
มาตรการความปลอดภัยและกลไกทางกฎหมาย
ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม



1. หน่วยงานจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติ 

(โดยคณะท างาน/
คณะกรรมการ)*

2. รับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ

ผูม้ีส่วนได้เสีย

3. ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
เนื้อหาของร่างตามที่ได้รับฟัง

ความคิดเห็น

4. น าเรื่องเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเพื่อให้
ความเห็นชอบ

5. ส่งเร่ืองไปที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (ส านักนิติธรรมเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนการแล้วบรรจุเข้าวาระ 

เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ)

6. คณะรัฐมนตรี
อนุมัติหลักการ

7. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาเนื้อหา
ของร่างพระราชบัญญัติ

(๓ วาระ)

8. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาส่งใหร้ัฐมนตรี
เจ้าสังกัดและหน่วยงาน
เจ้าของเร่ืองแจ้งยืนยัน

ให้ความเห็น

9. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาส่งร่างพระราชบัญญตัิ 
ที่พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กลับไปที่คณะรัฐมนตรี 

กระบวนการร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ



9. คณะรัฐมนตรี (ต่อ)

10. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วาระท่ี ๒

ไม่รับหลักการ

รับหลักการ

วาระท่ี ๑

พระมหากษัตริย์มิได้ทรงลง
พระปรมาภิไธยและมิได้พระราชทาน

คืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกฯ 
น าร่าง พ.ร.บ. ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

นายกฯ น าขึ้นทูลเกล้า
อีกครั้งหนึ่ง

โดยคณะกรรมาธิการ
ที่สภาแต่งตั้งหรือ
คณะกรรมาธิการ

เต็มสภา

วาระท่ี ๓

ตกไป
ไม่ได้

รับความเห็นชอบ

ได้รับความเห็นชอบ

11. นายกฯ น าขึ้น
ทูลเกล้าภายใน

๒๐ วัน

12. พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย

13. ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและ
พระราชทานคืนมายัง สนช.

สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
หากยืนยันตามเดิมด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

๒ ใน ๓ ของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่

คะแนนเสียงน้อยกว่า 
๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ตกไป

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

กระบวนการร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ (ต่อ)



ร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

ประกอบด้วย ๘ หมวด + บทเฉพาะกาล จ านวน 53 มาตรา

หมวด  ๑  บทท่ัวไป
หมวด  ๒  คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
หมวด  ๓  คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด

และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร

หมวด  ๔  อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
หมวด  ๕  การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
หมวด  ๖  การป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
หมวด  ๗  พนักงานเจ้าหน้าท่ี
หมวด  ๘  บทก าหนดโทษ

บทเฉพาะกาล



รัฐมนตรี
ออกกม.ล าดับรอง
ประธานคกก.ชาติ

กรมควบคุมโรค
สนง.เลขานุการของ คกก. ชาติ
เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ตรวจวิเคราะห์และประเมิน

ความเสี่ยงฯ

คณะกรรมการจังหวัด/กทม.
ด าเนินการตามนโยบายุทธศาสตร์ 

แผน และแนวทางปฏิบัติที่ครม.
และคกก.ชาติก าหนด

จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมในทุกจังหวัด

คณะกรรมการระดับชาติ
เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ

แผนต่อครม.
เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายต่อรัฐมนตรี
วางระบบและแนวทางปฏิบัติในการ

เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ

พนักงานเจ้าหน้าที่
รับแจ้งกรณีเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่า

เกิดโรคฯ
ออกค าสั่งเพื่อด าเนนิการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน และควบคุมโรคฯ

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
สอบสวนโรค เฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างและกลไกการด าเนินงาน
ตามร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

หน่วยบริการอาชีวเวชกรรม
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

เจ้าของแหล่ง
ก าเนิดมลพิษ

นายจ้าง

นายจ้าง/ผู้รับผิดชอบ
ในสถานพยาบาล

ประชาชนที่ได้รับ/
อาจได้รับมลพิษ

ลูกจ้าง

แรงงานนอกระบบ



กรมควบคุมโรค มีค าสั่งที่ 1๙๐/256๑ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ 256๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....



แผนการด าเนินงานร่างพระราชบญัญัตคิวบคมุโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. .... 

ส.ค. – ต.ค. 
2561

ต.ค. 2561 –
มี.ค. 2562

~ เม.ษ. 2562

เม.ษ – ต.ค. 
2562

1. เตรียมการช้ีแจงต่อกฤษฎีกา (วาระ 3)             4. จัดให้มีผู้รับผิดชอบหลักของทุกหน่วยงาน
2. จัดประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ 5. จัดท าร่างอนุบัญญัติที่ส าคัญประกอบการชี้แจง
3. ตั้งส านักงานเลขานุการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ. 

1. เตรียมการช้ีแจงต่อ สนช. 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการ
2. จัดประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ ด าเนินการตาม พ.ร.บ.
3. จัดท าแผนและออกแบบระบบ 5. จัดเตรียมงบประมาณรองรับการด าเนินการ    

เพื่อรองรับการด าเนินการตาม พ.ร.บ.                    ตาม พ.ร.บ. 

1. จัดท าร่างอนุบัญญัติตามที่ พ.ร.บ. บัญญัติไว้ 4. ชี้แจงหน่วยงานและขับเคลื่อน พ.ร.บ. 
2. เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ

และแนวทางปฏิบัติต่อ คกก. แห่งชาติ                5. ทดสอบระบบเพื่อรองรับการด าเนินการ
3. เร่งรัดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.                ตามพ.ร.บ. เช่น การรายงานข้อมูล

แห่งชาติ                                                     การขึ้นทะเบียนสถานบริการ ฯลฯ

พ.ร.บ.ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา




