สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบกันา
สํเป็านันกปีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จพระปรมินกาทรมหาภูมิพลอดุ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ
สํานัพระบาทสมเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัลกยเดช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ประกาศว่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา
๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญสํแห่
งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทํสําานัได้กงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยอาศัยอํานาจตามบทบั
ญญัติแห่งกฎหมาย
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้ตราพระราชบักญา ญัติขึ้นไว้โดยคํ
าและยินยอม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัาแนะนํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พ.ศ. ๒๕๔๕”

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จจานุเบกษา
๒๑ พระราชบัญญักตาินี้ให้ใช้บังคับตัสํ้งาแต่
ันถัดจากวันประกาศในราชกิ

เป็นต้นไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓ ในพระราชบัญกาญัตินี้
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้
โดยตรงแก่บุคคลเพื่อกการสร้
างเสริมสํสุาขนัภาพ
การป้องกันโรค การตรวจวิ
นิจฉัยโรค
กษาพยาบาล กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักการรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริการการแพทย์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าด้วยการประกอบโรคศิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกตามกฎหมายว่
ลปะ
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วยบริการการประกอบโรคศิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของสภากาชาดไทย กหน่
ลปะสาขาต่กาาง ๆ และสถานบริ
ารสาธารณสุขอื่น กา
ที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม
สํานั“หน่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า สถานบริสํกาารที
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วยบริการ” หมายความว่
่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบั
ญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียน
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัญกญังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นเครือข่ายหน่วยบริกการตามพระราชบั
ตินี้
“ค่ าบริ การ” หมายความว่ า เงินที่ผู้รับ บริการจ่ายให้แ ก่หน่ วยบริ การในการรั บ
สํ
นักลงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริการสาธารณสุขาแต่
ะครั้ง
“ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ได้แก่
าสร้างเสริมสุขภาพ และป้
สํ(๑)
านักค่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องกันโรค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
(๓) ค่ากตรวจและรั
บฝากครรภ์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ค่าบําบัดและบริการทางการแพทย์
สํ(๕)
านักค่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากอุงานคณะกรรมการกฤษฎี
ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวักายวะเทียม และค่
ปกรณ์ทางการแพทย์ กา
(๖) ค่าทําคลอด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) ค่ากกิา นอยู่ในหน่วยบริ
าร
(๘) ค่าบริบาลทารกแรกเกิด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๙) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วสํยานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) ค่าพาหนะรับส่สํงผูานั้ทกุพงานคณะกรรมการกฤษฎี
พลภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๑) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเพื
ขตามที่คณะกรรมการกํ
สํ(๑๒)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อการบริการสาธารณสุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“คณะกรรมการ”
หมายความว่
า คณะกรรมการหลั
งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กประกันสุขภาพแห่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“คณะกรรมการควบคุม คุณ ภาพและมาตรฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริ
การสาธารณสุ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“สํานักกางาน” หมายความว่
า สํานักงานหลักประกักานสุขภาพแห่งสํชาติ
หรือสํานักงาน
สาขา แล้วแต่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง โดยคํ า แนะนํ า ของ
อคณะกรรมการควบคุ
คุณภาพและมาตรฐานกา แล้วแต่กรณีสําให้
ฏิบัติการตาม
สํานักคณะกรรมการหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชบัญญัตินี้
” หมายความว่า กรัฐา มนตรีผู้รักษาการตามพระราชบั
ญญัตินี้ กา
สํ“รั
านัฐกมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัว่ากการกระทรวงสาธารณสุ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกาขรักษาการตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๔ ให้รัฐมนตรี
ญญัตินี้

และให้ มีอํานาจแต่ งตั้งพนั กงานเจ้ าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิ บัติการตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัตินสํี้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิทธิการรับบริการสาธารณสุข

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา ๕ บุ ค คลทุสํากนัคนมี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ
ข ทีสํ่ มาี มนักาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้
สํคณะกรรมการอาจกํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บุคคลที่ เข้ าสํรัานับกการบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
าหนดให้
การสาธารณสุขกต้าองร่วมจ่าย
ค่าบริการในอัตราที่กําหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครั้งที่เข้ารับการบริการ เว้นแต่ผู้ยากไร้หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
ุคคลจะมีสิทธิได้รับให้กเาป็นไปตามที่
สํประเภทและขอบเขตของบริ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการสาธารณสุสําขนัทีก่บงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖ บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา ๕ ให้ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อเลือกหน่วยบริ
สํานักการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า
สํานักงานหรือหน่สํวายงานที
่สํานักงานกําหนด เพื
เป็นหน่วยบริการประจํ
การขอลงทะเบี ย นเลือ กหน่ วยบริ ก ารประจํา การขอเปลี่ย นแปลงหน่ ว ยบริ ก าร
สํานักประจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าและหน้าที่ของหน่กาวยบริการประจํ
่พึงมีต่อผู้รับบริการ ให้กเป็า นไปตามหลักสํเกณฑ์
วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเป็นของบุคคลเป็นสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือกหน่วยบริการเป็
นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์การได้รับ
สวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้สํราับนัอยู
่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศสํานัมติ
คณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือคําสั่งอื่นใด ให้การใช้สิทธิเข้ารับการบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ได้รับสวัสดิการหรืสํอานัสิกทงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธิของบุคคลนั้น
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา๗ บุคคลที่ไสํด้าลนังทะเบี
ยนแล้ว ให้ใช้สิทธิกราับบริการสาธารณสุ
ขได้จากหน่วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บริการประจําของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วย
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อข่ายหน่วยบริ
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
บริการอื่นที่หน่วยบริ
ารประจําของตนหรือกเครื
ารที่เกี่ยวข้องส่งต่อ เว้กนาแต่กรณีที่มี
เหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถาน
สํานักบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่คณะกรรมการกํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การอื่นได้ ทั้งนี้ ตามที
หนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจํ
าเป็นของผู้ใช้
สิทธิรับบริการ และให้สถานบริการที่ให้บริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘ ผู้ซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๕ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเข้ารับ
บริการครั้งแรกที่หสําน่นัวกยบริ
การใดก็ได้ และให้หกน่า วยบริการที่ใสํห้าบนัริกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารแก่บุคคลดังกล่าวจักดาให้บุคคลนั้น
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจําตามมาตรา ๖ และแจ้งให้สํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับ
สํานักแต่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การดังกล่าวมี
สํานัสกิทงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั้งกนังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้บริการ โดยหน่วยบริ
ธิได้รับค่าใช้จ่ายสําหรักบาการให้บริการครั
้นจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙ ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคล ดังต่อไปนี้ ให้เป็นไป
สํานักตามกฎหมาย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎ ระเบีกยาบ ประกาศ มติสําคนัณะรั
ฐมนตรีหรือคําสั่งใดกๆา ที่กําหนดขึ้นสํสําานัหรั
บส่วนราชการ

องค์ ก รปกครองส่สําวนันท้
อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื
่ น ของรั ฐ และให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วตาม
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัตินี้
(๑) ข้ากราชการหรื
อลูสํกาจ้นัากงของส่
วนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) พนักากงานหรือลูกสํจ้าานังของรั
ฐวิสาหกิจ หรือผู้ซกึ่งาปฏิบัติงานให้แสํก่านัหกน่งานคณะกรรมการกฤษฎี
วยงานอื่นของ
รัฐหรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
สํ(๔)
านักบิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดามารดา คู่สมรส บุตกรา หรือบุคคลอืสํ่นานัใดที
่ได้รับสวัสดิการการรักกาษาพยาบาล
โดยอาศัยสิทธิของบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดการให้บุคคลดังกล่าวสามารถได้รับบริการ
สาธารณสุขตามทีสํ่ไาด้นัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กลงกันกับรัฐบาล องค์กการปกครองส่วสํนท้
งถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือกหน่
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
า วยงานอื่น
ของรัฐ แล้วแต่กรณี
การกํากหนดให้
บุคคลตามวรรคหนึ
่งประเภทใด หรื
สิทธิรับบริการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อหน่วยงานใด
สํานัใช้กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
สํเมืานั่อกมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใช้
บสํังาคันับกแล้
ว ให้รัฐบาล องค์กรปกครองส่
วน
ท้อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ แล้ วแต่ ก รณี ดํ า เนิน การจัด สรรเงิ น ในส่ ว นที่ เ ป็ น
สํานักค่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสํ
าหรับสํบุาคนัคลตามที
่กําหนดโดยพระราชกฤษฎี
กานัสํ้นานัให้กแงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก่กองทุนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐ ขอบเขตของสิ
ทธิรับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิตสํามกฎหมายว่
าด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกันสังคมให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม การขยายบริการสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัตินสํี้ไาปยั
ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่กาาด้วยประกันสํสัางนัคมให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการและ
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน
ให้คณะกรรมการจั
ดสํเตรี
มความพร้อมในการให้กบา ริการสาธารณสุ
ผู้มีสิทธิตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัขกแก่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายว่ าด้ วยประกันสังคม และเมื่ อได้ ตกลงกันเกี่ ยวกับความพร้อ มให้บริการสาธารณสุ ข กั บ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํฐาบาลเพื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กากําหนด
คณะกรรมการประกั
สังคมแล้ว ให้คณะกรรมการเสนอรั
่อตราพระราชกฤษฎี
ระยะเวลาการเริ่มให้บริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เมื่อมีพการะราชกฤษฎีกสําาตามวรรคสองใช้
บังคับแล้กวา ให้สํานักงานประกั
นสังคมส่งเงิน
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคมให้แก่กองทุนตามจํานวนที่คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทนผู้ใดใช้
ธิรับบริการสาธารณสุกขาจากหน่วยบริสํกาารตามพระราชบั
ญญัตินี้เกมืา่อใดแล้วให้
สําสนัิทกงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หน่วยบริการแจ้งการเข้ารับบริการนั้นต่อสํานักงานและให้สํานักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อ
สํานักบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นเงินทดแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากด้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การสาธารณสุขจากกองทุ
แต่ไม่เกินอัตราที่กําหนดตามกฎหมายว่
วยเงินทดแทน
ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การบริ กการสาธารณสุ
ขสําตามพระราชบั
ญ ญั ติ นี้ เ ป็กนาลู ก จ้ า งของ
นายจ้างที่ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้สํานักงานมีสิทธิยื่นคําร้องขอรับเงิน
สํานักทดแทนแทนลู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กจ้างตามกฎหมายว่
าด้วสํยเงิ
ทดแทนเพื่อชําระค่าใช้กาจ่ายเพื่อบริการสาธารณสุ
ข แต่ไม่
เกินอัตราที่กําหนดตามกฎหมายว่
าด้วยเงินทดแทน ส่งเข้ากองทุ
นเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นการจ่ายเงิน
วนของค่ารักกษาพยาบาลตามกฎหมายว่
าด้วยเงินทดแทน
สํานักทดแทนในส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัทกี่ ผงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา ๑๒ ในกรณี
ู้ ป ระสบภั ย จากรถตามกฎหมายว่
าสํด้านัวกยการคุ
้ ม ครอง

ผู้ประสบภัยจากรถผู้ใดใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแล้ว
สํางนัการเข้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําสนัํากนังานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้หน่วยบริการแจ้
ารับบริการนั้นต่อสํกาา นักงานและให้
กงานมีสิทธิเรียกเก็บกค่าาใช้จ่ายเพื่อ
บริ ก ารสาธารณสุ ข จากกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย แต่ ไ ม่ เ กิ น จํ า นวนค่ า สิ น ไหมทดแทนตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภาระหน้าที่ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ส่งเข้ากองทุนเพื่อสํส่างนัต่กองานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้หน่วยบริการต่อไป กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่บริษัทผู้รับประกันภัยรถหรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด
หน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้
แสํก่านัผกู้ปงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระสบภัยจากรถที่เข้ารักบาบริการสาธารณสุ
ตามวรรคหนึ่ง
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักขงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้สํานักงานมีอํานาจออกคําสั่งให้บริษัทดังกล่าวชําระค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข แต่ไม่เกินสิทธิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่อนัส่กงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่พึงได้รับตามเงื่อสํนไขในกรมธรรม์
ประกันภัย กส่างเข้ากองทุนเพื
ต่อให้หน่วยบริการต่อกไปา
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถื อเป็นการจ่ ายค่า
สํานักสิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้มครองผู้ประสบภั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นไหมทดแทนในส่วนของค่
าด้วยการคุ
ยจากรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการหลักประกัน
ขภาพแห่งชาติ” ประกอบด้
สํานักสุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ
สํ(๒)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปลั ด กระทรวงการคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปลั ด กระทรวงกลาโหม
ง ปลั ด กระทรวงพาณิ
ช ย์
ปลั ดกระทรวงมหาดไทย ปลั ดกระทรวงแรงงานและสวัส ดิ การสังคม ปลั ดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักปลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และผู้อํานวยการสํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดกระทรวงศึกษาธิการ
านักงบประมาณ กา
(๓) ผู้แทนเทศบาลหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน องค์การบริหารส่วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําบลหนึ่งคน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
องถิ่นแต่ละประเภทคักดาเลือกกันเอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนิน
กิจกรรม ดังต่อไปนี
กรละหนึ่งคน โดยการคั
ละกลุ่มให้เหลือกลุก่มา ละหนึ่งคน
