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ค ำอธิบำยรำยวิชำ

เมื่อเรียนรำยวิชำน้ีจบแล้วนักศึกษำจะต้องมีควำมรู้   
ควำมเข้ำใจ เก่ียวกับกฎหมำยท่ีแพทย์ควรทรำบ พ.ร.บ.ควบคุม
กำรประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวง กำรขอข้ึนทะเบียนและ   
รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ข้อจ ำกัด เง่ือนไข และ
จรรยำวิชำชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งบทก ำหนดโทษ
ต่ำง ๆ หลักเกณฑ์ของกำรจัดกำรตั้งสถำนพยำบำล และ
กฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบโรคศิลปะ กฎหมำย     
ในงำนสำธำรณสุข กฎหมำยพำณิชย์และธุรกิจด้ำนสุขภำพ
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การประเมินผลการเรียน

วธีีการประเมินผลการเรียนรู้
สัดส่วน

ของการประเมินผล
สอบ ๒ คร้ัง 

− สอบกลางภาค (หัวข้อที่ ๑-๖) 
− สอบปลายภาค (หัวข้อที่ ๙-๑๕) 

๓๐ %
๓๐ %     

การท ารายงานรายบุคคล ๒๐ % 

การท ารายงานกลุ่ม ๑๐%

การเข้าเรียน / การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ๑๐ % 



Grading evaluation 
......................................................................................................................................................

Grade Range Score

………………………………………………………………………………………………………

A 86-100 4.00

A- 82-85 3.75
B+ 78-81 3.50
B 74-77 3.00
B- 70-73 2.75
C+ 66-69 2.50
C 62-65 2.00
C- 58-61 1.75
D+ 54-57 1.50
D 50-53 1.00
D- 46-49 0.75
F 0-45 0.00



กฏหมายที่ควรทราบ



ความหมายของกฎหมาย
• กฎหมาย คือ ข้อบังคับ กติกาของรัฐหรือของชาติ ก าหนดข้ึนมาเพ่ือใช้

บังคับ ควบคุม ความประพฤติของบุคคลในสังคม ให้ปฏิบัติตาม หากมี

การฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดและได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้

• กฎหมายล าดับศักดิสู์งสุดแห่งราชอาณาจักรไทย คือ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย 

• รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของ

ประเทศ ซ่ึงมีมาต้ังแต่ปีพ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นฉบับที่ 20



ต้นฉบับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ซึ่งส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เก็บรักษา ปัจจุบันจัดแสดงไว้ที่พพิธิภณัฑ์รัฐสภา





ล าดับศักดิข์องกฎหมายไทย





ล าดับศักดิข์องกฎหมายไทย

การจัดล าดับฐานะหรือความสูงต ่าของกฎหมาย มีหลักในการตีความ
ว่า กฎหมายที่มีศักด์ิต ่ากว่า คือ มีล าดับช้ันต ่ากว่าจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
ที่มีศักด์ิสูงกว่า หรือมีล าดับช้ันสูงกว่ามิได้ 

กฎหมายที่มีศักด์ิหรือล าดับช้ันต ่ ากว่าหรืออาจเรียกอีกอย่างว่า
กฎหมายลูก จะต้องออกหรือตราออกมาให้มีข้อความสอดคล้องกับกฎหมาย
ที่มีล าดับศักด์ิสูงกว่า ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่ให้อ านาจกฎหมายลูกไว้ หาก
บัญญัติออกมามีข้อความขัดแย้งหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายแม่แล้ว 
จะมีผลให้กฎหมายลูกที่มีศักด์ิต ่ากว่าใช้บังคับมิได้ 

ดังนั้น ศักด์ิของกฎหมายจึง หมายถึง ล าดับฐานะหรือความสูงต ่า
ของกฎหมายที่มีความส าคัญสูงกว่าหรือต ่ากว่ากัน การจัดแบ่งล าดับช้ันของ
กฎหมายไทยสามารถจัดแบ่งล า ดับ ช้ัน ออกเป็น  7 ประเภท คือ 
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ  พ ร ะ ร า ช ก า ห น ด พ ร ะ ร า ช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับหรือข้อบัญญัติ และ ประกาศค าส่ัง 



