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ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง  กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 
 

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)  แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง
กับการจัดหาพัสดุ  ดังนี้ 

(๑) กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ  เช่น  ระเบียบพัสดุมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  (เช่น  กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา) 

(๒) แผนการจัดหาพัสดุ 
(๓) รายงานการขอซ้ือขอจ้าง  เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา  ตามมาตรา  ๙  (๘)  

และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ 
(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ตามมาตรา  ๙  (๘) 
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุ

ตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 
(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจดัหาพัสดุของหน่วยงาน 
(๘) รายงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เช่น  รายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน  รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับ 

ที่เก่ียวข้อง 
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(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

(๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเก่ียวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน  ที่จัดทําโดยหน่วยงาน

หรือหน่วยงานภายนอก 
(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการ 
(๖) รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน  รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เก่ียวข้อง 
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทําโดยผู้ควบคุม 

หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารงาน 

ของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
(๓) แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน  รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินงาน 

ตามแผนงานและโครงการที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี 
(๔) ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้

เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
(๕) คู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สําหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน  เช่น  

รายงานประจําปีของหน่วยงาน  รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งรายงานหรือผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงาน  ดังนี้ 

(๑) แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ 
(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ  จําแนกตามแผนงาน

และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 
(๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

ในภาพรวมของหน่วยงาน  รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิและความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ  ที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
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(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร  เอกสารหรือประกาศที่เก่ียวข้อง  

รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 
(๒) รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน  และผลการประเมิน

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ 
(๔) หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
(๖) รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ

รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เ ก่ียวข้องกับการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีของหน่วยงาน 
(๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้

แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน 
(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 

ของหน่วยงาน   
(๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานท่ีจัดทําโดยผู้ควบคุม 

หรือผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

ข้อ ๗ การดําเนินการตามข้อ  ๑ - ข้อ  ๖  ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดรรชนีสําหรับการสืบค้น  
ทั้งในรูปแบบหนังสือ  เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  ณ  สถานที่ 
ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ
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วิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑  
และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 



หน้า   ๔ 
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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์์  และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ  ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร 
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง  เพื่อให้บรรลเุป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิต์ามภารกิจของกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) กําหนดนโยบาย  เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง  เพื่อให้สอดคล้องตาม
แนวทางพระราชดําริ  นโยบายรัฐบาล  สภาพปัญหาของพื้นที่  สถานการณ์ของประเทศ  และขับเคลื่อนนโยบาย
ตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพระหว่าง
องค์กรที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการสาธารณสุขในภาวะปกติ  ฉุกเฉิน  วิกฤติ   
การคุ้มครองผู้บริโภค  และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน 

(๓) จัดสรรและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อให้เกิดการประหยัด  
คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 

(๔) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการ   
ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ 
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(๕) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
(๖) พัฒนาระบบการเงินการคลัง  และระบบบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
(๗) พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สารนิเทศและการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์  เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(๘) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(๙) ดําเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๑๐) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและพัฒนากฎหมายที่เก่ียวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 

ให้ทันสมัยและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
(๑๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและด้านการพยาบาลแก่องค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้   
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง   
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองกฎหมาย 
 (๓) กองการต่างประเทศ 
 (๔) กองการพยาบาล 
 (๕) กองตรวจราชการ 
 (๖) กองบริหารการคลัง 
 (๗) กองบริหารการสาธารณสุข 
 (๘) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๑๐) กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
 (๑๑) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 (๑๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๑๓) สถาบันพระบรมราชชนก 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 (๑) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 (๒) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
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ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต  เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
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(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ  งานบริหารทั่วไป  งานห้องสมุด  และ 

งานเลขานุการผู้บริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง  รวมทั้งงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานพิธีการต่าง ๆ  
ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง  และ 
การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กระทรวง   

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวง   
(๕) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง   
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  งานคดีอื่น ๆ  การพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง  และการให้ความเห็น
ทางกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในกระทรวง

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ดําเนินการป้องกัน  แก้ไข  และระงับข้อพิพาททางการแพทย์และการสาธารณสุข  

รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือเยียวยาผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข 
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(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงและเป็น
ศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  

รวมทั้งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพระหว่างประเทศและสุขภาพโลก 
(๒) ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ไดรั้บมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองการพยาบาล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล  และระบบบริการพยาบาล 
(๒) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาล 

ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการพยาบาล  รวมทั้งกําหนดกลไก

และรูปแบบการปฏิบัติงานท้ังด้านการบริหาร  บริการ  และวิชาการ  ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ   
ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล   
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองตรวจราชการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 
(๒) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  เพื่อให้

เป็นไปตามแผนงานโครงการและสอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ  และขั้นตอนที่กําหนด 
(๓) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร  โดยให้มีการจัดสรร  การเกลี่ยและประสานระหว่าง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์  ในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 
(๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๒ กองบริหารการคลัง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
(๒) ดําเนินการด้านบริหารการเงินการคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  แก้ไขปัญหา  และเสนอความเห็นด้านการเงิน  การคลัง   

การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุต่อผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองบริหารการสาธารณสุข  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ  

ระบบบริการเฉพาะ  และระบบสนับสนุนบริการ 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ระบบบริการเฉพาะ  และระบบ

สนับสนุนบริการ  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
(๓) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
(๔) ส่งเสริม  พัฒนารูปแบบ  และกลไกเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัยและ

เหมาะสมกับสถานการณ์   
(๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพกับหน่วยงาน 

ที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน  ท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  และ
ภาคเอกชน   

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวินัย  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  การอุทธรณ์  

การร้องทุกข์ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่เก่ียวข้องกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๕ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําข้อมูลและสถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ  รวมทั้งวิจัย

และพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการกําหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(๒) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับประเทศและมิติระหว่าง

ประเทศ  รวมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) กําหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์  

รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๔) วิเคราะห์  จัดทําคําของบประมาณและจัดสรรงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง 
(๕) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประสานการดําเนินการ 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๖) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) สนับสนุนการดําเนินงานเขตสุขภาพ  ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ 
(๘) ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับแผนงาน  โครงการริเร่ิมและโครงการพิเศษของ

สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงิน 

การคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ  ที่มีประสิทธิภาพ  เพียงพอ  ย่ังยืน  และเป็นธรรม   
(๒) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่จําเป็นและคุ้มค่า   

ให้ครอบคลุมคนไทยและบุคคลต่าง ๆ  ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
(๓) พัฒนากลไกการขับเคลื่อน  กํากับ  ติดตาม  และการดําเนินการตามนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงินการคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ 
(๔) บริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าว  แรงงานต่างด้าว  บุคคลที่มีปัญหาสถานะ

และสิทธิ  และสิทธิตามหลักประกันสุขภาพอื่น ๆ 
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ   
(๖) พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ 
(๗) พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจในระบบประกันสุขภาพของประเทศ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๗ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ 
(๒) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในทุกระดับ  ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานท้ังส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

(๓) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  รับผิดชอบในการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  และจัดให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข  รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
ในระดับต่าง ๆ 

(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินและ 
สาธารณภัย  ทั้งระยะก่อนเกิดภัย  ระหว่างเกิดภัย  และหลังเกิดภัย   

(๕) พัฒนาและบริหารจัดการระบบสื่อสารสั่งการ  และเป็นศูนย์ประสานการเชื่อมโยงของ
หน่วยงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่ เ ก่ียวข้อง   
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 

(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  องค์ความรู้  และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ  
บริการ  และวิชาการ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บท  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา  หรือ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

(๓) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) พัฒนาระบบคลังข้อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง   
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๙ สถาบันพระบรมราชชนก  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการพัฒนา

กําลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
(๒) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายและ

ความต้องการด้านกําลังคนของกระทรวง 
(๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) พัฒนาระบบข้อมูลและงานวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนากําลังคน 
(๕) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ 
(๖) กํากับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ให้เป็นหน่วยบริการสุขภาพ

แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด   
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   

ในเขตพื้นที่จังหวัด  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่จังหวัด 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ   
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   

ในเขตพื้นที่อําเภอ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่อําเภอ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



   หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านการให้
คําแนะนําด้านสุขภาพและวินิจฉัยโรคเบื้องต้น  โดยบูรณาการระบบประวัติสุขภาพผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์
เชื่อมต่อกันทั้งประเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาและเป็นข้อมูลสําคัญประกอบการรักษากรณีฉุกเฉิน 
นอกจากนี้ข้อมูลสุขภาพด้านบุคคลยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศต่อไป  
ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการควบคุม  กํากับเพื่อให้การได้มา  การบริหารจัดการ  การใช้และ 
การคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลมีความสะดวก  ปลอดภัย  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
เจ้าของข้อมูล  หน่วยบริการและระบบสุขภาพของประเทศไทย  จึงเป็นการสมควรมีระเบียบ  เร่ืองการคุ้มครอง
และจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสม  
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ .ศ.  ๒๕๔๔  และกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  (๑๒๐  วัน)  นับจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในกรณีที่การดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ระเบียบนี้ 
ไม่ได้ กําหนดไว้ให้ปฏิ บัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือคําสั่ งที่ ออกตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล”  หมายความว่า  ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ  ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร  

แฟ้ม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด  ภาพถ่าย  ฟิล์ม  การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก
โดยเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่ บันทึกไว้ปรากฏข้ึนในเร่ืองที่ เก่ียวกับ 
สุขภาพของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้และให้รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ประกาศกําหนด 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่เป็นเอกสารหรือ
ข้อความในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 



   หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

“ระเบียนสุขภาพ”  หมายความว่า  ทะเบียนหรือรายการ  ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 
ที่กระทรวงสาธารณสุข  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  นํามาเก็บ  จัดการ  ใช้และเปิดเผยเพื่อประโยชน์
ของเจ้าของข้อมูลตามระเบียบนี้ 

“เจ้าของข้อมูล”  หมายความว่า  บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลด้านสุขภาพ 
“ผู้ควบคุมข้อมูล”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  หน่วยงาน  โรงพยาบาล  โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตําบล  สถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และหน่วยงานของรัฐอื่นที่ประสงค์เข้าร่วมใช้ข้อมูล
ด้านสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้จัดทํา  เก็บรวบรวม  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคล 

“ผู้บริหารจัดการข้อมูล”  หมายความว่า  กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงบุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข 

“ผู้รับข้อมูล”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลจาก 
ผู้ควบคุมข้อมูลและนําข้อมูลนั้นไปใชเ้พื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

ลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อ ๕   การจัดทําระเบียนสุขภาพ   การจัดการ  เก็บรวบรวม  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล   

ด้านสุขภาพของบุคคลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลหรือเพื่อดําเนินงานตามหน้าที่และ
อํานาจของผู้ควบคุมข้อมูล  หรือหน้าที่และอํานาจของกระทรวงสาธารณสุขตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 

 
 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการคุ้มครองและจัดการข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคล”  ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

ประจํากระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจําสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  ผู้แทนกรมสุขภาพจิต  ผู้แทนกรมการแพทย์  ผู้แทนกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้แทนโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจากกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  สํานักงานคณะกรรมการ



   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

คุ้มครองผู้บริโภค  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงานละ  ๑  คน  เป็นกรรมการ 

(๔) นักวิชาการที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจํานวน  ๒  คนเป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ 
(๖) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ 
(๗) ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ 
(๘) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้เลขานุการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจํานวนไม่เกิน  ๒  คน

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดข้อมูลที่จะต้องนําไปไว้ในระเบียนสุขภาพ 
(๒) กําหนดนโยบายการดําเนินการและการพัฒนาข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลและระเบียนสุขภาพ 
(๓) กําหนดข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลตามข้อ  ๑๑  (๕) 
(๔) ออกประกาศ  ข้อกําหนด  หลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

ของบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเจ้าของข้อมูลตามข้อ  ๒๙ 
(๕) ออกประกาศ  ข้อกําหนด  หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติตามข้อ  ๓๐  และข้อ  ๓๑ 
(๖) ออกประกาศ  ข้อกําหนด  หลักเกณฑ์เก่ียวกับทะเบียนผู้ควบคุมข้อมูลและผู้รับข้อมูล 

ตามข้อ  ๓๓ 
(๗) ดําเนินการต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียนสุขภาพตามข้อ  ๒๗ 
(๘) ติดตาม  กํากับการดําเนินการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 
(๙) เสนอแนะหรือให้คําปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือปลัดกระทรวง

สาธารณสุขในการดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข 
(๑๐) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือที่ป รึกษาเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ห รือตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๑) พิจารณาทบทวนระเบียบนี้ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์  และเสนอแก้ไขระเบียบ 

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ 
ขอ้ ๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงในการลงคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๙ การประชุมคณะอนุกรรมการให้นําข้อ  ๘  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๐ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ  เพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายและ 
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
การคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 

 
 

ข้อ ๑๑ ข้อมูลดังต่อไปนี้ถือเป็นข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 
(๑) ประวัติสุขภาพเฉพาะของบุคคล  เช่น  ส่วนสูง  น้ําหนัก  หมู่เลือด  รูปร่าง  ลักษณะทั่วไป

ของร่างกายเป็นต้น 
(๒) ประวัติการรักษาพยาบาล  เช่น  เวชระเบียน  บันทึกการพยาบาล  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

ฟิล์มเอ็กซ์เรย์  เป็นต้น 
(๓) เอกสารและวัตถุต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับ  (๑)  และ  (๒) 
(๔) ภาพถ่ายการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อื่น

ในการรักษาพยาบาล  รวมถึงการกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้ปรากฏภาพ  เสียงของบุคคลดังกล่าว 
(๕) ข้อมูลที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๑๒ ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล

ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุม 
เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลและด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๓ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล  จะเปิดเผยได้ต่อเม่ือได้รับ

ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนตามข้อ  ๑๔  (๒) - (๕)  และตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น  และการเปิดเผยจะทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลและผู้ครอบครอง
ข้อมูลไม่ได้ 

ข้อ ๑๔ บุคคลดังต่อไปนี้  มีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 
(๑) ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 
(๒) ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 
(๓) ผู้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 
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(๔) ผู้มีอํานาจกระทําการแทนเจ้าของข้อมูล  คือ  ผู้แทนโดยชอบธรรม  กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นเด็ก
หรือผู้เยาว์  ผู้อนุบาล  กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความสามารถหรือผู้พิทักษ์  กรณีเจ้าของข้อมูลเป็น 
คนเสมือนไร้ความสามารถ  ทั้งนี้  ถ้าผู้เยาว์อายุ  ๑๕  ปีบริบูรณ์แล้วต้องได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์นั้นก่อน 

