
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลปากพะยูน 

 
 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับด้านการปกครอง 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
     -  พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
        พ.ศ. 2539  
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535  
     -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  
5.พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
     -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 
 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551  
     -  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน 
        ของรัฐ พ.ศ.2561  
 
 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
     -  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 
2.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
 
 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
1.พระราชบัญญัติ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
2.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  
     -  พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556  
3.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
4.ระเบียบนโยบายและค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ 
     -  ค าสั่งก าหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ 
        กระทรวงสาธารณสุข 
5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
 



  กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์ 
1.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531  
     -  พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
2.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
     -  พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562  
3.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
4.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 
     -  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2562  
5.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
     -  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพ 
   เพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562 
7.พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
8.พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562  
 
 กลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  
2.พระราชบัญญัติความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
3.กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการ 
   ท างาน พ.ศ. 2549 
     -  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 
     -  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 
     -  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 
     -  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556 
     -  กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556  
     -  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
     -  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า พ.ศ. 2552 
     3.8 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปากพะยูน 
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลปากพะยูน 
 วัน/เดือน/ปี : 1 ธันวาคม ๒๕๖3 
 หวัข้อ : กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
           ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖3 
          
 Link ภายนอก :    - 
 หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 

(นางสภุารตัน์   เชาวลิต) (นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 

วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 1  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายวิเชยีร  นุน่ศรี) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันที่ 1  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

 


