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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ (๒) และมาตรา ๓๔ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“คําสั่ง” หมายความว่า คําสั่งตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ข้อ 2 เมื่อเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคําสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรค
ตามคําสั่งของตน คําสั่งต้องทําเป็นหนังสือ โดยหนังสือคําสั่งให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 คําสั่งให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป
ข้อ 4 ให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ แจ้ ง คํ า สั่ ง ต่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ท ราบ โดยวิ ธี ก าร
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้รับให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้ง
ตั้งแต่ในขณะที่หนังสือคําสั่งไปถึง ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้มีการให้ที่อยู่กับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไว้แล้ว
การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลําเนาของผู้รับแล้ว
(2) การแจ้งโดยวิธีให้บุคคลนําหนังสือคําสั่งไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไปส่งไม่พบผู้รับ
หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น หรือหากได้วางหรือปิดหนังสือ
คําสั่งนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้น ต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจ
เหนือท้องที่นั้น ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ขอให้ไปด้วยเพื่อเป็นพยาน ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งแล้ว
(3) การแจ้งโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้นําหนังสือคําสั่งไปส่งด้วยตนเอง ถ้าผู้รับ
ไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไปส่งไม่พบผู้รับ หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางาน
ในสถานที่นั้น หรือหากได้วางหรือปิดหนังสือคําสั่งนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้น ต่อหน้า
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้น ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ขอให้
ไปด้วยเพื่อเป็นพยาน ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งแล้ว
ข้อ 5 กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน การแจ้งคําสั่งจะใช้วิธีการส่งทางเครื่องโทรสาร หรือวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนในการได้ส่งคําสั่งนั้น และต้องจัดส่งหนังสือคําสั่งตัวจริง
โดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามข้อ 4 ให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจจะกระทําได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งคําสั่ง
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เป็นหนังสือตามวันและเวลาที่ปรากฏในหลักฐานดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับหรือได้รับ
ก่อนหรือหลังจากนั้น
ข้อ 6 กรณีมีเหตุอื่นใดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้
การออกคําสั่งไม่เป็นกลาง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้นั้นจะทําการออกคําสั่งในเรื่องนั้นไม่ได้ และ
ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตนขึ้ น ไปชั้ น หนึ่ ง ทราบ ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ นั้ น มี คํ า สั่ ง
โดยไม่ชักช้าว่าผู้นั้นมีอํานาจในการออกคําสั่งในเรื่องนั้นได้หรือไม่
ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่มีเหตุจาํ เป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน
ข้อ 7 ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ให้ถือว่าการพ้นจากตําแหน่งเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่ของตนตามประกาศนี้
ข้อ 8 ภายหลังได้แจ้งคําสั่งให้บุคคลผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งแล้ว ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อมีอํานาจในการเข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของตนได้ตาม
สมควรแก่ ก รณี ถ้ า ผู้ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ของคํ า สั่ ง ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม
โรคติดต่อเข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคด้วยตนเองได้ทันที
การดํ า เนิ น การป้ อ งกั น หรื อ ควบคุ ม โรคตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ที่ อ ธิ บ ดี
กรมควบคุมโรคประกาศกําหนด
ข้อ 9 ก่อนเข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคตามข้อ 8 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
อาจมี คํ า เตื อ นเป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ อ ยู่ ใ นบัง คั บ ของคํ า สั่ง ต้ อ งกระทํา หรื อ ละเว้ น กระทํ า ตามคํ า สั่ ง ภายใน
ระยะเวลาที่ กํ า หนดตามสมควรแก่ ก รณี และให้ ร ะบุ วิ ธี ก ารที่ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ จะใช้
ดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคให้ชัดเจน โดยจะส่งไปพร้อมกับคําสั่งด้วยก็ได้ หนังสือคําเตือน
ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ให้ นํ า ความในข้ อ 4 และข้ อ 5 มาใช้ บั ง คั บ กั บ การแจ้ ง หนั ง สื อ คํ า เตื อ นตามวรรคหนึ่ ง
โดยอนุโลม
ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคตามที่กําหนดไว้
ในคําเตือนตามข้อ 9 โดยต้องทําเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคําสั่ง และให้กระทบกระเทือน
ผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งน้อยที่สุด
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใช้
ดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคได้ ในกรณีท่ีปรากฏว่าวิธีการซึ่งใช้ในการดําเนินการที่กําหนดไว้ในคําเตือน
ตามข้อ 9 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
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ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งไม่ยินยอมหรือต่อสู้ขัดขวางการดําเนินการ หรือผู้อยู่ในบังคับของคําสั่ง
ไม่ อ ยู่ แ ต่ มี เ หตุ จํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นหรื อ มี ก รณี ฉุ ก เฉิ น อย่ า งยิ่ ง หรื อ มี เ หตุ ที่ ก่ อ หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย
อย่างร้ายแรงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจ
เข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคได้ตามสมควรแก่กรณี โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อชอบ
ที่จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้นไปร่วมดําเนินการด้วยก็ได้
ข้อ 11 กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ต้ อ งเข้ า ดํ า เนิ น การป้ อ งกั น หรื อ ควบคุ ม โรคเพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด การกระทํ า ที่ ฝ่ า ฝื น มาตรา ๓๔
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง เป็ น การกระทํ า ที่ ก่ อ หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย
อย่างร้ายแรงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน หรือเป็นการกระทําที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเข้าดําเนินการโดยไม่ต้องออกคําสั่งตามข้อ 2 หรือมีคําเตือนตามข้อ 9 ก็ได้ โดยเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อชอบที่จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้นไปร่วม
ดําเนินการด้วยก็ได้
การดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกระทํา
โดยเท่าที่จําเป็น พอสมควรแก่กรณี และอยู่ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของตน
ข้อ 12 กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคําสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งดําเนินการ
กําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใดที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ หรือ
ให้แก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เมื่อผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งได้ดําเนินการตามคําสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคําสั่งเป็นหนังสือ
เพื่อยกเลิกคําสั่งตามข้อ 2 และให้แจ้งไปยังผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้น
ได้รับแจ้งเป็นต้นไป
หนังสือคําสั่งเพื่อยกเลิกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และให้นํา
ความในข้อ 4 และข้อ 5 มาใช้บังคับกับการแจ้งหนังสือคําสั่งเพื่อยกเลิกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. 2560
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แบบหนังสือ
คำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรดำเนินกำรหรือออกคำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
คำสั่งเลขที่ ……………………………………..

