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พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศวา่ 

  

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายวา่ด้วยหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

  

พระราชบญัญตัินีม้ีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจํากดัสทิธิและเสรีภาพของบคุคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบั

มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระทําได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัิ

แหง่กฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี ้

  

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัิหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕” 

  

มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตัินี ้

“บริการสาธารณสขุ” หมายความวา่ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสขุซึง่ให้โดยตรงแก่บคุคลเพ่ือการสร้างเสริม

สขุภาพ การป้องกนัโรค การตรวจวินิจฉยัโรค การรักษาพยาบาล และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ ท่ีจําเป็นตอ่สขุภาพและการ

www.thailawforum.com 1

Tha
ila

nd
 La

w Foru
m



ดํารงชีวติ ทัง้นี ้ให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบโรค

ศิลปะ 

“สถานบริการ” หมายความวา่ สถานบริการสาธารณสขุของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หนว่ยบริการการ

ประกอบโรคศิลปะสาขาตา่ง ๆ และสถานบริการสาธารณสขุอ่ืนท่ีคณะกรรมการกําหนดเพ่ิมเตมิ 

“หนว่ยบริการ” หมายความวา่ สถานบริการท่ีได้ขึน้ทะเบียนไว้ตามพระราชบญัญตัินี ้

“เครือขา่ยหนว่ยบริการ” หมายความวา่ หนว่ยบริการท่ีรวมตวักนัและขึน้ทะเบียนเป็นเครือขา่ยหนว่ยบริการตาม

พระราชบญัญตัินี ้

“คา่บริการ” หมายความวา่ เงินท่ีผู้ รับบริการจ่ายให้แก่หนว่ยบริการในการรับบริการสาธารณสขุแตล่ะครัง้ 

“คา่ใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสขุ” หมายความวา่ คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการให้บริการสาธารณสขุของหนว่ย

บริการ ได้แก ่

(๑) คา่สร้างเสริมสขุภาพ และป้องกนัโรค 

(๒) คา่ตรวจวินิจฉยัโรค 

(๓) คา่ตรวจและรับฝากครรภ์ 

(๔) คา่บําบดัและบริการทางการแพทย์ 

(๕) คา่ยา คา่เวชภณัฑ์ คา่อวยัวะเทียม และคา่อปุกรณ์ทางการแพทย์ 

(๖) คา่ทําคลอด 

(๗) คา่กินอยูใ่นหนว่ยบริการ 

(๘) คา่บริบาลทารกแรกเกิด 

(๙) คา่รถพยาบาลหรือคา่พาหนะรับสง่ผู้ ป่วย 

(๑๐) คา่พาหนะรับสง่ผู้ทพุพลภาพ 

(๑๑) คา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ 

(๑๒) คา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นเพ่ือการบริการสาธารณสขุตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

“กองทนุ” หมายความวา่ กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
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“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

“คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน” หมายความวา่ คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานบริการ

สาธารณสขุ 

“เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 

“สาํนกังาน” หมายความวา่ สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ หรือสาํนกังานสาขา แล้วแตก่รณี 

“พนกังานเจ้าหน้าท่ี” หมายความวา่ ผู้ซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคมุ

คณุภาพและมาตรฐาน แล้วแตก่รณี ให้ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุรักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้และให้มีอํานาจแตง่ตัง้พนกังาน

เจ้าหน้าท่ี กบัออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

  

หมวด ๑ 

สทิธิการรับบริการสาธารณสขุ 

                    

  

มาตรา ๕ บคุคลทกุคนมสีทิธิได้รับบริการสาธารณสขุท่ีมีมาตรฐานและมีประสทิธิภาพตามท่ีกําหนดโดยพระราชบญัญตัินี ้

คณะกรรมการอาจกําหนดให้บคุคลท่ีเข้ารับการบริการสาธารณสขุต้องร่วมจา่ยคา่บริการในอตัราท่ีกําหนดให้แก่หนว่ย

บริการในแตล่ะครัง้ท่ีเข้ารับการบริการ เว้นแตผู่้ยากไร้หรือบคุคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดไมต้่องจ่ายคา่บริการ 

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสขุท่ีบคุคลจะมีสทิธิได้รับให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๖ บคุคลใดประสงค์จะใช้สทิธิตามมาตรา ๕ ให้ยื่นคาํขอลงทะเบียนตอ่สาํนกังานหรือหนว่ยงานท่ีสาํนกังาน

กําหนด เพ่ือเลอืกหนว่ยบริการ เป็นหนว่ยบริการประจํา 
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การขอลงทะเบียนเลอืกหนว่ยบริการประจํา การขอเปลีย่นแปลงหนว่ยบริการประจําและหน้าท่ีของหนว่ยบริการประจําท่ี

พงึมีตอ่ผู้ รับบริการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยคาํนงึถึงความสะดวกและ

ความจําเป็นของบคุคลเป็นสาํคญั 

ในกรณีท่ีบคุคลใดมีสทิธิเลอืกหนว่ยบริการเป็นอยา่งอ่ืนตามหลกัเกณฑ์การได้รับสวสัดิการหรือตามสทิธิท่ีบคุคลนัน้ได้รับ

อยูต่ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคาํสัง่อ่ืนใด ให้การใช้สทิธิเข้ารับการบริการสาธารณสขุใน

หนว่ยบริการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การได้รับสวสัดกิารหรือสทิธิของบคุคลนัน้ 

  

มาตรา ๗ บคุคลท่ีได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สทิธิรับบริการสาธารณสขุได้จากหนว่ยบริการประจําของตนหรือหนว่ยบริการ

ปฐมภมูิในเครือขา่ยหนว่ยบริการท่ีเก่ียวข้อง หรือจากหนว่ยบริการอ่ืนท่ีหนว่ยบริการประจําของตนหรือเครือขา่ยหนว่ย

บริการท่ีเก่ียวข้องสง่ตอ่ เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตสุมควร หรือกรณีอบุตัเิหตหุรือกรณีเจ็บป่วยฉกุเฉิน ให้บคุคลนัน้มีสทิธิเข้ารับ

บริการจากสถานบริการอ่ืนได้ ทัง้นี ้ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยคาํนงึถงึความสะดวกและความจําเป็นของผู้ใช้สทิธิ

รับบริการ และให้สถานบริการท่ีให้บริการนัน้มีสทิธิได้รับคา่ใช้จ่ายจากกองทนุตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๘ ผู้ซึง่มีสทิธิตามมาตรา ๕ ท่ียงัไมไ่ด้ลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเข้ารับบริการครัง้แรกท่ีหนว่ยบริการใดก็ได้ 

และให้หนว่ยบริการท่ีให้บริการแก่บคุคลดงักลา่วจดัให้บคุคลนัน้ลงทะเบียนเลอืกหนว่ยบริการประจําตามมาตรา ๖ และ

แจ้งให้สาํนกังานทราบภายในสามสบิวนันบัแตใ่ห้บริการ โดยหนว่ยบริการดงักลา่วมีสทิธิได้รับคา่ใช้จ่ายสาํหรับการ

ให้บริการครัง้นัน้จากกองทนุตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๙ ขอบเขตของสทิธิรับบริการสาธารณสขุของบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติ

คณะรัฐมนตรีหรือคําสัง่ใด ๆ ท่ีกําหนดขึน้สาํหรับสว่นราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอ่ืน

ของรัฐ และให้ใช้สทิธิดงักลา่วตามพระราชบญัญตัินี ้

(๑) ข้าราชการหรือลกูจ้างของสว่นราชการ 

(๒) พนกังานหรือลกูจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

(๓) พนกังานหรือลกูจ้างของรัฐวสิาหกิจ หรือผู้ซึง่ปฏิบตังิานให้แกห่นว่ยงานอ่ืนของรัฐหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีมีสทิธิได้รับการ

รักษาพยาบาลโดยใช้จา่ยจากเงินงบประมาณ 
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(๔) บิดามารดา คูส่มรส บตุร หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับสวสัดกิารการรักษาพยาบาลโดยอาศยัสทิธิของบคุคลตาม (๑) (๒) 

หรือ (๓) 

ในการนี ้ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีจดัการให้บคุคลดงักลา่วสามารถได้รับบริการสาธารณสขุตามท่ีได้ตกลงกนักบัรัฐบาล 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รัฐวสิาหกิจ หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ แล้วแตก่รณี 

การกําหนดให้บคุคลตามวรรคหนึง่ประเภทใด หรือหนว่ยงานใด ใช้สทิธิรับบริการสาธารณสขุตามพระราชบญัญตัินีไ้ด้

