
 

 

 

ฐานความผิดและบทก าหนดโทษ 

ที่น่าสนใจ 

ที่เก่ียวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

พ.ร.บ.โรคติดต่อ ๒๕๕๘ 

 

พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

(เฉพาะที่น่าจะพบการกระท าผิดบ่อยๆ) 

 
 



 

ฐานความผิดและบทก าหนดโทษ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

ล าดับ ข้อหา หรอื ฐานความผิด ตัวบทกฎหมาย อัตราโทษ หมายเหตุ 

๑. ฝา่ฝนืข้อก าหนด ประกาศ หรอืค าสั่ง

ที่ออกตามมาตรา ๙  

(๑) หา้มบุคคลออกนอก

เคหสถานฯ 

(๒) หา้มมกีารชุมนุมหรอืมั่วสุมฯ 

(๓) หา้มการเสนอข่าวที่ท าให้

ประชาชนหวาดกลัวหรอื

บิดเบือนฯ 

(๔) หา้มใชเ้ส้นทางคมนาคมหรอื

ยายพาหนะฯ 

(๕) หา้มการใชอ้าคาร หรอืเข้าไป

หรอือยู่ในสถานที่ใดๆ  

(๖) ให้อพยพประชาชนฯ  

       ม.๙ 

 

 

 

 

 

           ม.๑๘  

จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี  

ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบาท 

 

๒. ฝา่ฝนืข้อก าหนด ประกาศ หรอืค าสั่ง

ที่ออกตามมาตรา ๑๐  

(ผูร้ับมอบอ านาจจากนายกรัฐมนตรี

เป็นผู้ออกข้อก าหนด ประกาศค าสั่ง) 

       ม.๑๐ 

 

 

            ม.๑๘  

จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี  

ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบาท 

 

หมายเหตุ  

๑. นายกรัฐมนตรปีระกาศสถานการณ์ฉุกฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตัง้แต่วันที่ ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  

๒. ข้อก าหนด ตามมาตรา ๙ ออกใช้บังคับแล้ว ๑ ฉบับ (ฉบับที่ ๑) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

สรุปสาระส าคัญ ข้อก าหนด ออกตามความ มาตรา ๙  

แห่ง พ.ร.ก.การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่ ๑) 

มีผลบังคับต้ังแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 ขอ้ ๑  หา้มเข้าพืน้ที่เสี่ยง ตามที่ ครม.ก าหนดเมื่อ ๑๗ ม.ีค.๖๓ หรอืตามที่ ผู้วา่ กทม. ผวจ. หรอื จพง.

ควบคุมโรคติดตอ่ประกาศหรอืสั่ง  และใหถ้ือว่าประกาศหรอืค าสั่งของ ผูว้่า กทม. ผวจ.และ จพง.ควบคุม

โรคติดตอ่ดังกล่าว เป็นค าสั่งตามข้อก าหนดนี้  



 ขอ้ ๒  การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการตดิต่อโรค ให้ผู้วา่ กทม. ผวจ. ออกค าสั่ง ตามมาตรา ๓๕(๑) แห่ง 

พ.ร.บ.โรคติดตอ่ฯ พิจารณาสั่งปิดสถานที่ ดังตอ่ไปนี ้ 

(๑) สนามมวย สนามกีฬา สนามแขง่ขัน สนามเด็กเล่น สนามมา้ ในทุก จว. 

