
Operation Section

โรคติดต่ออันตราย
(มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558)

โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูง
และสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว



ความเป็นมาในการเสนอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดตอ่อันตราย

การประชุม
คกก.ด้านวิชาการ 
ครั้งท่ี 1/2563

(22 ม.ค. 2563)

เห็นชอบเสนอ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ 
พิจารณาประกาศเป็นโรคติดต่ออนัตราย

เพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อม

รอพิจารณา การประกาศโรคติดต่ออันตราย 

การประชุม
คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ

ครั้งท่ี 1/2563
(30 ม.ค. 63)

การประชุม
คกก.ด้านวิชาการ 
ครั้งท่ี 4/2563
(14 ก.พ. 63)

เห็นชอบเสนอ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ 
พิจารณาประกาศเป็นโรคติดต่ออนัตราย

เนื่องจาก PHEIC /ความเสี่ยง/เตรียมรับการระบาด

การประชุม
คกก.ด้านวิชาการ 
ครั้งท่ี 2/2563

(26 ม.ค. 2563)

การประชุม
คกก.ด้านวิชาการ 
ครั้งท่ี 3/2563

(29 ม.ค. 2563)



คณะกรรมการมีมติประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามเหตุผล ดังนี้

ประเด็นพิจารณา ข้อมูลประกอบ / เหตุผล

1. การเข้าได้                    
ตามนิยามโรคติดต่อ
อันตราย

1. WHO ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข                  
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประเทศอื่นๆ จากการแพร่ระบาดระหว่างประเทศ และต้องอาศัย        
ความร่วมมือจากนานาประเทศในการรับมือกับเหตุการณ์น้ัน ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1) เป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบด้านสาธารณสุขที่รุนแรง
2) เป็นเหตุการณ์ท่ีผิดปกติหรือไม่คาดคิดมาก่อน
3) มีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่ระบาดต่างประเทศได้
4) มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องจ ากัดการเดินทางหรือการค้าระหว่างประเทศ



ประเด็นพิจารณา ข้อมูลประกอบ / เหตุผล
1. การเข้าได้                    

ตามนิยามโรคติดต่อ
อันตราย (ต่อ)

2. การแพร่กระจายของโรคฯ อย่างรวดเร็ว ดังนี้
 จากการศึกษาลักษณะการระบาดในประเทศจีน พบว่า การเพิ่มจ านวนผู้ป่วยเป็น 2 เท่า             

ทุก 7 วัน
 จ านวนประเทศที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ จาก 4 - 5 ประเทศ เป็น 30 ประเทศ ภายใน 1 เดือน
 มีการระบาดในหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย
 พบการระบาด บนเรือ Diamond Princess มากกว่า 600 ราย
 เริ่มพบผู้ป่วยรายใหม่จ านวนมากข้ึนนอกประเทศจีน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับ  

ช่วงก่อน เดิมรายใหม่ประมาณวันละ 1,000 ส่วนใหญ่เป็นในจีนปัจจุบัน มีนอกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประมาณครึ่งหน่ึง

คณะกรรมการมีมติประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามเหตุผล ดังนี้ (ต่อ)



ประเด็นพิจารณา ข้อมูลประกอบ/เหตุผล
1. การเข้าได้                    

ตามนิยาม
โรคติดต่ออันตราย 
(ต่อ)

3. ความรุนแรงของโรคฯ  ดังนี้
 อัตราอาการรุนแรงและภาวะวิกฤตร้อยละ 20 ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย

จ านวนมาก ส่งผลให้อัตราการหายต่ า ปัจจุบันเพียงร้อยละ 30
 มีการแพร่กระจายไปยังบุคลากรทางการแพทย์หลายประเทศ เช่น จีน ไทย อังกฤษ                

ซึ่งมีอัตราอาการรุนแรงร้อยละ 14.6 ท าให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนแพทย์พยาบาล
ดูแลรักษาพยาบาลตามมา และต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันมากขึ้น

