
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ด่านควบคุมโรคติดตอ่ระหว่างประเทศ 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2559  ลงวันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561  ลงวันที่  16  สิงหาคม   
พ.ศ.  2561  ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  
และการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  6  (2)  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคตดิตอ่
แห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2559   

ลงวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  

พ.ศ.  2561  ลงวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 
ข้อ 4 ให้ช่องทางเข้าออกดังต่อไปนี้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

ล าดับ ประเภท ชื่อด่าน จังหวัด 
1 ท่าอากาศยาน กระบี่ กระบี่ 
2 ท่าเรือ กระบี่ 
3 ท่าเรือ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 
4 ท่าอากาศยาน ดอนเมือง 
5 พรมแดน สังขละบุรี  (เจดีย์สามองค์) กาญจนบุรี 
6 พรมแดน บ้านพุน้ าร้อน 
7 พรมแดน บ้านผักกาด จันทบุรี 
8 พรมแดน บ้านแหลม 
9 ท่าเรือ เกาะสีชัง ชลบุร ี

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๓



ล าดับ ประเภท ชื่อด่าน จังหวัด 
10 ท่าเรือ ศรีราชา ชลบุร ี
11 ท่าเรือ สัตหีบ 
12 ท่าเรือ แหลมฉบัง 
13 ท่าเรือ เชียงแสน เชียงราย 

 14 ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
15 พรมแดน แม่สาย 
16 พรมแดน สะพานมิตรภาพ  4  (เชียงของ) 
17 ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ เชียงใหม่ 
18 ท่าเรือ กันตัง ตรัง 
19 พรมแดน บ้านหาดเล็ก ตราด 
20 ท่าอากาศยาน แม่สอด ตาก 
21 พรมแดน แม่สอด 
22 พรมแดน ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม นครพนม 
23 พรมแดน สะพานมิตรภาพ  3  (นครพนม) 
24 ท่าเรือ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
25 ท่าอากาศยาน นราธิวาส นราธิวาส 
26 พรมแดน ตากใบ 
27 พรมแดน  บูเก๊ะตา 
28 พรมแดน สุไหงโก-ลก 
29 พรมแดน ห้วยโก๋น น่าน 
30 พรมแดน บึงกาฬ บึงกาฬ 
31 ท่าอากาศยาน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
32 ท่าเรือ ประจวบคีรีขันธ์  (บางสะพาน) 
33 พรมแดน สิงขร 
34 ท่าเรือ ปัตตานี ปัตตานี 
35 พรมแดน บ้านฮวก พะเยา 
36 ท่าอากาศยาน ภูเก็ต ภูเก็ต 
37 ท่าเรือ ภูเก็ต 
38 พรมแดน ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 
39 พรมแดน สะพานมิตรภาพ  2  (มุกดาหาร) 
40 พรมแดน เบตง ยะลา 
41 ท่าเรือ ระนอง ระนอง 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๓



ล าดับ ประเภท ชื่อด่าน จังหวัด 
42 ท่าอากาศยาน อู่ตะเภา ระยอง 
43 ท่าเรือ มาบตาพุด 
44 พรมแดน เชียงคาน เลย 
45 พรมแดน ท่าลี่ 
46 พรมแดน ช่องสะง า ศรีสะเกษ 
47 ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ สงขลา 
48 ท่าเรือ สงขลา 
49 พรมแดน บ้านประกอบ 
50 พรมแดน ปาดังเบซาร์ 
51 พรมแดน สะเดา 
52 ท่าเรือ ต ามะลัง สตูล 
53 พรมแดน วังประจัน 
54 ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ สมุทรปราการ 
55 พรมแดน บ้านเขาดิน สระแก้ว 
56 พรมแดน บ้านคลองลึก 
57 ท่าอากาศยาน สมุย สุราษฎร์ธานี 
58 ท่าอากาศยาน สุราษฎร์ธานี 
59 ท่าเรือ เกาะสมุย 
60 ท่าเรือ สุราษฎร์ธานี 
61 พรมแดน ช่องจอม สุรินทร์ 
62 พรมแดน ท่าเรือวัดหายโศก หนองคาย 
63 พรมแดน สะพานมิตรภาพ  1  (หนองคาย) 
64 พรมแดน สถานีรถไฟหนองคาย 
65 พรมแดน บ้านภูดู่ อุตรดิตถ์ 
66 ท่าอากาศยาน อุดรธานี อุดรธานี 
67 ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี อุบลราชธานี 
68 พรมแดน ช่องเม็ก 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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