(๒) ผับ สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ  การแสดง การละเล่นสาธารณะ อาบอบนวด  

นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส สถานบันเทิง ใน กทม. จว.นนทบุรี ปทุมธาน ีนครปฐม 

สมุทรปราการ สมุทสาคร  

(๓) สถานที่อื่น เชน่ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑสถาน หอ้งสมุดสาธารณะ ศาสนสถาน 

สถานีขนสง่หรอืโดยสาร ตลาด หา้งสรรพสินค้า ทั้งหมดหรอืบางสว่น อาจก าหนดเงื่อนไขและ

เวลาตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

ข้อ ๓  การปิดชอ่งทางเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งทางอากาศ ทางน้ า และทางบก ใหเ้จ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบ

ปิดช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผา่นแดน หรอืจุดผ่อนปรน เว้นแต่  

(๑) มีเหตุยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตร ีหรอืหัวหนา้ผูร้ับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณฉ์ุกเฉิน

ก าหนด  

(๒) เป็นผู้ขนสง่สนิค้าตามความจ าเป็น 

(๓) เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ จ าเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และมีก าหนดเดินทางออก

ชัดเจน  

(๔) เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มาปฏิบัติงาน

ในประเทศไทย 

(๕) เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย แตม่ีใบอนุญาตให้ท างานในราชอาณาจักร 

(๖) เป็นผู้มสีัญชาติไทย ที่มหีนังสือรับรอง หรอืใบรับรองแพทย์  

ข้อ ๔ การหา้มกักตุนสินคา้ ซึ่งเป็นยา เวชภัณฑ ์อาหาร น้ าดื่ม หรอืสินค้าที่จ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภค 

ในชีวติประจ าวัน  

ข้อ ๕ หา้มมใิห้มกีารชุมชุม ท ากิจกรรม หรือการมั่วสุม ในสถานที่แออัด ภายในเขตพืน้ที่ที่ประกาศก าหนด  

ข้อ ๖ หา้มการเสนอข่าว หรือท าใหแ้พร่หลายซึ่งข้อความ หรอืข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณโ์รคติดเชือ้ 

โควิด 19 อันไม่เป็นความจริงหรอือาจท าให้ประชาชนหวาดกลัว หรอืเจตนาบิดเบือนข้อมูลขา่วสารอันท าใหเ้กิด

การเข้าใจผดิ  

ข้อ ๑๕ ผูฝ้า่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตาม ขอ้ ๑ - ๖ ต้องรับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการ

ในสถานการณฉ์ุกเฉินฯ (จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรอืปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบาท) และอาจมคีวามผิด ตามมาตรา ๕๒ แห่ง 

พ.ร.บ.โรคติดตอ่ฯ (จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท) หรอื มาตรา ๔๑ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าฯ 

(จ าคุกไม่เกิน ๗ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสน ๔ หมื่นบาท)  

 

 



 

ฐานความผิดและบทก าหนดโทษ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ๒๕๕๘ 

ล าดับ ข้อหา หรอื ฐานความผิด ตัวบทกฎหมาย อัตราโทษ หมายเหตุ 

๑. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงาน

ควบคุมโรคติดตอ่ที่สั่งให้ผู้ที่เป็น

หรอืสงสัยว่าเป็นโรคติดตอ่หรอืผู้

สัมผัสโรคหรอืเป็นพาหะ มารับการ

ตรวจหรอืรักษา  

ม.๓๔(๑) ม.๕๑  

 ปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท 

 

๒. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงาน

ควบคุมโรคติดตอ่ที่สั่งให้แยกกัก 

กักกัน หรอืคุมไว้สังเกต ณ สถานที่

ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ก าหนด 

ม.๓๔(๑) ม.๕๑  

 ปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท 

 

๓. 

 

 

 

ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงาน

ควบคุมโรคติดตอ่ที่สั่งหา้มเข้าไปใน

บ้าน โรงเรอืน สถานที่ หรอืพาหนะ

ที่มหีรอืสงสัยว่ามีโรคติดตอ่ 

ม.๓๔(๘) 

 

 

ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี 

ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท 

 

 

๔. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผูว้่าราชการ

จังหวัดที่สั่งปิดตลาด สถานที่

ประกอบหรอืจ าหนา่ยอาหาร 

สถานที่ผลติหรอืจ าหนา่ยเครื่องดื่ม 

โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน โรง

มหรสพ สถานศกึษา เป็นการ

ช่ัวคราว 

ม.๓๕(๑) ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี  

 ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท 

 

