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เกณฑ์ PMQA ค าถามย่อย 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับที่ส าคัญอะไรบ้าง 

ค าตอบ 

กองวิศวกรรมการแพทย ์มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 

-พรบ.วิศวกร พ.ศ.2542ว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

-กฎระเบียบของสภาวิศวกร-ว่าด้วยมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า/เคร่ืองกล/ไฟฟ้าสื่อสาร/สิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

-กฎระเบียบของส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)-มาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 

-กฎระเบียบของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) 

- มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 

-มาตรฐานคู่มือระบบก๊าซทางการแพทย์ พ.ศ.2544-ว่าด้วยเรื่องก๊าซทางการแพทย ์

-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข-ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมการ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ พ.ศ.2555 

-พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

-พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535- กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 

-พระราชบัญญัติ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554-ว่าด้วยการจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

-พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551-ว่าด้วยการใช้เครื่องมือแพทย์ต่อบุคคลอื่นอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกายหรืออนามัย ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของบุคคลดังกล่าวอันเกิดจากการใช้เครื่องมือแพทย์นั้น 

-ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับหม้อน้ าเร่ืองมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ าและ
หม้อต้มน้ าท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน 

ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 

-กฎกระทรวง ว่าด้วยมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับรับสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 

-ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน-ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน พ.ศ. 2549 

-กฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดมาตรฐานในการบริการและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

-กฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2549 

-กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

-กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 

-ประกาศกฎกระทรวงเรื่อง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) 

-ประกาศกฎกระทรวงเรื่องก าหนดให้สถานประกอบกิจการท่ีใช้หม้อไอน้ าเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีต้องถูกควบคุมการปล่อยท้ิง
อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 

-ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ-เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
ค านวณระกับเสียงขณะรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 

-ประกาศกระทรวงเรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

-ประกาศกระทรวงเรื่อง ก าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าหนดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

-ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอบแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ.2551ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

-เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินงานตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่าง หรือเสียงภายใน
สถานประกอบกิจการ ระยะเวลาและประเภทกิจการท่ีต้องด าเนินการ พ.ศ. 2550 

-ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (illumination Measurement) 

-ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 การตรวจวัดเสียงดัง (Noise Measurement) 

-ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 การตรวจวัดสภาพความร้อน 

- กฎระเบียบวิทยุโทรคมนาคม- การน าเข้า การขอใช้ การขอขยายข่าย การขอบัตร 

2. กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วนราชการท างานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค าตอบ 

-พรบ.วิศวกร พ.ศ.2542 ว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

-กฎระเบียบของสภาวิศวกร-ว่าด้วยมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า/เคร่ืองกล/ไฟฟ้าสื่อสาร/สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

-กฎระเบียบของส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) -มาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 

-กฎระเบียบของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.)  - มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 

-มาตรฐานคู่มือระบบก๊าซทางการแพทย์ พ.ศ.2544-ว่าด้วยเรื่องก๊าซทางการแพทย ์

-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข-ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมการ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ พ.ศ.2555 

-พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

-พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 - กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 

-พระราชบัญญัติ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ว่าด้วยการจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

-พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551ว่าด้วยการใช้เครื่องมือแพทย์ต่อบุคคลอื่นอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกายหรืออนามัย ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของบุคคลดังกล่าวอันเกิดจากการใช้เครื่องมือแพทย์นั้น 

-ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับหม้อน้ าเร่ืองมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ าและ
หม้อต้มน้ าท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน 

ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 

-กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับรับสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 

-ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน-ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน พ.ศ. 2549 

-กฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดมาตรฐานในการบริการและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

-กฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีว 

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 

-กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว 

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 



-กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 

-ประกาศกฎกระทรวง-เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) 

-ประกาศกฎกระทรวง-เรื่องก าหนดให้สถานประกอบกิจการท่ีใช้หม้อไอน้ าเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีต้องถูกควบคุมการปล่อยท้ิง
อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 

-ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ -เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
ค านวณระกับเสียงขณะรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 

-ประกาศกระทรวง เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

-ประกาศกระทรวง  เรื่องก าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าหนดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

-ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอบแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ.2551 –ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

-แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินงานตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสง
สว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาและประเภทกิจการท่ีต้องด าเนินการ พ.ศ. 2550 

-ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (illumination Measurement) 

-ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 การตรวจวัดเสียงดัง (Noise Measurement) 

-ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 การตรวจวัดสภาพความร้อน 

- กฎระเบียบวิทยุโทรคมนาคม  การน าเข้า การขอใช้ การขอขยายข่าย การขอบัตร 

 

 

 

 

 
 