เขียนที่ ....................................................................
วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ....................

อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรดำเนินกำรหรือออกคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
พ.ศ. 2560 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)…….………………………………..………………..….. ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
สังกัด/หน่วยงำน ……………………………………………………………..………… ได้พบว่ำ  เกิดโรคติดต่ออันตรำย  เกิดโรคระบำด
 สงสัยว่ำเกิดโรคติดต่ออันตรำย  สงสัยว่ำเกิดโรคระบำด ได้แก่ โรค ……………………………………………………..……………….
ณ ...................................................................................................................................................................................................
จึงมีคำสั่งให้ (ชื่อ - นำมสกุล) ................................................................ อำยุ ........ปี สัญชำติ................ เพศ  ชำย  หญิง
เลขบัตรประจำตัวประชำชน/เลขที่หนังสือเดินทำง ................................................... หมำยเลขโทรศัพท์.....................................
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตั้งอยู่เลขที่.................. หมู่บ้ำน/อำคำร .................................................... ถนน....................................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต........................................... จังหวัด..........................................................
ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1)  มำรับกำรตรวจ  มำรับกำรรักษำ  มำรับกำรชันสูตรทำงกำรแพทย์  มำรับกำรสร้ำงเสริมภูมิคมุ้ กันโรค
ภำยในวันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ................ เวลำ....................น. ณ ...................................................
(2) เดินทำงมำที่ ............................................................................... เพื่อ  แยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต
ตั้งแต่วันที่ ......................... เดือน ........................................................ พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.
ถึงวันที่ ............................. เดือน ......................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ....................................น.
(3) นำ (ชื่อ - นำมสกุล) ............................................................. อำยุ ............ปี สัญชำติ ................. เพศ  ชำย  หญิง
เลขบัตรประจำตัวประชำชน/เลขที่หนังสือเดินทำง ...........................................................................................................
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตั้งอยู่เลขที่ ................ หมู่บ้ำน/อำคำร................................................. ถนน ..............................
ตำบล/แขวง ......................อำเภอ/เขต ........................จังหวัด .......................หมำยเลขโทรศัพท์ ...................................
เพื่อมำ  แยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  รับกำรตรวจ  รับกำรรักษำ  รับกำรชันสูตรทำงกำรแพทย์
 รับกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. .............. เวลำ....................น. ถึงวันที่ .......... เดือน ..............................
พ.ศ. .................... เวลำ ...................น. ณ .......................................................................................................................
(4)  นำสัตว์ประเภท ................................................................................................................................... จำนวน ........................... ตัว
 มำรับกำรตรวจ  มำรับกำรรักษำ  มำรับกำรชันสูตรทำงกำรแพทย์  มำรับกำรป้องกันโรค
ภำยในวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. .................. เวลำ....................น. ณ .......................................................
(5) ให้นำศพ (นำย/นำง/นำงสำว)…….…………............................  ซำกสัตว์ประเภท ..........................................................
ซึ่งตำยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำตำยด้วยโรค ................................................... ณ ...........................................................
 ไปรับกำรตรวจ  จัดกำรทำงกำรแพทย์  จัดกำรด้วยประกำรอื่นใด ระบุ ..........................................................
ภำยในวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. .................. เวลำ....................น. ณ .......................................................

-2(6)

 กำจัดควำมติดโรค/ทำลำย ………….………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………….ที่มีหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีเชื้อโรค .................................
 แก้ไขปรับปรุงกำรสุขำภิบำลให้ถูกสุขลักษณะโดยกำร..............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ภำยในวันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. .............. เวลำ......................น. จนกว่ำเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
จะมีคำสั่งให้ยกเลิก

(7)

 กำจัดสัตว์/แมลง/ตัวอ่อนของแมลง ประเภท ...............................ที่เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรค.....……………………
ภำยในวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ....................ณ ....................................................................................

(8)

 ห้ำมกระทำกำร/ดำเนินกำร …………………………………………………………………………………………………………………………...
ตั้งแต่วันที่ ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.
ถึงวันที่ ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น.
เนื่องจำกอำจก่อให้เกิดสภำวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอำจเป็นเหตุให้โรค ............................................................. แพร่ออกไป

(9)

 ห้ำมเข้ำไป/ออกจำก …............................…………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแต่วันที่ ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.
ถึงวันที่ ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น.

(10)  เข้ำไปใน (บ้ำน/โรงเรือน/สถำนที่) ........................................................................................... เลขที่ .........................
ตำบล/แขวง............................................... อำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ...........................................
ตั้งแต่วันที่ ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.
ถึงวันที่ ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น.
เพื่อเฝ้ำระวัง/ป้องกัน/ควบคุมมิให้มีกำรแพร่ของโรค.......................................................................................................
(11)  เข้ำไปในพำหนะ ประเภท ................................... ยี่ห้อ .............................. รุ่น ............................ สี ....................
หมำยเลขทะเบียน/หมำยเลข ............................................................ ที่มีหรือสงสัยว่ำมีโรค .........................................
ตั้งแต่วันที่ ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.
ถึงวันที่ ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น.
เพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีกำรแพร่ของโรค................................................................................................
อนึ่ง เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมีอำนำจที่จะเข้ำดำเนินกำรด้วยตนเองหรือมีคำสั่งให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนได้
หำกท่ำนไม่พอใจคำสั่งหรือเห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้ต่อเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ผู้ทำคำสั่งได้ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรำบคำสั่งนี้

