
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิตอ่ตามพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 

(ฉบับที ่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เพ่ิมเติม  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนกังานควบคมุ
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้   เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
  (๑) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไป 

ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา   การเฝ้าระวัง  
การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ   

  (๒) ข้าราชการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (๒.๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   (๒.๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   (๒.๓) ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 
   (๒.๔) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
   (๒.๕) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  1 - 12 
  (3) ข้าราชการสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (3.๑) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   (3.๒) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   (3.3) ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
   (3.4) ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
  (4) ข้าราชการสังกัดกรมอนามัย  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (4.๑) อธิบดีกรมอนามัย 
   (4.๒) รองอธิบดีกรมอนามัย 
   (4.๓) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



   (4.4) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
   (4.5) ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
   (4.6) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
   (4.7) ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   (4.8) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่  1 - 12 
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

  (๑) นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลต ารวจ  และข้าราชการต ารวจสังกัดโรงพยาบาลต ารวจ
ซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ 

  (๒) ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร  ผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการที่ ได้รับมอบหมายให้ไป 

ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง   
การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ  ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์   นายสัตวแพทย์  เภสัชกร   
นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นักวิชาการพยาบาล   
นักวิชาการสุขาภิบาลหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  (1.10)  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563  
ลงวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(1.10)  ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  สังกัดส านักอนามัย” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 26 เมษายน 2563 
หัวข้อ  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
  โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
  โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 

 
  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุวันตน์า  เสมอเนตร 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุวันตน์า  เสมอเนตร) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
วันท่ี 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 วันท่ี 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

สุรเชษฐ ์ คำบุญมี 
(นายสรุเชษฐ ์ คำบุญมี) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 