สํานั้ กองค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดเลือกกันสํเองในแต่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจํานวนห้าคน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ก)กางานด้านเด็กหรื
สํานัอกเยาวชน
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) งานด้านสตรี
สํานัก(ค)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานด้านผู้สูงอายุ กา
(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(จ)กางานด้านผู้ติดสํเชืานั้อกเอชไอวี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือผู้ป่วยเรื้อรังกอืา่น
(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ช) งานด้านชุมชนแออัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ซ)กางานด้านเกษตรกร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ฌ) งานด้านชนกลุ่มน้อย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าคน ได้แสํก่านัผูก้แงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) ผูก้แาทน ผู้ประกอบอาชี
พด้านสาธารณสุขจํานวนห้
ทนแพทยสภา
สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ด้านละหนึ่งคน
สํ(๖)
านักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ย วชาญ
้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนเจ็กาด คนซึ่ ง คณะรัสําฐนัมนตรี
แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามเชี
ทางด้านประกันสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การคลัง กฎหมายและสังคมศาสตร์ ด้านละหนึ่งคน
รเอกชนตาม (๔) ต้องเป็
กิจกรรมมาไม่น้อยกว่กาาหนึ่งปี และ
สํองค์
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นองค์กรที่ดสํําานัเนิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ได้มาขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานก่อนครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุให้มีการคัดเลือกกรรมการ
าองค์กรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุ
่ม สํให้านัขกึ้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดกาเลือกกรรมการในกลุ
่มใดกลุ่มหนึ่ง
สํานักถ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เท่านั้น
สํหลั
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั(๓)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่รัฐมนตรี
เกณฑ์และวิธีการคัดเลืกอากกรรมการตาม
และ (๔) ให้เป็นไปตามที
ประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้กรรมการตาม
(๑)สํ(๒)
(๓) (๔) และ (๕) ดําเนิกนาการสรรหาและพิ
ารณาคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (๖)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคั
ดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
สี่ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ จะดํารงตําแหน่งกรรมการตามมาตรา ๔๘
ยวกันมิได้ กา
สํานักในขณะเดี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๓ วรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๕ กรรมการตามมาตรา
่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖)กามีวาระอยู่ใน

ตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระ
สํานักติงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดต่อกันไม่ได้
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) หรือแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๖) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
่งพ้ นจากตํ าแหน่ งตามวาระนั
้ น อยูสํ่ใ นตํ
แหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ากทีา่ต่อไปจนกว่าสํกรรมการซึ
่งได้ รั บ
สํานักซึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คัดเลื อกหรือได้ รับแต่ งตั้ งใหม่เข้ารั บหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ วันที่กรรมการพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั
สํานั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ ดําเนิ นการ
สํานักคังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํายนัวกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดี
นแทนภายในสามสิบวักนา นับแต่วันที่ตําสํแหน่
งกรรมการนั้น
ว่างลง และให้ผู้ได้รับคัดเลือกหรือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เหลืออยู่ของกรรมการซึ
่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน
สํานักจะไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดํ า เนิ น การคั ด เลืกาอ กหรื อ แต่ ง ตัสํา้ งนักรรมการแทนตํ
า แหน่กงาที่ ว่ า งนั้ น ก็ ไ ด้สําและในการนี
้ ให้
คณะกรรมการประกอบด้
วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นตํ าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ งแล้ว
สํานักกรรมการตามมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๓กา วรรคหนึ่ง (๓)สํานั(๔)
(๕) และ (๖) พ้นจากตํกาา แหน่ง เมื่อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ตาย
สํ(๒)
านักลาออก
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
รับโทษจําคุกโดยคําพิกพา ากษาถึงที่สุดสํให้
คุก เว้นแต่โทษสําหรับกความผิ
ดที่ได้
สํ(๕)
านักได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านัจกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) คณะรั
องต่อหน้กาาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐมนตรีให้สํอานัอกเพราะบกพร่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หย่อนความสามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
สํานักของจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า จึงจะเป็นสํองค์
านักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านวนกรรมการทั้งกหมด
ระชุม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ
่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที
่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ
่งให้มีเสียงหนึ่งใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นมี
าที่แจ้งให้คณะกรรมการทราบและมี
เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรืกาอแสดงความคิสํดานัเห็กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นเกี่ยวกับเรื่อง
สํานักหน้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําสนัิทกธิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นั้นแต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
สํวิาธนัี กการประชุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ม การปฏิบัติกงานของคณะกรรมการ
และส่วนได้เสียซึก่งากรรมการมี
หน้าที่ต้องแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กําหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และเครือข่าย
วยบริ ก าร และกํา หนดมาตรการในการดํ
า เนินงานเกี่ ยวกั บกหลั
ง ชาติ ใ ห้ มี
สํานักหน่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ก ประกั น สุ ขสําภาพแห่
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประสิทธิภาพ
คําแนะนําต่อรัฐมนตรีกาในการแต่งตั้งสํพนั
าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงและ
สํ(๒)
านักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักกงานเจ้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) กํกาาหนดประเภทและขอบเขตในการให้
บริกการสาธารณสุ
ขสํทีา่จนัํากเป็
นต่อสุขภาพ
และการดํารงชีวิต และอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕
สํ(๔)
านักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
าหนดหลักเกณฑ์การดํกาาเนินงานและการบริ
หารจัดการกองทุน กา
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการถอดถอนเลขาธิการตามมาตรา ๓๑
สํานักและกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัมของเลขาธิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าหนดคุณสมบัติหกรืาอลักษณะต้องห้
การตามมาตรา
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่สําายเงิ
น และการรักษาเงินกองทุน รวมทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๗) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณี
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย หายที่ เกิสํดานัขึก้ นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัา ผิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่ผู้รับบริการได้ รับความเสี
จากการรักษาพยาบาลโดยหาผู
้กระทํ
ดมิได้ หรือหา
ผู้กระทําผิดได้แต่ผู้รับบริการไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑
สํ(๘)
านักสนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บองค์กรปกครองส่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บสนุนและประสานกั
วนท้องถิ่นในการดํากเนิา นงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และความต้องการ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗
บสนุนและกําหนดหลักากเกณฑ์ให้องค์สํากนัรชุ
มชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชน
สํ(๙)
านักสนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร ดําเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับ
องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้
อม ความเหมาะสม
และความต้กอางการ โดยส่งสํเสริ
กระบวนการมี
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗
สํ(๑๐)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ เกกีา่ ย วกั บ การรัสํบาฟันักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความคิ ด เห็ น จากผู้ ใ ห้กบา ริ ก ารและ
ผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักเกีงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑๑) กกําาหนดหลักเกณฑ์
่ยวกับการลงโทษปรับกทางปกครองและการเพิ
กถอนการ
ขึ้นทะเบียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๒) จัดทํารายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสํสรรคในการดํ
าเนินงาน รวมทั้งบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของคณะกรรมการสําแล้
วรายงานต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นประจําทุกปีภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการรั
บฟัสํางนัความคิ
ดเห็นโดยทั่วไปจากผู
สํ(๑๓)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ให้บริการ
และผู้รับบริการเป็นประจําทุกปี
(๑๔) กปฏิ
่พระราชบัญญัตินี้หรือกากฎหมายอื่นกํสําาหนดให้
เป็นอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บัติหน้าที่อื่นสําตามที
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสํานักงานให้ดําเนินกิจการ
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่กําหนดไว้ สํอําานันาจหน้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึ
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงาน
(๒) อนุกามัติแผนการเงิสํนาของสํ
านักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ
หรื อ ข้ อ กํ า หนดเกี่ ยกวกั
่ ว ไป การบริ ห ารงานบุ
ค คล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บ การบริ หสํารงานทั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน การติดตามประเมินผล และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามพระราชบัญญัสําตนัินกี้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นํามาตรา ๑๗ มาใช้บังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และการปฏิบัติงานของ
สํานักคณะอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กากรรมการโดยอนุ
สํานัโกลม
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการและอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่งมี