(๕) ทายาท  ในกรณีผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเสียชีวิต 
ทายาทตาม  (๕)  หมายถึง  สามีหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย  บุตรหรือผู้สืบสันดาน 

ตามความเป็นจริง  บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย  บิดาหรือมารดาตามความเป็นจริง 
ข้อ ๑๕ บุคคลดังต่อไปนี้มีอํานาจขอให้ผู้ควบคุมข้อมูล  เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล

โดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอํานาจกระทําการคือ  ศาล  พนักงานสอบสวน
เจ้าหน้าที่ตํารวจ  คณะกรรมาธิการ  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมาย 
ให้อํานาจในการเรียกเอกสารข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลได้  ทั้งนี้  ต้องอยู่ภายใต้หลักการไม่เป็นการนําข้อมูล
ไปใช้ในทางให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลหรือทายาท 

ข้อ ๑๖ ผู้ขอข้อมูลจะต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ย่ืนคําขอเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ขอ 
(๒) ระบุวัตถุประสงค์ของการขอข้อมูลว่าจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
(๓) แนบเอกสารประกอบการขอข้อมูลตามที่กําหนดไว้ 
(๔) รับทราบเง่ือนไขที่ผู้ควบคุมขอ้มูลกําหนด 
ข้อ ๑๗ เอกสารประกอบคําขอตามข้อ  ๑๖  (๓)  มีดังนี้ 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอ 
(๒) กรณีเป็นผู้รับมอบอํานาจ  ต้องมีสําเนาบัตรประจําตัวผู้มอบอํานาจ  ผู้รับมอบอํานาจและ

หนังสือมอบอํานาจ  (ติดอากรแสตมป์)  ด้วย 
(๓) กรณีเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม  ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมที่ลงลายมือชื่อ 

เจ้าของข้อมูลมาแสดงด้วย  (ถ้าเป็นสําเนาควรขอดูตัวจริง) 
(๔) กรณีทายาท  ต้องมีใบมรณะบัตรและเอกสารแสดงการเป็นทายาท  เช่น  ใบทะเบียนสมรส  

สําเนาทะเบียนบ้าน  สูติบัตร  คําสั่งศาล  เป็นต้น 
(๕) กรณีเป็นทารก  เด็ก  ผู้เยาว์  หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือเป็นผู้พิการ 

ไม่สามารถรับรู้การกระทําหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  ผู้แทนโดยชอบธรรม
คือบิดาหรือมารดาตามความเป็นจริง  ผู้ปกครองที่ศาลตั้ง  ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต้องแสดงคําสั่งศาลหรือ
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้ปกครอง  ผู้อนุบาล  ผู้พิทักษ์  หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

(๖) เอกสารอื่น ๆ  ตามที่ผู้ควบคุมข้อมูลกําหนด 
ข้อ ๑๘ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอให้ตรวจคําขอและเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จึงเสนอคําขอพร้อมความเห็นไปให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรืออาจนําเสนอ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของผู้ควบคุมข้อมูลก่อนก็ได้ 
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ผู้ มีอํานาจกระทําการแทนผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจอนุมัติ 
การเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 

ข้อ ๑๙ ในกรณีผู้ขอให้เปิดเผยข้อมูล  ขอสําเนาข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลให้กําหนดเง่ือนไข  
ดังนี้ 

(๑) ผู้ขอต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้น 
(๒) ผู้ขอต้องไม่นําข้อมูลไปเผยแพร่  จําหน่าย  จ่าย  แจก  หรือกระทําโดยประการใด ๆ   

ในลักษณะเช่นว่านั้น 
(๓) ผู้ขอต้องไม่นําข้อมูลไปใช้ในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลหรือ 

ผู้ควบคุมข้อมูล  หากมีความเสียหายเกิดขึ้น  ผู้ขอต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น 
เม่ือผู้ขอข้อมูลลงนามรับทราบเง่ือนไขดังกล่าวแล้วจึงมอบสําเนาข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ขอต่อไป  

ในกรณีผู้ขอรับทราบเง่ือนไขแล้วไม่ยอมลงนามให้บันทึกไว้และเจ้าหน้าที่ลงนามกํากับพร้อมพยานและ
มอบสําเนาข้อมูลให้ผู้ขอ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีผู้ขอข้อมูลไม่ใช่เจ้าของข้อมูล  และเจ้าหน้าที่เห็นว่า  ควรมีการขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลก่อน  ให้ผู้ขอดําเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน 

ข้อ ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูล  อาจขอให้เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมล่วงหน้าในการเปิดเผยข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคล  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ต่อบุคลากรทางการแพทย์ของผู้ควบคุมข้อมูลในการปฏิบัติงานในหน้าที่  หรือเพื่อประโยชน์
ของเจ้าของข้อมูล 

(๒) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อ  หรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคลใด 

(๓) เป็นการจําเป็นเพื่อการป้องกัน  หรือระงับอันตรายต่อชีวิต  หรือสุขภาพของบุคคล 
(๔) มีเหตจุําเป็นอื่น ๆ  เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล  (ถ้ามี) 
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องอธิบายให้เจ้าของข้อมูลทราบและเข้าใจด้วย 
ในกรณีเป็นการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยเพื่อการพัฒนางานด้านสุขภาพของผู้ควบคุมข้อมูล 

ถือเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่และอํานาจของผู้ควบคุมข้อมูลให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง 
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

ข้อ ๒๒ เม่ือได้ดําเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้เก็บเอกสารต่าง ๆ  ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
หมวด  ๓ 

การแก้ไขข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 
 

 

ข้อ ๒๓ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอให้แก้ไขข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง  โดยย่ืนคําขอ 
ต่อผู้ควบคุมข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเม่ือเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้องให้เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและทําการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวแล้วแจ้งเจ้าของข้อมูลทราบต่อไป 
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ข้อ ๒๔ เจ้าหน้าที่ผู้เขียนข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลอาจแก้ไขข้อมูลได้  โดยอยู่ในเง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑) ต้องแก้ไขตามความเป็นจริง 
(๒) ไม่ควรแก้ไข  โดยลบหรือขีดฆ่าโดยไม่จําเป็น  ถ้าต้องการแก้ไขโดยขีดฆ่าต้องเซ็นชื่อกํากับทุกคร้ัง 
(๓) การเพิ่มเติมแก้ไขทุกคร้ังให้เขียนเหตุผลไว้ด้วย  โดยอาจมีบันทึกติดไว้กับเวชระเบียน  หรือ

ทํารายการไว้ท้ายเวชระเบียนหน้านั้น ๆ 
(๔) เม่ือมีการแก้ไขให้มีหัวหน้าหน่วยและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ลงชื่อเป็นพยานด้วย 
(๕) ไม่ควรแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียนหรือฟ้องร้องคดีแล้ว   

หมวด  ๔ 
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๒๕ ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้บริหารจัดการข้อมูลที่ ดํ าเนินการเก็บ  รวมรวม  ใช้และ 
เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการกําหนดมาตรการเก่ียวกับ 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้อย่างน้อยต้องครอบคลุม
หัวข้อ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน  โดยต้องมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
 (ก) การระบุตัวตน  (Identification) 
 (ข) การยืนยันตัวตน  (Authentication) 
 (ค) อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง  (Authorization) 
 (ง) ความรับผิดชอบต่อผลการกระทํา  (Accountability) 
ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดทําหรือแปลงได้ดําเนินการ 

โดยผู้มีสิทธิเข้าถึงเท่านั้น  ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงดังกล่าวให้หมายความรวมถึงผู้รับผิดชอบดําเนินงานจัดทํา
หรือแปลงเอกสารหรือข้อความและผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 

(๒) จัดให้มีระบบการใช้งานและระบบสํารองซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดทําแผนเตรียม
ความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ 
อย่างต่อเนื่อง 

(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบที่ใช้อย่างสมํ่าเสมอ 
ข้อ ๒๖ ในการส่งต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ควบคุมข้อมูล  และผู้บริหารข้อมูลต้องจัดให้

มีการบริหารจัดการเข้าถึงของผู้ใช้งาน  (user  access  management)  เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบ
การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วและต้องมีการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน  เพื่อให้เกิดความตระหนักในผลกระทบที่อาจ 
เกิดจากการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล  รวมถึงการกําหนดให้มีมาตรการ 
เชิงป้องกันตามความเหมาะสม 
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(๒) การลงทะเบียนผู้ให้งาน  (user  registration)  โดยต้องกําหนดให้มีขั้นตอนทางปฏิบัติ
สําหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานเม่ือมีการอนุญาตให้เข้าถึงระบบแล้วและการตัดออกจากทะเบียนของ
ผู้ใช้งานเม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว 

(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน  (user  management)  โดยต้องจัดให้มีการควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบแต่ละชนิดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  รวมถึงสิทธิจําเพาะสิทธิพิเศษ
และสิทธิอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึง 

(๔) การบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้งาน  (user  password  management)  โดยต้อง
จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม 

(๕) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน  (review  of  user  access  right)  โดยต้องจัดให้ 
มีกระบวนการทบทวนการเข้าถึงสิทธิของผู้ใช้งานระบบการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

(๖) การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานท่ีอุปกรณ์โดยต้องกําหนดข้อปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล 

(๗) การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์โดยต้องควบคุม 
ไม่ให้สินทรัพย์  เช่น  เอกสารสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึง
โดยผู้ไม่มีสิทธิ 

(๘) การควบคุมเครือข่าย  (network  access  control) 
(๙) การควบคุมการเข้าถงึระบบปฏิบัติการ  (operating  system  access  control) 
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข  

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้ง
มาตรการตามเอกสารหมายเลข  ๑  แนบท้ายระเบียบนี้ 

หมวด  ๕ 
ระเบียนสุขภาพ 

 
 

ข้อ ๒๗ ระเบียนสุขภาพจัดทําขึ้นเพื่อ 
(๑) รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลของประชาชน 
(๒) คุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 
(๓) นําข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของเจ้าของข้อมูลนั้น 
(๔) นําไปศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ 
(๕) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถนําข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ของ

เจ้าของข้อมูล  และหน่วยงานนั้น 
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(๖) การอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๒๘ ระเบียนสุขภาพ  ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล  ทั้งนี้  ให้เป็นไป 

ตามเอกสารหมายเลข  ๒  แนบท้ายของระเบียบนี้ 
ข้อ ๒๙ ผู้บริหารจัดการข้อมูลเป็นผู้ดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลเพื ่อประโยชน์ของ

เจ้าของข้อมูลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๓๐ ผู้บริหารจัดการข้อมูลต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลท่ีเหมาะสม  

มีระบบการรักษาความปลอดภัยของการเก็บ  การรวบรวม  การใช้และการเปิดเผยข้อมูลตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๓๑ ผู้ควบคุมข้อมูลต้องเป็นผู้ดําเนินการส่งมอบข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลให้ผู้บริหาร
จัดการข้อมูลเพื่อจัดทําระเบียนสุขภาพรวมท้ังขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามแบบท่ีกําหนด 
ท้ายระเบียบนี้หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๓๒ ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอและ 

ส่งมอบให้ผู้บริหารจัดการข้อมูลภายในเวลาที่กําหนด 
ข้อ ๓๓ ผู้บริหารจัดการข้อมูลต้องจัดให้มีทะเบียนผู้ควบคุมข้อมูลและผู้รับข้อมูลการจัดการ

ข้อมูลตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการใช้งานข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๓๔ เม่ือผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลและใช้ประโยชน์แล้ว  ต้องส่งข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล

ที่เป็นปัจจุบันของเจ้าของข้อมูลไปให้ผู้บริหารจัดการข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวม  และใช้ประโยชน์ตามท่ีระเบียบนี้
กําหนดไว้ต่อไป 

ข้อ ๓๕ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  256๑ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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เอกสารหมายเลข 1 



 

 
คําชี้แจง 

 

หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสขุภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

วัตถุประสงค ์  
1. เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงบริการด้านการให้คําแนะนําด้านสุขภาพ 

วินิจฉัยโรคเบ้ืองต้น ดูแลในกรณีฉุกเฉิน และดูแลในกรณีพิเศษ (ส่งต่อ)  
2. เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์

ของตนได้ 
3. เพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการรักษาพยาบาลสามารถนําข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ

การบริการสุขภาพไปใช้สําหรับการเข้ารับการรักษาของผู้รับบริการ และเป็นข้อมูลสําคัญประกอบการรักษาในกรณี
ฉุกเฉิน หรือในกรณีพิเศษอ่ืนๆ 
 
กรณีตัวอย่าง 
 กรณีที่ 1 : นาย ก. ทําหนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
บริการสุขภาพ กับโรงพยาบาลยินยอมเปิดเผย จังหวัดนนทบุรี จากการไปพบแพทย์เพ่ือรักษาอาการต่อมนํ้าเหลือง
บริเวณคออักเสบ แพทย์ที่โรงพยาบาลยินยอมเปิดเผยให้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนนิซิลลิน ปรากฏว่านาย ก. เกิดภาวะ
แพ้ยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน ทําให้ต้องเปลี่ยนกลุ่มยาในการรักษา ต่อมา นาย ก. ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะรู้สึกตัว แพทย์มีความเห็นต้องให้ยาฆ่าเช้ือแก้อักเสบในเบ้ืองต้น แต่เมื่อตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ป่วยจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) พบว่าผู้ป่วยแพ้ยาใน
กลุ่มเพนนิซิลลินแพทย์จึงต้องปรับใช้ยาในกลุ่มอ่ืนแทน เป็นต้น 
 กรณีที่ 2 : นาง ข. ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง เข้ารับการรักษา
กับโรงพยาบาลยินยอมเปิดเผย จังหวัดนนทบุรี นาง ข. เดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดอ่างทอง ระหว่างน้ันมีอาการ
แน่นหน้าอก หายใจหอบ ญาติพาส่งโรงพยาบาลได้ประโยชน์ จังหวัดอ่างทอง ผู้ป่วยอยู่ในห้องฉุกเฉินแต่ยังมีสติ รู้ตัว 
ซักประวัติจากญาติและผู้ป่วยพบว่ามีประวัติการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้
ประโยชน์ จังหวัดอ่างทองจึงให้ญาติผู้ ป่วยเซ็นช่ือในหนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการบริการสุขภาพ เจ้าหน้าที่สามารถเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลดูประวัติการรักษาจาก
โรงพยาบาลยินยอมเปิดเผย จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) พบว่า
ผู้ป่วยมีความเสี่ยงเน่ืองจากเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง จึงนําข้อมูลเหล่าน้ันมา
ประกอบการรักษาและประเมินความเสี่ยงในภาวะโรค เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  1) คําจํากัดความ 

•  การดูแลเบื้องต้น เป็นการดูแลขั้นพ้ืนฐานของการดูแลอ่ืนๆ และมักจะจัดขึ้นที่ศูนย์การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
•  การดูแลฉุกเฉิน เป็นการดูแลการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน หรือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง 
•  การดูแลพิเศษ เป็นการดูแลที่จัดทําขึ้นในโรงพยาบาล และเป็นการดูแลรักษาในกรณีที่เกิดความเจ็บป่วยร้ายแรง หรือมีอาการหนัก  

   ที่มักส่งต่อมาจากศูนย์การดูแลเบื้องต้น 
2) เมื่อมีการเปล่ียนสถานพยาบาลให้มีการแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ือการรักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์ 



 

 
หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสขุภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส ์

สถานที…่……………………………………………… 
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ............ 

