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   หลักการและเหตุผล
โดยทีปั่จจบุนัสถานการณ์ของโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีและโรคทีเ่กิด 

จากสิง่แวดล้อมมแีนวโน้มจะมคีวามรุนแรงมากขึน้ และยงัไม่มกีลไกในการเฝ้าระวงั  
การป้องกัน และการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ สมควรก�าหนดให้มีแนวทาง 
ในการควบคมุโรคอย่างมปีระสทิธภิาพ เพ่ือยบัยัง้มใิห้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 
และโรคจากสิ่งแวดล้อม  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

สาระส�าคัญโดยสรุป 
๑) กฎหมายนี้มิให้ใช้บังคับแก่

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนท้องถิน่ และกจิการอืน่ 

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงตาม (๒) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 
การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก 
ส่ิงแวดล้อม โดยมหีลกัเกณฑ์และมาตรฐานไม่ต�า่กว่าทีก่�าหนดในพระราชบญัญตันิี้  
(มาตรา ๓)  

๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“โรคจากการประกอบอาชพี” หมายความว่า โรคหรอือาการผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ 

จากหรือเป็นผลเนื่องมาจากการท�างานหรือการประกอบอาชีพ
“โรคจากสิง่แวดล้อม” หมายความว่า โรคหรอือาการผดิปกตทิีเ่กิดขึน้จาก

หรือเป็นผลเนื่องมาจากมลพิษ

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
   และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     • ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หน้า ๒๑๕
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พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

“มลพษิ” หมายความว่า ของเสยี วตัถุอนัตราย สิง่ปนเป้ือน และมลสารอืน่ ๆ   
รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก�าเนิด
มลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชนได้ และใหห้มายความรวมถงึรงัสี ความรอ้น แสง เสียง กลิน่  
ความส่ันสะเทอืน หรอืเหตอุืน่ ๆ  ทีเ่กดิหรอืถกูปล่อยออกจากแหล่งก�าเนดิมลพษิด้วย

“แหล่งก�าเนิดมลพิษ” หมายความว่า โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร  
สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ และสถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งที่มา 
ของมลพิษ

“การเฝ้าระวงั” หมายความว่า การสงัเกต การเกบ็รวบรวม และการวเิคราะห์ 
ข้อมูล ตลอดจนการรายงาน และการติดตามผลของโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ืองด้วยกระบวนการทีเ่ป็นระบบ เพือ่ประโยชน์
ในการป้องกันและการควบคุมโรค

“การสอบสวนโรค” หมายความว่า กระบวนการเพื่อหาสาเหตุและแหล่ง 
ที่เกิดโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน  ์
ในการป้องกันและการควบคุมโรค

“อาชีวเวชกรรม” หมายความว่า กระบวนการที่ประกอบด้วยการบ่งช้ี
และประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ การตรวจสุขภาพ 
ตามปัจจัยเสี่ยง การตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับงาน การตรวจสุขภาพก่อนกลับ
เข้าท�างาน การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคมุโรค รวมทัง้การวินิจฉยัสาเหตุ
ของโรค การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพหรอืสขุภาพของผูซ้ึง่เป็นโรค
จากการประกอบอาชีพ

“เวชกรรมสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการที่ประกอบด้วย 
การบ่งช้ีและประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง  
การป้องกัน และการควบคุมโรค รวมทั้งการวินิจฉัยสาเหตุของโรค การรักษา
พยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือสุขภาพของผู้ซึ่งเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อม

“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
และให้หมายความรวมถึงผู้จ้างงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปท�าที่บ้าน

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
และให้หมายความรวมถึงผู้รับงานไปท�าที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน
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“แรงงานนอกระบบ” หมายความว่า บุคคลที่มีงานท�า แต่ไม่รวมถึงบุคคล
ซึ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย 
ว่าด้วยความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และผูร้บังาน 
ไปท�าที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท�าที่บ้าน

“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานหรือ
หน่วยบริการด้านสุขภาพที่ด�าเนินการภายในสถานประกอบกิจการ หรือองค์กร 
ที่ให้บริการด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

“สถานบรกิารสาธารณสขุ” หมายความว่า สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั 
หรือเอกชน สภากาชาดไทย และหน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ

“หน่วยปฏิบัติการ” หมายความว่า หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจาก 
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมโรคจาก 
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการ
ตามกฎหมายนี้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนี้

๓) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
ก�าหนดให้ “รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ” รกัษาการตามกฎหมายนี ้ 

และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศเพือ่ปฏบิตักิารตามกฎหมายน้ี โดยกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศนัน้  
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๙)
ในกรณทีีม่กีฎหมายว่าด้วยการใดบญัญตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ์หรอืมาตรฐาน

การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรอืการควบคมุโรคในเรือ่งใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้บงัคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็น ให้รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์หรือ
มาตรฐานการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมในเรื่องนั้นได้ และเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน 
และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม ให้รฐัมนตรี
โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศก�าหนด ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อหรืออาการส�าคัญของโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรค 
จากส่ิงแวดล้อมที่ต้องมีการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคตาม 
กฎหมายนี้

(๒)    หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการให้นายจ้างแจ้งข้อมลูทีจ่�าเป็นเกีย่วกับ 
การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง



88จุ ล นิิ ติ

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๓) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
แหล่งก�าเนิดมลพิษแจ้งข้อมูลที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือ 
การควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ

นอกจากน้ี ก�าหนดให้นายจ้าง เจ้าของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก�าเนิดมลพษิ  
แจ้งข้อมูลที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรค 
จากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง หรือประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดใน (๒) หรือ (๓) 
แล้วแต่กรณี

โดยให้บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลจากการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การแจ้ง  
หรือการรายงานตามกฎหมายน้ี ให้ถือเป็นความลับ และห้ามมิให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่
ปฏิบัติการตามกฎหมายนี้เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลซึ่งไม่มีหน้าท่ีปฏิบัติการ 
ตามกฎหมายนี้ เว้นแต่มีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนด 
โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

๕) คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
(หมวด ๒, มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๘)

๕.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ก�าหนดให้มี “คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน ๙ คน ได้แก่ ปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรม 
สวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน อธบิดีกรมอนามยั เลขาธกิารส�านกังานประกนัสงัคม  
และเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(๓) กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๗ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
จากผู้มีความรู ้ มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ ์
ในด้านการแพทย์ ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย ด้านกฎหมาย ด้านสิง่แวดล้อม  
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน
และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมด้านละ ๑ คน  
โดยในจ�านวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีมิใช่
เป็นการแสวงหาผลก�าไรและด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน อย่างน้อย ๒ คน

ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
รองอธบิดกีรมควบคมุโรคซ่ึงรบัผดิชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชพีและโรค
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จากสิง่แวดล้อม และผูอ้�านวยการส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
คราวละ ๔ ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับ 
การแต่งตั้งอีกได้แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ (มาตรา ๑๐ และ
มาตรา ๑๒) 

๕.๒) หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน 

และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาต ิ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

(๒) เสนอเขตพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อมเป็นการเฉพาะต่อคณะรฐัมนตรี

(๓) เสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้

(๔) ก�าหนดแผนปฏบัิตกิาร ระบบ และแนวทางปฏบิตัใินการเฝ้าระวงั  
การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน คณะกรรมการควบคุมโรค 
จากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อมจงัหวดั และคณะกรรมการควบคมุโรค 
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ด�าเนินการให้ 
เป็นไปตามกฎหมายนี้

(๕) ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน 
ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้

(๖) รายงานเก่ียวกับผลงานและอุปสรรคในการด�าเนินงาน ตลอดจน 
สถานการณ์ด้านโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อมต่อคณะรัฐมนตร ี
ปีละ ๑ ครั้ง

(๗) ก�าหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายนี้  
ในกรณีที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี

(๘) ให้ค�าปรกึษา แนะน�า และประสานงานในการเฝ้าระวงั การป้องกนั  
และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๙) ตดิตามและรับทราบผลการด�าเนนิการของคณะกรรมการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด และคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน  
และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาต ิ
ตาม (๑) รวมถึงแผนปฏิบัติการ ระบบ และแนวทางปฏิบัติตาม (๔)
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(๑๐) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจ
ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๔)