การจัดแบ่งล าดับชั้นของกฎหมายไทย 7 ประเภท มีรายละเอียด ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายใดขัดแย้งไม่ได้ โดย
จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
การเมือง สิทธิเสรีภาพของประชาชน

2. พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย เปน็กฎหมายที่รัฐสภาตราข้ึน

3. พระราชก าหนด เปน็กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราข้ึนตามค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรีตามบท บัญญัติในรัฐธรรมนูญใช้ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนหรือเรื่องที่
จะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยของประเทศ แต่ต้องเสนอ
ต่อรัฐสภาโดยเร็ว

4. พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายที่ตราข้ึนโดยพระมหากษัตริย์ตามค าแนะน า
ของคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดรายละเอียดตามพระราชบัญญัติที่ก าหนดไว้

5. กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่ รัฐมนตรีตราข้ึนผ่านคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ด าเนินการให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด

6. ข้อบังคับหรือข้อบัญญัติ เป็นกฎหมายขององค์กรปกครองท้องถ่ิน เช่น 
เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เปน็ต้น

7. ประกาศค าส่ัง เป็นกฎหมายเฉพาะกิจ เช่น พระบรมราชโองการ ประกาศ
คณะปฎิวัติ ค าส่ังหน่วยงานราชการ เปน็ต้น



ประโยชน์การจดัล าดับศักดิข์องกฎหมาย

1. เพ่ือประโยชน์ในการเริ่มต้นจัดท าร่างกฎหมาย ว่ากฎหมาย
ประเภทนี้ระดับใดเป็นผู้จัดท าร่าง เพ่ือตราและประกาศใช้บังคับ 

2. ท าให้ผู้ใช้กฎหมายทราบล าดับช้ันของกฎหมายที่ใช้อยู่ว่า
ประเภทใด หรือฉบับใดมีศักด์ิและความส าคัญสูงกว่ากัน 

3. สามารถพิจารณาตรากฎหมายฉบับใหม่เพ่ือแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ
ยกเลิกฉบับเดิมได้ตามศักด์ิของกฎหมาย รวมทั้งกรณีมีปัญหาในการ
วินิจฉัยและตีความกฎหมาย โดยยึดหลักว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้น
ต้องให้กฎหมายที่มีศักด์ิระดับเดียวกันหรือสูงกว่ามาแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
ยกเลิก จึงจะมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย



การแบ่งประเภทกฎหมาย



การแบ่งประเภทกฎหมาย

กฎหมายมีหลายประเภท ข้ึนอยู่กับว่าจะแบ่งตามลักษณะส่ิงใด 

ประเภทของกฎหมาย อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. แบ่งตามระบบหรือที่มาของกฎหมาย

2. แบ่งตามลักษณะการใช้กฎหมาย

3. แบ่งตามบทบัญญัติในกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กับประชาชน



1. แบ่งตามระบบหรือที่มาของกฎหมาย
ที่มาของกฎหมายมี 2 ระบบ คือ ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร และ

ระบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเรียกอีกอย่างว่า ระบบจารีตประเพณี

1. ระบบลายลักษณ์อักษร (Civillaw System) ประเทศไทยใช้ระบบนี้เป็น
หลัก กระบวนการจัดท ากฎหมายมีข้ันตอนที่เป็นระบบมีการจดบันทึกมีการ
กลั่นกรองของฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภามีการจัด หมวดหมู่กฎหมายของตัวบท
และแยกเป็นมาตรา เม่ือผ่านการกลั่นกรองจากรัฐสภาแล้ว จะประกาศใช้เป็น
กฎหมายโดยราชกิจจานุเบกษากฎหมายลายลักษณ์อักษรนี้ ได้แก่ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ  พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา และ
กฎกระทรวง