 

๕. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผูว้่าราชการ

จังหวัดที่สั่งให้ผู้ที่เป็นหรอืมีเหตุอัน

ควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย

หยุดการประกอบอาชีพเป็นการ

ช่ัวคราว 

ม.๓๕(๒) ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี  

 ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท 

 

 

๖. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผูว้่าราชการ

จังหวัดที่สั่งหา้มผู้ที่เป็นหรอืสงสัยว่า

เป็นโรคติดต่ออันตรายเข้าไปใน

สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ 

สถานศกึษา  

ม.๓๕(๓) ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี  

 ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท 

 

 

๗. ขัดขวาง ไม่อ านวยความสะดวกแก่       ม.๔๕  ม.๕๕  



เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่ที่เข้า

ไปในพาหนะ อาคาร  ในเวลา

ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระ

อาทิตย์ตก   

วรรคสาม ปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท 

มาตรา ๕๗   บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มโีทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมอี านาจเปรียบเทียบได้   ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑก์ารเปรียบเทียบที่คณะกรรมการ

ก าหนด 

 เมื่อผูต้้องหาได้ช าระเงินคา่ปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่มกีารเปรียบเทียบ

แล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ฐานความผิดและบทก าหนดโทษ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการพ.ศ.๒๕๔๒ 

ล าดับ ข้อหา หรือ ฐานความผิด ตัวบทกฎหมาย อัตราโทษ หมายเหตุ 

๑. จ าหนา่ยสินค้าหรอืบริการใน

ลักษณะที่แตกต่างไปจากรายการ

ตามที่ได้แจง้ไว้หรอืจ าหนา่ยสินค้า

หรอืบริการในราคาที่สูงหรอืต่ํากว่า

ราคาตามที่ได้แจง้ไว้ 

ม.๒๖ 

วรรคสอง 

ม.๓๙ 

จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี 

ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท 

 

๒. ไม่แสดงราคาสนิค้าหรอืบริการ

ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ม.๒๘ ม.๔๐ 

ปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท 

 

๓. เป็นผู้ประกอบธุรกิจด าเนนิการใดๆ

โดยจงใจที่จะท าให้ราคาสนิค้าต่ า

หรอืสูงเกินสมควร หรอืท าให้เกิด

ความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้า

หรอืบริการ 

ม.๒๙ ม.๔๑ 

จ าคุกไม่เกิน ๗ ปี  

ปรับไม่เกิน ๑ แสน ๔ หมื่นบาท 

 

๔. เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการควบคุม

หยุดการให้บริการตามปกติหรอื

ปฏิเสธการให้บริการ หรอืประวิง

การให้บริการ โดยไม่มีเหตุอัน

สมควร 

ม.๓๑ ม.๔๑ 

จ าคุกไม่เกิน ๗ ปี  

ปรับไม่เกิน ๑ แสน ๔ หมื่นบาท 

 

 มาตรา ๔๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มโีทษปรับสถานเดียว หรอืเป็นความผิดที่มโีทษปรับ 

หรอืจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ในการใชอ้ านาจ

ดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการเลขาธิการ ประธาน กจร. หรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่เป็น

ผูก้ระท าแทนได้ 

 



ฐานความผิดและบทก าหนดโทษ 

ที่เก่ียวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน  

พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

พ.ร.บ.โรคติดต่อ ๒๕๕๘ 

 

พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

(เรียงมาตรา) 

 
 

 

 

 



ฐานความผิดและบทก าหนดโทษ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

ล าดับ ข้อหา หรอื ฐานความผิด ตัวบทกฎหมาย อัตราโทษ หมายเหตุ 

๑. ฝา่ฝนืข้อก าหนด ประกาศ หรอืค าสั่ง

ที่ออกตามมาตรา ๙  

(๑) หา้มบุคคลออกนอก

เคหสถานฯ 

(๒) หา้มมกีารชุมนุมหรอืมั่วสุมฯ 

(๓) หา้มการเสนอข่าวที่ท าให้

ประชาชนหวาดกลัวหรอื

บิดเบือนฯ 

(๔) หา้มใชเ้ส้นทางคมนาคมหรอื

ยายพาหนะฯ 

(๕) หา้มการใชอ้าคาร หรอืเข้าไป

หรอือยู่ในสถานที่ใดๆ  

(๖) ให้อพยพประชาชนฯ  

 

       ม.๙ 

 

 

           ม.๑๘  

จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี  

ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบาท 

 

๒. ฝา่ฝนืข้อก าหนด ประกาศ หรอืค าสั่ง

ที่ออกตามมาตรา ๑๐  

(ผูร้ับมอบอ านาจจากนายกรัฐมนตรี

เป็นผู้ออกข้อก าหนด ประกาศค าสั่ง) 

       ม.๑๐ 

 

 

            ม.๑๘  

จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี  

ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบาท 

 

 

หมายเหตุ  

๑. นายกรัฐมนตรปีระกาศสถานการณ์ฉุกฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตัง้แต่วันที่ ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  

๒. ข้อก าหนด ตามมาตรา ๙ ออกใช้บังคับแล้ว ๑ ฉบับ (ฉบับที่ ๑) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

 

 
 

 

 

 

ฐานความผิดและบทก าหนดโทษ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ๒๕๕๘ 



ล าดับ ข้อหา หรอื ฐานความผิด ตัวบท

กฎหมาย 

อัตราโทษ หมาย

เหต ุ

๑. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการด้านวิชาการ 

หรอืคณะอนุกรรมการที่เรยีกมาให้ข้อเท็จจรงิหรอื

ความเห็น หรอืให้ข้อมูล หรือเอกสารที่จ าเป็น 

       ม.๑๘ 

 

 

 

 

 

            ม.๔๙  

จ าคุกไม่เกิน ๑ 

เดือน 

ปรับไม่เกิน ๑ 

หมื่นบาท 

 

๒. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดที่เรยีกมาให้ข้อเท็จจรงิหรอืแสดงความคิดเห็น 

หรอืให้จัดสง่ขอ้มูลหรอืเอกสารที่จ าเป็นหรอืข้อคิดเห็น

มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

 

      ม.๒๒(๖) 

 

      ม.๔๙  

จ าคุกไม่เกิน ๑ 

เดือน 

ปรับไม่เกิน ๑ 

หมื่นบาท 

 

๓.  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดตอ่

กรุงเทพมหานครที่เรยีกมาให้ข้อเท็จจรงิหรอืแสดง

ความคิดเห็น หรอืให้จัดสง่ขอ้มูลหรอืเอกสารที่จ าเป็น

หรอืข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

 

      ม.๒๘(๖) 

 

 ม.๔๙  

   จ าคุกไม่เกิน 

๑ เดือน 

ปรับไม่เกิน ๑ 

หมื่นบาท 

 

๔. เป็นเจ้าบ้านหรอืผูค้วบคุมดูแลบ้าน หรอืแพทย์ผู้ท า

การรักษา พบผู้ที่เป็นหรอืมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น

โรคติดตอ่แล้วไม่แจง้ตอ่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่ 

 

ม.๓๑(๑)      ม.๕๐ 

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

๕. เป็นผู้รับผดิชอบในสถานพยาบาล พบผู้ที่เป็นหรอืมี

เหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อไม่แจง้ตอ่เจ้า

พนักงานควบคุมโรคติดตอ่ 

 

 

 

    ม.๓๑(๒)      ม.๕๐  

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

๖. เป็นผู้ท าการชันสูตรหรอืผูร้ับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มี

การชันสูตร ตรวจพบว่าอาจมเีชื้ออันเป็นเหตุของ

โรคติดตอ่ไม่แจ้งต่อเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่ 

 

    ม.๓๑(๓) ม.๕๐  

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

๗. เป็นเจ้าของ หรอืผูค้วบคุมสถานประกอบการหรือ

สถานที่อื่นใดพบผูท้ี่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น

โรคติดตอ่ไม่แจ้งต่อเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่  

    ม.๓๑(๔) ม.๕๐  

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 



๘. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ที่สั่งให้ผู้ที่เป็นหรอืสงสัยว่าเป็นโรคติดตอ่หรอืผูส้ัมผัส

โรคหรอืเป็นพาหะ มารับการตรวจหรอืรักษา  

ม.๓๔(๑) ม.๕๑  

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

๙. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ที่สั่งให้แยกกัก กักกัน หรอืคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่ง

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่ก าหนด 

ม.๓๔(๑) ม.๕๑  

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

๑๐. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ที่สั่งให้ผู้ที่มคีวามเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริม

ภูมคิุ้มกันโรค ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเจา้

พนักงานควบคุมโรคติดตอ่ก าหนด    

ม.๓๔(๒) ม.๕๑  

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

๑๑. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ที่สั่งให้น าศพหรอืซากสัตว์ซึ่งตายด้วยโรคติดตอ่ไปรับ

การตรวจ หรอืจัดการทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการ

แพร่ 

ของโรค 

 

 

ม.๓๔(๓) ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ 

ปี  

 ปรับไม่เกิน ๑ 

แสนบาท 

 

๑๒. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ที่สั่งให้เจ้าของหรอืผูพ้ักอาศัยในบ้าน หรอืพาหนะที่มี

โรคติดตอิ ก าจัดหรอืท าลายสิ่งที่มเีชื้อโรคติดตอ่ หรอื

แก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ  

ม.๓๔(๔) ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ 

ปี  

 ปรับไม่เกิน ๑ 

แสนบาท 

 

๑๓. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ที่สั่งให้เจ้าของหรอืผูพ้ักอาศัยในบ้านหรอืพาหนะที่มี

โรคติดตอ่ด าเนนิการก าจัดสัตว์ แมลง หรอืตัวอ่อน

ของแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อ 

ม.๓๔(๕) ม.๕๑  

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

๑๔. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ที่สั่งหา้มผู้ใดกระท าการหรือด าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจ

ก่อใหเ้กิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นเหตุให้โรคแพร่

ออกไป 

ม.๓๔(๖) ม.๕๑  

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

๑๕. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ที่สั่งหา้มเข้าไปหรอืออกจากที่เอกเทศ โดยไม่ได้รับ

อนุญาต 

ม.๓๔(๗) ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ 

ปี  

 ปรับไม่เกิน ๑ 

แสนบาท 

 



๑๖. 

 

 

 

ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ที่สั่งหา้มเข้าไปในบ้าน โรงเรอืน สถานที่ หรอืพาหนะที่

มีหรอืสงสัยว่ามีโรคติดตอ่ 

ม.๓๔(๘) 

 

 

ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ 

ปี 

ปรับไม่เกิน ๑ 

แสนบาท 

 

 

๑๗. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผูว้่าราชการจังหวัดที่สั่งปิดตลาด 

สถานที่ประกอบหรอืจ าหนา่ยอาหาร สถานที่ผลิตหรอื

จ าหนา่ยเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน โรง

มหรสพ สถานศกึษา เป็นการช่ัวคราว 

 

ม.๓๕(๑) ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ 

ปี  

 ปรับไม่เกิน ๑ 

แสนบาท 

 

 

๑๘. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผูว้่าราชการจังหวัดที่สั่งให้ผู้ที่เป็น

หรอืมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหยุด

การประกอบอาชีพเป็นการช่ัวคราว 

ม.๓๕(๒) ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ 

ปี  

 ปรับไม่เกิน ๑ 

แสนบาท 

 

 

๑๙. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผูว้่าราชการจังหวัดที่สั่งหา้มผู้ที่เป็น

หรอืสงสัยว่าเป็นโรคติดตอ่อันตรายเข้าไปในสถานที่

ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศกึษา  

ม.๓๕(๓) ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ 

ปี  

 ปรับไม่เกิน ๑ 

แสนบาท 

 

