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(5) กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ ด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ี
ส ำคัญ ประกอบด้วยด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และด้ำนกำรก ำกับที่ดี 

กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหำสำระส ำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 
1.พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.2522 
 

ควบคุมคุณภำพของอำหำร โดยมุง่คุ้มครองผู้บรโิภคเป็นส ำคญั ซึ่ง
วิธีกำรในกำรควบคุมจะเน้นไปท่ีเรือ่งของกำรขออนุญำต กำร
ตรวจสอบ กำรขึ้นทะเบียน รวมทัง้ในเรื่องของกำรโฆษณำเกีย่วกับ
อำหำรด้วย 

กระทรวงสำธำรณสุข 
ฝ่ำยคุ้มครองผู้บริโภคแล
เภสัชสำธำรณสุข 

2.พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 2535 
และแก้ไขเพิ่มเติม 

กำรควบคุมและก ำกับดูแลเกีย่วกบักำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม เช่น กำร
ก ำจัดสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย เหตุร ำคำญ กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ 

กระทรวงสำธำรณสุข 
ฝ่ำยอนำมัยสิ่งแวดล้อมและ
โรคไม่ตดิต่อ 

3.พระรำชบัญญัติกำรแพทย์ฉุกเฉนิ 
2551 
 

กำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน เช่น กำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยฉุกเฉิน และกำร
ป้องกันกำรเจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีเกดิขึน้ 

ฝ่ำยอนำมัยสิ่งแวดล้อมและ
โรคไม่ตดิต่อ 

4.พระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสำธำรณสุข
ชุมชน พ.ศ.2556 

 

เพื่อพัฒนำมำตรฐำนและคณุภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรดำ้น
สำธำรณสุข ทั่วประเทศให้มมีำตรฐำนเดียวกัน โดยตั้งสภำกำร
สำธำรณสุขชุมชน ก ำหนดและควบคุมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพมิ
ให้แสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบจำกประชำชน 

ชมรมสำธำรณสุขจังหวัด
อ ำนำจเจรญิ 

5..พระรำชบัญญัติโรคตดิต่อ 2558 กำรเฝำ้ระวังโรค และกำรควบคมุโรคติดต่อ กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ 
6.พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ พ.ศ.2559 
 

ควบคุมดูแลกิจกำรสปำ ซึ่งมีกำรอำบน้ ำ นวด หรืออบตัว กำรนวดเพือ่
สุขภำพหรือเพื่อเสริมควำมงำม ซึง่ไม่เข้ำข่ำยเป็นสถำนบริกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร และกำรด ำเนินกำรในลักษณะเดียวกันที่
ด ำเนินกำรอยู่ในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล ให้
เป็นไปอย่ำงมมีำตรฐำน 

กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภค
แลเภสัชสำธำรณสุข 

๗. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ  พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบับท่ี 1-7 

ควบคุมกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำท่ีดำ้นกำรพัสด ุ ปลัดกระทรวงการคลัง 

๘. พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ.2535 ให้มีกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล สถำนประกอบกำรและผลติภณัฑ์วัตถุ
อันตรำย ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้วัตถุอันตรำย
ของผู้บริโภค 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

9. พ.ร.บ.คุม้ครองสุขภำพของผู้ไมสู่บบุหรี่ 
พ.ศ.2535 

เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หน่วยงำนรำชกำร และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้
ใช้ประโยชน์ ในกำรควบคุมกำรบรโิภคยำสูบ  โดยก ำหนดสถำนท่ี
สำธำรณะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % 

กระทรวงสาธารณสุข 

10. พ.ร.บ.วิชำชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 เพื่อควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ทันตแพทยสภา 

11. พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540 กำรเข้ำถึงข้อมูลของประชำชน โดยสำมำรถติดตำมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของภำครัฐ ภำยใต้สิทธิหน้ำท่ีในกำรรับรู้ข่ำวสำรตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2540 

ส านักนายกรัฐมนตร ี

12. พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
2542   

กำรควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพกำรให้กำรพยำบำลและกำรแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข 
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กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เน้ือหำสำระส ำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

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

กำรคุ้มครองและส่งเสริมภมูิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 

14. พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
พ.ศ.2545  

ให้บริกำรตำมสิทธิที่ระบุใน พ.ร.บ.จัดบริกำรให้ไดม้ำตรฐำน สปสช. 

15. พ.ร.บ.ฟื้นฟูผู้เสพยำเสพตดิ พ.ศ.
2545 

กำรบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้เสพและผู้ติดยำเสพติด กยธ. 

๑6. พ.ร.บ.ผูสู้งอำยุ พ.ศ.2546  ผู้สูงอำยุมสีิทธ์ิได้รับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุน ในด้ำน
กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ และด้ำนอ่ืนๆ 

กพม. 

๑7. พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2550  ก ำหนดนโยบำยยุทธศำสตรด์้ำนสขุภำพของประเทศ  สภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ

18. พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2550 

เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หน่วยงำนรำชกำร และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้
ใช้ประโยชน์ ในกำรควบคุมกำรบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

19. กฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำร
พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.
2551 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ประธาน ก.พ.ค. 

20. กฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำร
พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ ์ ประธาน ก.พ.ค. 

