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พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อพ.ศ.2523



ภูมิพลอดุลเดช

ให้ไว้ณวันที่28มีนาคมพ.ศ.2523

เป็นปีที่35ในราชกาลปัจจุบัน
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า	

	 โดยที่เป็นการสมควรรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	

	 จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้	โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้	

 มาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.2523	



 มาตรา2	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	



 มาตรา3ให้ยกเลิก	

	 	 (1)		 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พุทธศักราช	2477	

	 	 (2)		 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	(ฉบับที่	2)	พุทธศักราช	2479	

	 	 (3)		 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	(ฉบับที่	3	พุทธศักราช	2482	

	 	 (4)		 พระราชบัญญัติไข้จับสั่น	พุทธศักราช	2485	

	 	 (5)		 พระราชบัญญัติโรคเรื้อน	พุทธศักราช	2486	

	 บรรดากฎหมาย	กฎ	และข้อบังคับอื่นที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้	หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราช

บัญญัตินี้	ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน	

 

มาตรา4	ในพระราชบัญญัตินี้	

	 	 (1)		 “โรคติดต่อ”	หมายความว่า	โรคซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา	5	ให้เป็นโรคติดต่อและให้หมายความ

รวมถึงโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา	6	วรรคสอง	ให้เป็นโรคติดต่อด้วย	

	 	 (2)		 “โรคติดต่ออันตราย”	 หมายความว่า	 โรคติดต่อซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา	 5	 ให้เป็นโรคติดต่อ

อันตราย	

	 	 (3)		 “โรคติดต่อต้องแจ้งความ”	 หมายความว่า	 โรคติดต่อซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา	 5	 ให้เป็นโรค

ติดต่อต้องแจ้งความ	และให้หมายความรวมถึงโรคติดต่อตามมาตรา	5	ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา	6	วรรค

หนึ่ง	หรือโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา	6	วรรคสอง	ให้เป็นโรคติดต่อต้องแจ้งความด้วย	

	 	 (4)		 “พาหะ”	หมายความว่า	คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏ	แต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้นเป็นซึ่ง

อาจติดต่อถึงผู้นั้นได้	

	 	 (5)		 “ผู้สัมผัสโรค”	หมายความว่า	คนซึ่งเข้าใกล้ชิดคน	สัตว์หรือสิ่งของติดโรค	จนเชื้อโรคนั้นอาจติดต่อถึงผู้

นั้นได้	

	 	 (6)		 “ระยะฟักตัวของโรค”	 หมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย	 จนถึงเวลาที่ผู้ติดต่อโรค
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แสดงอาการป่วยของโรคนั้น	

	 	 (7)	 “ระยะติดต่อของโรค”	หมายความว่า	ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถจะแพร่จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรคไป

ยังผู้อื่นได้	โดยทางตรงหรือทางอ้อม	

	 	 (8)		 “แยกกัก”	 หมายความว่า	 การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะ	 ออกไว้ต่างหากจากผู้อื่นในที่เอกเทศ	 และ

ตามภาวะอันจะป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่หลายโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้นๆ	 ได้จนกว่าจะพ้น

ระยะติดต่อของโรค	

	 	 (9)		 “กักกัน”	หมายความว่า	การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะ	 ให้อยู่ในที่เอกเทศจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัว

ของโรคนั้นๆ	หรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ	

	 	 (10)	“คุมไว้สังเกต”	หมายความว่า	การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะ	โดยไม่กักกันและอาจจะอนุญาต

ให้ผ่านไปในที่ใดๆ	 ก็ได้	 โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อไปถึงท้องที่ใดที่กำหนดไว้	 ผู้นั้นต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประจำท้องที่นั้น	เพื่อรับการตรวจในทางแพทย์	

	 	 (11)	 “เขตติดโรค”	หมายความว่า	ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด	 ในหรือนอกราชอาณาจักรที่มีโรคติดต่อเกิดขึ้นตามที่

รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้ท้องที่นั้นๆ	เป็นเขตติดโรค	