2.ระบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือจารีตประเพณี (Common Law
System) เป็นกฎหมาย ที่มิได้มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร หากแต่เป็นบันทึก
ความจ าตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใช้กันต่อๆมาต้ังแต่บรรพบุรุษ รวมทั้ง
บันทึกค าพิพากษาของศาลที่พิพากษาคดีมาแต่ด้ังเดิม ประเทศที่ใช้กฎหมายจารีต
ประเพณี หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ประเทศอังกฤษและประเทศ
ทั้งหลายในเครือจักรภพของอังกฤษ



2. แบ่งตามลักษณะการใช้กฎหมาย
การแบ่งประเภทกฎหมายตามลักษณะการใช้กฎหมายต้องค านึงถึงบทบาท

และหน้าท่ีการน าเอากฎหมายไปใช้เป็นหลัก ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ กฎหมาย
สารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ

1. กฎหมายสารบัญญัติ คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคล
ก าหนดข้อบังคับความประพฤติของบุคคลท้ังในทางแพ่ง และในทางอาญาโดยเฉพาะ

ในทางอาญา คือ ประมวลกฎหมายอาญาจะบัญญัติ ลักษณะการกระท าอย่าง
ใดเป็นความผิด ระบุองค์ประกอบความผิดและก าหนดโทษไว้ว่าจะต้องรับโทษอย่างไร

ในทางแพ่ง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะก าหนดสาระส าคัญของ
บทบัญญัติว่าด้วยนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในฐานะต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น นิติกรรม 
หนี้ สัญญา เอกเทศสัญญา เป็นต้น

2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงวิธีการปฏิบัติด้วยการ
น าเอากฎหมายสารบัญญัติไปใช้ไปปฏิบัติน่ันเอง เช่น ไปด าเนินคดีในศาลหรือเรียกว่า
กฎหมายวิธีพิจารณาความก็ได้ กฎหมายวิธีสารบัญญัติจะก าหนดระเบียบระบบ
ขั้นตอนในการใช้ เช่น ก าหนดอ านาจเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการด าเนินคดีอาญาต่อ
ผู้ต้องหา วิธีการร้องทุกข์ วิธีการสอบสวนวิธีการน าคดีที่มีปัญหาฟ้องต่อศาล วิธีการ
พิจารณาคดีต่อสู้คดี ในศาลรวมท้ังการบังคับคดีตามค าส่ัง หรือค าพิพากษาของศาล 
เปน็ต้น กฎหมายวิธีสบัญญัติ จะก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปน็หลัก



3. แบ่งตามบทบัญญัติในกฎหมายที่มี
ความสัมพันธ์กับประชาชน

คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน 

หรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน คือ เจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชน แยกได้เป็น 3 ประเภท คือ กฎหมาย

มหาชน กฎหมายเอกชน และ กฎหมายระหว่างประเทศ

1. กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่รัฐตราออกใช้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 

การบริหารประเทศรัฐมีฐานะเป็นผู้ปกครองประชาชนด้วยการออกกฎหมายและให้ประชาชนปฏิบัติตาม

กฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่สังคมจึงตรากฎหมายประเภทมหาชนซ่ึงเก่ียวข้องกับประชาชน

เป็นส่วนรวมทั้งประเทศ และทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีผลกระทบต่อ

บุคคลของประเทศเป็นส่วนรวม จึงเรียกว่า กฎหมายมหาชน กฎหมายประเภทนี้ ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายปกครอง เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายอาญา เปน็ต้น

2. กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันเองเป็น

ความสัมพันธ์ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา คือ เอกชนด้วยกันเอง รัฐไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย 

เพราะไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมจึงให้ประชาชนมีอิสระก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในกรอบ

ของกฎหมายเพ่ือคุ้มครองความเสมอภาคมิให้เอาเปรียบต่อกันจนเกิดความไม่เป็นธรรมข้ึนต่อการด ารง

ชีวิตประจ าวัน กฎหมายเอกชน ได้แก่ กฎหมายแพ่งทั้งหลายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