เวลา......................น. 
 

1. ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ...................................................................อายุ....................ปี 
  เลขประจําตัวประชาชน ---- 
  ใบสําคญัประจําตัวคนต่างด้าวเลขที ่………………………………………………………………………………………. 
  อ่ืนๆ เช่น หนังสือเดินทางเลขที่................................................................................................................ 
 วันออกบัตร ........./.........../............. วันบัตรหมดอายุ ........./.........../............. 
 ออกให้โดย......................................................................... 
 ในฐานะ  ผู้ป่วย 
   ผู้มีอํานาจกระทําแทนผู้ป่วยเกี่ยวข้องเป็น.............................ของผู้ป่วย 
  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง/อ่ืน ๆ............................................................  
  ช่ือ........................................................ สกุล.................................................................. 
2. ข้าพเจ้า ได้รับการอธิบายจากสถานพยาบาลที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพส่วน

บุคคล (Personal Health Record : PHRs) (โรงพยาบาล...........................................) ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ใน
การให้คํายินยอมเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล โดยสามารถนําข้อมูลระดับบุคคลไปใช้ประโยชน์
ในการบริการดูแลสุขภาพ อาทิการจัดเก็บข้อมูลการตรวจรักษา/การผ่าตัด/การใช้ยา/ตรวจรักษาทางรังสีและ
กระทําหัตถการ  ทั้งน้ี รวมถึงความเสี่ยงผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนไว้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์             
เพ่ือประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของข้าพเจ้าแล้ว 

3.  ข้าพเจ้า  ยินยอมเข้าสู่โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (PHRs) 
   ยินยอมให้สถานพยาบาลเปิดเผยข้อมูล/ส่งข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สําเนาข้อมูล)    

เพ่ือการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข (บุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการรักษาพยาบาล) และ
สถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาได้ 

  ไม่ยินยอม* ให้สถานพยาบาลเปิดเผยข้อมูล/ส่งข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สําเนาข้อมูล) 
เพ่ือการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข (บุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการรักษาพยาบาล) และ 
สถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาได้  

4. หากสถานพยาบาลนําข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดอันไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
รักษาพยาบาล ต้องได้รับคํายินยอมจากข้าพเจ้าเว้นแต่การเปิดเผยตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือมีคําสั่งศาลให้เปิดเผย 

5. ข้าพเจ้า สามารถยกเลิกความยินยอมได้ แต่ไม่มีผลลบล้างความยินยอมและผลแห่งความยินยอม ซึ่งได้
กระทําไปแล้วก่อนหน้าน้ัน โดยการยกเลิกความยินยอมต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 
ลงช่ือ.....................................................ผู้ป่วย/ผู้มีอํานาจกระทําแทน 

(...................................................) 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้แทนสถานพยาบาล 
(...................................................) 

 
ลงช่ือ.....................................................พยาน  ลงช่ือ.....................................................พยาน 
       (..................................................)           (....................................................)  
 

หมายเหตุ : ผู้มีอํานาจกระทําแทนผู้ป่วยได้แก่ 
1. ผู้ป่วยกรณีบรรลุนิติภาวะ และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 
2. สามีหรือภรรยาตามกฎหมาย และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีสติสัมปชัญญะ (ไม่รู้สึกตัว) 
3. ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้ป่วยยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
4. ผู้อนุบาล กรณีผู้ป่วยเป็นคนวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ 
5. ผู้พิทักษ์ กรณีผู้ป่วยเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ไม่ยินยอม* ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาล แต่ในกรณีที่ต้องใช้ข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล (ส่งต่อ) เพ่ือการรักษา หรือกรณีฉุกเฉินหรือ
กรณีพิเศษ สถานพยาบาลต้องให้ผู้ป่วย/ผู้ให้คํายินยอมอนุญาตก่อน มีการส่งข้อมูลตามระบบปกติ 

(ร่าง) 
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มาตรฐานขอ้มูลระบบประวัติสขุภาพผู้ป่วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

รูปแบบมาตรฐาน 3 กลุ่ม ตามลักษณะข้อมลู 

1.  ข้อมลูการตรวจสุขภาพ  

2.  ข้อมลูการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  

3.  ข้อมลูการรักษาพยาบาล 

1. ข้อมูลการตรวจสุขภาพ 

Part 1. การตรวจร่างกาย 

1. ช่ือ-นามสกลุ.................................................................   2. อายุ..................................................................... 
3. เพศ............................................................................... 4. วันที่ตรวจ............................................................ 

5. โรคประจําตัว.............................................................................. 

6. นํ้าหนัก.........................................................................     7. ส่วนสูง.............................................................. 
8. ดัชนีมวลกาย................................................................ 
    การแปลผล .................................................................ข้อแนะนํา....................................................................... 

9. รอบเอว................................................................... 
การแปลผล ..................................................................ข้อแนะนํา...................................................................... 

10. ความดันโลหิต..............................มม.ปรอท            ค่าปกติ....................มม.ปรอท    
11. ชีพจร........................................................... 
     การแปลผล .................................................................ข้อแนะนํา...................................................................... 

12. ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ 
     ........................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................... 
     ข้อแนะนํา.................................................................................. ....................................................................... 
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Part 2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 ผลการตรวจเลอืด ปัสสาวะ อุจจาระ ฯลฯ  

 การแปลผล และ คําแนะนํา 

Part 3. สรุปผล 

1. สรุปผลการตรวจสุขภาพ           ปกติ        ผิดปกติเล็กน้อย       ผิดปกติควรพบแพทย์ 
     คําแนะนํา………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ภาวะสุขภาพที่ต้องติดตาม…………………………………………………………………………………………………………………  

 แพทย์ผู้ตรวจ…………………………………………… 

2.  ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  เริ่มให้บริการ 2 กลุม่ เป้าหมายหลัก 

 การฝากครรภ์  

 การให้วัคซีนและติดตามพัฒนาการเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี 

 ข้อมูลตรวจครัง้แรก (ดําเนินการคร้ังเดียว) 

 LMP (กําหนดคลอด) 

 นํ้าหนักคร้ังแรก  

 ประวัติการได้รับวัคซีนบาดทะยัก 

 GPAL 

 ระดับความเสี่ยงของหญิงต้ังครรภ์ 

 BMI  

 ประวัติพ่อแม่พ่ีน้องเป็นเบาหวาน 

 ตรวจนํ้าตาลในปัสสาวะ 

 มีประวัติโรคเบาหวานขณะต้ังครรภ์ 

 เคยคลอดบุตรที่มีนํ้าหนักแรกเกิด มากกว่า 4,000 กรัม 

 ทารกเสียชีวิตในครรภ์ไม่ทราบสาเหตุ 

 โรคประจําตัว 
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 ผล Lab /คัดกรองก่อนการต้ังครรภ์  

 ประวัติการคลอดคร้ังที่แล้ว 

 ข้อมูลตรวจเพิม่เติม (ดําเนนิการทุกครั้งที่มา) 

 อายุครรภ์ปัจจุบัน 

 ประวัติเด็กด้ิน (ด้ิน/ไม่ด้ิน) 

 นํ้าหนักปัจจุบัน (แสดงแนวโน้ม) 

 ข้อมูลฉีดบาดทะยักในการฝากครรภ์ครั้งน้ี 

 สรุปผลการตรวจร่างกายทั่วไป  

  ปกติ    ผิดปกติ  ระบุ.......................... 

 ข้อมูลความดันโลหิต (แสดงแนวโน้ม) 

 ขนาดของมดลูก (ซม.) (แสดงแนวโน้ม) 

 เสียงหัวใจเด็ก (จํานวนคร้ัง)  

 ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ 

  ปกติ    ผิดปกติ  ระบุ.......................... 

 ผล Lab เช่น นํ้าตาลและอัลบูมินในปัสสาวะ  

  ปกติ    ผิดปกติ  ระบุ.......................... 

 ผลตรวจสุขภาพช่องปาก 

  ปกติ    ผิดปกติ  ระบุ.......................... 
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 ข้อมูลตรวจครั้งแรก (ดําเนนิการครั้งเดียว) 

 วันเกิด 

 อายุครรภ์ตอนคลอด 

 ผลการตรวจ Lab เมื่อแรกเกิด เช่น TSH,  

 ธาลัสซีเมีย 

 ข้อมูลตรวจเพิม่เติม (ดําเนนิการทุกครั้งที่มา) 

  ภาวะโภชนาการเด็ก (ส่วนสูง นํ้าหนัก) 

  อายุเด็กปัจจุบัน 

  การได้รับวัคซนี  

 พัฒนาการเด็ก 

 ผลคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   (4 ช่วงวัย : 9, 18, 30, 42 เดือน)  

 พัฒนาการตามคลินิกเด็กดี  

 สรุปแต่ละช่วงผลพัฒนาการเด็ก  

 (สมวัย/สงสัยลา่ช้า) 

 วัดเส้นรอบศีรษะเด็ก (แสดงแนวโน้ม) 

 ข้อมูลทันตกรรม  

 (ฟันขึ้น ฟันที่ผ ุหรือถอน ฟันหลุด อนามัยช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์) 

3.  ข้อมูลการรักษาพยาบาล 

 วันและเวลาที่รับบริการ  

 สิทธิการรักษา 

 ช่ือสถานพยาบาล 

 เลข 13 หลัก  
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 HN/AN 

 นํ้าหนัก ส่วนสงู BMI 

 ผลการซักประวัติ (Medical History)  

 อาการสําคัญ 

 ประวัติปัจจุบัน 

 ประวัติเจ็บป่วยในอดีต 

 ประวัติครอบครัว 

 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น สูบบุหรี่ ด่ืมสุรา 

 ผลการตรวจรา่งกาย 

  ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ....................... 

 ผล LAB  

 ผลการตรวจเอ็กซเรย์ 

 คําวินิจฉัยโรค (ช่ือโรคห้ามใช้รหัส ICD-10) 

 การรักษา เช่น รายละเอียดยาที่ได้รับ  การทําผ่าตัดหรือหัตถการ  

 การติดตามผลการรักษา (วันที่นัดครั้งต่อไป) 

 คําแนะนํา 

 แพทย์/พยาบาล ผูใ้ห้การรักษา.......................... 

 



 
พระราชบัญญัติ 
ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกบัมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  

บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือก าหนด

กลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ

สุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นธรรม  มีคุณภาพ  และมีมาตรฐาน  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้

สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“บริการสุขภาพปฐมภูมิ”  หมายความว่า  บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งหมาย 

ดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม  ตั้ งแต่แรก  ต่อเนื่อง  และผสมผสาน  

ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การป้องกันโรค  การตรวจวินิจฉัยโรค  การรักษาพยาบาล  

และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  โดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้วย  

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว  ชุมชน  

และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 

“ระบบสุขภาพปฐมภูมิ”  หมายความว่า  กลไกและกระบวนการในการประสานความร่วมมือ

เพ่ือจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ  โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  

และภาคประชาชน  รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับ

ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 

“หน่วยบริการ”  หมายความว่า 

(๑) สถานพยาบาลที่ด าเนินการโดยกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  

รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  และสภากาชาดไทย 

(๒) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(๓) หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(๔) หน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

“หน่วยบริการปฐมภูมิ” หมายความว่า  หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพ่ือให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ”  หมายความว่า  หน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการที่รวมตัวกัน

และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเพ่ือให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้ 

“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว”  หมายความว่า  แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

้หนา   ๑๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ประกอบโรคศิลปะ   

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ์  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยประยุกต์  ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  

และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้หมายความรวมถึงบุคคลตามมาตรา  ๓๑  

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสขุ

ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  และให้หมายความ

รวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพ่ือเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ 

ให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

 
 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ”  

ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 

้หนา   ๑๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่   ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อธิบดีกรมบัญชีกลาง   เลขาธิการ

ส านักงานประกันสังคม  และเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวนหนึ่งคน  

ผู้บริหารเทศบาล  จ านวนหนึ่งคน  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนหนึ่งคน  และผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  จ านวนหนึ่งคน  โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง 

(๔) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่เป็น 

หน่วยบริการปฐมภูมิ  จ านวนหนึ่งคน  ผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน

หนึ่งคน  และผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวนหนึ่งคน   

โดยให้ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง 

(๕) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   จ านวนหนึ่งคน  และ

สาธารณสุขอ าเภอ  จ านวนหนึ่งคน  โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอ าเภอ   

แล้วแต่กรณี  คัดเลือกกันเอง 

(๖) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ  จ านวนหนึ่งคน  และแต่งตั้งจากอาสาสมัครสาธารณสุข  

ประจ าหมู่บ้าน  จ านวนหนึ่งคน  และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  จ านวนหนึ่งคน  โดยให้

ผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  คัดเลือกกันเอง 

(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสี่คน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  

และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข  และด้านการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว   

ด้านละหนึ่งคน  และแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและ

ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ  โดยการคัดเลือกกันเองให้เหลือจ านวนสองคน 

้หนา   ๑๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย  เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการส านักงานซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบบ

สุขภาพปฐมภูมิจ านวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๖)  และ  (๗)  ต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  

วงราชการ 

(๗) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษา

พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

ในกรณีที่เป็นกรรมการตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๗)  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้   

ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข  หรือด้านการแพทย์ 

เวชศาสตร์ครอบครัว  ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ 

้หนา   ๑๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  มีวาระ 

การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่  

เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง

กรรมการแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ

ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการแทนก็ได้  

และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๓)  

(๔)  และ  (๕)  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก  

เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) พ้นจากการเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  หรือสาธารณสุขอ าเภอ  ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

ในฐานะนั้น 

มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  

(๖)  และ  (๗)  พ้นจากต าแหน่งเมื่อเป็นกรณีตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือ 

มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖  หรือพ้นจากการเป็นผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร   

ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในฐานะนั้น 

้หนา   ๑๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ 

(๒) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  และนโยบาย  

ยุทธศาสตร์  และแผนตาม  (๑)  รวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ

ดังกล่าว 

(๓) เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ  และให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศและการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรี  หน่วยงานของรัฐ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เพียงพอกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งการวางแผน

ก าลังคน  และการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ 

(๖) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

(๗) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการก าหนดมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบ

สุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(๘) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

(๙) ออกประกาศตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการหรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  (๙)  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

้หนา   ๑๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้ส่งค าชี้แจง  

เอกสาร  ข้อมูล  หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๔ ให้ส านักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการ  

และให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท านโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ  เสนอต่อคณะกรรมการ  รวมทั้งด าเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนดังกล่าว  ทั้งนี้  

ต้องค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 

(๒) ประสานงาน  สนับสนุน  และร่วมมือกับหน่วยบริการปฐมภูมิ  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  

หน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่างประเทศ  และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  และ

มาตรการตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  (๒) 

(๓) เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิและ

ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว 

(๔) จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ  หน่วยบริการปฐมภูมิ  และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

้หนา   ๑๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ 

(๖) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ

ปฐมภูมิให้เพียงพอกับการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  และจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับแผนก าลังคน 

(๘) จัดท ามาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือ

ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 

หมวด  ๒ 
การจดับรกิารสขุภาพปฐมภมูิ 

 
 

มาตรา ๑๕ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  บริการ

สุขภาพปฐมภูมิที่บุคคลมีสิทธิได้รับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 

บริการสุขภาพปฐมภูมิตามวรรคหนึ่ง  ต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๒๑ 

มาตรา ๑๖ บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลหรือรับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการ

หรือตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย  บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา  ๑๕  

วรรคหนึ่ง  ด้วย  และให้การใช้สิทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ตามมาตรา  ๑๕  วรรคหนึ่ง  อาจขยายให้ได้รับนอกเหนือหรือเพ่ิมขึ้นจากที่ก าหนดไว้ส าหรับสวัสดิการ

หรือสิทธิในการรักษาพยาบาลหรือบริการสาธารณสุขก็ได้  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี หรือตามที่คณะกรรมการตกลงกับคณะกรรมการประกันสังคม  

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการหรือสิทธิดังกล่าว  แล้วแต่กรณี  และให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือให้ได้รับค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

มาตรา ๑๗ ให้ส านักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  เพ่ือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ

หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพ้ืนที่ตามที่คณะกรรมการก าหนด  และประกาศให้ประชาชนทราบ 

หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ตามวรรคหนึ่ง  ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามมาตรา  ๑๖  

ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ลักษณะของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียน   การขึ้นทะเบียน   

การแบ่งเขตพ้ืนที่  และการประกาศตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  

และการเรียกคืนเงินตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๘ ให้ส านักงาน  หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ   

กระทรวงมหาดไทย  และกรุงเทพมหานคร  ร่วมกันจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้รับบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิในเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น 

ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  แจ้งให้ผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อ 

ตามวรรคหนึ่งทราบถึงการใช้สิทธิรับบริการสุขภาพปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งมีหน้าที่

ดูแลผู้รับบริการตามมาตรา  ๒๒ 

เพ่ือความสะดวกและความจ าเป็นในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ  ผู้รับบริการอาจขอเปลี่ยนแปลง

หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งตนมีรายชื่อได้  ทั้งนี้  ให้น าความในวรรคสอง

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง  การแจ้งตามวรรคสอง  และการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ

ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามวรรคสาม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๙ ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีสิทธิได้รับเงิน

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิดังต่อไปนี้  จากส านักงาน 

(๑) ค่าใช้จ่ายประจ าเพื่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

(๓) ค่าใช้จ่ายเพ่ือชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

รายการของค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  การรับ  การจ่าย  และการเก็บรักษาเงินค่าใช้จ่ายของ

หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามวรรคหนึ่ง  และการเรียกคืนเงินค่าใช้จ่าย

ดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงการคลัง 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น  คณะกรรมการอาจท าความตกลงกับกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการประกันสังคม  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่มีกฎหมายจัดตั้ง  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการรักษาพยาบาลหรือการจัดบริการสาธารณสุข  เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อ

การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามวรรคหนึ่งได้  และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือให้ได้รับค่าใช้จ่าย

ดังกล่าว 

มาตรา ๒๐ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  โดยให้ความเสมอภาคและอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  

ตลอดจนเคารพสิทธิส่วนบุคคล  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และความเชื่อทางศาสนา 

(๒) ให้ข้อมูลการบริการสุขภาพปฐมภูมิและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับบริการแก่ผู้รับบริการ

อย่างเพียงพอ  เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ 

(๓) ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ  ญาติ  หรือผู้ซึ่งใกล้ชิดกับผู้รับบริการเกี่ยวกับแพทย์  บุคลากร

ด้านสาธารณสุข  หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลต่อเนื่องทางด้านสุขภาพกาย  ด้านสุขภาพจิต  และด้านสังคม

ที่จะรับดูแลผู้รับบริการก่อนจ าหน่ายผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  และ  (๒)  อย่างเคร่งครัด  

เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

(๕) จัดท าระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพ  

มาตรฐาน  และบริการ  รวมทั้งการขอรับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

(๖) ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ตามมาตรา  ๒๔ 

การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม  (๑)  การให้ข้อมูลตาม  (๒)  และ  (๓)  การจัดท าระบบข้อมูล

การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม  (๕)  และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

ตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  ให้คณะกรรมการประกาศก าหนด

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้ข้อมูล  การคุ้มครองข้อมูล  การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของ

ผู้รับบริการ  และการเข้าถึงข้อมูลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  รวมทั้งการส่งข้อมูลการใช้บริการสุขภาพ

ของผู้รับบริการในหน่วยบริการกลับไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่

ผู้รับบริการมีรายชื่อตามมาตรา  ๑๘  ทั้งนี้  ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ 

มาตรา ๒๒ ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  ให้หน่วยบริการ

ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ

ปฐมภูมิในจ านวนที่เหมาะสม  เพ่ือท าหน้าที่ดูแลผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อในเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการนั้น

ในสัดส่วนที่เหมาะสม 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยบริการ

ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิแจ้งให้ผู้รับบริการและส านักงานทราบโดยเร็ว 

เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การป้องกันโรค  การตรวจวินิจฉัยโรค  

การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  

อาจก าหนดสถานที่  วัน  และเวลาในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามความเหมาะสม  รวมทั้งแจ้งผู้รับบริการ

เพื่อรับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามสถานที่  วัน  และเวลานั้นได้ 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องส่งต่อผู้รับบริการเพ่ือให้ไปรับการรักษาพยาบาล  

ที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่น  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  หรือหน่วยบริการอื่นให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั

หรือคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งดูแลผู้รับบริการด าเนินการให้มีการส่งต่อผู้รับบริการดังกล่าว 

ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  หรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ 

ตามวรรคหนึ่ง  ด าเนินการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการส่งต่อผู้รับบริการ  ให้ส านักงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิจัดให้มีระบบข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการและการเชื่อมโยงเพ่ือใช้ข้อมูล

ดังกล่าว  โดยต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  (๔) 

การส่งต่อผู้รับบริการตามวรรคหนึ่ง  การด าเนินการตามวรรคสอง  และการจัดระบบและ 

การเชื่อมโยงเพ่ือใช้ข้อมูลด้านสุขภาพตามวรรคสาม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๓ 
การควบคมุคุณภาพและมาตรฐานของหนว่ยบรกิารปฐมภูมิ 

และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ
 
 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ

สุขภาพปฐมภูมิ  และจัดให้มีการตรวจสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและ

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสม่ าเสมอ  โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

ดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า  หน่วยบริการปฐมภูมิหรือ

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ

สุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  ให้รายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

้หนา   ๑๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย  ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงาน

ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขจ านวนหนึ่งคน  ด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมจ านวนหนึ่งคน  

ด้านการเงินหรือการคลังจ านวนหนึ่งคน  ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหา 

ผลก าไรและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพจ านวนหนึ่งคน  และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคน  

เป็นกรรมการสอบสวน  มีหน้าที่สอบสวนและเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งนี้   

ต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา  และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งกรรมการสอบสวน

คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนและแต่งตั้งข้าราชการส านักงานจ านวนไม่เกินสองคนเป็นเลขานุการ

และผู้ช่วยเลขานุการ 

การสอบสวนต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันแต่งตั้ง  ถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ

ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ าเป็น  

ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือขอขยายเวลาตามความจ าเป็น  ในการนี้  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะสั่ง 

ให้ด าเนินการต่อไปและขยายเวลาให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้  ทั้งนี้  โดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   ให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา  และมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิ  ผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งค าชี้แจง  เอกสาร  

ข้อมูล  หรือหลักฐานที่จ าเป็น  เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว  ให้เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาออกค าสั่งตามมาตรา  ๒๖  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา  ๒๕  ปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือ

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ

สุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการกระท าโดยไม่เจตนา  ให้มีค าสั่งแจ้งให้ปฏิบัติโดยถูกต้อง 

้หนา   ๑๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) ในกรณีที่เป็นการกระท าโดยมีเจตนา  ให้มีค าสั่งแจ้งให้ปฏิบัติโดยถูกต้องและมีค าสั่ง 

ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือขา่ยหน่วยบริการปฐมภูมินั้นช าระคา่ปรับทางปกครองตามความเสียหาย

ที่แท้จริง  และให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ  

ทางปกครองมาใช้บังคับ 

(๓) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาหรือ 

ข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งอาจมีส่วนรับผิดชอบในการกระท าตาม  (๒)  

ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น  และให้มีการด าเนินการทางวินัยในกรณี

ที่ผู้กระท าดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้รับบริการผู้ใดไม่ได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้

จากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  หรือหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิเรียกเก็บค่าบริการจากตนโดยไม่มีสิทธิ  ให้ผู้รับบริการนั้นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ

ประกาศก าหนดมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น

เพื่อให้ปฏิบัติต่อผู้รับบริการให้เหมาะสมและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้องตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้นั้นหรือผู้ซึ่ง

คณะกรรมการประกาศก าหนดมีสิทธิร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีการสอบสวน  โดยให้น าความ

ในมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หากผลการสอบสวนปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น 

ไม่ได้กระท าตามที่ถูกร้องเรียน  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้ผู้รับบริการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ

ประกาศก าหนดทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดังกล่าว 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น 

มีการกระท าตามที่ถูกร้องเรียน  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยบริการปฐมภูมิ  

หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดังกล่าว   

พร้อมมีค าสั่งแจ้งให้ปฏิบัติต่อผู้รับบริการให้เหมาะสมและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้  หรือมีค าสั่ง  

ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นคืนเงินค่าบริการที่ไม่มีสิทธิเรียกเก็บให้แก่

ผู้รับบริการพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่เก็บค่าบริการนั้นจนถึงวันที่จ่ายเงินคืน  ทั้งนี้   

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว  ให้น าความในมาตรา  ๒๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๑๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๘ ในกรณีที่การกระท าของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหนว่ยบริการปฐมภมูิ

ตามมาตรา  ๒๖  หรือมาตรา  ๒๗  เป็นการกระท าที่ร้ายแรงหรือเกิดซ้ าหลายครั้ง  ให้ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขพิจารณาด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบยีนของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น 

(๒) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเพ่ือพิจารณาด าเนิ นการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายดังกล่าว 

(๓) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ  เพ่ือให้มีการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บริหารหน่วยบริการ

ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ 

(๔) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาหรือ 

ข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการกระท าของ  

หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น  และให้มีการด าเนินการทางวินัยในกรณี  

ที่ผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๒๙ หน่วยบริการปฐมภูมิ  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  ผู้ร้องเรียน  หรือผู้ซึ่ง

คณะกรรมการประกาศก าหนด  ซึ่งได้รับค าสั่งจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามหมวดนี้  ให้มีสิทธิอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือวันที่ได้รับทราบค าสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๔ 
การส่งเสริมและพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

 
 

มาตรา ๓๐ เพื่อให้การบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดกลไกและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลมีความสามารถเปน็หนว่ยบรกิารปฐมภูมิหรือเครือขา่ยหนว่ยบรกิารปฐมภูมิตามพระราชบญัญตันิี้  

และส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภาคเอกชน  และ 

ภาคประชาชนในพื้นที่  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  

้หนา   ๑๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



โดยบูรณาการทรัพยากรในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิและติดตามดูแลการด าเนินการของหน่วยบริการ

ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่  รวมทั้งประสานให้เกิดเครือข่ายบริการรับส่งต่อกับ

หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอื่นในพ้ืนที่นั้นหรือพ้ืนที่อื่น  ให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๑ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอาจขอรับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายจากส านักงาน  เพ่ือการส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของ

ตนเองและครอบครัว 

รายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเรียกคืนเงิน

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ  หน่วยบริการ

ปฐมภูมิ  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือส่งเสริม  ปรับปรุง  และพัฒนาการจัดบริการ

สุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๕ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
 

มาตรา ๓๓ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเวลาระหว่าง

พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้นในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการไม่ปฏบิตัิ

ตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือตรวจสอบ  สอบถามข้อเท็จจริง  ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสารหรือหลักฐาน  

ถ่ายภาพ  ถ่ายส าเนา  หรือน าเอกสารที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ  หรือกระท าการอย่างอื่นตามสมควร  

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) ในการด าเนินการตาม  (๑)  ถ้าพบการกระท าเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐาน  ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพ่ือใช้เป็น

พยานหลักฐานในการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

(๓) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งค าชี้แจง  เอกสาร  ข้อมูล  หรือ

หลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ   

มาตรา ๓๔ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่

ตามมาตรา  ๓๓  ตามสมควร 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดง

บัตรประจ าตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๓  

ค าสั่งของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๒๕  วรรคสี่  หรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๓  

วรรคหนึ่ง  (๓)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๘ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหนา้ที่ของพนักงานเจ้าหนา้ที่ตามมาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  (๑)  

หรือ  (๒)  หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ

หนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน

้หนา   ๑๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ

หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับ

ความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๔๐ ความผิดตามมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๘  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ 

ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  ให้ถือว่า

คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๕   

วรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  โดยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย

เป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ

ตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการส านักงาน  ซึ่งรับผิดชอบ

งานด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๔๒ ให้ด าเนินการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย

แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เว้นแต่กรณีการออกประกาศเพื่อก าหนดบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิตามมาตรา  ๑๕  วรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ

ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี  

เมื่อมีการออกประกาศเพ่ือก าหนดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา  ๑๕  วรรคหนึ่งแล้ว   

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องขยายสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลหรือ  

รับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับอยู่ตามกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการตามมาตรา  ๑๖  เพ่ือขยายสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๔๓ ภายในสิบปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้ส านักงานจัดให้มี 

หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนผู้รับบริการและ

พ้ืนที่  หากหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

ไม่มีหรือมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่เพียงพอกับจ านวนผู้รับบริการ  ให้หน่วยบริการดังกล่าว  

จัดให้มีแพทย์อื่นซึ่งผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  เพ่ือท าหน้าที่ดูแลผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อในเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการ

ปฐมภูมินั้นตามมาตรา  ๒๒  รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรา  ๒๑ 

ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและ

สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการเพ่ือให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  

และสาธารณสุขดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  ให้คณะกรรมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการขยายระยะเวลา  

การใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง  ออกไปอีกเป็นระยะเวลาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ  และมาตรา  ๕๕  บัญญัติให้
รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  เสริมสร้างให้ประชาชน  
มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  โดยบริการสาธารณสุขดังกล่าวต้องครอบคลุม
การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมและป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  รวมทั้งรัฐต้องพัฒนา 
การบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมาตรา  ๒๕๘  ช.  ด้านอ่ืน ๆ  (๕)  
บัญญัติให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศโดยให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน
ในสัดส่วนที่เหมาะสม  ดังนั้น  สมควรมีกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว  โดยการจัดระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิซึ่งมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิท าหน้าที่เป็นองค์กรก ากับดูแลที่ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อให้การบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิมีประสิทธิภาพทั่วประเทศ  และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ  
ที่เป็นธรรม  มีคุณภาพ  และมีมาตรฐาน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๒๖ 
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พระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรคติดต่อ”  หมายความว่า  โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรง

หรือทางอ้อมมาสู่คน 
“โรคติดต่ออันตราย”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็ว 
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม  ตรวจสอบ  หรือจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
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“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด   
ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา 

“พาหะ”  หมายความว่า  คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏแต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้น
ซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้ 

“ผู้สัมผัสโรค”  หมายความว่า  คนซึ่งได้เข้าใกล้ชิดคน  สัตว์  หรือสิ่งของติดโรค  จนเชื้อโรคนั้น
อาจติดต่อถึงผู้นั้นได้ 

“ระยะติดต่อของโรค”  หมายความว่า  ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถแพร่จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรค
ไปยังผู้อื่นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“แยกกัก”  หมายความว่า  การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจากผู้อื่นในที่เอกเทศ   
เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้  จนกว่าจะพ้น
ระยะติดต่อของโรค 

“กักกัน”  หมายความว่า  การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ  เพื่อป้องกัน 
มิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้  จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค  
หรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ 

“คุมไว้สังเกต”  หมายความว่า  การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน  และอาจจะ
อนุญาตให้ผ่านไปในที่ใด ๆ  ก็ได้  โดยมีเง่ือนไขว่าเม่ือไปถึงท้องที่ใดที่กําหนดไว้  ผู้นั้นต้องแสดงตัวต่อ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําท้องที่นั้นเพื่อรับการตรวจในทางแพทย์  เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น  ๆ  ได้ 

“ระยะฟักตัวของโรค”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนถึงเวลาที่ผู้ติดโรค
แสดงอาการป่วยของโรคนั้น 

“เขตติดโรค”  หมายความว่า  ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 

“การสอบสวนโรค”  หมายความว่า  กระบวนการเพื่อหาสาเหตุ  แหล่งที่เกิดและแหล่งแพร่ของโรค  
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค 

“การเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  การสังเกต  การเก็บรวบรวม  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจน
การรายงาน  และการติดตามผลของการแพร่ของโรคอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ  เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมโรค 

“พาหนะ”  หมายความว่า  ยานพาหนะ  สัตว์  หรือวัตถุ  ซึ่งใช้ในการขนส่งคน  สัตว์  หรือสิ่งของ  
โดยทางบก  ทางน้ํา  หรือทางอากาศ 

“เจ้าของพาหนะ”  หมายความรวมถึง  ตัวแทนเจ้าของ  ผู้เช่า  ตัวแทนผู้เช่า  หรือผู้ครอบครอง
พาหนะนั้น 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

“ผู้ควบคุมพาหนะ”  หมายความว่า  ผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 
“ผู้เดินทาง”  หมายความว่า  คนซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  และให้หมายความรวมถึง 

ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 
“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”  หมายความว่า  การกระทําทางการแพทย์ต่อคน  หรือสัตว์ 

โดยวิธีการใด ๆ  เพื่อให้คนหรือสัตว์เกิดความต้านทานโรค 
“ที่เอกเทศ”  หมายความว่า  ที่ใด ๆ  ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนดให้เป็นที่สําหรับแยกกัก

หรือกักกันคนหรือสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อใด ๆ  เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรง
หรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้ 

“สุขาภิบาล”  หมายความว่า  การควบคุม  ป้องกัน  หรือรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมและปัจจัยที่มีผล
ต่อการเกิดหรือการแพร่ของโรคติดต่อ 

“ช่องทางเข้าออก”  หมายความว่า  ช่องทางหรือสถานที่ใด ๆ  ที่ใช้สําหรับผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ
ของผู้เดินทาง  พาหนะ  และสิ่งของต่าง ๆ  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงพื้นที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
ดังกล่าว 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ประจําจังหวัด 
“คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อประจํากรุงเทพมหานคร 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่น  ตลอดจนออกระเบียบ
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
(๒) ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

และยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๓) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่ มีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง   

หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 
(๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่ง  และการสอบสวนโรค 
(๓) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการกําหนดค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าของพาหนะ 

หรือผู้ควบคุมพาหนะ 
(๔) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศ
ให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค  และยกเลิกประกาศเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้อธิบดีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศชื่อ  อาการสําคัญ  และสถานที่ที่มีโรคระบาด  และแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  ทราบ  รวมทั้งประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  หรือการแจ้งหรือรายงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้  จะต้องเก็บ 
เป็นความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ  ทั้งนี้  การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับ
วัตถปุระสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรค 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึงบางส่วนที่เก่ียวกับการรักษา   
การป้องกัน  การควบคุมโรคติดต่ออันตราย  หรือการเกิดโรคระบาด  ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
โดยได้รับคํายินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ   

 
 

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ”  
ประกอบด้วย 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม   ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   ปลัดกระทรวงคมนาคม  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมอนามัย  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
และปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนแพทยสภา  ผู้แทนสภาการพยาบาล  ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์  
และผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  จํานวนแห่งละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข  การควบคุมโรค  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ  จํานวนสี่คน  โดยในจํานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซ่ึงมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็น 
การแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข  อย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง  และผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยาเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธกีารได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ 
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  รัฐมนตรีจะไม่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  วางระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
หรือโรคระบาด  และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศและแนวทางปฏิบัติ  
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

(๕) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม  (๒) 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย  
ค่าทดแทน  ค่าตอบแทน  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  การป้องกัน  
หรือการควบคุมโรคติดต่อ 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 

ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และให้มีกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านโรคติดต่อ  อีกจํานวนไม่เกินเจ็ดคน 
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คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค 
(๒) ให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด 
(๓) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคตาม  (๑)  

หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 
(๔) ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้นําความในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่กรณีวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก

ตําแหน่งของคณะกรรมการด้านวิชาการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๗ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ

และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการ  คณะกรรมการ 

ด้านวิชาการ  และคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูล  หรือเอกสารใด ๆ  ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๙ ให้กรมควบคุมโรคเป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ
ด้านวิชาการ  และคณะอนุกรรมการ  รับผิดชอบงานธุรการ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาเสนอนโยบาย  และวางระบบ 
ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

(๒) จัดทําระบบในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  และโรคระบาด  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  
การป้องกัน  และการควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อและโรคระบาด 

(๕) เป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏิบัติการ  ประสานการปฏิบัติ  ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
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(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานทางด้านวิชาการ  เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  ควบคุม  หรือวินิจฉัย  เก่ียวกับโรคติดต่อ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการด้านวิชาการ  หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดจังหวัด  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี  จํานวนหน่ึงคน  และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวนหน่ึงคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป  จํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน  จํานวนสองคน  และสาธารณสุขอําเภอ  จํานวนสองคน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  จํานวนหน่ึงคน  ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นนอกจาก  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสงักัดหน่วยงานของรัฐนั้น  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่าน  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการด้วย 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดําเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค  จํานวนไม่เกินสองคน  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และกรรมการตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อ  ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้อง 

เฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่จังหวัดต่ออธิบดี 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในจังหวัด  

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา  ๒๓  ในกรณีที่จังหวัดนั้นมีด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  

ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย  หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๓ คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก  ประกอบด้วย 
(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น  เป็นประธานคณะทํางาน 
(๒) ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  ผู้แทนกรมศุลกากร  ผู้แทนสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  และผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น  
เป็นคณะทํางาน 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น  
เป็นคณะทํางาน 

(๔) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  จํานวนหนึ่งคน  
เป็นคณะทํางานและเลขานกุาร 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกน้อยกว่า
หน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)  ในการนี้  ให้คณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออก
มากกว่าหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดเพิ่มเติมจากจํานวน 
ที่มีอยู่เดิม 

มาตรา ๒๔ ให้คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกมีอํานาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแผนเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

(๒) ประสาน  สนับสนุน  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนใน  (๑) 
(๓) จัดทําแผนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๔) ดําเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

 
 

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์  ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้อํานวยการ
สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  จํานวนหนึ่งคน  และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหนว่ยงานของรัฐนอกจาก  (๓)  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร   
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๖) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศใน 
เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศนั้น ๆ  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครที่ดํารงตําแหน่งในระดับไม่ต่ํากว่า
ผู้อํานวยการกอง  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๗ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 
ตามมาตรา  ๒๖  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อ  ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  

หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน

กรุงเทพมหานคร  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา  ๒๓ 
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  

ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครมอบหมาย  หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๙ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานครและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๐ ให้นําความในมาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับแก่องค์ประกอบ 

และอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
โดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดเกิดขึ้น  
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน  หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร  ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร 
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว 

(๔) เจ้าของ  หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น 

หลักเกณฑ์  และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๒ เม่ือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๑  ว่ามีเหตุสงสัย  มีข้อมูล  
หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นในต่างประเทศ  ให้กรมควบคุมโรคประสานงานไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูล
เก่ียวกับโรคดังกล่าว 

หมวด  ๖ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เม่ือเกิดโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอํานาจที่จะดําเนินการเองหรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดําเนินการ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  หรือผู้ที่เป็น 
ผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ  มารับการตรวจหรือรักษา  หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์  และเพื่อความปลอดภัย
อาจดําเนินการโดยการแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด
จนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย  
ทั้งนี้  หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา  หรือรับการชันสูตร
ทางการแพทย์ 

(๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด  เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป  ทั้งนี้   
หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการป้องกันโรค 

(๓) ให้นําศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดไปรับการตรวจ  หรือจัดการทางการแพทย์  หรือจัดการด้วยประการอ่ืนใด  เพื่อป้องกัน 
การแพร่ของโรค 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้พักอาศัยในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  กําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ  หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลใหถู้กสุขลักษณะ  เพื่อการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ของโรค  ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับคําสั่งต้องดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
จะมีคําสั่งยกเลิก 

(๕) ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้พักอาศัยในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  ดําเนินการเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการกําจัดสัตว์  
แมลง  หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

(๖) ห้ามผู้ใดกระทําการหรือดําเนินการใด ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ   
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 

(๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
(๘) เข้าไปในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย 

หรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทําการสอบสวนโรค   

และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี   
และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งตามวรรคหน่ึง  และการสอบสวน
โรคตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจในพื้นที่ 
ความรับผิดชอบของตน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งปิดตลาด  สถานที่ประกอบหรือจําหน่ายอาหาร  สถานที่ผลิตหรือจําหน่ายเคร่ืองดื่ม  
โรงงาน  สถานที่ชุมนุมชน  โรงมหรสพ  สถานศึกษา  หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว 

(๒) สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการประกอบ
อาชีพเป็นการชั่วคราว 

(๓) สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเข้าไป 
ในสถานที่ชุมนุมชน  โรงมหรสพ  สถานศึกษา  หรือสถานที่อื่นใด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ 

มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอําเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย  เพื่อทําหน้าที่ 
ในการเฝ้าระวัง  สอบสวนโรค  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์
การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อหนึ่งคน  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน  และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน  ตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อร่วมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๗ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกปฏิบัติตามวิธีการเพื่อการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ในบริเวณช่องทางเข้าออก  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) จัดการสุขาภิบาลเก่ียวกับอาหารและน้ําให้ถูกสุขลักษณะ 
(๓) กําจัดยุง  และพาหะนําโรค 
(๔) ปฏิบัติการตามวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๘ เม่ือมีเหตุอันสมควร  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจตรวจตรา  ควบคุม  กํากับดูแลในพื้นที่นอกช่องทางเข้าออก  และแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการกําจัดยุงและพาหะนําโรคในบริเวณรัศมีสี่ร้อยเมตรรอบช่องทางเข้าออก   
ในการน้ี  ให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน  โรงเรือน  หรือสถานที่ในบริเวณดังกล่าว  อํานวยความสะดวกแก่ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามสมควร 

มาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  เม่ือมีเหตุอันสมควร 
หรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีที่พาหนะน้ัน ๆ  
จะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรย่ืนเอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๓) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  และห้ามผู้ใดนําพาหนะอื่นใด
เข้าเทียบพาหนะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง  สิ่งของ  หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ  ตรวจตราและควบคุม
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งกําจัด 
สิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ  ในการนี้  ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนําผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร 

การแจ้งและการย่ืนเอกสารของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม  (๑)  และ  (๒)   
และการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ เม่ือรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค
ตามมาตรา  ๘  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  มีอํานาจ
ดําเนินการเอง  หรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร
จากท้องที่หรือเมืองท่านั้น  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กําจัดความติดโรค  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค 
(๒) จัดให้พาหนะจอดอยู่  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจํา 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้ 
(๓) ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์  และอาจให้แยกกัก  กักกัน   

คุมไว้สังเกต  หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ณ  สถานที่และระยะเวลาที่กําหนด 
(๔) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น  หรือที่เอกเทศ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๕) ห้ามผู้ใดนําวัตถุ  สิ่งของ  หรือเคร่ืองใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปใน 

หรือออกจากพาหนะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 

มาตรา ๔๑ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทาง
ซึ่งมากับพาหนะนั้น  เพื่อแยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตลอดทั้ง 
ออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
ตามมาตรา  ๔๐  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

การกําหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  
โรคระบาด  หรือพาหะนําโรค  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
มีอํานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้เดินทางผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือโรคระบาด  ให้อธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการได้รับยาป้องกัน
โรคติดต่อระหว่างประเทศ  หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ  ให้แก่ผู้ร้องขอ  โดยผู้ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

การมอบหมาย  การเรียกเก็บหรือการยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคําสั่งให้ผู้ ใดดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๔  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  (๔)  หรือมาตรา  ๔๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้ว  
ผู้นั้นละเลยไม่ดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจดําเนินการ
แทนได้  โดยให้ผู้นั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หมวด  ๗ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๔๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ  
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

การดําเนินการตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม  (๒)  ให้บุคคลที่เก่ียวข้องอํานวย 

ความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๔๖ ให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด  ๘ 
ค่าทดแทน 

 
 

มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้  
หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใดจากการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรค  
ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามความจําเป็น 

การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ  คณะกรรมการด้านวิชาการ   
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๘  หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา  ๒๒  (๖)  
หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๘  (๖)  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๔๕  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา  ๓๑  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  
(๑)  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  มาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๕)  มาตรา  ๔๐  (๕)  หรือไม่อํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๙  (๔)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  
(๓)  (๔)  (๗)  หรือ  (๘)  หรือมาตรา  ๔๐  (๓)  หรือ  (๔)  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๓ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา  ๓๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๔ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๔๐  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามมาตรา  ๔๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๖ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเคร่ืองแบบหรือประดับเคร่ืองหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา  ๔๖  กระทําการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓   
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๑  ยกเว้น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๐ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหน่ึงให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งมีการแพร่กระจาย
ของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา  ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และโรคติดต่อ 
ที่อุบัติซ้ํา  ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองและดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ในการน้ี  จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  
และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้

โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และ
ของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่น
ที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม 

“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๑๖ ก/หน้า ๑/๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียน
เป็นเครือข่ายหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินที่ผู้รับบริการจ่ายให้แก่หน่วยบริการในการรับ
บริการสาธารณสุขแต่ละครั้ง 

“ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ได้แก่ 

(๑) ค่าสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 
(๒) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
(๓) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ 
(๔) ค่าบําบัดและบริการทางการแพทย์ 
(๕) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(๖) ค่าทําคลอด 
(๗) ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ 
(๘) ค่าบริบาลทารกแรกเกิด 
(๙) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 
(๑๐) ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 
(๑๑) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ 
(๑๒) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนด 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสํานักงาน

สาขา แล้วแต่กรณี 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน แล้วแต่กรณี ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
สิทธิการรับบริการสาธารณสุข 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๕  บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการอาจกําหนดให้บุคคลท่ีเข้ารับการบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่าย

ค่าบริการในอัตราที่กําหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละคร้ังที่เข้ารับการบริการ เว้นแต่ผู้ยากไร้หรือ
บุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ 

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๖  บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา ๕ ให้ย่ืนคําขอลงทะเบียนต่อ

สํานักงานหรือหน่วยงานที่สํานักงานกําหนด เพื่อเลือกหน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการประจํา 
การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจํา การขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ

ประจําและหน้าที่ของหน่วยบริการประจําที่พึงมีต่อผู้รับบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเป็นของบุคคลเป็นสําคัญ 

ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือกหน่วยบริการเป็นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์การได้รับ
สวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับอยู่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี 
หรือคําสั่งอื่นใด ให้การใช้สิทธิเข้ารับการบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๗  บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วย

บริการประจําของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วย
บริการอื่นที่หน่วยบริการประจําของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการท่ีเกี่ยวข้องส่งต่อ เว้นแต่กรณีที่มี
เหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถาน
บริการอื่นได้  ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเป็นของผู้ใช้
สิทธิรับบริการ และให้สถานบริการที่ให้บริการน้ันมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๘  ผู้ซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๕ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเข้ารับ

บริการครั้งแรกที่หน่วยบริการใดก็ได้ และให้หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลดังกล่าวจัดให้บุคคลนั้น
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจําตามมาตรา ๖ และแจ้งให้สํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่ให้บริการ โดยหน่วยบริการดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายสําหรับการให้บริการครั้งนั้นจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๙  ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคล ดังต่อไปนี้ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใด ๆ ที่กําหนดขึ้นสําหรับส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้ใช้สิทธิดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานอ่ืนของ

รัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
(๔) บิดามารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลอ่ืนใดที่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาล

โดยอาศัยสิทธิของบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
ในการนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดการให้บุคคลดังกล่าวสามารถได้รับบริการ

สาธารณสุขตามที่ได้ตกลงกันกับรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ แล้วแต่กรณี 

การกําหนดให้บุคคลตามวรรคหนึ่งประเภทใด หรือหน่วยงานใด ใช้สิทธิรับบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใช้บังคับแล้ว ให้รัฐบาล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี ดําเนินการจัดสรรเงินในส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกานั้นให้แก่กองทุนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๐  ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย

ประกันสังคมให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม การขยายบริการสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปยังผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน 

ให้คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และเมื่อได้ตกลงกันเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการสาธารณสุขกับ
คณะกรรมการประกันสังคมแล้ว ให้คณะกรรมการเสนอรัฐบาลเพื่อตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
ระยะเวลาการเริ่มให้บริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าว 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใช้บังคับแล้ว ให้สํานักงานประกันสังคมส่งเงิน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคมให้แก่กองทุนตามจํานวนที่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

เงินทดแทนผู้ใดใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแล้วให้
หน่วยบริการแจ้งการเข้ารับบริการนั้นต่อสํานักงานและให้สํานักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อ
บริการสาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน แต่ไม่เกินอัตราที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป 

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้เป็นลูกจ้างของ
นายจ้างที่ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้สํานักงานมีสิทธิย่ืนคําร้องขอรับเงิน
ทดแทนแทนลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนเพื่อชําระค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข แต่ไม่
เกินอัตราที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป 

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นการจ่ายเงิน
ทดแทนในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถผู้ใดใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแล้ว 
ให้หน่วยบริการแจ้งการเข้ารับบริการนั้นต่อสํานักงานและให้สํานักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อ
บริการสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่ไม่เกินจํานวนค่าสินไหมทดแทนตาม
ภาระหน้าที่ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป 

ในกรณีที่บริษัทผู้รับประกันภัยรถหรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด 
มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่เข้ารับบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง 
ให้สํานักงานมีอํานาจออกคําสั่งให้บริษัทดังกล่าวชําระค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข แต่ไม่เกินสิทธิ
ที่พึงได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป 

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ” ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

(๓) ผู้แทนเทศบาลหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนึ่งคน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง 

(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนิน
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ องค์กรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละหนึ่งคน 
และให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจํานวนห้าคน 

(ก) งานด้านเด็กหรือเยาวชน 
(ข) งานด้านสตรี 
(ค) งานด้านผู้สูงอายุ 
(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช 
(จ) งานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น 
(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน 
(ช) งานด้านชุมชนแออัด 
(ซ) งานด้านเกษตรกร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ฌ) งานด้านชนกลุ่มน้อย 
(๕) ผู้แทน ผู้ประกอบอาชีพด้านสาธารณสุขจํานวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนแพทยสภา 

สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ด้านละหนึ่งคน 
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความเช่ียวชาญ

ทางด้านประกันสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การเงิน
การคลัง กฎหมายและสังคมศาสตร์ ด้านละหนึ่งคน 

องค์กรเอกชนตาม (๔) ต้องเป็นองค์กรที่ดําเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และ
ได้มาขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานก่อนครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุให้มีการคัดเลือกกรรมการ 
ถ้าองค์กรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุ่ม ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เท่านั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการตาม (๖) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
สี่ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๔  กรรมการตามมาตรา ๑๓ จะดํารงตําแหน่งกรรมการตามมาตรา ๔๘ 

ในขณะเดียวกันมิได้ 
 
มาตรา ๑๕  กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระอยู่ใน

ตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกหรือแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระ
ติดต่อกันไม่ได้ 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ 
วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) หรือแต่งต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๖) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
คัดเลือกหรือได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้น 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการ
คัดเลือกหรือแต่งต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการนั้น
ว่างลง และให้ผู้ได้รับคัดเลือกหรือได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน
จะไม่ดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งที่ ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ ให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแล้ว 
กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หย่อนความสามารถ 
 
มาตรา ๑๗  การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นมี
หน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการทราบและมีสิทธิเข้าช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นแต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง 

วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และส่วนได้เสียซึ่งกรรมการมี
หน้าที่ต้องแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และเครือข่าย

หน่วยบริการ และกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มี
ประสิทธิภาพ 

(๒) ให้คําแนะนําต่อรัฐมนตรีในการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงและ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) กําหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จําเป็นต่อสุขภาพ
และการดํารงชีวิต และอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการถอดถอนเลขาธิการตามมาตรา ๓๑ 

และกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการตามมาตรา ๓๒ 
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการรักษาเงินกองทุน รวมทั้ง

การจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๗) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณี
ที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระทําผิดมิได้ หรือหา
ผู้กระทําผิดได้แต่ผู้รับบริการไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑ 

(๘) สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗ 

(๙) สนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชน
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร ดําเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ โดยส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗ 

(๑๐) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

(๑๑) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียน 

(๑๒) จัดทํารายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมท้ังบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของคณะกรรมการ แล้วรายงานต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
เป็นประจําทุกปีภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

(๑๓) จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการเป็นประจําทุกปี 

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสํานักงานให้ดําเนินกิจการ

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ

สํานักงาน 
(๒) อนุมัติแผนการเงินของสํานักงาน 
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ 

ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่ วไป  การบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน การติดตามประเมินผล และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน 

 
มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้นํามาตรา ๑๗ มาใช้บังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และการปฏิบัติงานของ

คณะอนุกรรมการและอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๑  ให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่งมี

อํานาจหน้าที่ตรวจสอบการบริหารเงินและการดําเนินงานของสํานักงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

โดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส และมีผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

อนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย 

 
มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี มีอํานาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ
ช้ีแจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

 
มาตรา ๒๓  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๓ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   
 

มาตรา ๒๔  ให้มีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี 

กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน 

 
มาตรา ๒๕  ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้ังอยู่ที่กรุงเทพมหานคร หรือ

ในเขตจังหวัดใกล้เคียง 
ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดต้ัง รวม หรือยุบเลิกสํานักงานสาขาในเขตพื้นที่ โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การจัดต้ังสํานักงานสาขาให้คํานึงถึงความจําเป็นและความคุ้มค่าในการดําเนินการ

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย และให้คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนทําหน้าที่สํานักงานสาขาแทนก็ได้ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวน 
(๒) เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริการสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ 
(๔) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕) จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนดให้แก่หน่วย

บริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา ๔๖ 
(๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของ

หน่วยบริการ 
(๗) ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีหน่วยบริการประจํา และการขอเปลี่ยนหน่วย

บริการประจํา รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลของหน่วยบริการ 
(๘) กํากับดูแลหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในการให้บริการสาธารณสุข

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียน 
(๙) ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๑๐) ก่อต้ังสิทธิและทํานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
(๑๑) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๑๒) มอบให้องค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นทํากิจการที่อยู่ภายในอํานาจหน้าที่ของ

สํานักงาน 
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจ

หน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๗  ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
 
มาตรา ๒๘  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สํานักงานได้มาโดยมีผู้บริจาคให้ หรือได้มา

โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสํานักงาน ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสํานักงาน 
ให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของสํานักงาน 
 
มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ

คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสํานักงาน 
 
มาตรา ๓๐  การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 
การบัญชีของสํานักงาน ให้จัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๑  ให้สํานักงานมีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารกิจการของ
สํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานทุกตําแหน่ง 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกเพื่อแต่งต้ังและถอดถอนเลขาธิการ 
ในการจ้างและแต่งต้ังเลขาธิการ ให้คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา

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

ให้คณะกรรมการสรรหาทําหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นเลขาธิการซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ 
(๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
และมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัครเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทําสัญญาจ้าง
และแต่งต้ังเป็นเลขาธิการ  ทั้งนี้ โดยอาจเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อก็ได้ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ 
ให้กรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา

และเลือกอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก

เลขาธิการ 
 
มาตรา ๓๒  เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา 
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๗) ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอ่ืน หรือกิจการอื่นที่แสวงหากําไร 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําของ

ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

บริษัทมหาชนจํากัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
(๑๒) ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันได้รับแต่งต้ัง ไม่เคยเป็นกรรมการ

หรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา ผู้เข้าร่วมงาน 
หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของสํานักงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๓  เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ 
(๔) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๖) คณะกรรมการถอดถอนจากตําแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ

เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๗) ถูกเลิกสัญญาจ้าง 
 
มาตรา ๓๔  ให้เลขาธิการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีก

ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
เมื่อตําแหน่งเลขาธิการว่างลงและยังไม่มีการแต่งต้ังเลขาธิการคนใหม่ หรือในกรณี

เลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้คณะกรรมการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ 

ให้ผู้รักษาการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ 
 
มาตรา ๓๕  ให้เลขาธิการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและ

ให้ถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ด้วย 

 
มาตรา ๓๖  เลขาธิการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บรรจุ แต่งต้ัง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และ

ลูกจ้างของสํานักงาน ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้ ตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด และในกรณีของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสํานัก
ตรวจสอบ ให้ฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบประกอบการพิจารณาด้วย 

(๒) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกําหนด นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ 

ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสํานักงาน  เพื่อการนี้ 
เลขาธิการจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ใดของสํานักงานปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้ ตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๗  ให้มีสํานักตรวจสอบขึ้นในสํานักงานทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรายงาน
เลขาธิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๔ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๓๘  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน 
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนโดยคํานึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ไม่มี
หน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสมประกอบด้วย 

 
มาตรา ๓๙  กองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๒) เงินที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๓) เงินที่ได้รับจากการดําเนินการให้บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน 
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่กองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน 
(๘) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม  (๑ )  ให้คณะกรรมการจัดทําคําขอต่อ

คณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาประกอบกับรายงานความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐาน ตลอดจนบัญชีการเงินและทรัพย์สินของกองทุนในขณะที่จัดทําคําขอดังกล่าว 