ลงชื่อ ………………………………………………………….………
(.............................................................................)
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ

ลงชื่อ

……………………………………………………………….….
(……………………………………………………………………)
ผู้รับคำสั่ง

ลงชื่อ ………………………………………………………….………
(.............................................................................)
พยำน (ถ้ำมี)

ลงชื่อ

……………………………………………………………….….
(……………………………………………………………………)
พยำน (ถ้ำมี)

หมำยเหตุ กรณีที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเห็นว่ำมีคำหรือข้อควำมที่มีผลบังคับเกินกว่ำวัตถุประสงค์ของคำสั่งที่เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อต้องกำรจะบังคับ ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อขีดฆ่ำคำหรือข้อควำมดังกล่ำวพร้อมทั้งลงลำยมือชื่อกำกับไว้

แบบหนังสือ
คำเตือนให้ดำเนินกำรตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรดำเนินกำรหรือออกคำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
เขียนที…่ ………………………………………………
วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ....................
ตำมที่ (นำย/นำง/นำงสำว)……….………………………….…..…….…….เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
สังกัด/หน่วยงำน................................................................. ได้มีคำสั่งเลขที่ .........................................................
ลงวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .................... ให้ ……………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่ง ดำเนินกำร .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
ภำยในวันที่ ..................... เดือน .......................................... พ.ศ. ....................... เวลำ...................................น.
ถึงวันที่ ..................... เดือน .......................................... พ.ศ. ....................... เวลำ...................................น. นั้น
บัดนี้ ปรำกฏว่ำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำ ผู้อยู่ในบังคับ ของคำสั่งฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
คำสั่งดังกล่ำว เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อจึงมีคำเตือนให้ ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งดำเนินกำรตำมคำสั่งของ
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อดังกล่ำวภำยใน ……………………..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มิเช่นนั้น เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมอบหมำยจะเข้ำดำเนินกำรแทน
ด้วยวิธีกำร …………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
.……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ทั้งนี้ เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมีอำนำจเปลี่ยนแปลงวิธีกำรดำเนิน ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ใช้ดำเนินกำรป้องกันหรือควบคุมโรคได้ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำวิธีกำรซึ่งใช้ในกำรดำเนินกำรที่กำหนดไว้ในคำเตือน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ลงชื่อ ………………………………………………………...
(………………………………………………………….)
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
หมายเหตุ กรณีที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเห็นว่ำมีคำหรือข้อควำมที่มีผลบังคับเกินกว่ำวัตถุประสงค์ของคำสั่งที่เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อต้องกำรจะบังคับ ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อขีดฆ่ำคำหรือข้อควำมดังกล่ำวพร้อมทั้งลงลำยมือชื่อกำกับไว้

แบบหนังสือ
คำสั่งเพื่อยกเลิกคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรดำเนินกำรหรือออกคำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560

คำสั่งที่.................................

เขียนที่....................................................
วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ...............

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
เรียน .........................................................
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อให้ดำเนินกำร
ตำมที่ เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ได้มีคำสั่งที่ .......................ลงวันที่ ........เดือน................
พ.ศ. ................ ตำมสำเนำคำสั่งที่ส่งมำด้วย ให้ท่ำนปฏิบัติ/ดำเนินกำร ..............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
บัดนี้ ท่ำนได้ดำเนินกำรตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเรียบร้อยแล้ว เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อจึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ....................... / ........................ ลงวันที่ .................................................
นับแต่ขณะที่ท่ำนได้รับคำสั่งนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงควำมนับถือ
...................................................
(.....................................................)
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ

