บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยโรคไม่ติดต่อ
เหตุผล
โดยที่ปัจ จุบันโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นกลุ่ม โรคที่เ กิดจากปัจ จัยเสี่ยง พฤติก รรมเสี่ยง
ความผิดปกติห รือ การเสื่อมสภาพของร่างกาย และไม่ติดต่อไปยังบุคคลอื่น เป็นสาเหตุห ลัก ของ
การเสียชีวิตก่อ นวัยอันควร และอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เนื่องมาจากมีการบริโภคอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
การออกกําลังกายที่ไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งส่งผลต่อการบริหาร
จั ด การและการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข แก่ ป ระชาชน ตลอดจนภาครั ฐ ต้ อ งมี ภ าระค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้านงบประมาณสํ าหรั บ การดูแลรัก ษาผู้ ป่ว ยโรคไม่ติ ดต่ อ เพิ่ ม ขึ้ นอย่ างต่อ เนื่อ ง จึง สมควรให้ มี
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลให้มีการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
และเพิ่มกลไกการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนัน้ เพื่อให้การพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อมีการกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และรูปแบบการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน และในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
และองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและสร้างองค์กรเครือข่าย
เฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
โรคไม่ติดต่อ
พ.ศ. ....
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยโรคไม่ติดต่อ
....................................................................................................................................
...........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“โรคไม่ติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ความผิดปกติ
หรือ ความเสื่อมของร่างกาย ซึ่ง ไม่ส ามารถติดต่อไปยังบุคคลอื่นได้โดยการสัมผัส หรือ เชื้อ โรคหรือ
สารคัดหลั่งต่าง ๆ
“โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ” หมายความว่า โรคไม่ติดต่อ ที่มีความรุนแรงและมีความเสี่ยง
ต่ อ การเสี ย ชี วิ ต สู ง
“โรคไม่ติ ดต่อ ที่ต้ อ งเฝ้า ระวัง ” หมายความว่า โรคไม่ติ ดต่อ ที่ต้ อ งมีก ารติดตาม
ตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
“ปัจจัยเสี่ยง” หมายความว่า สาเหตุ สถานการณ์ หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเหตุปัจจัย
ที่ทําให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
“พฤติกรรมเสี่ยง” หมายความว่า การกระทํา ความคิด หรือความรู้สึกของมนุษย์
ซึ่งตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
“ความผิดปกติห รือ ความเสื่อมของร่างกาย” หมายความว่า สภาวะที่เกิดขึ้นกับ
ร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีสาเหตุอันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยง

๒
“การเฝ้าระวัง” หมายความว่า การสังเกต การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการรายงาน และการติดตามผลความรุนแรงของโรคอย่างต่อ เนื่องด้วยกระบวนการที่เป็น
ระบบ
“การสอบสวนโรค” หมายความว่า กระบวนการเพื่อ หาสาเหตุของปัจ จัยเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง และความผิดปกติหรือความเสื่อมของร่างกาย
“มาตรการพื้นฐาน” หมายความว่า การรณรงค์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการ
พัฒนาองค์ความรู้เ กี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่อ เพื่อส่ง เสริม ให้มีร ะบบและกลไกการเฝ้าระวัง ที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรเครือข่าย
“มาตรการบัง คับ” หมายความว่า การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกัน และ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้มีอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตลดลง
“การสร้า งเสริม ภูมิ คุ้ม กั นโรค” หมายความว่า การกระทํ าทางการแพทย์ และ
สาธารณสุขต่อมนุษย์ โดยวิธีการใด ๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเกิดความต้านทานโรค
“ผลิตภัณฑ์” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นเพื่อขายแก่ผู้บริโภคโดยมีการกล่าว
อ้างทางสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และความผิดปกติหรือความเสื่อมของ
ร่างกาย
“ขาย” หมายความว่า จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือให้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย
“การกล่าวอ้างทางสุขภาพ” หมายความว่า การแสดงข้อความหรือฉลากที่เกี่ยวข้อง
กับ สรรพคุ ณหรือ คุณประโยชน์ข องผลิตภัณ ฑ์สําเร็จ รู ป และให้ ห มายความรวมถึง สั ดส่วน หรื อ
ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปด้วย
“ข้ อ ความ” หมายความรวมถึ ง การกระทํ า ให้ ป รากฏด้ ว ยตั ว อั ก ษร ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว แสง เสียง เครื่องหมาย หรือสิ่งอื่นใดที่ทําให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษ หรือสิ่ง อื่นใดที่ทําให้ปรากฏ
ข้อความซึ่งแสดงไว้ที่ ผลิตภัณฑ์ และให้หมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสําหรับใช้ประกอบกับ
ผลิตภัณฑ์นั้น
“สถานที่” หมายความว่า ที่ อาคาร หรือส่วนของอาคาร และให้หมายความรวมถึง
บริเวณของที่ อาคาร หรือส่วนของอาคารด้วย
“สถานที่ทํางาน” หมายความว่า สถานที่ใด ๆ ที่บุคคลใช้เป็นที่ทํางานร่วมกัน
“เขตเฝ้า ระวัง ” หมายความว่า สถานที่ สถานที่ ทํางาน หรือพื้น ที่แห่งใดที่กําหนด
ให้เป็นเขตเฝ้าระวัง โรคไม่ติดต่อ
“เขตป้องกันและควบคุม” หมายความว่า สถานที่ สถานที่ทํางาน หรือพื้นที่แห่งใดที่
กําหนดให้เป็นเขตป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
“องค์กรเครือข่าย” หมายความว่า องค์กรภาคประชาชนที่กรมควบคุมโรครับรอง
ให้เป็นองค์กรเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ

๓
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดให้
เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
“สถานบริก าร” หมายความว่า สถานบริก ารตามกฎหมายว่ าด้วยหลัก ประกั น
สุขภาพแห่งชาติ
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อแห่งชาติ
“คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ จังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อจังหวัด
“คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ กรุง เทพมหานคร” หมายความว่า คณะกรรมการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อกรุงเทพมหานคร
“เจ้าพนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมโรค
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าพนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศ หรือกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและอาการสําคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคไม่ติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
(๒) สถานที่ สถานที่ทํางาน สถานศึกษา หรือพื้นที่แห่งใดเป็นเขตเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(๓) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(๔) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรการพื้นฐาน และมาตรการบังคับ
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนโรค และการดําเนินการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการด้านวิชาการ มีอํานาจประกาศกําหนดปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจมี
ผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ อัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากโรคไม่ติดต่อ

๔
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลทางวิชาการที่ยืนยันได้ว่าปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรม
เสีย่ งตามวรรคหนึ่งไม่มีผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ อัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตของประชาชน
จากโรคไม่ติดต่อ ให้คณะกรรมการด้านวิชาการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อประกาศยกเลิกปัจจัย
เสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว
มาตรา ๗ ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค หรือ การรายงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ มีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้ จะต้องเก็บเป็น
ความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ ทั้งนี้ การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรค
เจ้าพนัก งานควบคุม โรคไม่ติดต่อ อาจขอเปิดเผยข้อ มูล ตามวรรคหนึ่ง บางส่วนที่
เกี่ยวกับ ปัจ จัย เสี่ยง พฤติก รรมเสี่ยง การรัก ษา การป้ อ งกัน หรือ การควบคุม โรคไม่ติดต่อ ซึ่ง มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้รับคํายินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๒
คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อแห่งชาติ
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ
แห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง จํ า นวนสิ บ เอ็ ด คน ประกอบด้ ว ย ปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิก ารคณะกรรมการกฤษฎีก า
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และ
มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านโรคไม่ติดต่อ และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ จํานวนห้าคน
(๔) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเครือข่ายจํานวนสองคน
ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมควบคุมโรค
แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการกรมควบคุ ม โรคซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบง านด้ า นโรคไม่ ติ ด ต่ อ จํ า นวนสองคนเป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด

๕
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๘ (๓) และ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และต้องไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เ คยถูก ไล่อ อก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ
มาตรา ๑๐ กรรมการตามมาตรา ๘ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
สามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
แทนอยู่ในตํ าแหน่ ง เท่า กับ วาระที่ เ หลือ อยู่ของกรรมการซึ่ง ตนแทน เว้น แต่วาระของกรรมการ
จะเหลื อ อยู่ไ ม่ ถึ ง เก้ า สิบ วั น รั ฐ มนตรี จ ะไม่ ดํา เนิ นการแต่ ง ตั้ ง กรรมการแทนก็ไ ด้ และในการนี้
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ให้ก รรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่ง เพื่อ ดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๘ (๓)
และ (๔) พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐ มนตรีให้ออก เพราะมีพฤติกรรมเสี่ยงเสื่อ มเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อ
หน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๙
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ติดต่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
(๒) ให้คําแนะนํารัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้คําแนะนํารัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๕

๖
(๔) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และกํ า หนดแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อกรุงเทพมหานคร ดําเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินแี้ ละนโยบายและยุทธศาสตร์ตาม (๑)
(๕) ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรเครือข่าย และการเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปให้เข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่อ
(๖) ติ ด ตาม ประเมิ นผล และตรวจสอบการดํ าเนิ นงานของหน่ วยงานของรั ฐ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติตาม (๔)
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ป ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่ม าประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนเจ็ด คน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านโรคไม่ติดต่อและด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ให้ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม โรค เป็นกรรมการและเลขานุการ
และให้อธิบ ดีกรมควบคุมโรคแต่ง ตั้งข้าราชการกรมควบคุม โรคซึ่งรับผิดชอบงานด้านโรคไม่ติดต่อ
จํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นํามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๗
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกประกาศตาม
มาตรา ๕
(๒) ให้คําแนะนํารัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๖
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการและคณะกรรมการด้านวิชาการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่ อ พิ จ ารณาวินิ จ ฉัย หรื อ ปฏิ บัติ ก ารอย่ า งใดย่ า งหนึ่ง ตามที่ค ณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการ
ด้านวิชาการมอบหมายก็ได้
การประชุม คณะกรรมการด้านวิชาการและคณะอนุก รรมการ ให้นํามาตรา ๑๓
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการ
คณะกรรมการด้านวิชาการ และคณะอนุกรรมการ มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยคําหรือให้ส่งคําชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หลักฐาน หรือ วัตถุใดที่เกี่ยวข้อ งมาเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาได้
มาตรา ๑๘ ให้ก รมควบคุ ม โรคเป็ น สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
คณะกรรมการด้านวิชาการ และคณะอนุกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๔) เสนอ
ต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวให้คํานึงถึงหลักการ
มีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
(๒) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และร่วมมือ กับ คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร องค์กรเครือข่าย หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
ของเอกชน เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(๓) สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการ และ
คณะอนุกรรมการ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้า
ระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(๕) เป็นศูนย์กลางฐานข้อ มูลเกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง การป้อ งกัน และการควบคุม
สภาวการณ์ของโรคไม่ติดต่อ และดําเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว
(๖) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในการก่อหรืออาจก่อให้เกิดโรค
ไม่ติดต่อ
(๗) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ รั ฐ มนตรี คณะกรรมการ หรื อ คณะอนุ ก รรมการ
มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมควบคุมโรค

๘
หมวด ๓
คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนเก้าคน ได้แก่ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับ
การตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานป้ อ งกั นควบคุ ม โรคที่ รั บ ผิ ดชอบในเขตจั ง หวั ด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
(๓) นายกเทศมนตรี จํานวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน
หนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานัก งานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับ ผิดชอบงานด้านโรคไม่ติดต่อ
จํานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตามวรรค
หนึ่ง (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบ เอ็ดคน ได้แก่ รองปลัดกรุง เทพมหานคร
คนหนึ่ง ซึ่ง ปลัดกรุง เทพมหานครมอบหมาย ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุง เทพมหานคร ผู้แทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ผู้ แ ทนกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน ผู้ แ ทนสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
ให้รองอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้อธิบดีกรมควบคุมโรคแต่งตัง้ ข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งรับผิดชอบงาน
ด้านโรคไม่ติดต่อ จํานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ
กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ (๑) และ
(๔)
(๒) รายงานสถานการณ์โรคไม่ติดต่อซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ต่อคณะกรรมการและ
คณะกรรมการด้านวิชาการ
(๓) ให้คําปรึกษา แนะนํา ประสานงาน และติดตามการดําเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานของเอกชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๙
(๔) ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรเครือข่าย และการเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ให้เข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่อ
(๕) ออกคําสั่ง เป็นหนัง สือ เรียกบุคคลใดมาให้ ถ้อยคําหรือ ให้ส่งคําชี้แจง เอกสาร
ข้อมูล หลักฐาน หรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการ
โรคไม่ติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้นํามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
หมวด ๔
การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
มาตรา ๒๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรเครือข่าย ให้องค์กรภาคเอกชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากําไรจากการประกอบกิจ กรรมดังกล่าวมีสิท ธิ
ได้รับการรับรองเป็นองค์กรเครือข่ายตามพระราชบัญญัตินี้
การขอการรับรอง การรับรอง และการดําเนินการขององค์กรเครือข่ายตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ องค์ก รเครือ ข่ายที่ได้รับ การรับ รองตามมาตรา ๒๓ อาจได้รับ เงิ น
อุดหนุน ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากรัฐในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง
(๒) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล หรือ ข่าวสาร เพื่อ สร้างจิตสํานึก ของ
สาธารณชนที่ถูกต้องเกีย่ วกับโรคไม่ติดต่อ
(๓) การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมมาตรการพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัตินี้
การได้รับเงินอุดหนุน ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากรัฐตามวรรคหนึ่ง และ
การรายงานผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่องค์กรเครือข่ายดําเนินกิจการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ดําเนินการหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๓ หรือ
มาตรา ๒๔ หรื อ ไม่มี กิ จ กรรมหรื อ ผลงานเกี่ ย วกั บ การเฝ้า ระวั ง โรคไม่ ติ ด ต่อ หรื อ ไม่ ร ายงาน
เจ้าพนัก งานควบคุม โรคไม่ติดต่อตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ให้อ ธิบดีมีอํานาจยกเลิก การรับ รอง
หรือระงับการให้เงินอุดหนุน ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนที่ให้แก่องค์กรเครือข่ายนั้นได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

๑๐
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่องค์กรเครือข่ายพบปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงในสถานที่
ทํางาน สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยเร็ว
ในกรณีที่แพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในสถานบริก ารพบปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยง หรือความผิดปกติหรือความเสื่อมของร่างกายในลักษณะที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ ให้รายงาน
เจ้าพนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยเร็ว
เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือ
พบปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ความผิดปกติหรือความเสื่อมของร่างกายในลักษณะที่ก่อให้เกิดโรค
ไม่ติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ หรือพบว่าประชาชนในพื้นที่เป็นโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น ให้รายงานอธิบดี
โดยเร็ว
การรายงานตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๗ เมื่อ ปรากฏข้อ เท็จจริง หรือ มีร ายงานตามมาตรา ๒๖ รัฐ มนตรีโ ดย
คําแนะนําของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดให้สถานที่ สถานที่ทํางาน สถานศึกษา หรือพื้นที่
แห่งใดเป็นเขตเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ มาตรการ
พื้นฐานในการเฝ้าระวัง โรคไม่ติ ดต่อ ให้ส ถานบริก าร ราชการส่ วนท้อ งถิ่น หรือ องค์ก รเครือ ข่า ย
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ท างวิชาการหรือ ข้อมูล ข่าวสารให้แก่ป ระชาชน
เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ และเพื่อสร้างจิตสํานึก
ของประชาชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ
(๒) จัดให้มีระบบและกลไกการเฝ้าระวังที่เหมาะสม
(๓) ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมมาตรการพื้นฐานตาม
(๑) หรือ (๒)
หมวด ๕
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
มาตรา ๒๘ เมื่อ เจ้า พนัก งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้รับรายงานตามมาตรา ๒๖
ให้เจ้าพนักงานโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือขอข้อมูล การกล่าวอ้างทางสุขภาพ หรือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จาก
สถานบริการ สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
(๒) สอบสวนโรคและรายงานข้ อ มู ล ต่อ คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด หรื อ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูล นั้นให้อธิบดีทราบโดยเร็ว
การดํา เนินการตามวรรคหนึ่ ง ให้เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