เมื่อใด ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใช้บงัคบัแล้ว ให้รัฐบาล องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอ่ืน

ของรัฐ แล้วแตก่รณี ดําเนินการจดัสรรเงินในสว่นท่ีเป็นคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลสาํหรับบคุคลตามท่ีกําหนดโดยพระ

ราชกฤษฎีกานัน้ให้แกก่องทนุตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีตกลงกบัคณะกรรมการ 

  

มาตรา ๑๐ ขอบเขตของสทิธิรับบริการสาธารณสขุของผู้มีสทิธิตามกฎหมายวา่ด้วยประกนัสงัคมให้เป็นไปตามท่ีกําหนด

ในกฎหมายวา่ด้วยประกนัสงัคม การขยายบริการสาธารณสขุตามพระราชบญัญตัินีไ้ปยงัผู้มีสทิธิตามกฎหมายวา่ด้วย

ประกนัสงัคมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการประกนัสงัคมตกลงกนั 

ให้คณะกรรมการจดัเตรียมความพร้อมในการให้บริการสาธารณสขุแก่ผู้มีสทิธิตามกฎหมายวา่ด้วยประกนัสงัคม และเมื่อ

ได้ตกลงกนัเก่ียวกบัความพร้อมให้บริการสาธารณสขุกบัคณะกรรมการประกนัสงัคมแล้ว ให้คณะกรรมการเสนอรัฐบาล

เพ่ือตราพระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาการเร่ิมให้บริการสาธารณสขุจากหนว่ยบริการตามพระราชบญัญตัินีแ้ก่ผู้มี

สทิธิดงักลา่ว 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใช้บงัคบัแล้ว ให้สาํนกังานประกนัสงัคมสง่เงินคา่ใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสขุจาก

กองทนุประกนัสงัคมให้แก่กองทนุตามจํานวนท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการประกนัสงัคมตกลงกนั 

  

มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีลกูจ้างซึง่มสีทิธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยเงินทดแทนผู้ใดใช้สทิธิรับบริการ

สาธารณสขุจากหนว่ยบริการตามพระราชบญัญตัินีเ้มื่อใดแล้วให้หนว่ยบริการแจ้งการเข้ารับบริการนัน้ตอ่สาํนกังานและ

ให้สาํนกังานมีสทิธิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสขุจากกองทนุเงินทดแทน แตไ่มเ่กินอตัราท่ีกําหนดตาม

กฎหมายวา่ด้วยเงินทดแทน สง่เข้ากองทนุเพ่ือสง่ตอ่ให้หนว่ยบริการตอ่ไป 

ในกรณีท่ีผู้ เข้ารับการบริการสาธารณสขุตามพระราชบญัญตัินีเ้ป็นลกูจ้างของนายจ้างท่ีไมม่ีหน้าท่ีต้องจา่ยเงินสมทบ

กองทนุเงินทดแทน ให้สาํนกังานมีสทิธิยื่นคําร้องขอรับเงินทดแทนแทนลกูจ้างตามกฎหมายวา่ด้วยเงินทดแทนเพ่ือชําระ
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คา่ใช้จา่ยเพ่ือบริการสาธารณสขุ แตไ่มเ่กินอตัราท่ีกําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยเงินทดแทน สง่เข้ากองทนุเพ่ือสง่ตอ่ให้

หนว่ยบริการตอ่ไป 

การจา่ยเงินคา่ใช้จา่ยเพ่ือบริการสาธารณสขุตามมาตรานี ้ให้ถือเป็นการจา่ยเงินทดแทนในสว่นของคา่รักษาพยาบาลตาม

กฎหมายวา่ด้วยเงินทดแทน 

  

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีผู้ประสบภยัจากรถตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถผู้ใดใช้สทิธิรับบริการ

สาธารณสขุจากหนว่ยบริการตามพระราชบญัญตัินีเ้มื่อใดแล้ว ให้หนว่ยบริการแจ้งการเข้ารับบริการนัน้ตอ่สาํนกังานและ

ให้สาํนกังานมีสทิธิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสขุจากกองทนุทดแทนผู้ประสบภยั แตไ่มเ่กินจํานวนคา่สนิไหม

ทดแทนตามภาระหน้าท่ีท่ีกองทนุทดแทนผู้ประสบภยัต้องจา่ยตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ สง่เข้า

กองทนุเพ่ือสง่ตอ่ให้หนว่ยบริการตอ่ไป 

ในกรณีท่ีบริษัทผู้ รับประกนัภยัรถหรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถจํากดั มีหน้าท่ีต้องจ่ายคา่สนิไหมทดแทน

ให้แก่ผู้ประสบภยัจากรถท่ีเข้ารับบริการสาธารณสขุตามวรรคหนึง่ ให้สาํนกังานมีอํานาจออกคาํสัง่ให้บริษัทดงักลา่วชําระ

คา่ใช้จา่ยเพ่ือบริการสาธารณสขุ แตไ่มเ่กินสทิธิท่ีพงึได้รับตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกนัภยั สง่เข้ากองทนุเพ่ือสง่ตอ่ให้

หนว่ยบริการตอ่ไป 

การจา่ยเงินคา่ใช้จา่ยเพ่ือบริการสาธารณสขุตามมาตรานี ้ให้ถือเป็นการจา่ยคา่สนิไหมทดแทนในสว่นของคา่

รักษาพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 

  

หมวด ๒ 

คณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

                    

  

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา่ “คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต”ิ ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุเป็นประธานกรรมการ 

(๒) ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงพาณิชย์ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงแรงงาน

และสวสัดิการสงัคม ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ปลดักระทรวงศกึษาธิการ และผู้ อํานวยการสาํนกังบประมาณ 
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(๓) ผู้แทนเทศบาลหนึง่คน องค์การบริหารสว่นจงัหวดัหนึง่คน องค์การบริหารสว่นตําบลหนึง่คน และองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินรูปแบบอ่ืนหนึง่คน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแตล่ะประเภทคดัเลอืกกนัเอง 

(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึง่มีวตัถปุระสงค์ท่ีมิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้องค์กรละหนึง่คน 

โดยการคดัเลอืกกนัเองในแตล่ะกลุม่ให้เหลอืกลุม่ละหนึง่คน และให้ผู้แทนดงักลา่วคดัเลือกกนัเองให้เหลอืจํานวนห้าคน 

(ก) งานด้านเดก็หรือเยาวชน 

(ข) งานด้านสตรี 

(ค) งานด้านผู้สงูอาย ุ

(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ ป่วยจิตเวช 

(จ) งานด้านผู้ติดเชือ้เอชไอวีหรือผู้ ป่วยเรือ้รังอ่ืน 

(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน 

(ช) งานด้านชมุชนแออดั 

(ซ) งานด้านเกษตรกร 

(ฌ) งานด้านชนกลุม่น้อย 

(๕) ผู้แทน ผู้ประกอบอาชีพด้านสาธารณสขุจํานวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสชักรรม ทนัต

แพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ด้านละหนึง่คน 

(๖) ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวนเจ็ดคนซึง่คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้จากผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านประกนัสขุภาพ การแพทย์และ

สาธารณสขุ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลอืก การเงินการคลงั กฎหมายและสงัคมศาสตร์ ด้านละหนึง่คน 

องค์กรเอกชนตาม (๔) ต้องเป็นองค์กรท่ีดาํเนินกิจกรรมมาไมน้่อยกวา่หนึง่ปี และได้มาขึน้ทะเบียนไว้กบัสาํนกังานก่อน

ครบกําหนดสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีมีเหตใุห้มีการคดัเลอืกกรรมการถ้าองค์กรใดดาํเนินกิจกรรมหลายกลุม่ ให้ขึน้ทะเบียนเพ่ือ

ใช้สทิธิคดัเลอืกกรรมการในกลุม่ใดกลุม่หนึง่เทา่นัน้ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลอืกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดาํเนินการสรรหาและพิจารณาคดัเลอืกผู้ทรงคณุวฒุิเสนอให้คณะรัฐมนตรี

แตง่ตัง้เป็นกรรมการตาม (๖) 
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หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคดัเลอืกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุติามวรรคสีใ่ห้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 

ให้เลขาธิการเป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ 

  

มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ จะดํารงตําแหนง่กรรมการตามมาตรา ๔๘ ในขณะเดียวกนัมไิด้ 

  

มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มวีาระอยูใ่นตาํแหนง่คราวละสีปี่ และอาจได้รับ

เลอืกหรือแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ แตจ่ะดํารงตําแหนง่เกินกวา่สองวาระตดิตอ่กนัไมไ่ด้ 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึง่ หากยงัมิได้มีการคดัเลอืกกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ (๓) (๔) และ (๕) หรือ

แตง่ตัง้กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ (๖) ขึน้ใหม ่ให้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระนัน้ อยูใ่นตําแหนง่เพ่ือ

ปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่กรรมการซึง่ได้รับคดัเลอืกหรือได้รับแตง่ตัง้ใหมเ่ข้ารับหน้าท่ี แตต้่องไมเ่กินเก้าสบิวนันบัแตว่นัท่ี

กรรมการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระนัน้ 

ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึง่พ้นจากตําแหนง่ก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการคดัเลอืกหรือแตง่ตัง้กรรมการประเภท

เดียวกนัแทนภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีตาํแหนง่กรรมการนัน้วา่งลงและให้ผู้ได้รับคดัเลอืกหรือได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่แทนอยูใ่นตําแหนง่เทา่กบัวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ในกรณีท่ีวาระของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ก่อนครบวาระเหลอือยูไ่มถ่ึงเก้าสบิวนัจะไมด่ําเนินการคดัเลอืกหรือแตง่ตัง้

กรรมการแทนตําแหนง่ท่ีวา่งนัน้ก็ได้ และในการนี ้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเทา่ท่ีเหลอือยู ่

  

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นตําแหนง่ตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึง่แล้ว กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ (๓) (๔) 

(๕) และ (๖) พ้นจากตาํแหนง่ เมือ่ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบคุคลล้มละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(๕) ได้รับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตโ่ทษสาํหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ

โทษ 

(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องตอ่หน้าท่ี มีความประพฤติเสือ่มเสยีหรือหยอ่นความสามารถ 

  

มาตรา ๑๗ การประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็น

องค์ประชมุ 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าประธานกรรมการไมม่าประชมุหรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ

ท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั 

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ในการประชมุ ถ้ามีการพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการผู้ใดมีสว่นได้เสยี กรรมการผู้นัน้มีหน้าท่ีแจ้งให้คณะกรรมการทราบและมี

สทิธิเข้าชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนัน้แตไ่มม่ีสทิธิเข้าร่วมประชมุและลงคะแนนเสยีง 

วิธีการประชมุ การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และสว่นได้เสยีซึง่กรรมการมีหน้าท่ีต้องแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กําหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสขุของหนว่ยบริการ และเครือขา่ยหนว่ยบริการ และกําหนดมาตรการในการ

ดําเนินงานเก่ียวกบัหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใิห้มีประสทิธิภาพ 

(๒) ให้คําแนะนําตอ่รัฐมนตรีในการแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ี ออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบตัิการตาม

พระราชบญัญตัินี ้

(๓) กําหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสขุท่ีจําเป็นตอ่สขุภาพและการดาํรงชีวติ และอตัราคา่บริการ

สาธารณสขุตามมาตรา ๕ 

(๔) กําหนดหลกัเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจดัการกองทนุ 

(๕) กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการถอดถอนเลขาธิการตามมาตรา ๓๑ และกําหนดคณุสมบตัิหรือลกัษณะ

ต้องห้ามของเลขาธิการตามมาตรา ๓๒ 
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(๖) ออกระเบียบเก่ียวกบัการรับเงิน การจา่ยเงิน และการรักษาเงินกองทนุ รวมทัง้การจดัหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๔๐ 

(๗) กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจา่ยเงินชว่ยเหลอืเบือ้งต้น ในกรณีท่ีผู้ รับบริการได้รับความเสยีหายท่ี

เกิดขึน้จากการรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระทําผิดมิได้ หรือหาผู้กระทําผิดได้แตผู่้ รับบริการไมไ่ด้รับคา่เสยีหายภายใน

ระยะเวลาอนัสมควรตามมาตรา ๔๑ 

(๘) สนบัสนนุและประสานกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการดาํเนินงานและบริหารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพใน

ระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ เพ่ือสร้างหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติให้แก่

บคุคลในพืน้ท่ีตามมาตรา ๔๗ 

(๙) สนบัสนนุและกําหนดหลกัเกณฑ์ให้องค์กรชมุชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนท่ีไมม่วีตัถปุระสงค์เพ่ือดาํเนินการ

แสวงหาผลกําไร ดําเนินงานและบริหารจดัการเงินทนุในระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และ

ความต้องการ โดยสง่เสริมกระบวนการมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใิห้แก่บคุคลในพืน้ท่ีตามมาตรา 

๔๗ 

(๑๐) กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้ รับบริการเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง

คณุภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสขุ 

(๑๑) กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิกถอนการขึน้ทะเบียน 

(๑๒) จดัทํารายงานเก่ียวกบัผลงานและอปุสรรคในการดําเนินงาน รวมทัง้บญัชีและการเงินทกุประเภทของคณะกรรมการ 

แล้วรายงานตอ่คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวฒุิสภาเป็นประจําทกุปีภายในหกเดือนนบัแตว่นัสิน้ปีงบประมาณ 

(๑๓) จดัประชมุเพ่ือให้คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นโดยทัว่ไปจากผู้ให้บริการและผู้ รับบริการเป็นประจําทกุปี 

(๑๔) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญตัินีห้รือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการหรือตามท่ี

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีควบคมุดแูลสาํนกังานให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

อํานาจหน้าท่ีเช่นวา่นีใ้ห้รวมถงึ 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสาํนกังาน 

(๒) อนมุตัิแผนการเงินของสาํนกังาน 
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(๓) ควบคมุดแูลการดาํเนินงานและการบริหารงานทัว่ไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือข้อกําหนดเก่ียวกบั

การบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานบคุคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สนิ การติดตามประเมินผล และการ

ดําเนินการอ่ืนของสาํนกังาน 

  

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือให้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้หรือตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย 

ให้นํามาตรา ๑๗ มาใช้บงัคบักบัการประชมุ วิธีการประชมุ และการปฏิบตัิงานของคณะอนกุรรมการและอนกุรรมการโดย

อนโุลม 

  

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการตรวจสอบขึน้คณะหนึง่มีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบการบริหารเงินและ

การดาํเนินงานของสาํนกังาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปโดยถกูต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนท่ีเก่ียวข้อง มี

ประสทิธิผลและประสทิธิภาพมีความโปร่งใส และมีผู้ รับผิดชอบ ทัง้นี ้ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

อนกุรรมการตามวรรคหนึง่ ให้ถือเป็นผู้ดํารงตําแหนง่ซึง่ต้องห้ามมใิห้ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่น

บคุคลและประโยชน์สว่นรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตด้วย 

  

มาตรา ๒๒ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการ แล้วแตก่รณี มีอํานาจ

ขอให้หนว่ยงานของรัฐหรือสัง่ให้บคุคลใดท่ีเก่ียวข้องมีหนงัสอืชีแ้จงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคําหรือสง่เอกสารหลกัฐานเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาได้ 

  

มาตรา ๒๓ ให้กรรมการและอนกุรรมการได้รับเบีย้ประชมุ คา่ใช้จา่ยในการเดินทางและคา่ใช้จา่ยอ่ืนในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

  

หมวด ๓ 

สาํนักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
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มาตรา ๒๔ ให้มีสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ เป็นหนว่ยงานของรัฐมฐีานะเป็นนิติบคุคล อยูภ่ายใต้การกํากบั

ดแูลของรัฐมนตรี 

กิจการของสาํนกังานไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัแหง่กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายวา่ด้วยแรงงานสมัพนัธ์ 

กฎหมายวา่ด้วยการประกนัสงัคม และกฎหมายวา่ด้วยเงินทดแทน ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างของสาํนกังานต้องได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนไมน้่อยกวา่ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายวา่ด้วยการประกนัสงัคม และ

กฎหมายวา่ด้วยเงินทดแทน 

  

มาตรา ๒๕ ให้สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตติัง้อยูท่ี่กรุงเทพมหานคร หรือในเขตจงัหวดัใกล้เคียง 

ให้คณะกรรมการมีอํานาจจดัตัง้ รวม หรือยบุเลกิสาํนกังานสาขาในเขตพืน้ท่ี โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

การจดัตัง้สาํนกังานสาขาให้คํานงึถึงความจําเป็นและความคุ้มคา่ในการดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่าย และให้

คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้หนว่ยงานของรัฐหรือเอกชนทําหน้าท่ีสาํนกังานสาขาแทนก็ได้ โดยให้ได้รับคา่ใช้จา่ย

ในการดําเนินการ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๒๖ ให้สาํนกังานมีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน คณะอนกุรรมการของ

