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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก  ด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ี
ส ำคัญ  ประกอบด้วยด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ  ด้ำนบุคลำกร  ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร  และด้ำนกำรก ำกับ  
ดังตำรำงต่อไปนี้ 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการที่ผู้รักษาการ 
1. พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 ให้มีกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล สถำนประกอบกำรและ

ผลิตภณัฑ์ยำให้มคีุณภำพ มำตรฐำน เพื่อควำมปลอดภัย
ในกำรใช้ยำของผู้บริโภค 

กระทรวงสำธำรณสุข 

2. พ.ร.บ.คุม้ครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ควบคุมและคุ้มครองผู้บรโิภค ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
3. พ.ร.บ.ยำเสพติด พ.ศ.2522 ให้มีกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล สถำนประกอบกำรและ

ผลิตภณัฑ์ยำเสพตดิ (ท่ีใช้ทำงกำรแพทย์) ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน  เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำของผู้บริโภค 

กระทรวงสำธำรณสุข 

4. พ.ร.บ.อำหำร พ.ศ.2522 ให้มีกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล สถำนประกอบกำรและ
ผลิตภณัฑ์อำหำร ใหม้ีคุณภำพ มำตรฐำน เพื่อควำม
ปลอดภัยในกำรใช้ผลติภณัฑ์อำหำรของผู้บริโภค 

กระทรวงสำธำรณสุข 

5. พ.ร.บ.ประกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.
2525 

กำรควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพกำรรักษำผู้ป่วย แพทยสภำ 

6. พ.ร.บ.วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุง
ครรภ์ พ.ศ.2528 

บุคลำกรด้ำนวิชำชีพต้องมีใบประกอบวิชำชีพมี
จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ 

สภำวิชำชีพทุกสำขำ 

7. พ.ร.บ.ระเบยีบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ.2534 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ ำนำจกำรบรหิำรกำรแบ่งส่วนรำชกำร
กำรมอบอ ำนำจ  กำรบรรจุแต่งตั้ง 

กระทรวงมหำดไทย 

8. พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพอนำมัยของประชำชน โดยกำร
จัดกำรดำ้นอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงสำธำรณสุข 

9. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 1-7 

ควบคุมกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำท่ีดำ้นกำรพัสด ุ ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

10. พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ.2535 ให้มีกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล สถำนประกอบกำรและ
ผลิตภณัฑ์วัตถุอันตรำย ให้มีคณุภำพ มำตรฐำน เพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้วัตถุอันตรำยของผู้บริโภค 

กระทรวงอุตสำหกรรม 

11. พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑ์ยำสบู               
พ.ศ.2535 

เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนรำชกำร/ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีได้ใช้ประโยชน์ในกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ 

กระทรวงสำธำรณสุข 

12. พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภำพของผูไ้ม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ.2535 

เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หน่วยงำนรำชกำร และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียได้ใช้ประโยชน์ในกำรควบคุมกำรบรโิภค
ยำสูบ โดยก ำหนดสถำนท่ีสำธำรณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 

กระทรวงสำธำรณสุข 

13. พ.ร.บ.วิชำชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 เพื่อควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ทันตแพทย์สภำ 
14. พ.ร.บ.วิธีปฏิบตัิรำชกำรทำงปกครอง 
พ.ศ.2539 

หลักเกณฑ์ที่ประกันควำมเป็นธรรม ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี



 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการที่ผู้รักษาการ 
15. พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540 กำรเข้ำถึงข้อมูลของประชำชน โดยสำมำรถติดตำมและ

ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ ภำยใตส้ิทธิหน้ำท่ี
ในกำรรับรู้ข่ำวสำรตำมรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พ.ศ.2540 

ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

16. พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศลิปะ     
พ.ศ.2542 

กำรควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพกำนให้กำรพยำบำลและ
กำรแพทย์ 

กระทรวงสำธำรณสุข 

17. พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภมูิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 

กำรคุ้มครองและส่งเสริมภมูิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย กระทรวงสำธำรณสุข 

18. พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ     
พ.ศ.2545 

ให้บริกำรตำมสิทธิที่ระบุใน พ.ร.บ.จัดบริกำรให้ได้
มำตรฐำน 

สปสช. 

