
 
พระราชบัญญัติ 

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดล้อม 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือก าหนด
กลไกการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  โดยใช้
ระบบการแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่
ลูกจ้าง  หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ  ให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  และก าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวขอ้งมีหน้าที่แจ้งหรือรายงานเกีย่วกบั
การพบหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

้หนา   ๒๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หรือกรมควบคุมโรค  เพ่ือให้สามารถด าเนินการกับสถานการณ์การเกิดโรคดังกล่าวได้ทันท่วงที  ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และกิจการอื่นตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวงตาม  (๒)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุม 

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  โดยมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“โรคจากการประกอบอาชีพ”  หมายความว่า  โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผล

เนื่องมาจากการท างานหรือการประกอบอาชีพ 

“โรคจากสิ่งแวดล้อม”  หมายความว่า  โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผล

เนื่องมาจากมลพิษ 

“มลพิษ”  หมายความว่า  ของเสีย  วัตถุอันตราย  สิ่งปนเปื้อน  และมลสารอื่น  ๆ  รวมทั้งกาก  

ตะกอน  หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น  ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ  หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม

ตามธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือภาวะที่เป็นพิษภัย

อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได ้ และให้หมายความรวมถึงรงัสี  ความร้อน  แสง  เสียง  กลิ่น  

ความสั่นสะเทือน  หรือเหตุอื่น ๆ  ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

้หนา   ๒๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“แหล่งก าเนิดมลพิษ”  หมายความว่า  โรงงานอุตสาหกรรม  อาคาร  สิ่งก่อสร้าง  ยานพาหนะ  

และสถานที่ประกอบกิจการใด ๆ  ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ 

“การเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  การสังเกต  การเก็บรวบรวม  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจน

การรายงาน  และการติดตามผลของโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและการควบคุมโรค 

“การสอบสวนโรค”  หมายความว่า  กระบวนการเพ่ือหาสาเหตุและแหล่งที่เกิดโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและการควบคุมโรค 

“อาชีวเวชกรรม”  หมายความว่า  กระบวนการที่ประกอบด้วยการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง

ของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง  การตรวจสุขภาพให้เหมาะสม

กับงาน  การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าท างาน  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรค  รวมทั้ง

การวินิจฉัยสาเหตุของโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือสุขภาพของผู้ซึ่งเป็น 

โรคจากการประกอบอาชีพ 

“เวชกรรมสิ่งแวดล้อม”  หมายความว่า  กระบวนการที่ประกอบด้วยการบ่งชี้และประเมิน 

ความเสี่ยงของการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรค  รวมทั้ง  

การวินิจฉัยสาเหตุของโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือสุขภาพของผู้ซึ่งเป็น 

โรคจากสิ่งแวดล้อม   

“นายจ้าง”  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และให้หมายความรวมถึงผู้จ้างงาน  

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน  

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และให้หมายความรวมถึงผู้รับงาน 

ไปท าที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

“แรงงานนอกระบบ”  หมายความว่า  บุคคลที่มีงานท า  แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างและ

ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน  และผู้รับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

้หนา   ๒๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุข  หน่วยงานหรือหน่วยบริการด้านสุขภาพ

ที่ด าเนินการภายในสถานประกอบกิจการ  หรือองค์กรที่ให้บริการด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  

“สถานบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  หรือเอกชน  

สภากาชาดไทย  และหน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ 

“หน่วยปฏิบัติการ”  หมายความว่า  หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อม 

“คณะกรรมการ”   หมายความว่า   คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อม 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และ 

ให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพ่ือปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน 

การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้ว  ให้บังคับตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในเรื่องนั้นได้ 

มาตรา ๗ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด  ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อหรืออาการส าคัญของโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ต้องมี 

การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๒๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการให้นายจ้างแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  

การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง 

(๓) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษแจ้งขอ้มลู

ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรือ 

อาจได้รับมลพิษตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง 

มาตรา ๘ ให้นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ  แจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับ

การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง  หรือประชาชนที่ได้รับ

หรืออาจได้รับมลพิษ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในมาตรา  ๗  (๒)  

หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙ บรรดาข้อมูลส่วนบคุคลจากการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  การแจ้ง  หรือการรายงาน

ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ถือเป็นความลับ   

ห้ามมิให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ให้เปิดเผยข้อมูลดังกลา่วได้  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดลอ้ม 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม”  ประกอบด้วย  

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  อธิบดีกรมอนามัย  เลขาธิการส านักงานประกันสงัคม  

และเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนเจ็ดคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  มีความเชี่ยวชาญ  

มีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

้หนา   ๒๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ด้านกฎหมาย  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ด้านสังคม  หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ใน 

การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมด้านละหนึ่งคน  โดยใน

จ านวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและด าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน  อย่างน้อยสองคน  

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

ซึ่งรับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  และผู้อ านวยการส านักโรคจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 

ข. ลักษณะต้องห้าม 

 (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 

 (๔) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๕) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 (๖) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือเลิกจ้างจากหน่วยงาน

ของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในวงราชการ 

 (๗) เป็นผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชพี

และโรคจากสิ่งแวดล้อม  

้หนา   ๒๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับ 

การแต่งตั้ง  ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน  

สองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านเดียวกันแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  รัฐมนตรี  

จะไม่ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิแทนก็ได ้ และในการนี้  ให้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการ

เท่าที่เหลืออยู ่

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ 

หย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๑ 

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(๒) เสนอเขตพ้ืนที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะต่อคณะรัฐมนตรี 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๔) ก าหนดแผนปฏิบัติการ  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และ 
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  และคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  ด าเนินการให้เป็นไป  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) รายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงาน  ตลอดจนสถานการณ์ด้านโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรีปีละหนึ่งครั้ง  

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามมาตรา  ๔๙ 
(๘) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และประสานงานในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุม 

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๙) ติดตามและรับทราบผลการด าเนินการของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการเฝ้าระวัง   
การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติตาม  (๑)  
รวมถึงแผนปฏิบัติการ  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติตาม  (๔) 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

้หนา   ๒๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๖ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึง่

อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้  

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

มีอ านาจให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหรือ

หลักฐานใด ๆ  ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง  หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๘ ให้กรมควบคุมโรคเป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท านโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ  แผนปฏิบัติการ  ระบบ  แนวทางปฏิบัติ  และรายงาน

เกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงาน  ตลอดจนสถานการณ์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๑๔ (๑) (๔)  และ  (๖)  เสนอต่อคณะกรรมการ  

(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่เปน็การเฉพาะที่ต้องมีการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๑๔  (๒)  เสนอต่อคณะกรรมการ  

(๓) ประสานงาน  ติดตาม  และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการหรือ

สนับสนุนให้มีการศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๕) ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  และประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบยีน

กับกรมควบคุมโรคตามมาตรา  ๒๕ 

(๖) ตรวจวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค  หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดตามมาตรา  ๗  (๑)  ในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๒๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประสาน  จัดการข้อมูล  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือ

ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรมควบคุมโรค 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดลอ้มจังหวดั 

และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรงุเทพมหานคร 
 
 

มาตรา ๑๙ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ผู้อ านวยการส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  เกษตรจังหวัด  ประกันสังคมจังหวัด  สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี  จ านวนหนึ่งคน  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนหนึ่งคน  
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป จ านวนหนึ่งคน  และ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมโีรงพยาบาลในสังกัดของหนว่ยงานอื่นของรัฐนอกจาก  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั
แต่งตั้งผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนั้น  จ านวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการด้วย 

(๕) แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวนหนึ่งคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  จ านวนหนึ่งคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งตั้งข้าราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ  

โรคจากสิ่งแวดล้อมจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

้หนา   ๒๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนกรมอนามัย  ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  ผู้แทนส านักงานประกันสังคม  ผู้แทนส านักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร  และผู้แทน

สภากาชาดไทย  เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐ  นอกจาก  (๓)  จ านวนสี่คน  ซึ่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  

จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อมจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวดั

และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  มีหน้าที่

และอ านาจในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ  แผนปฏิบัติการ  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติ 

ตามมาตรา  ๑๔  (๑)  และ  (๔) 

้หนา   ๒๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ประสานงาน  และเสนอมาตรการในการเฝ้าระวัง  

การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานของรัฐ  

และหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด  

(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการตามมาตรา  ๓๒ 

(๔) รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม 

(๕) ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ  

โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยกัน  หรือกับคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  

(๖) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูล  เอกสาร

หรือหลักฐานใด ๆ  ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง  หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการควบคุม

โรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวดัหรอืคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชพี

และโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๒ การแต่งตั้ง  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

ตามมาตรา  ๑๙  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  และกรรมการตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวดั

หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  จะแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจาก  

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  และ

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๒๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

 
 

มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเกี่ยวกับอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม 

(๒) ก าหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๒๕ การให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการโดยหน่วยบริการ

ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรค  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ  ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  

หน่วยบริการตามวรรคหนึ่ง  ต้องให้บริการทางอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรฐานที่ก าหนดในมาตรา  ๒๔ 

การขอขึ้นทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  อายุและการต่ออายุการขึ้นทะเบียน  การออกใบแทน 

การขึ้นทะเบียน  การเพิกถอนทะเบียน  และการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ 

ขึ้นทะเบียน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๕ 
การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดล้อม 

 
 

มาตรา ๒๖ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ  ให้นายจ้างจัดให้มี 

การตรวจสุขภาพลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดล้อมใน 

การท างาน  โดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕  

มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ  

ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพ  โดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕ 

การตรวจสุขภาพตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

้หนา   ๒๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๘ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งก าเนิดมลพิษจัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ  โดยหน่วยบริการ

ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕   

ประเภท  ขนาด  และลักษณะของแหล่งก าเนิดมลพิษ  และประเภทหรือกลุ่มของประชาชน 

ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  

ให้หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ด าเนินการตามมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  หรือมาตรา  ๒๘  แจ้งข้อมูล

การตรวจสุขภาพของลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบ  หรือการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรือ

อาจได้รับมลพิษ  แล้วแต่กรณี  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้รายงานต่อกรมควบคุมโรคและ

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้หน่วยงาน

ของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนสามารถขอข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๙  ได้  

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่บุคคลดังต่อไปนี้พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก 

การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๑) นายจ้าง  ในกรณีที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ

ในสถานประกอบกิจการ 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ในกรณีที่พบลูกจ้าง  แรงงานนอกระบบ  หรือประชาชน 

ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก 

การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล 

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน า

ของคณะกรรมการ 

้หนา   ๒๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก

การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม  หรือได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๐  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อ

กรมควบคุมโรค  และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด

หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 

การรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

หมวด  ๖ 
การป้องกนัและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

 
 

มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  

จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งหน่วยขึ้นในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  เพ่ือท าหน้าที่ใน 

การสอบสวนโรค  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

หน่วยปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่หนึ่งคน  เจ้าหน้าที่

ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน  และอาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการร่วมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ

หรือพบประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควร 

สงสัยว่าเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ใด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่นั้น  

ท าการสอบสวนโรค  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ

น าลูกจ้างหรือประชาชนที่ไดร้ับหรืออาจได้รบัมลพิษ  แล้วแต่กรณ ี เข้ารับการตรวจวนิิจฉัยโรค  รักษาพยาบาล  

หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

้หนา   ๒๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการสอบสวนโรคเสนอ

ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เพ่ือรายงาน

การด าเนินการให้กรมควบคุมโรคทราบ 

การสอบสวนโรค  การออกค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  และการรายงานตามวรรคหนึ่งและ

วรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่านายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด

มลพิษ  ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งเปน็หนังสือให้ผู้นัน้ด าเนินการ

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

ในกรณีที่นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษละเลยไม่ด าเนินการตามค าสั่ง

ภายในเวลาที่ก าหนด  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายสั่งให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการได้  โดยให้นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษชดใช้ค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินการนั้นตามจ านวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

การด าเนินการออกค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม  ซึ่งหากปล่อยไว้อาจเกิดหรือก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือ  

สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือ

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  

มีอ านาจประกาศเขตพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องเฝ้าระวัง  ป้องกัน  หรือควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพหรือ

โรคจากสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งประกาศยกเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลง 

การประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม  

ที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรวดเร็วหรือกว้างขวาง  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

้หนา   ๒๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ส าหรับเขตพ้ืนที่นั้นเป็นการเฉพาะ  หรือก าหนดมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่นั้นเป็น  

การเฉพาะก็ได้ 

หมวด  ๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
 

มาตรา ๓๖ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง  แหล่งก าเนิดมลพิษ  ยานพาหนะ  หรือ

สถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาท าการของสถานประกอบ

กิจการหรือสถานที่นั้น  เพ่ือควบคุม  ตรวจสอบ  ตรวจวัด  หรือเก็บตัวอย่างซึ่งวัตถุ  สารเคมี  หรือ

ผลิตภัณฑ์ใด ๆ  ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน   

การควบคุม  และการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  และหากยังด าเนนิการ

ไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ  

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  ให้ส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือ

หลักฐานใด ๆ  ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง  หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

การด าเนินการตาม  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบตัิหนา้ที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวตอ่บคุคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตนิี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๘ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๙ นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใด  ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

้หนา   ๒๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานใด ๆ  ต่อคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๗  หรือต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๑  (๖)  หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา  ๓๖  (๒)  

โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา ๔๑ ผู้ใดให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

ตามมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๒ ผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕  

ผู้ใด  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๒๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๓ นายจ้างที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างตามมาตรา  ๒๖  แต่หน่วยบริการนั้น

ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๔๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่จัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของ

ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา  ๒๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๔๕ นายจ้างหรือผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  

หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  โดยไม่มีเหตุอันสมควร   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๔๖ นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๔๗ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า

ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระท าของบุคคลใด  หรือเกิดจากการไม่สั่งการ

หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน

การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

้หนา   ๒๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และเมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับ

ตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ มีการเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกัน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือยินยอมแต่ไม่ช าระเงิน  ให้ด าเนินคดีต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๕๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๑)  และ  (๒)  และ

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรคจาก  

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ตามมาตรา  ๑๐  (๓)  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้รองอธิบดี

กรมควบคุมโรคซึ่งรับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  และผู้อ านวยการ

ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๕๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๑๙  (๑)  และ  (๒)  

และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ 

ตามมาตรา  ๑๙  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงาน 

ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๕๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๒๐  (๑)  และ  (๒)  

และให้ผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครไปพลางก่อน

้หนา   ๒๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๕๓ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้  

ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพและโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้น  และยังไม่มีกลไกใน 
การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ  สมควรก าหนดให้มีแนวทางในการควบคุมโรค
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือยับยั้งมิให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