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

กระทรวงสาธารณสุข 

22. พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ให้มีกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล สถำนประกอบกำรและผลติภณัฑ์เครื่องมือ
แพทย์ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน เพือ่ควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องมอื
แพทย์ของผู้บริโภค 

กระทรวงสาธารณสุข 

23. พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ.2551 

ก ำหนดใหม้ีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม กำรด ำเนินกำรเกีย่วกับขำ้รำชกำร เช่น กำรจดัระเบยีบข้อรำชกำร   
กำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพ 
วินัย กำรรักษำวินัย กำรอุทธรณร์้องทุกข์ กำรคุ้มครองระบบคณุธรรม 

ส านักงาน ก .พ.  

๒4. พ.ร.บ.ส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำร พ.ศ.2552” 

กำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร กำรจัดสวัสดิกำรกำรส่งเสริมและพิทักษ์
สิทธิ กำรสนบัสนุนใหค้นพิกำรสำมำรถด ำรงชีวิตอสิระ มศีักดิศ์รีแห่งควำม
เป็นมนุษย ์

กพม. 

๒5. พ.ร.บ.กำรอนำมัยวัยเจริญพนัธุ์ พ.ศ.
2553 

คุ้มครองสิทธทิั้งชำยและหญิง ทุกช่วงอำยุ ในกำรตดัสินใจที่จะได้กำรเรยีนรู้ 
มีสิทธเิข้ำถึง และไดร้ับข้อมลูขำ่วสำร รบักำรปรึกษำและบริกำรด้ำนอนำมัย
กำรเจรญิพันธุจ์ำกสถำนบริกำร สำธำรณสุขอยำ่งเหมำะสมมีคณุภำพและได้
มำตรฐำน 

กระทรวงสาธารณสุข 

๒6. พ.ร.บ.วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ.
2556 

บุคลำกรด้ำนวิชำชีพต้องมีใบประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนไทย
และสำขำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมทั้งจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ 
 

สภาการแพทย์แผนไทย 

๒7. พรฎ.ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัด
งำนและกำรประชุม พ.ศ.2555 แกไ้ข
เพิ่มเตมิ พ.ศ.2556  

     (ฉ.3) 
 

เพื่อเป็นกำรควบคมุกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกำรเงินและเจ้ำหนำ้ที่
ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด 
 
 

กระทรวงการคลัง 



กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เน้ือหำสำระส ำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

28. ระเบยีบกระทรวงสำธำรณสขุว่ำด้วย
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
พ.ศ.2556 

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือนไข กำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสขุ 
พ.ศ.2556 

กระทรวงสาธารณสุข 

29. กฎ กพ.ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
พ.ศ.2556 

หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรพลเรือน  ก.พ. 

30. พ.ร.บ.เครื่องส ำอำง พ.ศ.2558 ให้มีกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล สถำนประกอบกำรและผลติภณัฑ์
เครื่องส ำอำงให้มีคุณภำพ มำตรฐำน เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้
เครื่องส ำอำงของผู้บริโภค 

กระทรวงสาธารณสุข 

31. พ.ร.บ.อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของรำชกำร พ.ศ. 
2558 

เพื่อให้ประชำชนไดร้ับบริกำรที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เกิด
ควำมชัดเจนในข้ันตอนและระยะเวลำในกำรขอใบอนุญำต 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ  

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

เพื่อควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพเภสชักรรม สภาวิชาชีพเภสัชกรรม 

๓3. พ.ร.บ.กำรจดัซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

เพื่อให้กำรปฏิบัตเิกี่ยวกับกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดุโดยใช้
เงินงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำต่อภำรกจิ
ของรัฐ และป้องกันปัญหำกำรทุจริต  

กระทรวงกำรคลัง 

๓4.ระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.
2561 

เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในระดับ
พื้นที่ อย่ำงเป็นระบบและมีประสทิธิภำพ โดยมีกำรบูรณำกำรร่วมกนั
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มุ่งเน้นให้เกิด
กำรมีส่วนร่วม เสริมสรำ้งควำมเปน็ผู้น ำและเจ้ำของร่วมกันในกำรพัฒนำ
และแก้ไขปญัหำในพ้ืนท่ี 

กระทรวงมหำดไทย 
กระทรวงสำธำรณสุข 

35.พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 
2560 

เพื่อคุ้มครองสิทธิของเยำวชนและสุขภำพผูไ้มสู่บบุหรี่  กระทรวงสำธำรณสุข 

36. กฎกระทรวง แบ่งส่วนรำชกำร
ส ำนักงำนปลดักระทรวงกระทรวง
สำธำรณสขุ พ.ศ. 2560 

เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรบรรลุเปำ้หมำยและเกดิผลสมัฤทธ์ิประชำชน
ไดร้ับกำรดูแลสุขภำพตลอดช่วงชีวิต มีสุขภำพแข็งแรงขึ้น 

กระทรวงสำธำรณสุข 

37.ประกำศคณะกรรมกำรบริหำร
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรือ่ง สิทธิ
ประโยชน์ของพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุขท่ัวไป (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.2561 

เพื่อก ำหนดสิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไปท่ี
เกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรลำพักผ่อนของ
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  

คณะกรรมกำรบรหิำร
พนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข 

38.ระเบยีบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วย
กำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2561 

เพื่อให้กำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขมีควำมคล่องตัว และสอคล้องกับกำรบริหำรของกระทรวง
สำธำรณสุข 

กระทรวงสำธำรณสุข 

39.พ.ร.บ.วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ.
2561 

ก ำหนดหลักเกณฑ์นโยบำยกำรเงินกำรคลัง วินัยกำรเงินกำรคลัง กำร
บัญชี กำรรำยงำน และกำรตรวจสอบ กำรตรวจเงินแผ่นดิน 

กระทรวงกำรคลัง 

 