3. แบ่งตามบทบัญญัติในกฎหมายที่มี
ความสัมพันธ์กับประชาชน (ต่อ)

3. กฎหมายระหว่างประเทศ คือ กฎหมายที่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกิดจากความตก
ลงกันระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศแยกตามลักษณะความเกี่ยวพันประเภท
ใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง เกิดขึ้นได้โดยข้อตกลงที่ท าขึ้นระหว่าง 
ประเทศต่อประเทศ หรืออาจมีประเทศอ่ืนเข้ามาร่วมเปน็สมาชิก หรือเปน็ภาคีด้วย

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เปน็กฎเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างเอกชนต่อเอกชน หรือระหว่างบุคคลที่อยู่ต่างรัฐ หรือต่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิด
ทางอาญาที่เกี่ยวข้องกันระหว่างสองประเทศ และประเทศนั้นมีข้อตกลงรับรองให้ศาลแต่ละ
ประเทศพิจารณาคดีหรือร่วมมือกันส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้





กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข

•พระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข 
•พระราชบญัญัตทิี่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ 

•https://www.tmc.or.th/statute.php

https://lms.ccph.or.th/frontend/article.php?categ_slug=577ca93b&article_id=26&article_slug=1c96ece4

https://www.tmc.or.th/statute.php
https://lms.ccph.or.th/frontend/article.php?categ_slug=577ca93b&article_id=26&article_slug=1c96ece4


พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข 2535 
• มาตรา ๑ นิยามช่ือของ พระราชบญัญตัิ

• มาตรา ๒ การบงัคบัใช้ พระราชบญัญตัิ

• มาตรา ๓ ให้ยกเลิก พระราชบญัญตัิฉบบัก่อนหน้า

• มาตรา ๔ ความหมายของค าต่าง ๆ ในพระราชบญัญตัิ

• มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุรักษาการ

• หมวด ๑ บททัว่ไป (มาตรา ๖ - ๘)

• หมวด ๒ คณะกรรมการสาธารณสขุ (มาตรา ๙ – ๑๗)

• หมวด ๓ การจดัการสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย (มาตรา ๑๘ – ๒๐)

• หมวด ๔ สขุลกัษณะของอาคาร (มาตรา ๒๑ - ๒๔ )

• หมวด ๕ เหตรุ าคาญ (มาตรา ๒๕ - ๒๘ )

หมวด ๖ การควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสตัว์ (มาตรา ๒๙ – ๓๐)
หมวด ๗ กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (มาตรา ๓๑ – ๓๓)
หมวด ๘ ตลาด สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
(มาตร ๓๔ – ๔๐)
หมวด ๙ การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ (มาตรา ๔๑-๔๓)
หมวด ๑๐  อ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนกังานท้องถ่ินและเจ้าพนกังาน
สาธารณสขุ (มาตรา๔๔-๔๗)
หมวด ๑๑  หนงัสือรับรองการแจ้ง (มาตรา ๔๘ – ๕๓)
หมวด ๑๒  ใบอนญุาต (มาตรา ๕๔-๖๒)
หมวด ๑๓  ค่าธรรมเนียมและคา่ปรับ (มาตรา ๖๓ – ๖๕)
หมวด ๑๔ การอทุธรณ์ (มาตรา ๖๖ – ๖๗)
หมวด ๑๕  บทก าหนดโทษ (มาตรา ๖๘ – ๘๕)
หมวด ๑๖ บทเฉพาะกาล (มาตรา ๘๖ – ๙๐)มีทัง้หมด 16 หมวด 90 มาตรา

พรบ.สาธารณสุข 2535.pdf




กรณีศึกษา
ออกรายการโหนกระแสวันที่ 25 พ.ย. 64 ผดิ พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข 2535 มาตราใด

https://www.youtube.com/watch?v=o6ejhk5umlA


ปีปัจจุบนัใชพ้ระราชบญัญติั
พรบ. การสาธารณสุข 2535 ถึง ฉ3 2560
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