(๑๑) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาหรอืปฏิบัติการอย่างหนึง่
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ (มาตรา ๑๖)

๕.๓) องค์ประชุม การลงมติ และอ�านาจของคณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการ

การประชมุคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการนัน้ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๕)  

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายน้ี ก�าหนดให้คณะกรรมการและ 
คณะอนุกรรมการ มีอ�านาจให้บุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดง 
ความคดิเหน็ หรือให้จดัส่งข้อมลูหรอืเอกสารหรอืหลกัฐานใด ๆ  ทีจ่�าเป็นหรอืเกีย่วข้อง  
หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ (มาตรา ๑๗)

๕.๔) ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ให้ “กรมควบคมุโรค” เป็น “ส�านกังานเลขานกุารของคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการ” โดยให้มีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน 

และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ  
แผนปฏิบัติการ ระบบ แนวทางปฏิบัติ และรายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรค 
ในการด�าเนินงาน ตลอดจนสถานการณ์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๕.๒) (๑) (๔) และ (๖) เสนอต่อคณะกรรมการ

(๒) ก�าหนดเขตพืน้ทีเ่ป็นการเฉพาะทีต้่องมีการเฝ้าระวงั การป้องกนั 
และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๕.๒) 
(๒) เสนอต่อคณะกรรมการ

(๓)  ประสานงาน ตดิตาม และร่วมมอืกับหน่วยงานของรฐั หน่วยงาน 
ของเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เก่ียวกับ 
การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อม

 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการด�าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อม
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(๕) ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และประเมินคุณภาพการให้บริการ 
ของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรคตามข้อ ๗)

(๖) ตรวจวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งของการเกดิโรค หรอือาการ
ของโรคที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามข้อ ๔) (๑) ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน  
และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประสาน จัดการข้อมูล และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

(๘) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีร่ฐัมนตร ีคณะกรรมการ หรอืคณะอนกุรรมการ 
มอบหมาย หรือตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของกรมควบคุมโรค  
(มาตรา ๑๘)  

๖) คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
จังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (หมวด ๓, มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓)

๖.๑) คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ก�าหนดให ้ ในแต ่ละจังหวัดมี  “คณะกรรมการควบคุมโรค 
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด” ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผูอ้�านวยการส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจังหวดั 

ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคมุโรคทีร่บัผดิชอบในเขตจังหวัด เกษตรจงัหวัด 
ประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ

(๓) นายกเทศมนตร ีจ�านวน ๑ คน และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล  
จ�านวน ๑ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

(๔) ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู ้อ�านวยการโรงพยาบาล
ทั่วไป จ�านวน ๑ คน และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชุมชน จ�านวน ๑ คน ซ่ึง 
ผูว่้าราชการจงัหวดัแต่งตัง้ เป็นกรรมการในกรณทีีจั่งหวดัใดมโีรงพยาบาลในสงักดั 
ของหน่วยงานอื่นของรัฐนอกจาก (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนั้น จ�านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการด้วย

(๕) แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
จ�านวน ๑ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

(๖) ผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
จ�านวน ๑ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบ 
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งานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจ�านวน ๒ คน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๑๙)  

๖.๒) คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

ก�าหนดให ้กรุงเทพมหานครมี “คณะกรรมการควบคุมโรค 
จากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อมกรงุเทพมหานคร” ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู ้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู ้แทนกรมควบคุมโรค ผู ้แทน 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม ผูแ้ทนกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ผูแ้ทนกรมอนามยั  
ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทน
ส�านักงานประกันสังคม ผู้แทนส�านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และผู้แทน
สภากาชาดไทย เป็นกรรมการ

(๓) ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลในสงักัดกรงุเทพมหานคร จ�านวน ๑ คน 
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

(๔) แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
จ�านวน ๑ คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

(๕) ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลในสงักดัหน่วยงานของรฐั นอกจาก (๓) 
จ�านวน ๔ คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

(๖) ผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑ คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการ

ให้ผู้อ�านวยการส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและ
เลขานกุาร และให้ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครแต่งตัง้ข้าราชการกรงุเทพมหานคร
ที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจ�านวน  
๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา 20)

