
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่สำคัญ 
ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลข่าวสาร และในด้านการกำกับที่ดี  
 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีสำคัญ 

กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ เนื้อหาสาระสำคัญ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ควบคุมคุณภาพของอาหาร โดยมุ่งเน้นคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นสำคัญ  ซึ่งวิธีการในการควบคุมจะ
เน้นไปที่เรื่องของการขออนุญาต การตรวจสอบ 
การข้ึนทะเบียน รวมทั้งในเรื่องของการโฆษณา
เกี่ยวกับอาหารด้วย 

กระทรวงสาธารณสุข 

2. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2525 

เพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนให้รัดกุม
ยิ่งขึ้น 

กระทรวงสาธารณสุข 

3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

การควบคุมและกำกับ ดูแลเกี่ยวกับกาอนามัย
สิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
เหตุรำคาญ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2540  

กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
ความคุ้มครองคนพิการ เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุสภาพทางกายหรือ
สุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวย
ความสะดวก อันเป็นสาธารณะและความ
ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐสงเคราะห์คน
พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้ 

กระทรวงสาธารณสุข 

5. พระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. 2542  

เพ่ือให้มีมาตรการคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชน 
ชุมชนและองค์กรเอกชน ตระหนักถึงคุณค่าของ
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

กรมแพทย์แผนไทย
และการแพทย์

ทางเลือก 

6. พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542 

การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ เช่น การตรวจ
โรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกัน
โรค การส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ 

สภาการพยาบาล 

7. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2551 

การปฏิบัติการฉุกเฉิน เช่น การบำบัดรักษาผู้ป่วย
ฉุกเฉิน และการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่
เกิดข้ึน 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

8. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 

การเฝ้าระวังโรค และการควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 
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9. พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

ควบคุมดูแลกิจการสปา ซึ่งมีการอาบน้ำ นวดหรือ
อบตัว การนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความ
งาม และการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับที่
ดำเนินการอยู่ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยอย่างมีมาตรฐาน 

กระทรวงสาธารณสุข 

10. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 

มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิรับการคุ้มครอง การ
ส่งเสริม และการสนับสนุน (1) การบริการทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขท่ีจัดไว้โดยให้ความ
สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 

กระทรวงสาธารณสุข 

11. พระราชบัญญัติ หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

ว่าด้วยสิทธิของประชาชนในการได้รับบริการ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันและการ
จัดระบบการให้บริการสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน 
- หมวด 1 (ม.5) บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
- หมวด 6 (ม.5) 
1. ควบคุมคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการและ
เครือข่าย 
2. กำกับ ดูแล การให้บริการสาธารณสุข มี
คุณภาพมาตรฐาน 
- หมวด 6 (ม.51) : มีอำนาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการและ
เครือข่าย 

สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ 

 
 
 
 
 

12. พระราชบัญญัติวิชาชีพ  
ทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

มาตรา 6 ให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
แผนปัจจุบันสาขาทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะและใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางทันตกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 

13. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

ว่าด้วยการดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้าน
สาธารณสุขที่เปิดเผยได้และไม่ได้ รวมทั้งการ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เปิดเผยข้อมูล 

กระทรวงสาธารณสุข 

14. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 
2560 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ระเบียบ
กำหนด 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 
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15. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2540 

ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

16. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการและการพัฒนาข้าราชการที่
อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 

การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้รู้ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ และการเป็นข้าราชการ
ที่ดีด้วยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน รวมทั้ง
สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ/ 
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

17. กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดประเภทตำแหน่ง และระดับ
ตำแหน่ง 

วางแผนบริหารงานบุคคลให้ตรงกับตำแหน่งและ
ความเหมาะสมขององค์กร 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

18. พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ว่าด้วยเรื่อง  
1. การสรรหา                               
2.การบรรจุและแต่งตั้ง                    
3. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ      
4. การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพข้าราชการ 
5. การเลื่อนระดับ                
6. การลาออกจากราชการ 
7. วินัยข้าราชการ 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

19. พรบ. วชิาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. 2556 

หมวด 5 มาตรา 30 ผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนต้องประกอบวิชาชีพภายใต้
บังคับแห่งข้อจำกัดและเงื่อนไข และต้องประพฤติ
ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนตามท่ีกำหนดไว้ 

กระทรวงสาธารณสุข 

20. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 

หนังสือราชการ การทำลายเอกสาร และหนังสือ
ประทับตราต่างๆ 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

21. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลัง พ.ศ. 2561 

การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตาม
กฎหมาย  เช่น การับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ   

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

22. พระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

เพ่ือกำหนดกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกันและ
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค
จากสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบการแจ้งข้อมูลที่
จำเป็น เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกันและการ

กระทรวงสาธารณสุข 
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ควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพ แก่ลูกจ้าง 
หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรือ
อาจได้รับมลพิษ ให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคและกำหนดให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งหรือรายงานเกี่ยวกับ
การพบหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคจากการ
ประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือกรมควบคุมโรค เพื่อให้
สามารถดำเนินการกับสถานการณ์การเกิดโรค
ดังกล่าวได้ทันท่วงที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