 ถึงแม้อัตราป่วยตายในประเทศจีนเพียงร้อยละ 2.3 แต่มีรายงานการเสียชีวิตใน                   
9 ประเทศ ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

 WHO ประเมินความเสี่ยงระดับโลก และระดับภูมิภาคเป็นระดับสงู (High)
จีนเป็นระดับสูงมาก (Very High)

คณะกรรมการมีมติประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามเหตุผล ดังนี้ (ต่อ)



ประเด็นพิจารณา ข้อมูลประกอบ/เหตุผล
2. ผลต่อการด าเนินงาน

เฝ้าระวัง สอบสวน                
และควบคุมโรค 

ปัญหาในการเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรค
 ผู้ป่วยไม่ยินยอมเข้ารับการรักษา และไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด
 อาจเกิดปัญหาในการรายงานล่าช้า กรณีมีผู้ป่วยมากขึ้นในอนาคต
 กรณีมีการระบาดในวงกว้าง หรือในพื้นท่ีจะไม่สามารถสั่งการให้หยุดกิจกรรมได้

ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระบาดมากขึ้น

เมื่อประกาศจะสามารถบังคับใช้ ได้อย่างเต็มที่ ตามมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 การแจ้งก าหนดให้แจ้งการพบหรือสงสัยโรคติดต่ออันตราย ภายใน 3 ชั่วโมง              

(ตามมาตรา 31 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งฯ)

คณะกรรมการมีมติประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามเหตุผล ดังนี้ (ต่อ)



ประเด็นพิจารณา ข้อมูลประกอบ/เหตุผล

2. ผลต่อการด าเนินงาน
เฝ้าระวัง สอบสวน 
และควบคุมโรค (ต่อ)

เมื่อประกาศจะสามารถบังคับใช้ ได้อย่างเต็มที่ ตามมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (ต่อ)
 เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่ไดร้ับแจ้งว่ามีเหตุสงสัย มีข้อมูลหรือหลักฐานว่ามี

โรคติดต่ออันตราย ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และรายงานข้อมูลนั้นให้                  
กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว (มาตรา ๓๒) 

 การด าเนินการที่สถานพยาบาลหรือในพื้นที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพืน้ที่                
มีอ านาจด าเนินการเองหรือออกค าสั่ง ตามที่สมควร เช่น แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต         
ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ เป็นต้น (มาตรา 34)

 กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด มีอ านาจด าเนินการตามสมควร เช่น สั่งปิดตลาด สถานประกอบการ 
สถานที่ชุมชุมชน ให้หยุดประกอบอาชีพเป็นการ ห้ามเข้าไปในที่ชุมชน (มาตรา 35)

คณะกรรมการมีมติประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามเหตุผล ดังนี้ (ต่อ)



ประเด็นพิจารณา ข้อมูลประกอบ/เหตุผล
2. ผลต่อการด าเนินงาน

เฝ้าระวัง สอบสวน      
และควบคุมโรค (ต่อ)

เมื่อประกาศจะสามารถบังคับใช้ ได้อย่างเต็มที่ ตามมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (ต่อ)
 การด าเนินการที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ประจ าด่านฯ มีอ านาจสั่งให้ แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต (มาตรา 42) และด าเนินการ
กับพาหนะ เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง สิ่งของ หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ 
(มาตรา 39) 

สรุป   ท าให้มีการควบคุมโรคได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

คณะกรรมการมีมติประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามเหตุผล ดังนี้ (ต่อ)



ประเด็นพิจารณา ข้อมูลประกอบ/เหตุผล

3. ผลต่อการสนับสนุน           
การควบคุมโรค 

 หน้าที่และอ านาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (มาตรา 45)

 การปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานได้รับค่าชดเชย ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานใน
การเฝ้าระวังควบคุมโรค (มาตรา 14(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการด าเนินการเฝ้าระวังการสอบสวนโรค การป้องกัน                   
หรือการควบคุมโรคติดต่อ)

คณะกรรมการมีมติประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามเหตุผล ดังนี้ (ต่อ)