คณะกรรมการดงักลา่ว และคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการดาํเนินงานการบริการสาธารณสขุ 

(๓) จดัให้มีทะเบียนผู้ รับบริการ หนว่ยบริการ และเครือขา่ยหนว่ยบริการ 

(๔) บริหารกองทนุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๕) จา่ยคา่ใช้จา่ยเพ่ือบริการสาธารณสขุตามท่ีคณะกรรมการกําหนดให้แก่หนว่ยบริการและเครือขา่ยหนว่ยบริการตาม

มาตรา ๔๖ 

(๖) ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยเพ่ือบริการสาธารณสขุของหนว่ยบริการ 

(๗) ดาํเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีหนว่ยบริการประจํา และการขอเปลีย่นหนว่ยบริการประจํา รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้

ประชาชนทราบข้อมลูของหนว่ยบริการ 
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(๘) กํากบัดแูลหนว่ยบริการและเครือขา่ยหนว่ยบริการในการให้บริการสาธารณสขุให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี

คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเร่ืองร้องเรียน 

(๙) ถือกรรมสทิธ์ิ มีสทิธิครอบครอง และมีทรัพยสทิธิตา่ง ๆ 

(๑๐) ก่อตัง้สทิธิและทํานิตกิรรมสญัญาหรือข้อตกลงใด ๆ เก่ียวกบัทรัพย์สนิ 

(๑๑) เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการในการดาํเนินกิจการของสาํนกังาน 

(๑๒) มอบให้องค์กรอ่ืนหรือบคุคลอ่ืนทํากิจการท่ีอยูภ่ายในอํานาจหน้าท่ีของสาํนกังาน 

(๑๓) จดัทํารายงานประจําปีเก่ียวกบัผลงานและอปุสรรคในการดาํเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคมุ

คณุภาพและมาตรฐาน และเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

(๑๔) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญตัินีห้รือกฎหมายอ่ืนบญัญตัิให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของสาํนกังานหรือตามท่ี

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานมอบหมาย 

  

มาตรา ๒๗ ทรัพย์สนิของสาํนกังานไมอ่ยูใ่นความรับผิดแหง่การบงัคบัคด ี

  

มาตรา ๒๘ บรรดาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสาํนกังานได้มาโดยมีผู้บริจาคให้ หรือได้มาโดยการซือ้หรือแลกเปลีย่นจากรายได้ของ

สาํนกังาน ให้เป็นกรรมสทิธ์ิของสาํนกังาน 

ให้สาํนกังานมีอํานาจในการปกครอง ดแูล บํารุงรักษา ใช้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของสาํนกังาน 

  

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการเสนอขอรับงบประมาณรายจา่ยประจําปีตอ่คณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการ

บริหารงานของสาํนกังาน 

  

มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใช้จา่ยเงินของสาํนกังานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การบญัชีของสาํนกังาน ให้จดัทําตามหลกัสากลตามแบบและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด และต้องจดัให้มกีาร

ตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี และการพสัดขุองสาํนกังาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้

คณะกรรมการทราบอยา่งน้อยปีละครัง้ 
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มาตรา ๓๑ ให้สาํนกังานมีเลขาธิการเป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารกิจการของสาํนกังานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเป็นผู้บงัคบับญัชาเจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างของ

สาํนกังานทกุตาํแหนง่ 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้คดัเลอืกเพ่ือแตง่ตัง้และถอดถอนเลขาธิการ 

ในการจ้างและแตง่ตัง้เลขาธิการ ให้คณะกรรมการคดัเลอืกคณะกรรมการสรรหาจํานวนห้าคนซึง่ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ี

ลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) 

ให้คณะกรรมการสรรหาทําหน้าท่ีสรรหาบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะเป็นเลขาธิการซึง่

ต้องมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี ้

จะต้องไมเ่ป็นกรรมการในคณะกรรมการและมีอายไุมเ่กินหกสบิปีบริบรูณ์ในวนัยื่นใบสมคัรเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ

พิจารณาทําสญัญาจ้างและแตง่ตัง้เป็นเลขาธิการ ทัง้นี ้โดยอาจเสนอช่ือผู้มีความเหมาะสมมากกวา่หนึง่ช่ือก็ได้ 

กรรมการสรรหาไมม่ีสทิธิได้รับการเสนอช่ือเป็นเลขาธิการ 

ให้กรรมการสรรหาประชมุและเลอืกกนัเองให้คนหนึง่เป็นประธานกรรมการสรรหาและเลอืกอีกคนหนึง่เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการสรรหา 

ให้สาํนกังานทําหน้าท่ีเป็นหนว่ยธุรการในการดาํเนินการสรรหาและคดัเลอืกเลขาธิการ 

  

มาตรา ๓๒ เลขาธิการต้องมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีสญัชาติไทย 

(๒) สามารถทํางานให้แก่สาํนกังานได้เตม็เวลา 

(๓) ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 

(๔) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย 

(๕) ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหโุทษ 

(๖) ไมเ่คยต้องคําพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาลให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สนิเพ่ิมขึน้

ผิดปกต ิ
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(๗) ไมเ่ป็นผู้บริหารหรือพนกังานของรัฐวิสาหกิจอ่ืน หรือกิจการอ่ืนท่ีแสวงหากําไร 

(๘) ไมเ่ป็นข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจ้าง ซึง่มตีําแหนง่หรือเงินเดือนประจําของราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค 

ราชการสว่นท้องถ่ิน หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙) ไมเ่ป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

(๑๐) ไมเ่ป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

(๑๑) ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกจากหนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนจํากดั เพราะทจุริตตอ่

หน้าท่ี 

(๑๒) ไมเ่ป็นหรือภายในระยะเวลาหนึง่ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ ไมเ่คยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการ

จดัการหรือมีสว่นได้เสยีในนิติบคุคลซึง่เป็นคูส่ญัญา ผู้ เข้าร่วมงาน หรือมีประโยชน์ได้เสยีเก่ียวข้องกบักิจการของสาํนกังาน 

(๑๓) คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๓๓ เลขาธิการพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ 

(๔) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดอนัได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 

(๕) ขาดการประชมุคณะกรรมการเกินสามครัง้ติดตอ่กนัโดยไมม่ีเหตอุนัสมควร 

(๖) คณะกรรมการถอดถอนจากตําแหนง่เพราะบกพร่องตอ่หน้าท่ี มีความประพฤตเิสือ่มเสยีหรือหยอ่นความสามารถ 

(๗) ถกูเลกิสญัญาจ้าง 

  

มาตรา ๓๔ ให้เลขาธิการมวีาระอยูใ่นตาํแหนง่คราวละสีปี่ และอาจได้รับแตง่ตัง้อีกได้ แตจ่ะดาํรงตําแหนง่เกินสองวาระ

ติดตอ่กนัไมไ่ด้ 
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เมื่อตาํแหนง่เลขาธิการวา่งลงและยงัไมม่กีารแตง่ตัง้เลขาธิการคนใหม ่หรือในกรณีเลขาธิการไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็น

การชัว่คราว ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีของสาํนกังานคนหนึง่เป็นผู้ รักษาการแทนเลขาธิการ 

ให้ผู้ รักษาการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกบัเลขาธิการ 

  

มาตรา ๓๕ ให้เลขาธิการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึง่เป็นผู้ดํารงตําแหนง่ระดบัสงูและให้ถือเป็นผู้ดาํรงตําแหนง่ซึง่ต้องห้ามมใิห้

ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลและประโยชน์สว่นรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวา่

ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตด้วย 

  

มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) บรรจ ุแตง่ตัง้ เลือ่น ลด ตดัเงินเดือน หรือคา่จ้าง ลงโทษทางวนิยัเจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างของสาํนกังาน ตลอดจนให้

เจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างของสาํนกังานออกจากตาํแหนง่ ทัง้นี ้ตามข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการกําหนด และในกรณีของ

เจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้างท่ีปฏิบตัิงานในสาํนกัตรวจสอบ ให้ฟังความเห็นของคณะอนกุรรมการตรวจสอบประกอบการ

พิจารณาด้วย 

(๒) ออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสาํนกังานโดยไมข่ดัหรือแย้งกบัระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ 

ข้อกําหนด นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ 

ในกิจการท่ีเก่ียวกบับคุคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสาํนกังาน เพ่ือการนีเ้ลขาธิการจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าท่ี

ใดของสาํนกังานปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนก็ได้ ทัง้นี ้ตามข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๓๗ ให้มีสาํนกัตรวจสอบขึน้ในสาํนกังานทําหน้าท่ีเป็นสาํนกังานเลขานกุารของคณะอนกุรรมการตรวจสอบ และ