19. พ.ร.บ.ฟื้นฟูผู้เสพยำเสพตดิ พ.ศ.
2545 

กำรบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้เสพ/ผูต้ิดยำเสพ
ติด 

กยธ. 

20. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 คุ้มครองเด็ก คือ บุคคลที่มีอำยตุ่ ำกว่ำ 18 ปีบริบรูณ์ แต่
ไม่รวมถึงผู้ที่สมรส โดยมีกำรจดทะเบียนสมรสชอบด้วย
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์แล้ว แต่ไม่นับรวม
กำรสมรส โดยพฤตินยั 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ 
กระทรวงมหำดไทย 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
กระทรวงยุติธรรม 

21. พ.ร.บ.ผูสู้งอำยุ พ.ศ.2546  ผู้สูงอำยุมสีิทธ์ิได้รับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำร
สนับสนุน ในด้ำนกำรบริกำรทำงแพทย์ และด้ำนอื่นๆ 

กพม. 

22. พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2550 ก ำหนดนโยบำยยุทธศำสตรด์้ำนสขุภำพของประเทศ สภำพนิติบญัญตัิแห่งชำต ิ
23. พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2550 

เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หน่วยงำนรำชกำร และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียได้ใช้ประโยชน์ในกำรควบคุมกำรบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

กระทรวงสำธำรณสุข 

24. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำร
พิจำรณำวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.2551 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวินิจฉัย
อุทธรณ ์

ประธำน ก.พ.ค. 

25. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์/กำร
พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำวินิจฉัย
อุทธรณ ์

ประธำน ก.พ.ค. 

26. พ.ร.บ.สุขภำพจิต พ.ศ.2551 กำรบ ำบัดรักษำทำงสุขภำพจติ 
กำรดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยทำงกำรแพทย์และทำงสังคม 

กระทรวงสำธำรณสุข 

27. พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ให้มีกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล สถำนประกอบกำรและ
ผลิตภณัฑ์เครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน เพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องมือแพทย์ของผู้บริโภค 

กระทรวงสำธำรณสุข 

 

 

 



 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการที่ผู้รักษาการ 
28. พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ.2551 

ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคณุธรรม กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับข้ำรำชกำร เช่น กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำร กำร
ก ำหนดต ำแหน่ง กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้งกำรเพิ่มพูน
ประสิทธิภำพ วินัย กำรรักษำวินัย กำรอุทธรณ์ร้องทุกข์
กำรคุ้มครองระบบคณุธรรม 

ส ำนักงำน ก.พ. 

29. พรฎ.ค่ำเช่ำบ้ำน ฉ.2 พ.ศ.2552 เพื่อเป็นกำรควบคมุกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกำรเงิน
และเจำ้หน้ำท่ีผูเ้กี่ยวข้องในสังกัด 

กระทรวงกำรคลัง 

30. พ.ร.บ.ส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2552 

กำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรกำรจัดสวสัดิกำร       
กำรส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิกำรสนับสนุนให้คนพิกำร
สำมำรถด ำรงชีวิตอิสระมีศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย ์

กทม. 

31. พ.ร.บ.กำรอนำมัยวัยเจริญพนัธุ์ พ.ศ.
2553 

คุ้มครองสิทธิทั้งชำยและหญิง ทุกช่วงอำยุในกำร
ตัดสินใจที่จะได้กำรเรียนรู้ มีสิทธิเข้ำถึง/ได้รบัข้อมูล
ข่ำวสำรรบักำรปรึกษำ/บริกำรดำ้นอนำมัยกำรเจริญ
พันธุ์จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงเหมำะสมมี
คุณภำพและได้มำตรฐำน 

กระทรวงสำธำรณสุข 

32. พ.ร.บ.วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 
พ.ศ.2553 

บุคลำกรด้ำนวิชำชีพต้องมีใบประกอบโรคศิลปะสำขำ
กำรแพทย์แผนไทยและสำขำกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกตร์วมทั้งจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ 

สภำกำรแพทย์แผนไทย 

33. พรฎ.ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำอบรม 
กำรจัดงำนและกำรประชุม พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556 

เพื่อเป็นกำรควบคมุกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกำรเงิน
และเจำ้หน้ำท่ีผูเ้กี่ยวข้องในสังกัด 

กระทรวงกำรคลัง 

34. ระเบยีบกระทรวงสำธำรณสขุว่ำด้วย
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.
2556 

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือนไข กำรจ้ำงพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2556 

กระทรวงสำธำรณสุข 

35. กฎ กพ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำง
วินัย พ.ศ.2556 

หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรพลเรือน ก.พ. 