๑๑
มาตรา ๒๙ เมือ่ ปรากฏผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหรือมีรายงานการ
สอบสวนโรคตามมาตรา ๒๘ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดให้สถานที่
สถานที่ทํางาน สถานศึกษา หรือพื้นที่แห่งใดเป็นเขตป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ และกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ มาตรการบังคับในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในเขต
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ดังต่อไปนี้
(๑) การให้สํานัก งานสาธารณสุขจัง หวัดราชการส่วนท้องถิ่น หรือ สถานบริก าร
ดําเนินการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ลดการบริโภคหรือจํากัดการขายผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อในเขตป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(๒) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไม่ติดต่อ
(๓) การดําเนินการอื่นเพื่อป้องกันหรือควบคุมโรคไม่ติดต่อ
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ
ที่มีผลกระทบต่อสาธารณะหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ให้รัฐ มนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดมาตรการบังคับในเขตป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ตาม
มาตรา ๒๙ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามขายผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เ กิดโรคไม่ติดต่อ และให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ จัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จําหน่ายกลับคืน หรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) ให้เจ้าของผลิตภัณฑ์แก้ไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการกล่าวอ้างทางสุขภาพ
เพื่อไม่ให้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จากผลิตภัณฑ์ที่มี
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ ให้อธิบดีดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานกับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดําเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒) ประสานกับ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกลางว่า ด้ว ยราคาสิน ค้า และบริ ก าร
เพื่อ ดําเนินการให้ผ ลิตภัณฑ์นั้นเป็นสินค้าควบคุม และกําหนดราคาซื้อ หรือ ราคาจําหน่ายสินค้า
ควบคุม ให้ผู้ซื้อซื้อในราคาไม่ต่ํากว่าราคาที่กําหนด หรือตรึงราคาไว้ในราคาใดราคาหนึ่ง ตามกฎหมาย
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
(๓) ประสานกับ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อดําเนินการควบคุม
ผลิตภัณฑ์นั้นตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

๑๒
หมวด ๖
เจ้าพนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
มาตรา ๓๒ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อมีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งคําชี้แจง
เอกสาร ข้อ มูล หลัก ฐาน หรือวัตถุใดที่จําเป็น เพื่อ ตรวจสอบหรือ เพื่อประกอบการพิจ ารณาของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(๒) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไป
ได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๓) เก็บตัวอย่างของผลิตภัณฑ์มาเพื่อการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อตําแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจตามที่กําหนดไว้
ในวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือ แต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ รวมทั้ง
วิธีการปฏิบัติห น้าที่ และคุณสมบัติของเจ้าพนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อแต่ละตําแหน่ง หรือ แต่ล ะ
ระดับ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๓ ให้บุคคลที่เ กี่ยวข้องอํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนัก งานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ตามสมควร
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติห น้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรค
ไม่ตดิ ต่อต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวเจ้าพนัก งานควบคุม โรคไม่ติดต่อ ให้เ ป็นไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๑๓
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๖ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคําหรือไม่ส่งคําชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หลักฐาน หรือ
วัตถุใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการมีคําสั่งตามมาตรา ๑๗
หรือตามที่คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อกรุงเทพมหานครมีคําสั่ง
ตามมาตรา ๒๑ (๕) หรือตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อมีหนังสือตามมาตรา ๓๒ (๑) โดยไม่มี
เหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามประกาศที่ อ อกตามมาตรา ๓๐ (๑)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๘ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามประกาศที่ อ อกตามมาตรา ๓๐ (๒)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๙ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวตามสมควร ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติ
บุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด
หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับ ผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๔๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดี
กรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด และเมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา

๑๔
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อแห่งชาติ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒) และให้อ ธิบ ดีก รมควบคุม โรคเป็ น
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อแห่งชาติ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่ ง ตั้ง กรรมการตามมาตรา ๘ (๓) และ (๔) ซึ่ง ต้ อ งไม่ เ กินหนึ่ ง ร้อ ยแปดสิบ วันนับ แต่วัน ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ใช้ บั ง คั บ ทั้ ง นี้ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรคแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการกรมควบคุ ม โร ค
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านโรคไม่ติดต่อจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๔๓ ให้ดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

