําคัญของโรคไวในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 6  ในกรณีจําเปนและสมควรใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนดให 
โรคติดตอซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 5 เปนโรคติดตอตองแจงความเฉพาะในเขตของตน 

ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยวาโรคใดโรคหนึ่งอันมิใชโรคติดตอที่ไดมีประกาศตาม
มาตรา 5 เปนโรคซึ่งอาจติดตอแพรหลายเปนอันตรายแกประชาชนได ใหรัฐมนตรีหรือผูวาราชการ
จังหวัดเฉพาะในเขตของตน มีอํานาจประกาศระบุชื่อและอาการสําคัญของโรคนั้นใหเปนโรคติดตอหรือ
โรคติดตอตองแจงความ 

มาตรา 7  ในกรณีที่มีโรคติดตออันตราย หรือโรคติดตอตองแจงความเกิดขึ้น หรือมีเหตุ
สงสัยวาไดมีโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้น  ใหบุคคลดังตอไปน้ีแจงตอเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจา
หนาที่ 

(1) ในกรณีมีการปวยหรือมีเหตุสงสัยวาไดมีการปวยโดยโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้นใน
บาน ใหเปนหนาที่ของเจาบาน หรือของผูควบคุมดูแลบานหรือของแพทยผูทําการรักษาพยาบาล 

(2) ในกรณีมีการปวยหรือมีเหตุสงสัยวาไดมีการปวยดวยโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้นใน
สถานพยาบาล ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในสถานพยาบาลนั้น 

(3) ในกรณีที่ไดมีการชันสูตรทางแพทยตรวจพบวาอาจมีเชื้ออันเปนเหตุของโรคติดตอ
ดังกลาว ใหเปนหนาที่ของผูทําการชันสูตรทางแพทย หรือของผูรับผิดชอบในสถานที่ที่ไดมีการชันสูตร
ทางแพทยนั้น 

หลักเกณฑ และวิธีการแจงตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 8  เม่ือปรากฏแกเจาพนักงานสาธารณสุขวาไดเกิด หรือมีเหตุสงสัยวา ไดเกิด  
โรคติดตออันตรายอยางใดเกิดขึ้นในบาน โรงเรือน  สถานที่ หรือพาหนะใด ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมี
อํานาจที่จะดําเนินการเอง  ประกาศหรือออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูใดดําเนินการดังตอไปน้ีได 

(1) ใหคนหรือสัตวซึ่งปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวย เปนโรคติดตออันตรายเปนผูสัมผัสโรค 
หรือเปนพาหะของโรคติดตออันตราย มารับการตรวจ การชันสูตรทางแพทย หรือการรักษา หรือคุมไว
สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา คนซึ่งปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคอยูใน
ภาวะซึ่งอาจเปนเหตุใหเชื้อโรคแพรหลายจนเปนอันตรายรายแรงแกประชาชนได    ใหมีอํานาจแยกกัก    
ผูนั้นไปรับการรักษาในสถานพยาบาลหรือในที่เอกเทศ จนกวาจะไดรับการตรวจและการชันสูตรทาง
แพทยวาพนระยะติดตอของโรคหรือหมดเหตุสงสัย 

(2) กักกันหรือคุมไวสังเกตซ่ึงคนหรือสัตวซึ่งเปนหรือมีเหตุสงสัยวาเปนผูสัมผัสโรคหรือ
พาหะ 



(3) ใหคนหรือสัตวรับการปองกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข
กําหนด 

(4) ดําเนินการหรือใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใดที่ 
โรคติดตออันตรายไดเกิดขึ้น จัดการกําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใด ๆ หรือสัตวที่มีเหตุเชื่อไดวาเปน
สิ่งติดโรค จนกวาเจาพนักงานสาธารณสุขจะเห็นวาปราศจากความติดโรค และไดถอนคําสั่งน้ันแลว 

(5) ดําเนินการหรือใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่หรือพาหนะใดที่ 
โรคติดตออันตรายไดเกิดขึ้น จัดการแกไข ปรับปรุงการสุขาภิบาล หรือร้ือถอนสิ่งที่ไมถูกสุขลักษณะ หรือ
จัดใหมีขึ้นใหมใหถูกสุขลักษณะ 

(6) ใหนําศพหรือซากสัตวซึ่งปรากฏหรือมีเหตุสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตรายไปรับ
การตรวจ หรือจัดการทางแพทย หรือจัดการแกศพหรือซากสัตวนั้นดวยประการอ่ืนใด เพ่ือปองกันการ
แพรหลายของโรค 

(7) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการเพื่อปองกัน กําจัด สัตว หรือแมลง หรือตัวออน
ของแมลงที่เปนเหตุใหเกิดโรค 

(8) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติในการ ทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ เก็บ สะสม 
จําหนายอาหาร น้ําแข็ง เครื่องดื่มหรือนํ้าเพื่อปองกันการแพรหลายของโรค 

