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ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของกรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด
และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้ น จากต าแหน่ ง ของกรรมการในคณะกรรมการควบคุ ม โรคจากการประกอบอาชี พ และ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการควบคุ ม โรคจากการประกอบอาชี พ และ
โรคจากสิ่งแวดล้อม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการควบคุม โรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้ น จากต าแหน่ ง ของกรรมการในคณะกรรมการควบคุ ม โรคจากการประกอบอาชี พ และ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 การแต่งตั้ง กรรมการตามมาตรา 19 (3) (4) (5) และ (6) และกรรมการ
ตามมาตรา 20 (3) (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
แต่งตั้ง โดยให้พิจารณาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันและ
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
ข้อ 4 ให้กรรมการตามมาตรา 19 (3) (4) (5) และ (6) และกรรมการตามมาตรา 20
(3) (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
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พ.ศ. 2562 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้ว
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ข้อ 5 ให้กรรมการตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 สามารถดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้โดยไม่นาข้อ 4 มาใช้บังคับ
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป หากจังหวัดใด
มีโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปเพียงหนึ่งแห่ง
(2) กรณี ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลในสั ง กั ด ของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หากจั ง หวั ด ใด
มีโรงพยาบาลในสังกัดของหน่วยงานอื่น ของรัฐนอกจากโรงพยาบาลตามมาตรา 19 (4) วรรคหนึ่ง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม โรคจากการประกอบอาชี พ และโรคจากสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2562
ไม่เกินสามแห่ง และผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัดของหน่วยงานอื่นของรัฐดังกล่าวได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้งหมด
ข้อ 6 ในกรณี ที่ ก รรมการตามมาตรา 19 (4) หรื อ กรรมการตามมาตรา 20 (5)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ได้เปลี่ยน
หน่วยงานจากที่ตนสังกัดไปสังกัดยังหน่วยงานอื่น หากเป็นหน่วยงานในประเภทเดียวกันและตั้งอยู่ใน
จังหวัดเดียวกัน ให้กรรมการผู้นั้นดารงตาแหน่งกรรมการตามมาตรา 19 (4) หรือกรรมการตามมาตรา 20 (5)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 แล้วแต่กรณี
ต่อไปตามวาระที่ตนเหลืออยู่
ข้อ 7 ในกรณีกรรมการตามมาตรา 19 (3) (4) (5) และ (6) และกรรมการตามมาตรา
20 (3) (4) (5) และ (6) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม โรคจากการประกอบอาชี พ และ
โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการตามมาตรา 19 (3) (4) (5)
และ (6) หรือกรรมการตามมาตรา 20 (3) (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี จะไม่ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ และให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ข้อ 8 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้กรรมการตามมาตรา 19 (3) (4) (5)
และ (6) และกรรมการตามมาตรา 20 (3) (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
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(2) ลาออก
(3) ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร แล้ ว แต่ ก รณี ให้ อ อกเพราะ
มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส าหรั บ ความผิ ด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ 9 ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร แล้ ว แต่ ก รณี แต่ ง ตั้ ง
กรรมการตามมาตรา 19 (3) (4) (5) และ (6) และกรรมการตามมาตรา 20 (3) (4) (5) และ
(6) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 10 ให้ ป ระธานกรรมการควบคุม โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่ งแวดล้อม
รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการ
ควบคุ ม โรคจากการประกอบอาชี พ และโรคจากสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด และให้ ค าสั่ ง
หรือข้อวินิจฉัยของประธานกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