	 	 (12)	“พาหนะ”	หมายความว่า	 ยาน	สัตว์	 หรือวัตถุ	 ซึ่งใช้ในการขนส่งคน	สัตว์	 หรือสิ่งของทางบก	ทางน้ำ	

หรือทางอากาศ	

	 	 (13)	“เจ้าของพาหนะ”	หมายความว่า	ตัวแทน	เจ้าของ	ผู้เช่า	ตัวแทนผู้เช่าหรือผู้ครอบครอง	

	 	 (14)	“ผู้ควบคุมพาหนะ”	หมายความว่าผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ	

	 	 (15)	 “ผู้เดินทาง”	 หมายความว่า	 คนซึ่งเดินทางเข้ามาในราชจักรรวมทั้งผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำ

พาหนะ	

	 	 (16)	 “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”	หมายความว่า	 การกระทำทางการแพทย์โดยวิธีใดๆ	ก็ตามต่อคนหรือ

สัตว์เพื่อให้คนหรือนั้นเกิดอำนาจต้านทานโรค	

	 	 (17)	 “ที่เอกเทศ”	 หมายความว่า	 ที่ใดๆ	 ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนดให้เป็นที่สำหรับแยกกัก	 หรือ

กักกันคนหรือสัตว์ที่ป่วย	หรือมีเหตุสงสัยว่าป่วยโรคติดต่อใดๆ	เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้โรคนั้นแพร่หลาย	

	 	 (18)	“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”	หมายความว่า	เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตรวจตรา	ดูแลรับผิด

ชอบในการสาธารณะโรคทั่วไป	หรือเฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง	

	 	 (19)	“พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	

	 	 (20)	“รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	



 มาตรา 5	 โรคใดจะเป็นโรคติดต่อ	 โรคติดต่ออันตราย	หรือโรคติดต่อต้องแจ้งความ	 ให้รัฐมนตรีประกาศชื่อและ

อาการสำคัญของโรคไว้ในราชกิจจานุเบกษา	



 มาตรา 6	 ในกรณีจำเป็นและสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจประกาศกำหนดให้โรคติดต่อ	 ซึ่งรัฐมนตรี

ประกาศตามมาตรา	5	เป็นโรคติดต่อต้องแจ้งความเฉพาะในเขตของตน		

	 ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยว่าโรคใดโรคหนึ่งอันมิใช่โรคติดต่อที่ได้มีประกาศตามมาตรา	5	 เป็นโรคซึ่งอาจ

ติดต่อแพร่หลายเป็นอันตรายแก่ประชาชนได้ให้รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะในเขตของตน	มีอำนาจประกาศ

ระบุชื่อและอาการสำคัญของโรคนั้นให้เป็นโรคติดต่อหรือโรคติดต่อต้องแจ้งความ	



 มาตรา 7	 ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย	หรือโรคติดต่อต้องแจ้งความเกิดขึ้น	หรือมีเหตุสงสัยว่าได้มีโรคติดต่อดัง
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กล่าวเกิดขึ้น	ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่	

	 	 (1)		 ในกรณีทีมีการป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าได้มีการป่วยโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน	 ให้เป็นหน้าที่ของ

เจ้าบ้าน	หรือของผู้ควบคุมดูแลบ้าน	หรือของแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาล	

	 	 (2)		 ในกรณีที่มีการป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าได้มีการป่วยโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล	ให้เป็น

หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาลนั้น	

	 	 (3)	 ในกรณีที่ได้มีการชันสูตรทางแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว	 ให้เป็น

หน้าที่ของผู้ทำการชันสูตรทางแพทย์หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตรทางแพทย์นั้น	

	 หลักเกณฑ์	และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	



 มาตรา 8	 เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขว่าได้เกิด	 หรือมีเหตุสงสัยว่า	 ได้เกิดโรคติดต่ออันตรายอย่างใด

เกิดขึ้นในบ้าน	 โรงเรือน	สถานที่	 หรือพาหนะใด	 ให้เจจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจที่จะดำเนินการเอง	ประกาศหรือ

ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการดังต่อไปนี้	

	 	 (1)		 ให้คนหรือสัตว์ซึ่งป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าป่วยเป็นโรคติดต่ออันตราย	 เป็นผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหนะ

ของโรคติดต่ออันตราย	มารับการตรวจการชันสูตรทางแพทย์	 หรือการรักษา	หรือคุมไว้สังเกต	ณ	สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขกำหนด	

	 	 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า	คนซึ่งป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าป่วยเป็นโรคอยู่ในภาวะซึ่งอาจเป็น

เหตุให้เชื้อโรคแพร่หลายจนเป็นอันตรายร้ายแรง	 แก่ประชาชนได้	 ให้มีอำนาจแยกกักผู้นั้นไปรับการรักษาในสถาน

พยาบาลหรือในที่เอกเทศจนกว่าจะได้รับการตรวจและชันสูตรทางแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือหมดเหตุสงสัย	

	 	 (2)		 กักกันหรือคุมไว้	สังเกตุซึ่งคนหรือสัตว์ซึ่งเป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้สัมผัสโรคหรือพาหะ	

	 	 (3)		 ให้คนหรือสัตว์รับการป้องกัน	ตามวัน	เวลา	และสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนด	

	 	 (4)		 ดำเนินการหรือให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน	 โรงเรือน	สถานที่หรือพาหนะใดที่โรคติดต่ออันตรายได้เกิด

ขึ้นจัดการกำจัดความติดโรคหรือทำลายสิ่งใดๆ	หรือสัตว์ที่มีเหตุเชื่อได้ว่าเป็นสิ่งติดโรคจนกว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขจะ

เห็นว่าปราศจากความติดโรค	และได้ถอนคำสั่งนั้นแล้ว	

	 	 (5)		 ดำเนินการหรือให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน	 โรงเรือน	สถานที่หรือพาหนะใดที่โรคติดต่ออันตรายได้เกิด

ขึ้นจัดการแก้ไข	ปรับปรุงการสุขาภิบาล	หรือรื้อถอนสิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ให้ถูกสุขลักษณะ	

	 	 (6)	 ให้นำศพหรือซากสัตว์ซึ่งปรากฏหรือมีเหตุสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายไปรับการตรวจ	หรือ

จัดการทางแพทย์	หรือจัดการแก่ศพหรือซากสัตว์นั้นด้วยประการอื่นใด	เพื่อป้องกันการแพร่หลายของโรค	

	 	 (7)		 ดำเนินการหรือให้ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน	กำจัดสัตว์หรือแมลง	หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นเหตุให้เกิด

โรค	

	 	 (8)	 ดำเนินการหรือกำหนดให้ปฏิบัติในการ	ทำ	ประกอบ	ปรุง	จังต้อง	บรรจุ	เก็บ	สะสม	จำหน่ายอาหาร	น้ำ

แข็ง	เครื่องดื่มหรือน้ำเพื่อป้องกันการแพร่หลายของโรค	

	 	 (9)	 จัดหาและให้เครื่องอุปโภค	รวมทั้งเวชภัณฑ์หรือเคมีภัณฑ์	เพื่อป้องกันการแพร่หลายของโรค	

	 	 (10)	จัดหาน้ำที่ถูกสุขลักษณะไว้ในบ้าน	โรงเรือน	สถานที่	หรือพาหนะ	

	 	 (11)	ห้ามกระทำการใดๆ	 อันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดภาวะไม่ถูกสุขลักษณะแก่ถนนหนทาง	บ้าน	 โรงเรียน	

สถานที่	พาหนะ	หรือที่สาธารณะอื่นใด	

	 	 (12)	ห้ามกระทำใดๆ	อันอาจจะเป็นเหตุให้โรคแพร่หลาย	

มาตรา	 9	 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ออกคำสั่งประกาศตาม	มาตรา	 8	 ให้ปิดประกาศนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้

ง่าย	ณ	สถานที่แยกกัก	สถานที่กักกัน	บ้าน	 โรงเรือน	สถานที่พาหนะที่ผู้ป่วยอาศัย	หรือพักอยู่และหรือบริเวณที่ใกล้เคียง	
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ตลอดเวลาที่คำสั่งตามประกาศนั้นยังคงใช้บังคับอยู่ ห้ามผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานสาธารณสุขเข้าไปในหรือออกนอก

