
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับโรงพยาบาลก าแพงเพชร 

 1. กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง 
 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

1.2.1 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
 1.3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

1.3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง  
         ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

 1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 
1.4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 

 1.5 พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
1.5.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

1.6 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 

 2. กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง 
 2.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.1.1 กฎกระทรวง ออกตามความใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 2.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551 
2.2.1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ 
         ภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

 3 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
 3.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

3.1.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ                     
         ของบุคคล พ.ศ. 2561 

 3.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 4 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
 4.1 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4.2 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

4.2.1 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
 4.3 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 
 



 4.4 ระเบียบนโยบายและคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ 
4.4.1 คําสั่งกําหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

                              ปฏบิัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 
 4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

4.5.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
4.6 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 
  4.6.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
4.7 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
4.8 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ 2547 
4.9 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ 2547 
4.10 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4.11 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  4.11.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 
4.12 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545 
4.13 พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534 
4.14 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 

 5 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์ 
 5.1 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 

5.1.1 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 5.2 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

5.2.1 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 
 5.3 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 5.4 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 

5.4.1 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3              
         หรือประเภท 4 พ.ศ. 2562 

 5.5 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
5.5.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

 5.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดตํารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชา                     
                ปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562 
 5.7 พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 5.8 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 
 
 

https://www.pharmacycouncil.org/share/file/file_2813.1.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2537.pdf
https://www.pharmacycouncil.org/share/file/file_2813.1.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2537.pdf
https://www.sme.go.th/upload/mod_download/c744-20-9999-update.pdf
https://www.sme.go.th/upload/mod_download/c744-20-9999-update.pdf
http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/download/laws/1LawsHealth/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%93%E0%B9%95.PDF
http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/download/laws/1LawsHealth/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%93%E0%B9%95.PDF


 6 กลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
6.1 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

 6.2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 
 6.3 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
                สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

6.3.1 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ 
         ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 
6.3.2 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ 

                             ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง   
                             และเสียง พ.ศ. 2559 

6.3.3 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ  
         ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 
6.3.4 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ  
          ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556 
6.3.5 กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงาน 
         ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 
6.3.6 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความ 
         ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกัน                     
         และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
6.3.7 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย                    
         อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น                                 
         และหม้อน้ํา พ.ศ. 2552 
6.3.8 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย                      
         อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 

 

 

 

 


