
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การออกค าสั่งของพนกังานเจ้าหน้าที ่ กรณีที่ผู้รบัค าสั่งจากพนักงานเจา้หน้าทีไ่ม่ปฏิบตัิตามค าสั่ง   
ตามมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญตัคิวบคมุโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  2562 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการด าเนินการออกค าสั่ง 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ผู้รับค าสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมาตรา   ๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  2562 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  34  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การออกค าสั่งของพนักงานเจ้าหนา้ที่  
กรณีที่ผู้รับค าสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  2562  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่านายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ   

ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอาศัยอ านาจตามมาตรา  33  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรค 
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  2562  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่ง 
เป็นหนังสือให้ผู้นั้นด าเนินการอีกครั้ง  โดยหนังสือค าสั่งให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน  พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกค าสั่งเป็นหนังสือในรูปแบบอื่นใด 
ที่แตกต่างไปจากแบบแนบท้ายประกาศนี้ก็ได้  โดยหนังสือในรูปแบบอื่นใดดังกล่าว  อย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(1) วัน  เดือน  และปีที่ออกค าสั่ง 
(2) เหตุผลในการออกค าสั่ง  โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  และข้อพิจารณา  พร้อมทั้งข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
(3) ชื่อและต าแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง   พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้น 
ข้อ 4 ค าสั่งให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
ข้อ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่งต่อนายจ้างหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด

มลพิษได้ทราบ  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



(1) การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  ถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้รับให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้ง
ตั้งแต่ในขณะที่หนังสือค าสั่งไปถึง  ทั้งนี้  ในกรณีที่ได้มีการให้ที่อยู่กับพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว  การแจ้ง
ไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิล าเนาของผู้รับแล้ว 

(2) การแจง้โดยวิธีให้บุคคลน าหนังสือค าสั่งไปส่ง  ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไปส่งไม่พบผู้รับ  
หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น  หรือหากได้วางหรือปิดหนังสือ
ค าสั่งนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่นั้น  ต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่มีเขตอ านาจ
เหนือท้องที่นั้น  ซึ่งบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้น าหนังสือค าสั่งไปส่งได้ขอให้ไปด้วย 
เพื่อเป็นพยาน  ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งแล้ว 

(3) การแจ้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้น าหนังสือค าสั่งไปส่งด้วยตนเอง  ถ้าผู้รับไม่ยอมรับ
หรือถ้าขณะน าไปส่งไม่พบผู้รับ  หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น  
หรือหากได้วางหรือปิดหนังสือค าสั่งนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่นั้น  ต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือต ารวจที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่นั้น  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ไปด้วยเพ่ือเป็นพยาน  ให้ถือว่า
ผู้รับได้รับแจ้งแล้ว 

ข้อ 6 กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเร่งด่วน  การแจ้งค าสั่งจะใช้วิธีการส่งทางเครื่องโทรสาร  หรือ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นใดก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนในการได้ส่งค าสั่งนั้น  และ
ต้องจัดส่งหนังสือค าสั่งตัวจริงโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามข้อ  5  ให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจจะกระท าได้  ในกรณีนี้
ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งค าสั่งเป็นหนังสือตามวันและเวลาที่ปรากฏในหลักฐานดังกล่าว   เว้นแต่จะมี 
การพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น  

ข้อ ๗ ถ้าปรากฏภายหลังว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
หรือการแต่งตั้งไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  อันเป็นเหตุให้ผูน้ั้นต้องพ้นจากต าแหนง่พนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ถือวา่
การพ้นจากต าแหน่งเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่ 
และอ านาจของตนตามประกาศนี้ 

ข้อ ๘ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรครักษาการตามประกาศนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการ 
ตามประกาศนี้  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ค าสั่งหรือข้อวินิจฉัยของอธิบดี 
กรมควบคุมโรคถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕65 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

แบบหนังสือ 
ค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรออกค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
กรณีท่ีผู้รับค ำสั่งจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งตำมมำตรำ ๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติควบคุม 

โรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ค ำสั่งเลขที่...............................                                                    เขียนที่............ .................................. 

วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .............. 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 34 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมโรคจำกกำร
ประกอบอำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 3 แห่งประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง กำรออกค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กรณีที่ผู้รับค ำสั่งจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 
ตำมมำตรำ ๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตำมท่ี (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................... ต ำแหน่ง พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2562  
สังกัด/หน่วยงำน............................................ได้มีค ำสั่งเลขท่ี....................ลงวันที่........เดือน..............พ.ศ. ..........   
ให้ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................................................................................................. ............ 
ซึ่งเป็น  นำยจ้ำง   เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
น ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ........................................................................................................................................ 
ซึ่งเป็น  ลูกจ้ำง   ประชำชนที่ได้รับหรืออำจได้รับมลพิษ 
เพ่ือมำ  เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรค  รักษาพยาบาล  ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ภำยในวันที่..........เดือน......................พ.ศ. .......... เวลำ...............น. ณ................................................................. 

  บัดนี้ ปรำกฏว่ำผู้อยู่ในบังคับของค ำสั่งฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งดังกล่ำว พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จึงมีค ำสั่ งให้ผู้อยู่ ในบังคับของค ำสั่ งด ำเนินกำรตำมค ำสั่ งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำว  
ภำยในวันที่..........เดือน......................พ.ศ. .......... เวลำ.............น. มิเช่นนั้น พนักงำนเจ้ำหน้ำซึ่งได้รับค ำสั่ง 
จำกอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแทนผู้อยู่ในบังคับของค ำสั่ง
อำจเข้ำด ำเนินกำรแทนได้ โดยผู้อยู่ในบังคับของค ำสั่งต้องชดใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรแทนนั้นตำมจ ำนวน
ที่จ่ำยจริง 

หำกท่ำนไม่พอใจค ำสั่งหรือเห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งนี้ต่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำค ำสั่งได้ ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่ำได้รับแจ้งค ำสั่งนี้  
 
 
 ลงชื่อ..........................................................   ลงชื่อ........................................................... 
      (..........................................................)                  (..........................................................)                              
                   พนักงำนเจ้ำหน้ำที่                                                ผู้รับค ำสั่ง 
 
 ลงชื่อ..........................................................   ลงชื่อ........................................................... 
      (..........................................................)                   (..........................................................) 
                  พยำน                                                          พยำน  
หมายเหตุ ๑. กรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำมีค ำหรือข้อควำมที่มีผลบังคับเกินกว่ำวัตถุประสงค์ของค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
                   ทีต่้องกำรจะบังคับ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ขีดฆ่ำค ำหรือข้อควำมดังกล่ำวพร้อมทั้งลงลำยมือช่ือก ำกับไว้ 

 ๒. กรณีที่ผู้รับค ำสั่งยินยอมลงลำยมือช่ือ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ลงลำยมือช่ือ โดยจะมีพยำนด้วยหรือไม่ก็ได ้
 ๓. กรณีทีผู่้รับค ำสั่งไมย่ินยอมลงลำยมือช่ือ ให้พนักงำนเจ้ำหนำ้ทีล่งลำยมือช่ือพร้อมพยำนจ ำนวน ๒ คน ไว้เพื่อเป็นหลกัฐำน 