สถานที่แยกกัก สถานที่กักกัน บ้าน โรงเรือน สถานที่หรือพาหนะ ที่ผู้ป่วยอาศัยหรือพักอยู่ หรือย้ายสิ่งของใดๆ ออกจากที่

นั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาติจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 

 มาตรา 10 เมื่อมีโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นหรือน่าจะเกิดขึ้นบนท้องที่ใด รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะใน

เขตของตน มีอำนาจประกาศโดยระบุชื่อ และอาการสำคัญของโรค ตำบล หมู่บ้านหรือสถานที่ใดเป็นเขตติดต่อโรค และ

จะกำหนดปริมณฑลโดยรอบไว้เป็นเขตติดโรคด้วยก็ได้ 

 เมื่อได้มีประกาศดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขมีอำนาจดำเนินการเอง ประกาศหรือออกคำสั่ง

เป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการใดๆ ในเขตหรือในบริเวณปริมณฑลนั้น ดังต่อไปนี้ 

  (1)  ปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 8  

  2)  ห้ามผู้ใดเข้าไปในบ้านหรือออกนอกเขตติดโรค หรือที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาติจากเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 

  (3)  เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใด ที่เกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคได้โดยต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า แต่ต้องกระทำในภาวะอันสมควร 

  (4)  รื้นถอน ทำลาย หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นซึ่งบ้าน โรงเรือน สิ่งปลุกสร้างสถานที่ 

พาหนะ หรือสิ่งของใดๆ เพื่อป้องกันการแพร่หลายของโรค 

  (5)  ปิดตลาด โรงมหรสพ สถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่อื่นใดไว้ชั่วคราวตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันการ

แพร่หลายของโรค 

  (6)  ห้ามคนซึ่งป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าป่วยเป็นโรคติดต่ออันตราย ประกอบอาชีพใดๆ หรือเข้าไปในสถาน

ศึกษา สถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่อื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 เมื่อโรคติดต่ออันตรายที่เกิดขึ้นสงบลงแล้ว และรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นเป็นการสมควรก็ให้ถอน

ประกาศนั้น 

 

 มาตรา 11 เมื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความเกิดขึ้นในบ้าน โรงเรือน สถานที่พาหนะ หรือท้องที่ใด ถ้าเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นว่าโรคติดต่อดังกล่าว จะระบาดต่อไป ให้มีอำนาจปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 8 และมาตรา 

10 ได้โดยอนุโลม 

 

 มาตรา 12 เพื่อป้องกันมิให้โรคติดต่อใดเกิดหรือแพร่หลาย ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประการในราชกิจจานุเบกษาให้

บุคคลต้องได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 เมื่อได้มีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจประกาศกำหนดให้บุคคลได้รับการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค ณ เวลาและสถานที่ซึ่งจะกำหนดไว้ในประกาศนั้น 

 

 มาตรา 13 ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้ช่องทางและด่านตรวจคนเข้าเมืองตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เมื่อมีเหตุอันสมควรให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

  (1)  ให้เจ้าพนักงานหรือผู้ควบคุมพาหนะจ้ากำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้นๆจะเข้ามาถึงท่า

อากาศยาย ท่าเรือ หรือท่าขนส่งทางบก ต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามวิธี

การที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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  (2)  ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้าราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

  (3)  ห้ามผู้ใดนำพาหนะอื่นใดเข้าเทียบพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ

จากเจ้าพนักงานสาธารณสุข และห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

  (4) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง สิ่งของหรือสัตว์ที่มากับพาหนะ ตรวจตราและควบคุมให้เจ้าของ

พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกำจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพในพาหนะ ในการนี้ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำ

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

  (5)  ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนำผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามที่

รัฐมนตรีประกาศเข้ามาในราชอาณาจักร 

  (6)  ตรวจตรา ควบคุมให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบท่าอากาศยาน ท่าเรือท่าขนส่งทางบก แก้ไขการสุขาภิบาลให้

ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกำจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในสถานที่และบริเวณดังกล่าว 

  (7)  ตรวจตรา ควบคุมให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบท่าอากาศยาน ท่าเรือ หรือท่าขนส่งทางบกทำการควบคุม 

กำจัดยุง และพาหนะนำโชค ในสถานที่และบริเวณรอบท่าอากาศยาน ท่าเรือ หรือท่าขนส่งทางบกในรัศมีสี่เมตร ในการนี้

ให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ในบริเวณดังกล่าวอำนวยความสะดวก 

ในการควบคุมกำจัดและพาหนะนำโชค 

  (8)  ตรวจตรา ควบคุมการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ำแข็งเครื่องดื่ม หรือน้ำ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถาน

ที่ ทำ ประกอบ ปรุง จับต้อง บรรจุ เก็บสะสม จำหน่ายอาหาร น้ำแข็ง เครื่องดื่ม หรือน้ำที่นำเข้าไป หรือจะนำเข้าไปใน

บริเวณท่าอากาศยาน ท่าเรือ หรือท่าขนส่งทางบก ให้ถูกสุขลักษณะ หรือแก้ไข การสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ำแข็ง 

เครื่องดื่มหรือน้ำ ตลอดถึงสถานที่ดังกล่าวให้ถูกสุขลักษณะ 

 

 มาตรา 14 เมื่อมีโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นในท้องที่หรือเมืองท่าใดในต่างประเทศ ให้รัฐมนตรี หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรี

มอบหมายมีอำนาจประกาศในท้องที่หรือเมืองท่านั้นเป็นเขตติดโรค เมื่อได้ประกาศแล้ว ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอำนาจดำเนินการเองหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้

ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรจากท้องที่หรือเมืองท่านั้นดำเนินการดังต่อไปนี้ 

  (1)  ดำเนินการหรือกำหนดให้ปฏิบัติการใดๆ เพื่อกำจัดความติดโรคและเพื่อการป้องกันการแพร่หลายของ

โรค 

  (2)  จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ ที่ที่กำหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขจะอนุญาตให้ไปได้ 

  (3)  ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์ และอาจให้แยกกัก กักกันคุมไว้สังเกต หรือ

รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่ที่กำหนดให้ 

  (4)  ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรือที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 

  (5)  ห้ามผู้ใดนำเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม หรือน้ำใช้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปในหรือ

ออกจากพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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 มาตรา 15 ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้น 

เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 

 มาตรา 16 ในกรณีเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ออกคำสั่งให้ผู้ใดดำเนินการตามมาตรา 8 (4) (5) (6) หรือ (7) 

มาตรา 10 (4) มาตรา 13 (4) (6) (7) หรือ (8) หรือมาตรา 14 (1) (2) หรือ (3) แล้วผู้นั้นละเลยไม่ดำเนินการตามคำสั่ง

ภายในเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจดำเนินการแทนได้ โดยให้ผู้นั้นชดใช้จ่ายในการดำเนินการนั้นตาม

จำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 

 มาตรา 17 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) (11) หรือ (12) มาตรา 13 มาตรา 14 (5) หรือไม่ให้ความสะดวกแก่

เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 13 (4) หรือ (7) ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

 

 มาตรา 18 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามมาตรา 8 (4) (5)หรือ 

(6) มาตรา 9 มาตรา10 หรือมาตรา 14 (3)หรือ (4 ) ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 มาตรา 19 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดตาม มาตรา 12 วรรคสองต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสองพันบาท 

 

 มาตรา 20 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 14 

(2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 มาตรา 21 ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ และคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2477 พระ

ราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ 3 ) พุทธศักราช 2482 พระราชบัญญัติไข้จับสั่นพุทธศักราช 2485 และพระราชบัญญัติโรค

เรื้อน พุทธศักราช 2486 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่

ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ จนกว่ามีกฎกระทรวง ประกาศ แงะคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ 

 

 มาตรา 22 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอำนาจแต่งตั้งพนัก

งานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใช้บังคับได้ 

 