 

๒๐. ไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดตอ่หรอืเจ้าพนักงานท้องถิ่นประจ าด่านระหว่าง

ประเทศในการก าจัดยุงและพาหนะน าโรคในบริเวณ 

๔๐๐ เมตร รอบช่องทางเข้าออก   

ม.๓๘ ม.๕๓ 

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

 

๒๑. ไม่แจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้า

มาถึงด่านควบคุมโรคติดตอ่ระหว่างประเทศต่อเจา้

พนักงานควบคุมโรคติดตอ่ประจ าด่าน 

ม.๓๙(๑) ม.๕๑ 

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

 

๒๒. ไม่ยื่นเอกสารตอ่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่ประจ า

ด่านควบคุมโรคติดตอ่ระหว่างประเทศ 

ม.๓๙(๒) ม.๕๑ 

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 



 

๒๓. เข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจจากเจา้พนักงาน

ควบคุมโรคติดตอ่ประจ าด่านควบคุมโรคติดตอ่

ระหว่างประเทศ  

ม.๓๙(๓) ม.๕๑ 

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

 

๒๔. ไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดตอ่ประจ าด่านที่เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้

เดินทาง สิ่งของ หรอืสัตว์ที่มา 

 

 

ม.๓๙(๔) ม.๕๑ 

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

 

๒๕. เป็นเจ้าของพาหนะหรอืผูค้วบคุมพาหนะน าผูเ้ดินทาง

ซึ่งไม่ได้รับการสรา้งเสริมภูมคิุ้มกันโรคเข้ามาใน

ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ม.๓๙(๕) ม.๕๑ 

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

 

๒๖. เป็นเจ้าของพาหนะหรอืผูค้วบคุมไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่

จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ที่ก าหนด 

ม.๔๐(๒) ม.๕๔ 

จ าคุกไม่เกิน ๒ 

ปี 

ปรับไม่เกิน ๕ 

แสนบาท 

 

๒๗. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ประจ าด่านที่สั่งให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการ

ตรวจในทางแพทย์ และอาจให้แยกกัก กักกันคุมไว้

สังเกต หรอืรับการสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรค ณ สถานที่

และระยะเวลาที่ก าหนด 

ม.๔๐(๓) ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ 

ปี  

 ปรับไม่เกิน ๑ 

แสนบาท 

 

 

๒๘. เข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรอืที่เอกเทศ โดย

ไม่ได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ประจ าด่านควบคุมโรคติดตอ่ระหว่างประเทศ 

ม.๔๐(๔) ม.๕๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ 

ปี  

 ปรับไม่เกิน ๑ 

แสนบาท 

 

 

๒๙. น าวัตถุ สิ่งของ หรอืเครื่องใช้ที่เป็นหรอืมีเหตุสงสัยว่า

เป็นสิ่งติดโรคเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น โดย

ไม่ได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ประจ าด่านควบคุมโรคติดตอ่ระหว่างประเทศ 

ม.๔๐(๕) ม.๕๑ 

 ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

 



๓๐.  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดตอ่

ที่มหีนังสือเรยีกมาให้ถ้อยค าหรอืแจง้ขอ้เท็จจริงหรอื

ท าค าช้ีแจงเป็นหนังสอื หรอืให้ส่งเอกสารหรอื

หลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรอืเพื่อใช้ประกอบการ

พิจารณา 

 

 

           ม.

๔๕(๑) 

ม.๔๙  

 จ าคุกไม่เกิน ๑ 

เดือน 

   ปรับไม่เกิน ๑ 

หมื่นบาท      

 

 

๓๑. ขัดขวาง ไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดตอ่ที่เข้าไปในพาหนะ อาคาร  ในเวลา

ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก   

      ม.๔๕  

    วรรคสาม 

ม.๕๕ 

ปรับไม่เกิน ๒ 

หมื่นบาท 

 

๓๒. สวมเครื่องแบบหรอืประดับเครื่องหมายของเจ้า

พนักงานควบคุมโรคติดตอ่เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อวา่ตนมี

สิทธิ  

ม.๔๖ ม.๕๖ 

จ าคุกไม่เกิน ๖ 

เดือน 

ปรับไม่เกิน ๕ 

หมื่นบาท 

 

มาตรา ๕๗   บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มโีทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมอี านาจเปรียบเทียบได้   ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑก์ารเปรียบเทียบที่คณะกรรมการ

ก าหนด 

 เมื่อผูต้้องหาได้ช าระเงินคา่ปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่มกีารเปรียบเทียบ

แล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ฐานความผิดและบทก าหนดโทษ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการพ.ศ.๒๕๔๒ 

ล าดับ ข้อหา หรือ ฐานความผิด ตัวบทกฎหมาย อัตราโทษ หมายเหตุ 

1. ไม่ปฏิบัติตามประกาศของ

คณะกรรมการโดยไม่แจง้ช่ือ ราคา

ซือ้ ราคาจ าหนา่ย มาตรฐาน 

คุณภาพขนาด ปริมาณ น้ําหนัก ตอ่

หนว่ย รวมทั้งชื่อและปริมาณวัตถุ

อันเป็นส่วนประกอบของสนิค้า 

ม.๒๖ 

วรรคหนึ่ง 

ม.๓๘ 

จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี 

ปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท 

และปรับวันละ ๒ พัน 

หากยังฝ่าฝนื 

 

2.  จ าหนา่ยสินค้าหรอืบริการใน

ลักษณะที่แตกต่างไปจากรายการ

ตามที่ได้แจง้ไว้หรอืจ าหนา่ยสินค้า

หรอืบริการในราคาที่สูงหรอืต่ํากว่า

ราคาตามที่ได้แจง้ไว้ 

ม.๒๖ 

วรรคสอง 

ม.๓๙ 

จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี 

ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท 

 

3. ไม่แสดงราคาสนิค้าหรอืบริการ  ม.๒๘ ม.๔๐  



ตามที่คณะกรรมการก าหนด ปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท 

4. เป็นผู้ประกอบธุรกิจด าเนนิการใดๆ

โดยจงใจที่จะท าให้ราคาสนิค้าต่ า

หรอืสูงเกินสมควร หรอืท าให้เกิด

ความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้า

หรอืบริการ 

ม.๒๙ ม.๔๑ 

จ าคุกไม่เกิน ๗ ปี  

ปรับไม่เกิน ๑ แสน ๔ หมื่นบาท 

 

๕. มีสนิค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกิน

ปริมาณที่ก าหนดไว้ 

 - เก็บสินค้าควบคุมไว้ ณ สถานที่

อื่นนอกจากสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ 

- ไม่น าสินค้าควบคุมที่มไีว้เพื่อ

จ าหนา่ยออกจ าหนา่ยตามปกติหรอื

ปฏิเสธการจ าหนา่ย หรอืประวิง

การจ าหนา่ย 

ม.๓๐ ม.๔๑ 

จ าคุกไม่เกิน ๗ ปี  

ปรับไม่เกิน ๑ แสน ๔ หมื่นบาท 

 

๖. เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการควบคุม

หยุดการให้บริการตามปกติหรอื

ปฏิเสธการให้บริการ หรอืประวิง

การให้บริการ โดยไม่มีเหตุอัน

สมควร 

ม.๓๑ ม.๔๑ 

จ าคุกไม่เกิน ๗ ปี  

ปรับไม่เกิน ๑ แสน ๔ หมื่นบาท 

 

 มาตรา ๔๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มโีทษปรับสถานเดียว หรอืเป็นความผิดที่มโีทษปรับ  

หรอืจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้  ในการใชอ้ านาจ

ดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการเลขาธิการ ประธาน กจร. หรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่เป็น

ผูก้ระท าแทนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