1. มาตรการทางกฎหมาย
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 

ในราชอาณาจักร



1. การเฝ้าระวังโรค กรณี COVID-19 ถูกประกาศให้เปน็โรคติดต่ออันตราย

 มาตรา 31

 มาตรา 32

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณี  
ที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 
พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับวันที่ 22 ธ.ค. 2560)



DETECT

กรณี 
COVID-19
ถูกประกาศ

ให้เป็น
โรคติดต่อ
อันตราย

 เจ้าบ้าน/ผู้ควบคุมดูแลบ้าน/
แพทย์ผู้ท าการักษาพยาบาล 
ที่บ้าน

 เจ้าของ/ผู้ควบคุมสถาน
ประกอบการ/สถานที่อื่นใด

แจ้งต่อ

 ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล
 ผู้ท าการชันสูตร/ผู้รับผิดชอบ

ในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร 
แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสังกัด
กรมควบคุมโรค

/ ในพื้นที่

เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสังกัด
กรมควบคุมโรค

ภายใน 3 ชั่วโมง
นับแต่พบผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุ 

อันควรสงสัยว่าเป็นโรค

การแจ้งให้ด าเนินการโดย

1. แจ้งโดยตรงต่อ

เจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อ

2. แจ้งทางโทรศัพท์

3. แจ้งทางโทรสาร

4. แจ้งเป็นหนังสือ

5. แจ้งทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์

6. วิธีการอื่นที่อธิบดี

กรมควบคุมโรคก าหนด

เพ่ิมเติม

แจ้ง
คณะกรรมการ

โรคติดต่อ
จังหวัด
/ กทม. 

+ รายงาน
ข้อมูลให้

กรมควบคุมโรค
ทราบโดยเร็ว



2. การป้องกันและควบคมุโรค 
กรณี COVID-19 ถูกประกาศใหเ้ป็นโรคติดตอ่อันตราย

 มาตรา 34

 มาตรา 35



กรณี COVID-19 ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย

เมื่อเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิด COVID-19

เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อมีอ านาจ

 ด าเนินการเอง

 ออกค าสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้ใด
ด าเนินการ

มาตรา 34

1. น าผู้ที่เป็น/มีเหตุสงสัยว่าเป็น COVID-19/ผู้สัมผัส/พาหะ 
มารับการตรวจ/การชันสูตร/แยกกัก/กักกัน/คุมไว้สังเกต

2. ให้ผู้ท่ีมีความเสี่ยงมารับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

3. น าศพ/ซากสัตว์ไปรับการตรวจ/จัดการทางการแพทย์

4. ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้พกัอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือ
พาหนะ ก าจัดความติดโรคหรือท าลายสิ่งใดๆ

PREVENT
+

RESPOND

ต่อ



เมื่อเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิด COVID-19

เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ มีอ านาจ
 ด าเนินการเอง
 ออกค าสั่งเป็น

หนังสือให้ผู้ใด
ด าเนินการ
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5. ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้พกัอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ 

ก าจัดสัตว์ แมลง ตัวอ่อนของแมลง
6. ห้ามผู้ใดกระท าการ/ด าเนินการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะไม่ถูกสุขลักษณะ
7. ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ
8. เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มี/สงสัยว่ามี COVID-19 เกิดขึ้น 

เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 

PREVENT
+

RESPOND

ต่อ

ก่อนด าเนินการ/ออกค าสั่งให้ด าเนินการใดๆ ตาม 1 - 8 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องท าการสอบสวนโรคก่อน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการ/ออกค าสั่งตาม 1 - 8 เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                    
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 25 มกราคม 2561)



ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม.
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/กทม. มีอ านาจ

สั่งปิด
 ตลาด
 สถานประกอบ/จ าหน่ายอาหาร
 สถานที่ผลิต/จ าหน่ายเครื่องดื่ม
 โรงงาน
 สถานที่ชุมนุมชน
 โรงมหรสพ
 สถานศึกษา
 สถานที่อื่นใด

สั่งให้ผู้ท่ีเป็น / สงสัยว่าเป็น 
COVID-19 หยุดประกอบอาชีพ 

เป็นการชั่วคราว

สั่งห้ามผู้ที่เป็น/สงสัยว่าเป็นเข้าไปใน
 สถานที่ชุมนุมชน
 โรงมหรสพ
 สถานศึกษา
 สถานที่อื่นใด

มาตรา 35 กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน

กรณี COVID-19 ถูกประกาศใหเ้ป็นโรคติดตอ่อันตราย



2. มาตรการทางกฎหมาย
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

นอกราชอาณาจักร



2.1 การเฝ้าระวังโรค COVID-19 นอกราชอาณาจักร 

 ให้เจ้าของ/ผู้ควบคุมพาหนะแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีที่พาหนะนั้น ๆ จะเข้ามาถึงด่านฯ
 ให้เจ้าของ/ผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อ จพต.ประจ าด่านฯ
 ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจจาก 

จพต. ประจ าด่านฯ และห้ามผู้ใดน าพาหนะอื่นใดเข้าเทียบพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาต
 เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง/สิ่งของ/สัตว์ที่มากับพาหนะ ก าจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพในพาหนะ/ ตรวจตราและควบคุม ให้เจ้าของ/ผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะ
ให้ถูกสุขลักษณะ

 ห้ามเจ้าของ/ผู้ควบคุมพาหนะน าผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
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เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ

ประจ า
ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ 
มีอ านาจ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะมาจากท้องท่ีหรือเมืองท่าใด
นอกราชอาณาจักรที่มีการระบาดของ COVID-19

ทั้งกรณีประกาศ + ยังมิได้ประกาศใหท้้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตตดิโรค COVID-19



2.2 การป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 นอกราชอาณาจักร
กรณีท้องท่ีหรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรถูกประกาศให้เป็นเขตติดโรค COVID-19

 ก าจัดความติดโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค
 จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้
 ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์ ให้แยกกัก/กักกัน/           

คุมไว้สังเกต/รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่และระยะเวลาที่ก าหนด
 ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะหรือที่เอกเทศ
 ห้ามผู้ใดน าวัตถุ/สิ่งของ/เครื่องใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็น

สิ่งติดโรคเข้าไปในหรือออกจากพาหนะ
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จพต. ประจ าด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
มีอ านาจ
 ด าเนินการเอง
 ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้

เจ้าของ/ผู้ควบคุมพาหนะ
ด าเนินการ

เมื่อรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการวิชาการประกาศให้ท้องท่ี  
หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค COVID-19

# ยกเลิกได้เมื่อสภาวการณ์ของโรคน้ันสงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร



2.2 การป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 นอกราชอาณาจักร
กรณีท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรถูกประกาศให้เป็นเขตติดโรค COVID-19

 ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทาง ซึ่งมากับ
พาหนะนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ตลอดทั้งออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศตามมาตรา ๔๐ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 การก าหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
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2.2 การป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 นอกราชอาณาจักร
กรณีท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรถูกประกาศให้เป็นเขตติดโรค COVID-19
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 ถูกแยกกัก

 ถูกกักกัน

 ถูกคุมไว้สังเกต

 ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

จพต. ประจ าด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ

มีอ านาจสั่งให้บุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย        
ว่าเป็น COVID-19 หรือเป็นพาหะน าโรค



๓. หน้าที่และอ านาจของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ



(๑)  มีหนั งสือ เรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้ อยค าหรือแจ้ งข้อ เท็จจริ งหรือท าค าชี้ แจง
เป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

(๒) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ             
พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ และหากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไป
ได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

การด าเนินการตาม (๒) ให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีผลใช้บังคับ ๒8 ธันวาคม ๒๕๖๐)

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม (๒) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวย
ความสะดวกตามสมควร

๓. หน้าที่และอ านาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ 

มีอ านาจ
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คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบ

แนวทางปฏิบตักิารตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้จังหวัดจัดท าแผนเผชญิเหตุ 
โดยใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด



Thank you