 
มาตรา ๔๐  การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการนํา

เงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๑  ให้คณะกรรมการกันเงินจํานวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้

หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทําผิดมิได้หรือหาผู้กระทําผิดได้ แต่ยัง
ไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา  ๔๒   ในกรณีที่ ผู้ รับบริการไ ด้รับความเสียหายที่ เกิดขึ้ นจากการ

รักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทําผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอัน
สมควรตามมาตรา ๔๑ เมื่อสํานักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้ว สํานักงาน
มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระทําผิดได้ 

 
มาตรา ๔๓  ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา ซึ่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อ
นําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๕ 

หน่วยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
   

 
มาตรา ๔๔  ให้สํานักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วย

บริการแล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อดําเนินการลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยบริการประจํา
ของตนตามมาตรา ๖ 

การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รวมทั้งวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๕  ให้หน่วยบริการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งการใช้วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการรักษาที่

ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยให้ความเสมอภาคและอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
สาธารณสุขที่จําเป็น ตลอดจนเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และความเชื่อทาง
ศาสนา 

(๒) ให้ข้อมูลการบริการสาธารณสุขของผู้รับบริการตามที่ผู้รับบริการร้องขอและตาม
ประกาศที่มีการกําหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยและผู้รับบริการโดยไม่บิดเบือน ทั้งในเรื่องผลการ
วินิจฉัย แนวทาง วิธีการ ทางเลือก และผลในการรักษา รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้
ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือถูกส่งต่อ 

(๓) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับช่ือแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแล
อย่างต่อเนื่องทางด้านสุขภาพกายและสังคม แก่ญาติหรือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการอย่างเพียงพอก่อน
จําหน่ายผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ 

(๔) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) อย่าง
เคร่งครัด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

(๕) จัดทําระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
คุณภาพและบริการ รวมทั้งการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการและการจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการ
สาธารณสุข ให้หน่วยบริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานกําหนด 

 
มาตรา ๔๖  หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา ๔๔ และหน่วย

บริการที่รับการส่งต่อผู้รับบริการ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑ์การกําหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการ
รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ (๑๓) ก่อน และอย่างน้อยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาศัยราคากลางที่เป็นจริงของโรคทุกโรคมาเป็นฐานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรา ๕๐ (๔) 

(๒) ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทน
บุคลากร 

(๓) คํานึงถึงความแตกต่างในภารกิจของหน่วยบริการ 
(๔) คํานึงถึงความแตกต่างในกลุ่มผู้รับบริการและในขนาดของพื้นที่บริการที่หน่วย

บริการรับผิดชอบ 
 
มาตรา ๔๗  เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ โดยส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้
องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน 

 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
   

 
มาตรา ๔๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานบริการสาธารณสุข” ประกอบด้วย 
(๑) อธิบดีกรมการแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบัน

พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และผู้อํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ 
(๒) ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทนทันตแพทยสภา ผู้แทนสภา

เภสัชกรรม และผู้แทนสภาทนายความ 
(๓) ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน 
(๔) ผู้แทนเทศบาลหนึ่งคน องค์การบริการส่วนจังหวัดหนึ่งคน องค์การบริหารส่วน

ตําบลหนึ่งคน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทันตกรรม และเภสัชกรรม 
วิชาชีพละหนึ่งคน 

(๖) ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม 
และสาขากุมารเวชกรรม สาขาละหนึ่งคน 

(๗ )  ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  สาขา
กายภาพบําบัด สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค สาขากิจกรรมบําบัด สาขาเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก และสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาละหนึ่งคน และให้ผู้แทน
ดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจํานวนสามคน 

(๘) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไร และดําเนิน
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ องค์กรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละหนึ่งคน 
และให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจํานวนห้าคน 

(ก) งานด้านเด็กหรือเยาวชน 
(ข) งานด้านสตรี 
(ค) งานด้านผู้สูงอายุ 
(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช 
(จ) งานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น 
(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน 
(ช) งานด้านชุมชนแออัด 
(ซ) งานด้านเกษตรกร 
(ฌ) งานด้านชนกลุ่มน้อย 

(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนหกคน โดยในจํานวนนี้ให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาจิตเวช และสาขาการแพทย์แผนไทย สาขาละหนึ่งคน 

องค์กรเอกชนตาม (๘) ต้องเป็นองค์กรที่ดําเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และ
ได้มาขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานก่อนครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุให้มีการคัดเลือกกรรมการ 
ถ้าองค์กรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุ่ม ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เท่านั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ดําเนินการสรรหาและ
พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการตาม (๙) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
สี่ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งประชุม และเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
 
มาตรา ๔๙  การดํารงตําแหน่ง วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งและ

การประชุมของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ให้นํามาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 
และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๕๐  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตาม 

มาตรา ๔๕ 
(๒) กํากับดูแลการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ในกรณีที่หน่วยบริการนั้น ๆ มีการให้บริการในส่วนที่สูงกว่าบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕ 
(๓) กําหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและ

เครือข่ายหน่วยบริการ 
(๔) เสนอแนะอัตราราคากลางของโรคทุกโรคต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการวาง

หลักเกณฑ์กําหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการตามมาตรา ๔๖ 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องเรียนของผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ

จากการใช้บริการ และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการ และกําหนดหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 

(๖) รายงานผลการตรวจตราและการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยบริการและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขและติดตามประเมินผลในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน 

(๗) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจตราและการควบคุมกํากับ
หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ 

(๘) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระทําผิดมิได้ หรือหาผู้กระทําผิดได้แต่ผู้รับบริการไม่ได้รับค่าเสียหาย
ภายในระยะเวลาอันสมควรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

(๙ ) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับบริการสาธารณสุข 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนด ให้เป็น
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๕๑  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
มอบหมายได้ 

ให้นํามาตรา ๑๗ มาใช้บังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และวิธีปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๒  ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และคณะอนุกรรมการ

มีอํานาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคํา
หรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕๓  ให้กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและอนุกรรมการได้รับค่า
เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๗ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
มาตรา ๕๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อํานาจเข้าไปในสถานที่ของหน่วยบริการ หรือของเครือข่ายหน่วยบริการ ในระหว่างเวลาทําการ เพื่อ
ตรวจสอบ สอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐาน ถ่ายภาพ ถ่ายสําเนา หรือนํา
เอกสารที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ หรือกระทําการอย่างอื่นตามสมควรเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันที่จะ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าพบการกระทําผิดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่

บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวก

ตามสมควร 
 
มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๘ 
การกํากับมาตรฐานหน่วยบริการ 

   
 

มาตรา ๕๗  ในกรณีที่สํานักงานตรวจสอบพบว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขที่กําหนด ให้รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา 

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้มีจํานวนตามความเหมาะสมประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และกฎหมาย ผู้แทนองค์กร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เอกชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา มีหน้าที่สอบสวนและเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

ในการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
อาจแต่งต้ังไว้ล่วงหน้าเป็นจํานวนหลายคณะเพื่อให้ดําเนินการสอบสวนโดยเร็วได้ 

การสอบสวนต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน ถ้ายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และถ้ายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จอีก ให้รายงาน
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณามีคําสั่งให้ขยายเวลาได้เท่าที่จําเป็น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอํานาจขอให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ ผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ ให้เสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณาต่อไป 

ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา ๕๘ 
หรือมาตรา ๕๙ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ปรากฏว่าหน่วยบริการใดไม่

ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นการกระทําโดยไม่เจตนาให้มีคําสั่งเตือนให้ปฏิบัติโดยถูกต้อง 
(๒) ในกรณีที่มีเจตนากระทําผิด ให้มีคําสั่งให้หน่วยบริการนั้นชําระค่าปรับทาง

ปกครองเป็นจํานวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท สําหรับการกระทําความผิดแต่ละครั้ง และให้นําบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ และใน
กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ให้เลขาธิการมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อ
บังคับชําระค่าปรับ  ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคําสั่งให้ชําระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมายก็ให้
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาด
เพื่อชําระค่าปรับได้ 

(๓) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาดข้อกล่าวหา
หรือข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขซึ่งอาจมีส่วนรับผิดชอบในการกระทําผิดของ
หน่วยบริการ และให้มีการดําเนินการทางวินัยในกรณีที่ผู้กระทําผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผู้รับบริการผู้ใดไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิ

ที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้จากหน่วยบริการหรือหน่วยบริการเรียก
เก็บค่าบริการจากตนโดยไม่มีสิทธิที่จะเก็บหรือเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการกําหนด หรือไม่
ได้รับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ผู้นั้น
มีสิทธิร้องเรียนต่อสํานักงานเพื่อให้มีการสอบสวน และให้นําความในมาตรา ๕๗ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่า หน่วยบริการไม่ได้กระทําตามที่ถูกร้องเรียนให้
เลขาธิการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดังกล่าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า หน่วยบริการมีการกระทําตามที่ถูกร้องเรียนให้
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตักเตือนเป็นหนังสือให้หน่วยบริการนั้นปฏิบัติต่อผู้ร้องเรียนให้เหมาะสมหรือ
ถูกต้องตามสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรียนนั้น สําหรับกรณีร้องเรียนว่าหน่วยบริการไม่อํานวยความ
สะดวก หรือไม่ปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรียน 

(๒) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้หน่วยบริการนั้นคืนเงินค่าบริการส่วนเกินหรือที่ไม่มี
สิทธิเรียกเก็บให้แก่ผู้ร้องเรียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่เก็บค่าบริการนั้นจนถึงวันที่
จ่ายเงินคืน และในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคําสั่งให้นําความในมาตรา ๕๘ (๒) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีที่การกระทําผิดของหน่วยบริการตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ 

เป็นการกระทําผิดร้ายแรงหรือเกิดซ้ําหลายครั้ง ให้เลขาธิการรายงานต่อคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณาดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการนั้น 
(๒) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเพื่อพิจารณา

ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๓) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้กํากับดูแลเพื่อให้มีการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้บริหารของ

หน่วยบริการในกรณีที่เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
(๔) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาดข้อกล่าวหา

หรือข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการกระทําผิดของหน่วย
บริการ และให้มีการดําเนินการทางวินัยในกรณีที่ผู้กระทําผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
มาตรา ๖๑  ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยบริการที่ได้รับคําสั่งจากคณะกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานตามหมวดนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง หรือวันที่ได้รับทราบคําสั่ง แล้วแต่กรณี 

คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๖๒  เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งตามมาตรา ๖๑ ผลเป็นประการ

ใดแล้ว ให้เลขาธิการรายงานผลการดําเนินการหรือคําวินิจฉัยต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อทราบ 

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖๓  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวน หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๕  ในวาระเริ่มแรก มิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับ จนกว่าจะได้มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการ
สาธารณสุขตามบทบัญญัติดังกล่าว 

เมื่อได้มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
รัฐมนตรีประกาศกําหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ สําหรับหน่วยบริการที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ให้สํานักงานจ่ายให้กระทรวงสาธารณสุขก่อนเป็น
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันเริ่มให้บริการสาธารณสุขตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๖๖  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายในหนึ่งปี

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และหากไม่แล้วเสร็จให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละหนึ่งปี โดยให้
สํานักงานหรือสํานักงานและสํานักงานประกันสังคม แล้วแต่กรณี รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการ
ได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานนั้นต่อสาธารณชน 

 
มาตรา ๖๗  ให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการให้มีการคัดเลือกและแต่งต้ัง

กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖) รวมท้ังสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการเพื่อให้ได้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวน
ห้าคนโดยในจํานวนนี้ให้เป็นผู้แทนผู้บริโภคจํานวนสี่คนเป็นกรรมการ 

ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทําหน้าที่
เลขาธิการเป็นการชั่วคราวจนกว่าเลขาธิการซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าที่ เลขาธิการตามวรรคสามเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการตามวรรคสอง และให้รัฐมนตรีแต่งต้ังข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข จํานวนสอง
คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖๘  ให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการให้มีการคัดเลือกและแต่งต้ัง

กรรมการตามมาตรา ๔๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เพื่อให้ได้คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยอธิบดีกรมการแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผู้อํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ เลขาธิการทันตแพทยสภา 
เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการสภาการพยาบาล เลขาธิการสภาเภสัชกรรม นายกสภาทนายความ 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนเจ็ดคน โดยให้เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดําเนิน
กิจกรรมทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคจํานวนสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพการแพทย์และ
สาธารณสุขจํานวนสี่คนเป็นกรรมการ 

ให้กรรมการตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
และให้ประธานกรรมการแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคนใดคนหนึ่งตามมาตรา ๖๗ เป็นเลขานุการคนหนึ่ง 
และแต่งต้ังข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖๙  ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิด รวมทั้งเงิน

งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับงานประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ ไปเป็นของสํานักงานในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๗๐  ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการใดสมัครใจจะเปลี่ยนไปเป็น

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้องผ่าน
การคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าออกจาก
ราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี 

ลูกจ้างซึ่งเปลี่ยนไปเป็นลูกจ้างของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าออกจาก
ราชการเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบําเหน็จตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับของ
สํานักงาน ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน
ตามมาตรานี้ประสงค์จะให้นับเวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ต่อเนื่องกับเวลาทํางานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน แล้วแต่กรณี ก็ให้มีสิทธิกระทําได้โดย
แสดงความจํานงว่าไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสี่ จะต้องกระทําภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่โอน สําหรับกรณีของข้าราชการให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี สําหรับกรณีของลูกจ้างให้
กระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานยื่นต่อผู้ว่าจ้างเพื่อส่งต่อไปให้กระทรวงการคลังทราบ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ชนชาวไทยย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และการให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่าที่จะกระทํา
ได้ และมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการ
สาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ จึงต้อง
จัดระบบการให้บริการสาธารณสุขที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาลที่มี
มาตรฐาน โดยมีองค์กรกํากับดูแลซึ่งจะดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชนเพื่อจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให้ประชาชนชาว
ไทยมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยกันทุกคน นอกจากนี้เนื่องจากในปัจจุบัน
ระบบการให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลได้มีอยู่หลายระบบ ทําให้มีการเบิกจ่ายเงิน
ซ้ําซ้อนกัน จึงสมควรนําระบบการช่วยเหลือดังกล่าวมาจัดการรวมกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมใน
ด้านสาธารณสุขมิให้เกิดการซ้ําซ้อนกันดังกล่าว และจัดระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

พจณัฏฐ์/ปรับปรุง 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



 
พระราชบัญญัติ 

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดล้อม 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือก าหนด
กลไกการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  โดยใช้
ระบบการแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่
ลูกจ้าง  หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ  ให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  และก าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวขอ้งมีหน้าที่แจ้งหรือรายงานเกีย่วกบั
การพบหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

้หนา   ๒๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หรือกรมควบคุมโรค  เพ่ือให้สามารถด าเนินการกับสถานการณ์การเกิดโรคดังกล่าวได้ทันท่วงที  ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และกิจการอื่นตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวงตาม  (๒)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุม 

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  โดยมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“โรคจากการประกอบอาชีพ”  หมายความว่า  โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผล

เนื่องมาจากการท างานหรือการประกอบอาชีพ 

“โรคจากสิ่งแวดล้อม”  หมายความว่า  โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผล

เนื่องมาจากมลพิษ 

“มลพิษ”  หมายความว่า  ของเสีย  วัตถุอันตราย  สิ่งปนเปื้อน  และมลสารอื่น  ๆ  รวมทั้งกาก  

ตะกอน  หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น  ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ  หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม

ตามธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือภาวะที่เป็นพิษภัย

อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได ้ และให้หมายความรวมถึงรงัสี  ความร้อน  แสง  เสียง  กลิ่น  

ความสั่นสะเทือน  หรือเหตุอื่น ๆ  ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

้หนา   ๒๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“แหล่งก าเนิดมลพิษ”  หมายความว่า  โรงงานอุตสาหกรรม  อาคาร  สิ่งก่อสร้าง  ยานพาหนะ  

และสถานที่ประกอบกิจการใด ๆ  ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ 

“การเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  การสังเกต  การเก็บรวบรวม  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจน

การรายงาน  และการติดตามผลของโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและการควบคุมโรค 

“การสอบสวนโรค”  หมายความว่า  กระบวนการเพ่ือหาสาเหตุและแหล่งที่เกิดโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและการควบคุมโรค 

“อาชีวเวชกรรม”  หมายความว่า  กระบวนการที่ประกอบด้วยการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง

ของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง  การตรวจสุขภาพให้เหมาะสม

กับงาน  การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าท างาน  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรค  รวมทั้ง

การวินิจฉัยสาเหตุของโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือสุขภาพของผู้ซึ่งเป็น 

โรคจากการประกอบอาชีพ 

“เวชกรรมสิ่งแวดล้อม”  หมายความว่า  กระบวนการที่ประกอบด้วยการบ่งชี้และประเมิน 

ความเสี่ยงของการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรค  รวมทั้ง  

การวินิจฉัยสาเหตุของโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือสุขภาพของผู้ซึ่งเป็น 

โรคจากสิ่งแวดล้อม   

“นายจ้าง”  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และให้หมายความรวมถึงผู้จ้างงาน  

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน  

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และให้หมายความรวมถึงผู้รับงาน 

ไปท าที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

“แรงงานนอกระบบ”  หมายความว่า  บุคคลที่มีงานท า  แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างและ

ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน  และผู้รับงานไปท าที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

้หนา   ๒๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุข  หน่วยงานหรือหน่วยบริการด้านสุขภาพ

ที่ด าเนินการภายในสถานประกอบกิจการ  หรือองค์กรที่ให้บริการด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  

“สถานบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  หรือเอกชน  

สภากาชาดไทย  และหน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ 

“หน่วยปฏิบัติการ”  หมายความว่า  หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อม 

“คณะกรรมการ”   หมายความว่า   คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อม 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และ 

ให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพ่ือปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน 

การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้ว  ให้บังคับตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในเรื่องนั้นได้ 

มาตรา ๗ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด  ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อหรืออาการส าคัญของโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ต้องมี 

การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๒๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการให้นายจ้างแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  

การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง 

(๓) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษแจ้งขอ้มลู

ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรือ 

อาจได้รับมลพิษตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง 

มาตรา ๘ ให้นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ  แจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับ

การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง  หรือประชาชนที่ได้รับ

หรืออาจได้รับมลพิษ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในมาตรา  ๗  (๒)  

หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙ บรรดาข้อมูลส่วนบคุคลจากการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  การแจ้ง  หรือการรายงาน

ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ถือเป็นความลับ   

ห้ามมิให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ให้เปิดเผยข้อมูลดังกลา่วได้  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดลอ้ม 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม”  ประกอบด้วย  

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  อธิบดีกรมอนามัย  เลขาธิการส านักงานประกันสงัคม  

และเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนเจ็ดคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  มีความเชี่ยวชาญ  

มีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

้หนา   ๒๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ด้านกฎหมาย  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ด้านสังคม  หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ใน 

การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมด้านละหนึ่งคน  โดยใน

จ านวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและด าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน  อย่างน้อยสองคน  

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

ซึ่งรับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  และผู้อ านวยการส านักโรคจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 

ข. ลักษณะต้องห้าม 

 (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 

 (๔) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๕) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 (๖) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือเลิกจ้างจากหน่วยงาน

ของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในวงราชการ 

 (๗) เป็นผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชพี

และโรคจากสิ่งแวดล้อม  

้หนา   ๒๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับ 

การแต่งตั้ง  ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน  

สองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านเดียวกันแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  รัฐมนตรี  

จะไม่ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิแทนก็ได ้ และในการนี้  ให้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการ

เท่าที่เหลืออยู ่

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ 

หย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๑ 

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(๒) เสนอเขตพ้ืนที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะต่อคณะรัฐมนตรี 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๔) ก าหนดแผนปฏิบัติการ  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และ 
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  และคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  ด าเนินการให้เป็นไป  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) รายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงาน  ตลอดจนสถานการณ์ด้านโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรีปีละหนึ่งครั้ง  

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามมาตรา  ๔๙ 
(๘) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และประสานงานในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุม 

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๙) ติดตามและรับทราบผลการด าเนินการของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการเฝ้าระวัง   
การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติตาม  (๑)  
รวมถึงแผนปฏิบัติการ  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติตาม  (๔) 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

้หนา   ๒๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๖ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึง่

อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้  

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

มีอ านาจให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหรือ

หลักฐานใด ๆ  ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง  หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๘ ให้กรมควบคุมโรคเป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท านโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ  แผนปฏิบัติการ  ระบบ  แนวทางปฏิบัติ  และรายงาน

เกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงาน  ตลอดจนสถานการณ์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๑๔ (๑) (๔)  และ  (๖)  เสนอต่อคณะกรรมการ  

(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่เปน็การเฉพาะที่ต้องมีการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๑๔  (๒)  เสนอต่อคณะกรรมการ  

(๓) ประสานงาน  ติดตาม  และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการหรือ

สนับสนุนให้มีการศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๕) ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  และประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบยีน

กับกรมควบคุมโรคตามมาตรา  ๒๕ 

(๖) ตรวจวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค  หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดตามมาตรา  ๗  (๑)  ในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๒๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประสาน  จัดการข้อมูล  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือ

ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรมควบคุมโรค 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดลอ้มจังหวดั 

และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรงุเทพมหานคร 
 
 

มาตรา ๑๙ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ผู้อ านวยการส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  เกษตรจังหวัด  ประกันสังคมจังหวัด  สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี  จ านวนหนึ่งคน  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนหนึ่งคน  
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป จ านวนหนึ่งคน  และ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมโีรงพยาบาลในสังกัดของหนว่ยงานอื่นของรัฐนอกจาก  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั
แต่งตั้งผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนั้น  จ านวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการด้วย 

(๕) แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวนหนึ่งคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  จ านวนหนึ่งคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งตั้งข้าราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ  

โรคจากสิ่งแวดล้อมจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

้หนา   ๒๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนกรมอนามัย  ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  ผู้แทนส านักงานประกันสังคม  ผู้แทนส านักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร  และผู้แทน

สภากาชาดไทย  เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐ  นอกจาก  (๓)  จ านวนสี่คน  ซึ่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  

จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อมจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวดั

และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  มีหน้าที่

และอ านาจในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ  แผนปฏิบัติการ  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติ 

ตามมาตรา  ๑๔  (๑)  และ  (๔) 

้หนา   ๒๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ประสานงาน  และเสนอมาตรการในการเฝ้าระวัง  

การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานของรัฐ  

และหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด  

(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการตามมาตรา  ๓๒ 

(๔) รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม 

(๕) ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ  

โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยกัน  หรือกับคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  

(๖) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูล  เอกสาร

หรือหลักฐานใด ๆ  ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง  หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการควบคุม

โรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวดัหรอืคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชพี

และโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๒ การแต่งตั้ง  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

ตามมาตรา  ๑๙  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  และกรรมการตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวดั

หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  จะแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจาก  

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  และ

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๒๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

 
 

มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเกี่ยวกับอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม 

(๒) ก าหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๒๕ การให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการโดยหน่วยบริการ

ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรค  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ  ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  

หน่วยบริการตามวรรคหนึ่ง  ต้องให้บริการทางอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรฐานที่ก าหนดในมาตรา  ๒๔ 

การขอขึ้นทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  อายุและการต่ออายุการขึ้นทะเบียน  การออกใบแทน 

การขึ้นทะเบียน  การเพิกถอนทะเบียน  และการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ 

ขึ้นทะเบียน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๕ 
การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดล้อม 

 
 

มาตรา ๒๖ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ  ให้นายจ้างจัดให้มี 

การตรวจสุขภาพลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดล้อมใน 

การท างาน  โดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕  

มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ  

ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพ  โดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕ 

การตรวจสุขภาพตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

้หนา   ๒๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๘ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งก าเนิดมลพิษจัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ  โดยหน่วยบริการ

ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕   

ประเภท  ขนาด  และลักษณะของแหล่งก าเนิดมลพิษ  และประเภทหรือกลุ่มของประชาชน 

ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  

ให้หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ด าเนินการตามมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  หรือมาตรา  ๒๘  แจ้งข้อมูล

การตรวจสุขภาพของลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบ  หรือการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรือ

อาจได้รับมลพิษ  แล้วแต่กรณี  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้รายงานต่อกรมควบคุมโรคและ

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้หน่วยงาน

ของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนสามารถขอข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๙  ได้  

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่บุคคลดังต่อไปนี้พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก 

การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๑) นายจ้าง  ในกรณีที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ

ในสถานประกอบกิจการ 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ในกรณีที่พบลูกจ้าง  แรงงานนอกระบบ  หรือประชาชน 

ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก 

การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล 

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน า

ของคณะกรรมการ 

้หนา   ๒๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก

การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม  หรือได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๐  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อ

กรมควบคุมโรค  และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด

หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 

การรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

หมวด  ๖ 
การป้องกนัและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

 
 

มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  

จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งหน่วยขึ้นในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  เพ่ือท าหน้าที่ใน 

การสอบสวนโรค  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

หน่วยปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่หนึ่งคน  เจ้าหน้าที่

ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน  และอาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการร่วมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ

หรือพบประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควร 

สงสัยว่าเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ใด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่นั้น  

ท าการสอบสวนโรค  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ

น าลูกจ้างหรือประชาชนที่ไดร้ับหรืออาจได้รบัมลพิษ  แล้วแต่กรณ ี เข้ารับการตรวจวนิิจฉัยโรค  รักษาพยาบาล  

หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

้หนา   ๒๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการสอบสวนโรคเสนอ

ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เพ่ือรายงาน

การด าเนินการให้กรมควบคุมโรคทราบ 

การสอบสวนโรค  การออกค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  และการรายงานตามวรรคหนึ่งและ

วรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่านายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด

มลพิษ  ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งเปน็หนังสือให้ผู้นัน้ด าเนินการ

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

ในกรณีที่นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษละเลยไม่ด าเนินการตามค าสั่ง

ภายในเวลาที่ก าหนด  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายสั่งให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการได้  โดยให้นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษชดใช้ค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินการนั้นตามจ านวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

การด าเนินการออกค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม  ซึ่งหากปล่อยไว้อาจเกิดหรือก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือ  

สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือ

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  

มีอ านาจประกาศเขตพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องเฝ้าระวัง  ป้องกัน  หรือควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพหรือ

โรคจากสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งประกาศยกเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลง 

การประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม  

ที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรวดเร็วหรือกว้างขวาง  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

้หนา   ๒๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ส าหรับเขตพ้ืนที่นั้นเป็นการเฉพาะ  หรือก าหนดมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่นั้นเป็น  

การเฉพาะก็ได้ 

หมวด  ๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
 

มาตรา ๓๖ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง  แหล่งก าเนิดมลพิษ  ยานพาหนะ  หรือ

สถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาท าการของสถานประกอบ

กิจการหรือสถานที่นั้น  เพ่ือควบคุม  ตรวจสอบ  ตรวจวัด  หรือเก็บตัวอย่างซึ่งวัตถุ  สารเคมี  หรือ

ผลิตภัณฑ์ใด ๆ  ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน   

การควบคุม  และการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  และหากยังด าเนนิการ

ไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ  

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  ให้ส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือ

หลักฐานใด ๆ  ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง  หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

การด าเนินการตาม  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบตัิหนา้ที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวตอ่บคุคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตนิี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๘ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๙ นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใด  ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

้หนา   ๒๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานใด ๆ  ต่อคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๗  หรือต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๑  (๖)  หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา  ๓๖  (๒)  

โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา ๔๑ ผู้ใดให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

ตามมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๒ ผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕  

ผู้ใด  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๒๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๓ นายจ้างที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างตามมาตรา  ๒๖  แต่หน่วยบริการนั้น

ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๔๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่จัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของ

ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา  ๒๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๔๕ นายจ้างหรือผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  

หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  โดยไม่มีเหตุอันสมควร   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๔๖ นายจ้าง  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๔๗ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า

ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระท าของบุคคลใด  หรือเกิดจากการไม่สั่งการ

หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน

การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

้หนา   ๒๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และเมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับ

ตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ มีการเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกัน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือยินยอมแต่ไม่ช าระเงิน  ให้ด าเนินคดีต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๕๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๑)  และ  (๒)  และ

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรคจาก  

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ตามมาตรา  ๑๐  (๓)  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้รองอธิบดี

กรมควบคุมโรคซึ่งรับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  และผู้อ านวยการ

ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๕๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๑๙  (๑)  และ  (๒)  

และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ 

ตามมาตรา  ๑๙  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงาน 

ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๕๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๒๐  (๑)  และ  (๒)  

และให้ผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครไปพลางก่อน

้หนา   ๒๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๕๓ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้  

ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพและโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้น  และยังไม่มีกลไกใน 
การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ  สมควรก าหนดให้มีแนวทางในการควบคุมโรค
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือยับยั้งมิให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