(9) จัดหาและใหเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งเวชภัณฑหรือเคมีภัณฑ เพ่ือปองกันการ
แพรหลายของโรค 

(10) จัดหาน้ําที่ถูกสุขลักษณะไวในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ 
(11) หามกระทําการใด ๆ อันนาจะเปนเหตุใหเกิดภาวะไมถูกสุขลักษณะแกถนนหนทาง 

บาน โรงเรือน สถานที่ พาหนะ หรือที่สาธารณะอื่นใด 
(12) หามกระทําการใด ๆ อันอาจจะเปนเหตุใหโรคแพรหลาย 

มาตรา 9  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขไดออกคําสั่งประกาศตามมาตรา 8 ใหปด
ประกาศนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่แยกกัก  สถานที่กักกัน บาน โรงเรือน สถานที่หรือ
พาหนะที่ผูปวยอาศัยหรือพักอยู  และหรือบริเวณที่ใกลเคียง ตลอดเวลาที่คําสั่งตามประกาศนั้นยังคงใช
บังคับอยู หามผูใดนอกจากเจาพนักงานสาธารณสุขเขาไปในหรือออกจากสถานที่แยกกัก สถานที่กักกัน 
บาน โรงเรือน สถานที่หรือพาหนะ ที่ผูปวยอาศัยหรือพักอยูหรือยายสิ่งของใด ๆ ออกจากที่นั้น เวนแตได
รับอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุข 

มาตรา 10  เม่ือมีโรคติดตออันตรายเกิดขึ้นหรือนาจะเกิดขึ้นในทองที่ใด รัฐมนตรีหรือ 
ผูวาราชการจังหวัดเฉพาะในเขตของตน   มีอํานาจประกาศโดยระบุชื่อและอาการสําคัญของโรค ตําบล  
หมูบานหรือสถานที่ใดเปนเขตติดโรค และจะกําหนดปริมณฑลโดยรอบไวเปนเขตติดโรคดวยก็ได 

เม่ือไดมีประกาศดังกลาวแลว ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดําเนินการเอง 
ประกาศหรือออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูใดดําเนินการใดๆ   ในเขตหรือในบริเวณปริมณฑลนั้น ดังตอไปน้ี 

(1) ปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 8 
(2) หามผูใดเขาไปในหรือออกจากเขตติดโรค หรือที่เอกเทศ   เวนแตไดรับอนุญาตจาก

เจาพนักงานสาธารณสุข 



(3) เขาไปในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใด ที่เกิดหรือมีเหตุสงสัยวาเกิดโรคได 
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา แตตองกระทําในภาวะอันสมควร 

(4) รื้อถอน ทําลาย หรือแกไขเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน ซึ่งบาน โรงเรือน สิ่งปลูก
สราง สถานที่ พาหนะ หรือสิ่งของใด ๆ เพ่ือปองกันการแพรหลายของโรค 

(5) ปดตลาด โรงมหรสพ สถานศึกษา สถานที่ประกอบหรือจําหนายอาหาร สถานที่ผลิต
หรือจําหนายเครื่องด่ืม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่อ่ืนใดไวชั่วคราวตามที่เห็นสมควรเพื่อ 
ปองกันการแพรหลายของโรค 

(6) หามคนซึ่งปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคติดตออันตรายประกอบอาชีพใด ๆ 
หรือเขาไปในสถานศึกษา สถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่อ่ืนใด เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 
สาธารณสุข 

เม่ือโรคติดตออันตรายที่เกิดขึ้นสงบลงแลว และรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดเห็นเปน
การสมควรก็ใหถอนประกาศนั้น 

มาตรา 11  เม่ือโรคติดตอตองแจงความเกิดขึ้นในบาน โรงเรือน  สถานที่ พาหนะ หรือ
ทองที่ใด ถาเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาโรคติดตอดังกลาวจะระบาดตอไป ใหมีอํานาจปฏิบัติการใด ๆ 
ตามที่กําหนดไวใน มาตรา 8 และมาตรา 10 ไดโดยอนุโลม 

มาตรา 12  เพ่ือปองกันมิใหโรคติดตอใดเกิดหรือแพรหลาย  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหบุคคลตองไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

เม่ือไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนดให
บุคคลใดไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ณ เวลาและสถานที่ซึ่งจะไดกําหนดไวในประกาศนั้น 

มาตรา 13  ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศใหชองทางและดานตรวจ
คนเขาเมืองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเปนดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เม่ือมีเหตุอันสม
ควรใหเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจ ดังตอไปน้ี 

(1) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะ
นั้น ๆ จะเขามาถึงทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดาน
ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(2) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารตอเจา
พนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎ
กระทรวง 

(3) หามผูใดนําพาหนะอื่นใดเขาเทียบพาหนะที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งยังไม
ไดรับการตรวจจากเจาพนักงานสาธารณสุข และหามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น เวนแตไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

(4) เขาไปในพาหนะและตรวจผูเดินทาง สิ่งของหรือสัตวที่มากับพาหนะ ตรวจตราและ
ควบคุมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแกไขการสุขาภิบาลของพาหนะใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
กําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพในพาหนะ ในการนี้ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
อํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 



(5) หามเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนําผูเดินทางซึ่งไมไดรับการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศเขามาในราชอาณาจักร 

(6) ตรวจตรา ควบคุม  ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทาง
บก แกไขการสุขาภิบาลใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถานที่และ
บริเวณดังกลาว 

(7) ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทาง
บก ทําการควบคุม กําจัดยุง และพาหะนําโรค ในสถานที่และบริเวณรอบทาอากาศยาน ทาเรือ หรือ 
ทาขนสงทางบก ในรัศมีสี่รอยเมตร 

ในการนี้ ใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน หรือสถานที่ในบริเวณดังกลาวอํานวย
ความสะดวกในการควบคุมกําจัดยุงและพาหะนําโรค 

(8) ตรวจตรา ควบคุมการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เครื่องด่ืมหรือนํ้า  ใหผูมี
หนาที่รับผิดชอบสถานที่ ทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ เก็บ สะสม จําหนายอาหาร น้ําแข็ง เครื่องด่ืม 
หรือนํ้าที่นําเขาไป หรือจะนําเขาไปในบริเวณทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก  ใหถูก 
สุขลักษณะ หรือแกไขการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เครื่องด่ืมหรือนํ้า  ตลอดถึงสถานที่ดังกลาว
ใหถูกสุขลักษณะ 

มาตรา 14  เม่ือมีโรคติดตออันตรายเกิดขึ้นในทองที่หรือเมืองทาใดในตางประเทศ  ให 
รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจประกาศใหทองที่หรือเมืองทานั้นเปนเขตติดโรค  เม่ือได
ประกาศแลวใหเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจดําเนินการ
เองหรือออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรจากทองที่
หรือเมืองทานั้น ดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือกําจัดความติดโรคและเพื่อปองกันการ
แพรหลายของโรค 

(2) จัดใหพาหนะจอดอยู ณ สถานที่ที่กําหนดใหจนกวาเจาพนักงานสาธารณสุขจะ
อนุญาตใหไปได 

(3) ใหผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย และอาจใหแยกกัก กักกัน 
คุมไวสังเกต หรือรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  ณ สถานที่ที่กําหนดให 

(4) หามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรือที่เอกเทศ เวนแตไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานสาธารณสุข 

(5) หามผูใดนําเครื่องอุปโภคบริโภค น้ําดื่ม หรือนํ้าใชซึ่งเปนหรือมีเหตุสงสัยวาเปน   
สิ่งติดโรคเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุข 

มาตรา 15  ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูออกคาใชจาย  ในการขนสง 
ผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้น เพ่ือแยกกัก กักกัน คุมไวสังเกต หรือรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ตลอด
ทั้งคาใชจายในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การปองกัน และควบคุมโรคติดตอ 

มาตรา 16  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขไดออกคําสั่งใหผูใดดําเนินการตามมาตรา 
8 (4) (5) (6) หรือ (7) มาตรา 10 (4) มาตรา 13 (4) (6) (7) หรือ (8) หรือมาตรา 14 (1) (2) หรือ (3) 



แลว  ผูนั้นละเลยไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดําเนิน
การแทนได โดยใหผูนั้นชดใชคาใชจายในการดําเนินการนั้นตามจํานวนที่จายจริง ทั้งน้ี ตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

มาตรา 17  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่ง
ของเจ าพนั กงานสาธารณสุขตามมาตรา  8 (1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) (11) ห รือ  (12) มาตรา  13  
มาตรา 14 (5) หรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 13 (4) หรือ  (7) ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา 18  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุข 
ตามมาตรา 8 (4) (5) หรือ (6) มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 14 (3) หรือ (4) ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 19  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา 12 
วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา  20  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผู ใดไมปฏิบัติตามคําสั่ งของ 
เจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 14 (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหม่ืน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 21  ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
โรคติดตอ พุทธศักราช 2477 พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2482 พระราชบัญญัติ 
ไขจับสั่น พุทธศักราช 2485  และพระราชบัญญัติโรคเรื้อน พุทธศักราช 2486 ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา 22  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติโรคติดตอ พุทธศักราช 2477 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2482 พระราชบัญญัติไขจับส่ัน พุทธศักราช 2485 และพระราชบัญญัติโรคเรื้อน  
พุทธศักราช 2486 ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะน้ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมและปองกันโรคติดตอยังไมรัดกุมและเหมาะสมกับสภาวการณ 
ในปจจุบัน สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาวเสียใหมโดยรวมเปนพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัติน้ีข้ึน 
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