ให้รับผิดชอบขึน้ตรงตอ่คณะอนกุรรมการตรวจสอบและรายงานเลขาธิการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

หมวด ๔ 

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
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มาตรา ๓๘ ให้จดัตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึง่ในสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ เรียกวา่ “กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต”ิ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ย สนบัสนนุ และสง่เสริมการจดับริการสาธารณสขุของหนว่ยบริการ 

เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้บคุคลสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสขุได้อยา่งทัว่ถงึและมีประสทิธิภาพ ให้ใช้จ่ายเงินกองทนุ

โดยคํานงึถึงการพฒันาการบริการสาธารณสขุในเขตพืน้ท่ีท่ีไมม่ีหนว่ยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหนว่ยบริการอยา่ง

ไมเ่หมาะสมประกอบด้วย 

  

มาตรา ๓๙ กองทนุประกอบด้วย 

(๑) เงินท่ีได้รับจากงบประมาณรายจา่ยประจําปี 

(๒) เงินท่ีได้รับจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 

(๓) เงินท่ีได้รับจากการดําเนินการให้บริการสาธารณสขุตามพระราชบญัญตัินี ้

(๔) เงินคา่ปรับทางปกครองตามพระราชบญัญตัินี ้

(๕) เงินหรือทรัพย์สนิท่ีมีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทนุ 

(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สนิของกองทนุ 

(๗) เงินหรือทรัพย์สนิใด ๆ ท่ีกองทนุได้รับมาในกิจการของกองทนุ 

(๘) เงินสมทบอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 

เงินและทรัพย์สนิท่ีเป็นของกองทนุไมต้่องนําสง่กระทรวงการคลงัเป็นรายได้แผน่ดินตามกฎหมายวา่ด้วยเงินคงคลงัและ

กฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 

ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม (๑) ให้คณะกรรมการจดัทําคําขอตอ่คณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาประกอบกบัรายงาน

ความเห็นของคณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน ตลอดจนบญัชีการเงินและทรัพย์สนิของกองทนุในขณะท่ี

จดัทําคําขอดงักลา่ว 

  

มาตรา ๔๐ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทนุ รวมทัง้การนําเงินกองทนุไปจดัหาผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการกนัเงินจํานวนไมเ่กินร้อยละหนึง่ของเงินท่ีจะจา่ยให้หนว่ยบริการไว้เป็นเงินชว่ยเหลอืเบือ้งต้น

ให้แก่ผู้ รับบริการ ในกรณีท่ีผู้ รับบริการได้รับความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จากการรักษาพยาบาลของหนว่ยบริการ โดยหา

ผู้กระทําผิดมิได้หรือหาผู้กระทําผิดได้ แตย่งัไมไ่ด้รับคา่เสยีหายภายในระยะเวลาอนัสมควร ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีผู้ รับบริการได้รับความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จากการรักษาพยาบาลของหนว่ยบริการ โดยหาผู้กระทําผิด

ได้แตย่งัไมไ่ด้รับคา่เสยีหายภายในระยะเวลาอนัสมควรตามมาตรา ๔๑ เมื่อสาํนกังานได้จ่ายเงินชว่ยเหลอืเบือ้งต้นให้แก่

ผู้ รับบริการไปแล้ว สาํนกังานมีสทิธิไลเ่บีย้เอาแก่ผู้กระทําผิดได้ 

  

มาตรา ๔๓ ภายในสามเดือนนบัแตว่นัสิน้ปีงบประมาณตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนองบ

ดลุและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทนุในปีท่ีลว่งมา ซึง่สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบรับรองแล้วตอ่

คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

งบดลุและรายงานการรับจา่ยเงินดงักลา่ว ให้รัฐมนตรีเสนอตอ่นายกรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอตอ่สภาผู้แทนราษฎรและ

วฒุิสภาเพ่ือทราบ และจดัให้มีการประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

  

หมวด ๕ 

หน่วยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

                    

  

มาตรา ๔๔ ให้สาํนกังานจดัให้มกีารขึน้ทะเบียนหนว่ยบริการและเครือขา่ยหนว่ยบริการแล้วประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน

ทราบ เพ่ือดําเนินการลงทะเบียนเลอืกเป็นหนว่ยบริการประจําของตนตามมาตรา ๖ 

การขึน้ทะเบียนเป็นหนว่ยบริการและเครือขา่ยหนว่ยบริการ รวมทัง้วิธีการประชาสมัพนัธ์ตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๔๕ ให้หนว่ยบริการมีหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
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(๑) ให้บริการสาธารณสขุ รวมทัง้การใช้วคัซีน ยา เวชภณัฑ์ อปุกรณ์ในการรักษาท่ีได้มาตรฐานและมีคณุภาพ โดยให้

ความเสมอภาคและอํานวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณสขุท่ีจําเป็น ตลอดจนเคารพในสทิธิสว่นบคุคล ใน

ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์และความเช่ือทางศาสนา 

(๒) ให้ข้อมลูการบริการสาธารณสขุของผู้ รับบริการตามท่ีผู้ รับบริการร้องขอและตามประกาศท่ีมีการกําหนดเก่ียวกบัสทิธิ

ของผู้ ป่วยและผู้ รับบริการโดยไมบิ่ดเบือน ทัง้ในเร่ืองผลการวินิจฉยั แนวทาง วิธีการ ทางเลอืก และผลในการรักษา รวมทัง้

ผลข้างเคยีงท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือให้ผู้ รับบริการตดัสนิใจในการเลอืกรับบริการหรือถกูสง่ตอ่ 

(๓) ให้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัช่ือแพทย์ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ หรือผู้ รับผิดชอบในการดแูลอยา่งตอ่เน่ืองทางด้านสขุภาพกายและ

สงัคม แก่ญาติหรือผู้ ท่ีใกล้ชิดกบัผู้ รับบริการอยา่งเพียงพอก่อนจําหนา่ยผู้ รับบริการออกจากหนว่ยบริการหรือเครือขา่ย

หนว่ยบริการ 

(๔) รักษาความลบัของผู้ รับบริการจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม (๑) และ (๒) อยา่งเคร่งครัด เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตอ่

เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมาย 

(๕) จดัทําระบบข้อมลูการให้บริการสาธารณสขุ เพ่ือสะดวกตอ่การตรวจสอบคณุภาพและบริการ รวมทัง้การขอรับ

คา่ใช้จา่ยเพ่ือบริการสาธารณสขุ 

ในการให้บริการสาธารณสขุแก่ผู้ รับบริการและการจดัทําระบบข้อมลูการให้บริการสาธารณสขุ ให้หนว่ยบริการปฏิบตัติาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานกําหนด 

  

มาตรา ๔๖ หนว่ยบริการและเครือขา่ยหนว่ยบริการตามมาตรา ๔๔ และหนว่ยบริการท่ีรับการสง่ตอ่ผู้ รับบริการ มีสทิธิ

ได้รับคา่ใช้จา่ยเพ่ือบริการสาธารณสขุจากกองทนุตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

หลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ใช้จา่ยเพ่ือบริการสาธารณสขุตามวรรคหนึง่ ต้องผา่นการรับฟังความคดิเห็นตามมาตรา ๑๘ 

(๑๓) ก่อน และอยา่งน้อยต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) อาศยัราคากลางท่ีเป็นจริงของโรคทกุโรคมาเป็นฐานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคมุคณุภาพและ

มาตรฐานตามมาตรา ๕๐ (๔) 

(๒) ครอบคลมุถึงคา่ใช้จา่ยของหนว่ยบริการในสว่นเงินเดือนและคา่ตอบแทนบคุลากร 

(๓) คาํนงึถงึความแตกตา่งในภารกิจของหนว่ยบริการ 

(๔) คาํนงึถงึความแตกตา่งในกลุม่ผู้ รับบริการและในขนาดของพืน้ท่ีบริการท่ีหนว่ยบริการรับผิดชอบ 
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มาตรา ๔๗ เพ่ือสร้างหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติให้กบับคุคลในพืน้ท่ี โดยสง่เสริมกระบวนการมสีว่นร่วมตามความพร้อม 

ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ให้คณะกรรมการสนบัสนนุและประสานกบัองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน กําหนดหลกัเกณฑ์เพ่ือให้องค์กรดงักลา่วเป็นผู้ดาํเนินงานและบริหารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพใน

ระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ท่ี โดยให้ได้รับคา่ใช้จา่ยจากกองทนุ 

  

หมวด ๖ 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

                    

  

มาตรา ๔๘ ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา่ “คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสขุ” 

ประกอบด้วย 

(๑) อธิบดีกรมการแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบนัพฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 

และผู้ อํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ 

(๒) ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทนทนัตแพทยสภา ผู้แทนสภาเภสชักรรม และผู้แทนสภาทนายความ 

(๓) ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึง่คน 

(๔) ผู้แทนเทศบาลหนึง่คน องค์การบริการสว่นจงัหวดัหนึง่คน องค์การบริหารสว่นตําบลหนึง่คน และองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินรูปแบบอ่ืนหนึง่คน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแตล่ะประเภทคดัเลอืกกนัเอง 

(๕) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ์ ทนัตกรรม และเภสชักรรม วชิาชีพละหนึง่คน 

(๖) ผู้แทนราชวิทยาลยัแพทย์เฉพาะทางสาขาสตูินรีเวช สาขาศลัยกรรม สาขาอายรุกรรม และสาขากมุารเวชกรรม สาขา

ละหนึง่คน 

(๗) ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขากายภาพบําบดั สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสี

เทคนิค สาขากิจกรรมบําบดั สาขาเทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก และสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสือ่ความหมาย 

สาขาละหนึง่คน และให้ผู้แทนดงักลา่วคดัเลอืกกนัเองให้เหลอืจํานวนสามคน 

(๘) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึง่มีวตัถปุระสงค์ท่ีมิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไร และดําเนินกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้องค์กรละหนึง่คน 

โดยการคดัเลอืกกนัเองในแตล่ะกลุม่ให้เหลอืกลุม่ละหนึง่คน และให้ผู้แทนดงักลา่วคดัเลอืกกนัเองให้เหลอืจํานวนห้าคน 
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(ก) งานด้านเดก็หรือเยาวชน 

(ข) งานด้านสตรี 

(ค) งานด้านผู้สงูอาย ุ

(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ ป่วยจิตเวช 

(จ) งานด้านผู้ติดเชือ้เอชไอวีหรือผู้ ป่วยเรือ้รังอ่ืน 

(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน 

(ช) งานด้านชมุชนแออดั 

(ซ) งานด้านเกษตรกร 

(ฌ) งานด้านชนกลุม่น้อย 

(๙) ผู้ทรงคณุวฒุิซึง่คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้จํานวนหกคน โดยในจํานวนนีใ้ห้เป็นผู้ เช่ียวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขา

จิตเวช และสาขาการแพทย์แผนไทย สาขาละหนึง่คน 

องค์กรเอกชนตาม (๘) ต้องเป็นองค์กรท่ีดาํเนินกิจกรรมมาไมน้่อยกวา่หนึง่ปี และได้มาขึน้ทะเบียนไว้กบัสาํนกังานก่อน

ครบกําหนดสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีมีเหตใุห้มีการคดัเลอืกกรรมการ ถ้าองค์กรใดดาํเนินกิจกรรมหลายกลุม่ ให้ขึน้ทะเบียนเพ่ือ

ใช้สทิธิคดัเลอืกกรรมการในกลุม่ใดกลุม่หนึง่เทา่นัน้ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลอืกกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ดาํเนินการสรรหาและพิจารณาคดัเลอืกผู้ทรงคณุวฒุิเสนอให้

คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้เป็นกรรมการตาม (๙) 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคดัเลอืกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุติามวรรคสีใ่ห้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 

ให้กรรมการตามวรรคหนึง่ประชมุ และเลอืกกนัเองให้คนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นเลขานกุารของคณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน 

  

มาตรา ๔๙ การดํารงตําแหนง่ วาระการดํารงตําแหนง่ การพ้นจากตําแหนง่และการประชมุของคณะกรรมการควบคมุ

คณุภาพและมาตรฐาน ให้นํามาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
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 มาตรา ๕๐ คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานมีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ควบคมุคณุภาพและมาตรฐานหนว่ยบริการและเครือขา่ยหนว่ยบริการตาม มาตรา ๔๕ 

(๒) กํากบัดแูลการให้บริการสาธารณสขุของหนว่ยบริการให้มคีณุภาพและมาตรฐาน ในกรณีท่ีหนว่ยบริการนัน้ ๆ มีการ

ให้บริการในสว่นท่ีสงูกวา่บริการสาธารณสขุตามมาตรา ๕ 

(๓) กําหนดมาตรการควบคมุและสง่เสริมคณุภาพและมาตรฐานหนว่ยบริการและเครือขา่ยหนว่ยบริการ 

(๔) เสนอแนะอตัราราคากลางของโรคทกุโรคตอ่คณะกรรมการเพ่ือประกอบการวางหลกัเกณฑ์กําหนดคา่ใช้จา่ยเพ่ือ

บริการสาธารณสขุให้แก่หนว่ยบริการตามมาตรา ๔๖ 

(๕) กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการร้องเรียนของผู้ซึง่ถกูละเมิดสทิธิจากการใช้บริการ และวิธีพิจารณาเร่ือง

ร้องเรียนดงักลา่ว รวมทัง้หลกัเกณฑ์และวิธีการให้ความชว่ยเหลอืแก่ผู้ซึง่ถกูละเมดิสทิธิจากการใช้บริการ และกําหนด

หนว่ยรับเร่ืองร้องเรียนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นอิสระจากผู้ถกูร้องเรียน 

(๖) รายงานผลการตรวจตราและการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานหนว่ยบริการและเครือขา่ยหนว่ยบริการตอ่

คณะกรรมการ พร้อมทัง้แจ้งหนว่ยบริการและหนว่ยงานต้นสงักดัเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและติดตามประเมินผลในเร่ืองการ

ปรับปรุงคณุภาพและมาตรฐาน 

(๗) สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของประชาชนในการตรวจตราและการควบคมุกํากบัหนว่ยบริการและเครือขา่ยหนว่ยบริการ 

(๘) จา่ยเงินชว่ยเหลอืเบือ้งต้น ในกรณีท่ีผู้ รับบริการได้รับความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จากการรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระทําผิด

มิได้ หรือหาผู้กระทําผิดได้แตผู่้ รับบริการไมไ่ด้รับคา่เสยีหายภายในระยะเวลาอนัสมควรตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๙) สนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบการเผยแพร่ข้อมลูแก่ประชาชนเพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจในการเข้ารับบริการ

สาธารณสขุ 

(๑๐) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญตัินีห้รือกฎหมายอ่ืนกําหนด ให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการควบคมุ

คณุภาพและมาตรฐานหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

  

มาตรา ๕๑ คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานมีอํานาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบตัติามท่ี

คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานมอบหมายได้ 
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ให้นํามาตรา ๑๗ มาใช้บงัคบักบัการประชมุ วิธีการประชมุ และวธีิปฏิบตัิงานของคณะอนกุรรมการควบคมุคณุภาพและ

มาตรฐานโดยอนโุลม 

  

มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน และคณะอนกุรรมการมีอํานาจขอให้หนว่ยงานของรัฐหรือสัง่

ให้บคุคลใดท่ีเก่ียวข้องมีหนงัสอืชีแ้จงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคําหรือสง่เอกสารหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

  

มาตรา ๕๓ ให้กรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานและอนกุรรมการได้รับคา่เบีย้ประชมุ คา่ใช้จ่ายในการเดินทางและ

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

  

หมวด ๗ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                

 มาตรา ๕๔ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจเข้าไปในสถานท่ีของหนว่ยบริการ 

หรือของเครือขา่ยหนว่ยบริการ ในระหวา่งเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบ สอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สนิหรือเอกสาร

หลกัฐาน ถา่ยภาพ ถา่ยสาํเนา หรือนําเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปตรวจสอบ หรือกระทําการอยา่งอ่ืนตามสมควรเพ่ือให้ได้

ข้อเท็จจริงอนัท่ีจะปฏิบตัิการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัินี ้

ในการดําเนินการตามวรรคหนึง่ ถ้าพบการกระทําผิด ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจยดึหรืออายดัเอกสารหลกัฐาน 

ทรัพย์สนิ หรือสิง่ของเพ่ือใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิจารณาดาํเนินการตอ่ไป 

วิธีปฏิบตัิงานของพนกังานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคมุคณุภาพและ

มาตรฐานกําหนด แล้วแตก่รณี 

  

มาตรา ๕๕ ในการปฏิบตัิหน้าท่ี พนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบตัรประจําตวัแก่บคุคลซึง่เก่ียวข้อง 

บตัรประจําตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ี ให้บคุคลซึง่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
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มาตรา ๕๖ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

หมวด ๘ 

การกาํกบัมาตรฐานหน่วยบริการ 

                    

มาตรา ๕๗ ในกรณีท่ีสาํนกังานตรวจสอบพบวา่หนว่ยบริการใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสขุท่ีกําหนด 

ให้รายงานตอ่คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานเพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา 

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึง่ ให้มจํีานวนตามความเหมาะสมประกอบด้วยผู้แทนหนว่ยงานของรัฐท่ีปฏิบตังิานใน

ด้านการแพทย์ การสาธารณสขุ และกฎหมาย ผู้แทนองค์กรเอกชนหรือผู้ทรงคณุวฒุิอ่ืนซึง่ไมเ่ป็นผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองท่ีจะ

พิจารณา มีหน้าท่ีสอบสวนและเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน 

ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานอาจแตง่ตัง้ไว้ลว่งหน้าเป็นจํานวน

หลายคณะเพ่ือให้ดาํเนินการสอบสวนโดยเร็วได้ 

การสอบสวนต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวนั ถ้ายงัดําเนินการไมแ่ล้วเสร็จให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน

สามสบิวนั และถ้ายงัดําเนินการไมแ่ล้วเสร็จอีก ให้รายงานคณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานเพ่ือพิจารณามี

คําสัง่ให้ขยายเวลาได้เทา่ท่ีจําเป็น 

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้ให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้

มีอํานาจขอให้หนว่ยบริการ เครือขา่ยหนว่ยบริการ ผู้ ร้องเรียน หรือบคุคลใดท่ีเก่ียวข้องมีหนงัสอืชีแ้จงข้อเท็จจริงมาให้

ถ้อยคาํ หรือสง่เอกสารหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ ให้เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นตอ่คณะกรรมการควบคมุคณุภาพ

และมาตรฐานเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

ให้คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานพิจารณาออกคาํสัง่ตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ แล้วแตก่รณี ภายใน

สามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการสอบสวน 

  

มาตรา ๕๘ ในกรณีท่ีผลการสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ปรากฏวา่หนว่ยบริการใดไมป่ฏิบตัติามมาตรฐานท่ีกําหนด ให้

คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ในกรณีท่ีเป็นการกระทําโดยไมเ่จตนาให้มีคําสัง่เตือนให้ปฏิบตัิโดยถกูต้อง 
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(๒) ในกรณีท่ีมีเจตนากระทําผิด ให้มีคาํสัง่ให้หนว่ยบริการนัน้ชําระคา่ปรับทางปกครองเป็นจํานวนไมเ่กินหนึง่แสนบาท 

สาํหรับการกระทําความผิดแตล่ะครัง้ และให้นําบทบญัญตัิเก่ียวกบัการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีปฏิบตัิ

ราชการทางปกครองมาใช้บงัคบั และในกรณีท่ีไมม่เีจ้าหน้าท่ีดาํเนินการบงัคบัตามคาํสัง่ ให้เลขาธิการมีอํานาจฟ้องคดตีอ่

ศาลปกครองเพ่ือบงัคบัชําระคา่ปรับ ในการนีถ้้าศาลปกครองเห็นวา่คําสัง่ให้ชําระคา่ปรับนัน้ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาล

ปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบงัคบัคดีให้มกีารยดึหรืออายดัทรัพย์สนิขายทอดตลาดเพ่ือชําระคา่ปรับได้ 

(๓) แจ้งตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มีการสอบสวนและวินิจฉยัชีข้าดข้อกลา่วหาหรือข้อกลา่วโทษผู้ประกอบวชิาชีพ

ทางด้านสาธารณสขุซึง่อาจมีสว่นรับผิดชอบในการกระทําผิดของหนว่ยบริการ และให้มีการดาํเนินการทางวินยัในกรณีท่ี

ผู้กระทําผิดเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

  

มาตรา ๕๙ ในกรณีท่ีผู้ รับบริการผู้ใดไมไ่ด้รับความสะดวกตามสมควรหรือตามสทิธิท่ีจะได้รับบริการสาธารณสขุท่ีกําหนด

ตามพระราชบญัญตัินีจ้ากหนว่ยบริการหรือหนว่ยบริการเรียกเก็บคา่บริการจากตนโดยไมม่ีสทิธิท่ีจะเก็บหรือเรียกเก็บเกิน

กวา่อตัราท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือไมไ่ด้รับคา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้จากการรักษาพยาบาลของหนว่ยบริการภายใน

ระยะเวลาอนัสมควร ให้ผู้นัน้มีสทิธิร้องเรียนตอ่สาํนกังานเพ่ือให้มีการสอบสวน และให้นําความในมาตรา ๕๗ มาใช้บงัคบั

โดยอนโุลม 

ถ้าผลการสอบสวนปรากฏวา่ หนว่ยบริการไมไ่ด้กระทําตามท่ีถกูร้องเรียนให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ ร้องเรียนทราบภายในสบิห้า

วนันบัแตว่นัท่ีมีผลการสอบสวนดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวา่ หนว่ยบริการมกีารกระทําตามท่ีถกูร้องเรียนให้คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและ

มาตรฐานมีอํานาจดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ตกัเตือนเป็นหนงัสอืให้หนว่ยบริการนัน้ปฏิบตัิตอ่ผู้ ร้องเรียนให้เหมาะสมหรือถกูต้องตามสทิธิประโยชน์ของผู้ ร้องเรียน

นัน้ สาํหรับกรณีร้องเรียนวา่หนว่ยบริการไมอํ่านวยความสะดวกหรือไมป่ฏิบตัิตามสทิธิประโยชน์ของผู้ ร้องเรียน 

(๒) ออกคาํสัง่เป็นหนงัสอืให้หนว่ยบริการนัน้คืนเงินคา่บริการสว่นเกินหรือท่ีไมม่ีสทิธิเรียกเก็บให้แกผู่้ ร้องเรียนพร้อม

ดอกเบีย้ร้อยละสบิห้าตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีเก็บคา่บริการนัน้จนถงึวนัท่ีจ่ายเงินคืน และในกรณีท่ีไมม่กีารปฏิบตัิตามคาํสัง่ให้นํา

ความในมาตรา ๕๘ (๒) มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  

มาตรา ๖๐ ในกรณีท่ีการกระทําผิดของหนว่ยบริการตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ เป็นการกระทําผิดร้ายแรงหรือเกิดซํา้

หลายครัง้ ให้เลขาธิการรายงานตอ่คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานเพ่ือพิจารณาดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สัง่เพิกถอนการขึน้ทะเบียนของหนว่ยบริการนัน้ 
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(๒) แจ้งตอ่รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 

(๓) แจ้งตอ่รัฐมนตรีผู้ กํากบัดแูลเพ่ือให้มีการดําเนินการทางวินยัแก่ผู้บริหารของหนว่ยบริการในกรณีท่ีเป็นสถานบริการ

สาธารณสขุของรัฐ 

(๔) แจ้งตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มีการสอบสวนและวินิจฉยัชีข้าดข้อกลา่วหาหรือข้อกลา่วโทษผู้ประกอบวชิาชีพ

ทางด้านสาธารณสขุซึง่มีสว่นรับผิดชอบในการกระทําผิดของหนว่ยบริการ และให้มีการดําเนินการทางวินยัในกรณีท่ี

ผู้กระทําผิดเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

  

มาตรา ๖๑ ผู้ ร้องเรียนหรือหนว่ยบริการท่ีได้รับคําสัง่จากคณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานตามหมวดนี ้ให้มี

สทิธิอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งหรือวนัท่ีได้รับทราบคําสัง่ แล้วแตก่รณี 

คําวินิจฉยัอทุธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสดุ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการอทุธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๖๒ เมื่อคณะกรรมการวนิิจฉยัอทุธรณ์คําสัง่ตามมาตรา ๖๑ ผลเป็นประการใดแล้ว ให้เลขาธิการรายงานผลการ

ดําเนินการหรือคาํวินิจฉยัตอ่คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานเพ่ือทราบ 

  

หมวด ๙ 

บทกาํหนดโทษ 

                    

  

มาตรา ๖๓ ผู้ใดฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามคาํสัง่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน 

คณะอนกุรรมการของคณะกรรมการดงักลา่ว คณะกรรมการสอบสวน หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๕๒ 

มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินหนึง่หมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๖๔ ผู้ใดขดัขวางหรือไมอํ่านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรา ๕๕ 

วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินหนึง่หมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
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บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๖๕ ในวาระเร่ิมแรก มใิห้นําบทบญัญตัิมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บงัคบั 

จนกวา่จะได้มีการจดัเตรียมความพร้อมเพ่ือให้บริการสาธารณสขุตามบทบญัญตัิดงักลา่ว 

เมื่อได้มกีารจดัเตรียมความพร้อมเพ่ือให้บริการสาธารณสขุตามวรรคหนึง่แล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศกําหนดระยะเวลาการ

เร่ิมให้บริการสาธารณสขุในราชกิจจานเุบกษา ซึง่ต้องไมเ่กินหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

การจา่ยคา่ใช้จา่ยเพ่ือบริการสาธารณสขุตามมาตรา ๔๖ สาํหรับหนว่ยบริการท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวง

สาธารณสขุ ให้สาํนกังานจ่ายให้กระทรวงสาธารณสขุก่อนเป็นระยะเวลาสามปีนบัแตว่นัเร่ิมให้บริการสาธารณสขุตาม

วรรคสอง 

  

มาตรา ๖๖ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

และหากไมแ่ล้วเสร็จให้ขยายระยะเวลาได้ครัง้ละหนึง่ปี โดยให้สาํนกังานหรือสาํนกังานและสาํนกังานประกนัสงัคม 

แล้วแตก่รณี รายงานเหตผุลท่ีไมอ่าจดาํเนินการได้ตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และจดัให้มกีารเผยแพร่รายงานนัน้ตอ่

สาธารณชน 

  

มาตรา ๖๗ ให้กระทรวงสาธารณสขุดําเนินการให้มีการคดัเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

รวมทัง้สรรหาและคดัเลอืกเลขาธิการเพ่ือให้ได้คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตติามพระราชบญัญตัินีภ้ายใน

หนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัิฉบบันีใ้ช้บงัคบั 

ในระหวา่งท่ียงัไมม่ีคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 

ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงพาณิชย์ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงแรงงานและ

สวสัดิการสงัคม ปลดัทบวงมหาวทิยาลยั ผู้ อํานวยการสาํนกังบประมาณ และผู้ทรงคณุวฒุซิึง่คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้จํานวน

ห้าคนโดยในจํานวนนีใ้ห้เป็นผู้แทนผู้บริโภคจํานวนสีค่นเป็นกรรมการ 

ให้รัฐมนตรีแตง่ตัง้รองปลดักระทรวงคนหนึง่ในกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือทําหน้าท่ีเลขาธิการเป็นการชัว่คราวจนกวา่

เลขาธิการซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ตามพระราชบญัญตัินีเ้ข้ารับหน้าท่ี 

ให้ผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีเลขาธิการตามวรรคสามเป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตามวรรคสอง และให้รัฐมนตรี

แตง่ตัง้ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสขุ จํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
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มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงสาธารณสขุดําเนินการให้มีการคดัเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการตามมาตรา ๔๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

(๗) (๘) และ (๙) เพ่ือให้ได้คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานตามพระราชบญัญตัินีภ้ายในหนึง่ร้อยแปดสบิวนั

นบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

ในระหวา่งท่ียงัไมม่ีคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่ประกอบด้วยอธิบดกีรมการแพทย์ 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบนัพฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล ผู้ อํานวยการกองการ

ประกอบโรคศิลปะ เลขาธิการทนัตแพทยสภา เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการสภาการพยาบาล เลขาธิการสภาเภสชั

กรรม นายกสภาทนายความ และผู้ทรงคณุวฒุซิึง่คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้จํานวนเจ็ดคน โดยให้เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนท่ี

ดําเนินกิจกรรมทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคจํานวนสามคน และผู้ทรงคณุวฒุิด้านวชิาชีพการแพทย์และสาธารณสขุจํานวนสี่

คนเป็นกรรมการ 

ให้กรรมการตามวรรคสองประชมุและเลอืกกนัเองให้คนหนึง่เป็นประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการแตง่ตัง้

ผู้ช่วยเลขานกุารคนใดคนหนึง่ตามมาตรา ๖๗ เป็นเลขานกุารคนหนึง่ และแตง่ตัง้ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสขุ

จํานวนสองคนเป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร 

  

มาตรา ๖๙ ให้โอนกิจการ ทรัพย์สนิ สทิธิ หนี ้และความรับผิด รวมทัง้เงินงบประมาณของกระทรวงสาธารณสขุ ในสว่นท่ี

เก่ียวกบังานประกนัสขุภาพตามพระราชบญัญตัินี ้ตลอดจนเงินทนุหมนุเวยีนบตัรประกนัสขุภาพ ไปเป็นของสาํนกังานใน

วนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

  

มาตรา ๗๐ ข้าราชการหรือลกูจ้างของสว่นราชการใดสมคัรใจจะเปลีย่นไปเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้างของสาํนกังาน ให้แจ้ง

ความจํานงเป็นหนงัสอืตอ่ผู้บงัคบับญัชา และจะต้องผา่นการคดัเลอืกหรือการประเมินตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

ข้าราชการซึง่เปลีย่นไปเป็นเจ้าหน้าท่ีของสาํนกังานตามวรรคหนึง่ ให้ถือวา่ออกจากราชการเพราะเลกิหรือยบุตําแหนง่ตาม

กฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายวา่ด้วยกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแตก่รณี 

ลกูจ้างซึง่เปลีย่นไปเป็นลกูจ้างของสาํนกังานตามวรรคหนึง่ ให้ถือวา่ออกจากราชการเพราะทางราชการยบุเลกิตําแหนง่

หรือเลกิจ้างโดยไมม่ีความผิด และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยบําเหน็จลกูจ้าง 

เพ่ือประโยชน์ในการนบัเวลาทํางานสาํหรับคํานวณสทิธิประโยชน์ตามข้อบงัคบัของสาํนกังาน ข้าราชการหรือลกูจ้างสว่น

ราชการผู้ใดเปลีย่นไปเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้างของสาํนกังานตามมาตรานีป้ระสงค์จะให้นบัเวลาราชการหรือเวลาทํางาน
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ในขณะท่ีเป็นข้าราชการหรือลกูจ้างตอ่เน่ืองกบัเวลาทํางานของเจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้างของสาํนกังาน แล้วแตก่รณี ก็ให้มีสทิธิ

กระทําได้โดยแสดงความจํานงวา่ไมข่อรับบําเหน็จหรือบํานาญ 

การไมข่อรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสี ่จะต้องกระทําภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีโอน สาํหรับกรณีของข้าราชการ

ให้ดําเนินการตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายวา่ด้วยกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

แล้วแตก่รณี สาํหรับกรณีของลกูจ้างให้กระทําเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือเป็นหลกัฐานยื่นตอ่ผู้วา่จ้างเพ่ือสง่ตอ่ไปให้

กระทรวงการคลงัทราบ 

   

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

พนัตํารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย

ได้บญัญตัิให้ชนชาวไทยยอ่มมีสทิธิเสมอกนัในการรับบริการสาธารณสขุท่ีได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสทิธิได้รับการ

รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสขุของรัฐโดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ และการให้บริการ

สาธารณสขุของรัฐต้องเป็นไปอยา่งทัว่ถึงและมีประสทิธิภาพ โดยจะต้องสง่เสริมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและเอกชน

มีสว่นร่วมเทา่ท่ีจะกระทําได้ และมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ได้บญัญตัิให้รัฐต้องจดัและสง่เสริม

การสาธารณสขุให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพอยา่งทัว่ถงึ ด้วยเหตนีุ ้จึงต้องจดัระบบการ

ให้บริการสาธารณสขุท่ีจําเป็นตอ่สขุภาพและการดาํรงชีวิตให้มกีารรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน โดยมีองค์กรกํากบัดแูลซึง่

จะดําเนินการโดยการมีสว่นร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชนเพ่ือจดัการให้มีระบบการรักษาพยาบาลท่ีมี

ประสทิธิภาพทัง้ประเทศ และให้ประชาชนชาวไทยมีสทิธิได้รับการบริการสาธารณสขุท่ีมมีาตรฐานด้วยกนัทกุคน 

นอกจากนีเ้น่ืองจากในปัจจบุนัระบบการให้ความชว่ยเหลอืในด้านการรักษาพยาบาลได้มอียูห่ลายระบบ ทําให้มีการเบิก

จ่ายเงินซํา้ซ้อนกนั จึงสมควรนําระบบการชว่ยเหลอืดงักลา่วมาจดัการรวมกนัเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมในด้าน

สาธารณสขุมใิห้เกิดการซํา้ซ้อนกนัดงักลา่ว และจดัระบบใหมใ่ห้มปีระสทิธิภาพยิ่งขึน้ จงึจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี ้
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