๖.๓) หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบ 
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล ้อมจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรค 
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 

ก�าหนดให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 
และโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่และอ�านาจในเขตจังหวัดหรือ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(๑)  ด�าเนนิการตามนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนการเฝ้าระวงั การป้องกนั  
และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ  
แผนปฏิบัติการ ระบบ และแนวทางปฏิบัติตามข้อ ๕.๒) (๑) และ (๔)
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(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ประสานงาน และเสนอ
มาตรการในการเฝ้าระวังการป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากส่ิงแวดล้อมแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ภายในจังหวัด

(๓) พจิารณาให้ความเหน็ชอบการจดัตัง้หน่วยปฏบิตักิารตามข้อ ๙.๑)
(๔ ) รวบรวมข ้อมูลและเผยแพร ่ข ้อมูลข ่าวสารเ ก่ียวกับโรค 

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
(๕) ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการควบคุมโรค 

จากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อมจงัหวดัด้วยกนั หรอืกับคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  
แล้วแต่กรณี

(๖) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  
หรอืให้จดัส่งข้อมลู เอกสาร หรือหลกัฐานใด ๆ  ทีจ่�าเป็นหรอืเกีย่วข้อง หรอืข้อคิดเหน็ 
มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่และอ�านาจ 
ของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
จังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากส่ิงแวดล้อมกรงุเทพมหานครหรอืตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๒๑)  

โดยคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากส่ิงแวดล้อมกรุงเทพมหานคร จะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา 
หรอืปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใดตามทีค่ณะกรรมการควบคมุโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครมอบหมายก็ได้ ส�าหรับ 
การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อมจังหวัด คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการดังกล่าว ให้น�าความ 
ในเรื่ององค์ประชุมในข้อ ๕.๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ๗) อาชวีเวชกรรมและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม (หมวด ๔, มาตรา ๒๔ ถึงมาตรา ๒๕) 
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการเก่ียวกับอาชีวเวชกรรมและเวชกรรม 

ส่ิงแวดล้อม ก�าหนดให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจออก
กฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม  
และก�าหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
ส�าหรับการให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมนั้น ก�าหนดให้ต้อง
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พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ด�าเนินการโดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรค หรือหน่วยงาน 
อื่นใดของรัฐ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ โดยหน่วยบรกิารดงักล่าว ต้องให้บริการ
ทางอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่ก�าหนดในข้างต้น

ส�าหรับการขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน อายุและการต่ออายุการข้ึน
ทะเบยีน การออกใบแทน การขึน้ทะเบยีน การเพกิถอนทะเบยีน และการประเมนิ
คณุภาพการให้บรกิารของหน่วยบรกิารทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนนัน้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

๘) การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม (หมวด ๕, 
มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑)

๘.๑) การเฝ้าระวังโรค
(๑) เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ  

ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียน
ตามข้อ ๗) (มาตรา ๒๖)  

(๒) เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ 
ให้แรงงานนอกระบบ มีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยบริการที่ได้ 
ขึ้นทะเบียนตามข้อ ๗) (มาตรา ๒๗)   

(๓) เพือ่ประโยชนใ์นการเฝ้าระวงัโรคจากสิง่แวดล้อม ให้เจา้ของ
หรอืผูค้รอบครองแหล่งก�าเนดิมลพษิจัดให้มกีารเฝ้าระวังสขุภาพของประชาชน
ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ โดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามตามข้อ ๗) 
(มาตรา ๒๗)  

ทั้งน้ี หน่วยบริการใดท่ีได้ขึ้นทะเบียนตาม (๑) (๒) และ (๓)  
แล้วให้ด�าเนนิการแจ้งข้อมลูการตรวจสขุภาพของลกูจ้างหรอืแรงงานนอกระบบ 
หรอืการเฝ้าระวงัสขุภาพของประชาชนทีไ่ด้รับหรอือาจได้รบัมลพิษ แล้วแต่กรณี  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จากนั้นให้รายงานต่อกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการ 
ควบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อมจงัหวดัหรอืคณะกรรมการ 
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  
แล้วแต่กรณ ีโดยก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานของเอกชนสามารถ
ขอข้อมูลดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด 
(มาตรา ๒๙)  

๘.๒) กรณีพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ
หรือโรคจากสิ่งแวดล้อม

ในกรณีที่นายจ้างพบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ หรือผู ้รับผิดชอบ 
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ในสถานพยาบาลพบลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ หรือประชาชนที่ได้รับหรือ 
อาจได้รับมลพิษซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ
หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล ก�าหนดให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�า 
ของคณะกรรมการ (มาตรา ๓๐)  

ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย 
ว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม หรือพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากนายจ้างหรือผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ให้พนักงาน 
เจ ้าหน ้าที่ รายงานต ่อกรมควบคุมโรค และคณะกรรมการควบคุมโรค 
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ 
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 
(มาตรา ๓๑)  

๙) การป ้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อม (หมวด ๖, มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๕)

๙.๑) การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ
ให้ผูว่้าราชการจงัหวดัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการควบคุมโรค 

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพ 
มหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิง่แวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณ ี จัดต้ัง “หน่วยปฏิบติัการ”  
อย่างน้อย ๑ หน่วยขึ้นในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพ่ือท�าหน้าที ่
ในการสอบสวนโรค การเฝ้าระวงั การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 
และโรคจากสิง่แวดล้อม ในส่วนของหลกัเกณฑ์การจดัตัง้หน่วยปฏบิตักิารก�าหนดให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ ซึ่งหน่วย
ปฏิบัติการดังกล่าวนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ๑ คน 
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุข ๒ คน และอาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน 
ตามจ�านวนท่ีผูว่้าราชการจงัหวดัหรอืผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครเห็นสมควร
เป็นหน่วยปฏิบัติการร่วมด้วยก็ได ้(มาตรา ๓๒)  

๙.๒) การสอบสวนโรค 
ในกรณีท่ีพบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค 

จากการประกอบอาชีพ หรือพบประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ  
ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ใด 
ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่น้ันท�าการสอบสวนโรค  
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิด
มลพิษน�าลูกจ้างหรือประชาชนท่ีได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ แล้วแต่กรณี เข้ารับ
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การตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ เมื่อได้ด�าเนินการ 
ดังกล่าวแล้ว ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานการสอบสวนโรคเสนอ 
ต่อคณะกรรมการควบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อมจงัหวดั
หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณ ีเพือ่รายงานการด�าเนนิการให้กรมควบคุมโรคทราบ 
การสอบสวนโรค การออกค�าสัง่ของพนกังานเจ้าหน้าที ่และการรายงานนัน้ ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (มาตรา ๓๓)  

ในกรณทีีพ่นกังานเจ้าหน้าทีพ่บว่านายจ้าง เจ้าของหรอืผูค้รอบครอง 
แหล่งก�าเนิดมลพษิ ไม่ปฏบิตัติามความในข้างต้น ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจ
ออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้น้ันด�าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายนี้ 
และหากนายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษละเลยไม่ด�าเนิน
การตามค�าสั่งภายในเวลาท่ีก�าหนด ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบด ี
กรมควบคมุโรคมอบหมายสัง่ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ข้าด�าเนินการได้ โดยให้นายจ้าง 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษชดใช้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการน้ัน
ตามจ�านวนท่ีจ่ายจรงิ ท้ังนี ้ตามระเบยีบทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด (มาตรา ๓๔)  

๙.๓) การประกาศเขตพื้นที่ที่จ�าเป็นต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากปล่อยไว้อาจเกิดหรือก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่  
ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายโดยค�าแนะน�า 
ของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
จังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิง่แวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณ ีมอี�านาจประกาศเขตพืน้ทีที่จ่�าเป็น 
ต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรค 
จากสิ่งแวดล้อม รวมท้ังประกาศยกเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือสภาวการณ ์
ของโรคนั้นสงบลง ส�าหรับการประกาศก�าหนดเขตพื้นที่ดังกล่าว ให้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุม 
โรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายอย่างรวดเร็วหรือกว้างขวาง เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ 
ส�าหรับเขตพื้นที่น้ันเป็นการเฉพาะ หรือก�าหนดมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสม 
แก่สภาพของพื้นที่นั้นเป็นการเฉพาะก็ได้ (มาตรา ๓๕)  
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๑๐) พนักงานเจ้าหน้าที ่(หมวด ๗, มาตรา ๓๖ ถึงมาตรา ๓๘)
เพือ่ปฏบิตักิารให้เป็นไปตามกฎหมายนี ้ก�าหนดให้พนกังานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจ  

ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง แหล่งก�าเนิดมลพิษ  

ยานพาหนะ หรอืสถานทีใ่ด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทติย์ข้ึนและพระอาทติย์ตก  
หรือในเวลาท�าการของสถานประกอบกิจการหรือสถานท่ีนั้น เพื่อควบคุม  
ตรวจสอบ ตรวจวัด หรือเก็บตัวอย่างซึ่งวัตถุ สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ  ทั้งหมด
หรอืบางส่วนทีเ่ก่ียวข้อง  ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ในการเฝ้าระวงั การป้องกนั การควบคมุ  
และการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และหาก 
ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด�าเนินการต่อไปได้จนกว่า 
จะแล้วเสร็จ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

(๒) มหีนงัสอืเรียกบคุคลใดมาให้ข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ ให้ส่ง 
ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ท่ีจ�าเป็นหรือเกี่ยวข้อง หรือข้อคิดเห็นมา 
เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต ้องแสดง 
บัตรประจ�าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย (มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘)  

๑๑) บทก�าหนดโทษ (หมวด ๘, มาตรา ๓๙ ถึงมาตรา ๔๙)
ได้มีการก�าหนดมาตรการการลงโทษส�าหรับผู้ที่ฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายนี้ให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ทีบั่ญญตัใิห้รัฐพงึก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผดิร้ายแรง ดงันัน้กฎหมายฉบับน้ี  
จึงได้ก�าหนดเรื่องโทษไว้ว่า หากเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงก็ก�าหนดไว้แต่เพียง 
โทษปรับสถานเดียว แต่ส�าหรับกรณีท่ีมีความผิดร้ายแรงนั้น ได้มีการก�าหนด 
โทษจ�าคกุไว้ ๒ กรณด้ีวยกันเนือ่งจากเป็นกรณท่ีีมคีวามส�าคญัต่อการควบคมุโรค 
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ในกรณีผู้ให้บริการ
อาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมส่ิงแวดล้อมโดยไม่ได้ข้ึนทะเบียนกับกรมควบคุมโรค 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ก�าหนดให้ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๔๑) และกรณีที่ผู้ให้บริการ
อาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรค  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในข้อ ๗) ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๔๒) 

นอกจากนี้ ได้ก�าหนดบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้บริหาร
นิตบิคุคลว่า ในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิตามกฎหมายนีเ้ป็นนติบิคุคล ถ้าการกระท�า 
ความผดิของนติบิคุคลน้ันเกิดจากการสัง่การ หรอืการกระท�าของบคุคลใด หรอืเกดิจาก 
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การไม่ส่ังการหรือไม่กระท�าการอันเป็นหน้าท่ีที่ต้องกระท�าของกรรมการ หรือ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้น 
ต้องรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิว้ส�าหรบัความผดินัน้ ๆ  ด้วย รวมทัง้ยงัได้ก�าหนดให้อธบิดี
กรมควบคมุโรคหรอืผูซ้ึง่อธิบดกีรมควบคมุโรคมอบหมายมอี�านาจเปรยีบเทยีบได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส�าหรับบรรดา 
ความผิดตามกฎหมายนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี และ
เมือ่ผู้กระท�าผิดได้ช�าระเงนิค่าปรบัตามจ�านวนทีเ่ปรยีบเทยีบภายใน ๓๐ วนันบัแต่
วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา แต่ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือยินยอม
แต่ไม่ช�าระเงิน ให้ด�าเนินคดีต่อไป (มาตรา ๔๙)  

๑๒) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๕๓)  
ได้ก�าหนดให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการ

ตามกฎหมายนี้ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่กฎหมายนี ้
ใช้บังคับ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ หากไม่สามารถด�าเนินการได้  
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๕๓)  
 

หมายเหตุ :-  
  พระราชบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด ๑๒๐ วนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป




