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ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
กรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔)
และ (๕) กรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง และกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
และกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) และ (๕) กรรมการตามมาตรา ๒๐
วรรคสองและกรรมการตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีแต่งตั้ง โดยให้พิจารณาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งจากความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข การควบคุมโรค หรือด้านอื่น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อเป็นสําคัญ
ข้อ ๔ ให้กรรมการตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) และ (๕) กรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง
และกรรมการตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ข้อ ๕ ให้ ก รรมการตามมาตรา ๒๐ (๔) และกรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง
สามารถดํารงตําแหน่งต่อเนื่องได้โดยไม่นําข้อ ๔ มาใช้บังคับ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) กรณี ก รรมการตามมาตรา ๒๐ (๔) หากจั ง หวั ด ใดมี อํ า เภอไม่ เ กิ น สามอํ า เภอ
หรื อ จั ง หวั ด ใดที่ มี โ รงพยาบาลศู น ย์ ห รื อ โรงพยาบาลทั่ ว ไปเพี ย งหนึ่ ง แห่ ง หรื อ มี โ รงพยาบาลชุ ม ชน
ไม่เกินสามแห่งแล้วแต่กรณี
(๒) กรณี ก รรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หากจั ง หวั ด ใดมี โ รงพยาบาลในสั ง กั ด
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นนอกจากโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๐ (๔) ไม่เกินสามแห่ง
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดทั้งหมด
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ข้อ ๖ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๒๐ (๔) กรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง และ
กรรมการตามมาตรา ๒๖ (๔) ได้เปลี่ยนหน่วยงานจากที่ตนสังกัดไปสังกัดยังหน่วยงานอื่น หากยังเป็น
หน่วยงานในประเภทเดียวกันและตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ให้กรรมการผู้นั้นดํารงตําแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา ๒๐ (๔) กรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรื อ กรรมการตามมาตรา ๒๖ (๔)
แล้วแต่กรณีต่อไปตามวาระที่ตนเหลืออยู่
ข้อ ๗ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) และ (๕) กรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง
หรือกรรมการตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งดังกล่าว
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔)
และ (๕) กรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือกรรมการตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕)
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี จะไม่ดําเนินการ
แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔)
และ (๕) กรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง และกรรมการตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕)
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครแล้ ว แต่ ก รณี ให้ อ อกเพราะมี
พฤติกรรมเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๙ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครแล้ ว แต่ ก รณี แต่ ง ตั้ ง
กรรมการตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) และ (๕) กรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง และกรรมการ
ตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การตามประกาศนี้ ให้ ป ระธานกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด
และให้คําสั่งหรือข้อวินิจฉัยของประธานกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

