
ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
เรื่อง  ยกเลกิระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแหง่ชาติวา่ด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิด 

กรณีฝ่าฝนืหรอืไมป่ฏิบัตติามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมโรคตดิต่อตามมาตรา  ๓๔  (๖)   
แห่งพระราชบญัญตัิโรคตดิตอ่  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

ตามที่ได้มีการอาศัยอ านาจของพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19   
โดยมีมาตรการที่ส าคัญคือ  การให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  เพ่ือลดความเสี่ยง 
จากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  และจ ากัดวงในการระบาดของโรคโควิด  19  
และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิ บัติตามค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามผู้ใดกระท าการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวม  
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด  19  แพร่ออกไปไว้เป็นการเฉพาะ  ต่อมา
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID-19))  ทั่วโลก  มีแนวโน้มจ านวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง  รวมถึง 
การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคในท้องที่นอกราชอาณาจักรมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน  ประกอบกับ
จ านวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด  19  ในราชอาณาจักรมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
และประชาชนในราชอาณาจักรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด  19  ในระดับความครอบคลุมสูง  ซึ่งส่งผลให ้
ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ยกเลิกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและ
อาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง   (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ลงวันที่  ๑๙  กันยายน   
พ.ศ.  ๒๕๖๕  เพ่ือยกเลิกโรคโควิด  19  จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย  และเพ่ิมโรคโควิด  19  เป็น

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  ล าดับที่  ๕๗  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับ
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ออกประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จึงไม่มีความจ าเป็นในการ 
ใช้บังคับระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  อีกต่อไป  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงเห็นสมควรยกเลิกระเบียบคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ  
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพ่ือให้
มาตรการทางกฎหมายสอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ  ในราชอาณาจักร  และมีความเหมาะสม 
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัตโิรคติดตอ่  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  เรื่อง  ยกเลิกระเบียบ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  
ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ

ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา   ๓๔  (๖)   
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
หรือโรคโควิด  19  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๔ การใดที่ได้ด าเนินการไปตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรา  ๓๔  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในสถานการณ์การระบาดของ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและ 
การนั้นยังไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  (๖)   
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
หรือโรคโควิด  19  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ต่อไปจนเสร็จสิ้น 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
ประธานกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาติ 
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