36. ค ำสั่ง คสช.ท่ี 108/2557 กำรบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้เสพ/ผูต้ิดยำเสพ
ติด 

คสช. 

37. พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กวำดล้ำง ก ำจัด ควบคมุโรคติดต่อที่ส ำคัญของประเทศ
ด้วยระบบและเครือข่ำยกำรท ำงำนท่ีเข้มแข็งรวมทั้งกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน 

กระทรวงสำธำรณสุข 

38. พ.ร.บ.เครื่องส ำอำง พ.ศ.2558 ให้มีกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล สถำนประกอบกำรและ
ผลิตภณัฑ์เครื่องส ำอำงให้มีคณุภำพ  มำตรฐำน เพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องส ำอำงของผู้บริโภค 

กระทรวงสำธำรณสุข 

 



 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการที่ผู้รักษาการ 
39. พ.ร.บ.อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของรำชกำร พ.ศ.2558 

เพื่อให้ประชำชนไดร้ับริกำรที่สะดวก  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ เกิดควำมชัดเจนในขั้นตอนและระยะเวลำ
ในกำรขอใบอนุญำต 

ส ำรักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (กพร.) 

40. พ.ร.บ.วิชำชีพเภสัชกรรม ฉ.2 พ.ศ.
2558 

เพื่อควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพเภสชักรรม สภำวิชำชีพเภสัชกรรม 

41. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กท่ีเกดิโดยอำศัย
เทคโนโลยีช่วยกำรเจรญิพันธุ์ทำง
กำรแพทย์ พ.ศ.2558 : แก้ไขปัญหำกำร
อุ้มบุญ 

คุ้มครองบุคคลที่อยู่ในกระบวนกำรเกิดโดยอำศัย
เทคโนโลยีช่วยกำรเจรญิพันธ์ุทำงกำรแพทย์ให้ไดร้ับ
ควำมเป็นธรรมทุกฝ้ำย 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่งคงของมนุษย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข 

42. พ.ร.บ.โรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2558 ป้องกัน กักกัน ท ำลำยสัตว์ ก ำหนดเขตระบำด ควบคมุ
กำรระบำดโรคในสตัว์ ท่ีมีโอกำสตดิต่อเป็นอันตรำยต่อ
ประชำชนได ้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

43. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสำท พ.ศ.2559 

ให้มีกำรควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  สถำนประกอบกำรและ
ผลิตภณัฑ์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน  เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสำทของผู้บรโิภค 

กระทรวงสำธำรณสุข 

44. พ.ร.บ.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองและมีสิทธิได้รับข้อมลู
ข่ำวสำรและควำมรู้ได้รับกำรบริกำรอนำมัยกำรเจริญ
พันธุ์ได้รับกำรรักษำควำมลับและควำมเป็นส่วนตัวได้รับ
กำรจัดสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเสมอภำคและไม่ถูกเลือก
ปฏิบัต ิ

กระทรวงสำธำรณสุข 

45. พ.ร.บ.สถำนพยำบำล พ.ศ.2559 ควบคุมก ำกับกำรด ำเนินกำรสถำนพยำบำลให้มี
ประสิทธิภำพและปลอดภัยแก่ผูป้ว่ย 

กระทรวงสำธำรณสุข 

46. พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 

เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ดำ้นควำมมั่นคง  
ปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
ประเทศ 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

47. พรฏ.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 
พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2560 

เพื่อเป็นกำรควบคมุกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกำรเงิน
และเจำ้หน้ำท่ีผูเ้กี่ยวข้องในสังกัด 

กระทรวงกำคลัง 

 