านาจหน้าที่ตรวจสอบการบริ
าเนินงานของสํานักกางาน เพื่อให้การดํ
นงานเป็นไป
สํานักอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารเงินสํและการดํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักาเนิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความ
สํานักโปร่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทั้งนี้ ตามระเบี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งใส และมีผู้รับผิดชอบ
บที่คณะกรรมการกําหนด
อนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการที่
สํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฐธรรมนูญ
เป็นการขัดกันระหว่านัากงประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วสํนรวมตามกฎหมายประกอบรั
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๒ ในการปฏิบั ตกิหา น้า ที่ต ามพระราชบั
ญ ญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการ
หรื อ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

คณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี มีอํานาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ
้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถก้อายคําหรือส่งเอกสารหลั
กฐานเพื่อประกอบการพิ
สํานักชีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จารณาได้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรรมการได้
สํานัรับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๓ ให้กรรมการและอนุ
เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดิ
นทาง

และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่
งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๔ ให้มีสํานักงานหลั
งชาติ เป็นหน่วยงานของรั
ฐมี
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กประกันสุสํขานัภาพแห่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี
กิจการของสํ
ยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่
าด้วยการคุ
ครองแรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านักงานไม่
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก้มงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่แสํละลู
กจ้างของสํานั กงานต้กอางได้รับประโยชน์
อบแทนไม่น้อยกว่าทีก่กาําหนดไว้ใ น
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
สํานักทดแทน
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๕ ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร หรือ
งหวัดใกล้เคียง กา
สํานักในเขตจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกสํานักงานสาขาในเขตพื้นที่ โดย
ประกาศในราชกิจสํจานุ
เบกษา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจัดตั้งสํานักงานสาขาให้คํานึงถึงความจําเป็นและความคุ้มค่าในการดําเนินการ
สํานักเมื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่อเปรียบเทียบกับค่ากใช้า จ่าย และให้สําคนัณะกรรมการมี
อํานาจมอบหมายให้
หน่สํวานัยงานของรั
ฐหรือ
เอกชนทํ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งานสาขาแทนก็ ไ ด้ โดยให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การ ทั้ ง นี้ ตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํ
าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้
มาตรากา๒๖ ให้สํานักสํงานมี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวน
(๒) เก็กบา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนิ
ข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานงานการบริกสํารสาธารณสุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) บริกหา ารกองทุนให้สํเาป็นันกไปตามระเบี
ยบที่คณะกรรมการกํ
าหนดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนดให้แก่หน่วย
สํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริการและเครือข่าายหน่
วยบริการตามมาตรา ก๔๖
(๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยบริการ
าเนินการเพื่อให้ประชาชนมี
หน่วยบริ
า และการขอเปลี
สํ(๗)
านักดํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักการประจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ยนหน่วย
บริการประจํา รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลของหน่วยบริการ
(๘) กํกากัา บดูแลหน่วยบริ
อข่ายหน่วยบริ
ารสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักการและเครื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การในการให้สํบานัริกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียน
สํ(๙)
านักถืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง
และมีสํทารันัพกยสิ
ทธิต่าง ๆ
(๑๐) ก่อตั้งสิทธิและทํานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาเนินกิจการของสํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑๑) กเรีายกเก็บค่าธรรมเนี
มหรือค่าบริการในการดํ
นักงาน
(๑๒) มอบให้ อ งค์ ก รอื่ น หรื อ บุ ค คลอื่ น ทํ า กิ จ การที่ อ ยู่ ภ ายในอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงาน
(๑๓) จัดทํารายงานประจํ
าปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดํ
าเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีก่พา ระราชบัญญัสํตาินนัี้หกรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
อกฎหมายอื่นบัญญัติใกห้า เป็นอํานาจ
สํ(๑๔)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุม คุณภาพและมาตรฐาน
สํานักมอบหมาย
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๗ ทรัพย์สินของสํกาานักงานไม่อยู่ใสํนความรั
บผิดแห่งการบังคับกคดีา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกหาริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มาโดยมีผู้บสํริาจนัาคให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๒๘ บรรดาอสั
มทรัพย์ที่สํานักงานได้
หรือได้มา

โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสํานักงาน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์
พย์สินของสํานักกงาน
สํานักจากทรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๙ ให้ ค ณะกรรมการเสนอขอรั
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ปี ต่ อ

คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกําสํหนด
การบั ญ ชี ข องสํ า นั ก งาน ให้ จั ด ทํ า ตามหลั ก สากลตามแบบและหลั ก เกณฑ์ ที่
สํานักคณะกรรมการกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า องจัดให้มสํีกานัารตรวจสอบภายในเกี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัญกชีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าหนด กและต้
่ยวกักาบการเงิน การบั
และการพัสดุ
ของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการทราบอย่
างน้อยปีละครั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๑ ให้ สํ า นั ก งานมี เ ลขาธิ ก ารเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารกิ จ การของ
สํานักสํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัยกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบี
ข้อบั งคับ ข้อกําหนดกา นโยบาย มติสําและประกาศของ
คณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานทุกตําแหน่ง
สํให้
านัคกณะกรรมการเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นผู้คัดเลืกอากเพื่อแต่งตั้งสํและถอดถอนเลขาธิ
การ กา
ในการจ้างและแต่งตั้งเลขาธิการ ให้คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จํานวนห้าคนซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙)
(๑๐) (๑๑) และ (๑๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ ค ณะกรรมการสรรหาทํ า หน้ า ที่ ส รรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและ
เหมาะสมทีกา่จะเป็นเลขาธิสํกาารซึ
่งต้องมีคุณสมบัติและไม่กามีลักษณะต้องห้
๓๒
สํานักประสบการณ์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัมตามมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ครเพื่อเสนอให้
สํานัคกงานคณะกรรมการกฤษฎี
และมีอายุไม่เกินสํหกสิ
ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมั
ณะกรรมการพิจารณาทํกาาสัญญาจ้าง
และแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ทั้งนี้ โดยอาจเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อก็ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการสรรหาไม่
มสํีสาิทนัธิกไงานคณะกรรมการกฤษฎี
ด้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิ
ให้กรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และเลือกอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ สํ า นั ก งานทํ า หน้สําาทีนั่ เกป็งานคณะกรรมการกฤษฎี
น หน่ ว ยธุ ร การในการดํ
า เนิ น การสรรหาและคั
ด เลื อ ก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๒ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสกาัญชาติไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา
สํ(๓)
านักไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เป็นบุคคลวิกลจริตหรืกอา จิตฟั่นเฟือน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักเป็งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) ไม่กเาคยได้รับโทษจํสําานัคุกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยคําพิพากษาถึงที่สกุดา ให้จําคุก เว้นสํแต่
นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพกาย์สินเพิ่มขึ้นผิสํดาปกติ
สํานักร่งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากําไร
เป็นข้าราชการ พนักกงาน
มีตําแหน่งหรือเงินเดือกนประจํ
าของ
สํ(๘)
านักไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า หรือลูกจ้าสํงานัซึก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํากนัวุกฒ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๙) ไม่กเาป็นข้าราชการการเมื
อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิ
ิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
สํ(๑๐)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไม่เป็นกรรมการหรือทีก่ปา รึกษาพรรคการเมื
อง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมื
อง
(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
สํานักบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จริตต่อหน้สําาทีนัก่ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ษัทมหาชนจํากัด เพราะทุ
(๑๒) ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีกสํ่อานันวักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็
นกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
หรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา ผู้เข้าร่วมงาน
อมีประโยชน์ได้เสียเกีก่ยาวข้องกับกิจการของสํ
านักงาน
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๓ เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
สํ(๑)
านักตาย
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) ลาออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
องคําพิพากษาถึงที่สุดกาให้จําคุก เว้นสํแต่
ดอันได้กระทํากโดยประมาท
สํ(๔)
านักต้งานคณะกรรมการกฤษฎี
านัใกนความผิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
หรือความผิดลหุโทษ
(๕) ขาดการประชุ
มคณะกรรมการเกิ
นสามครั้งติดกต่า อกันโดยไม่มสํีเหตุ
ันสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๖) คณะกรรมการถอดถอนจากตําแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสื่อมเสียหรือหย่อสํนความสามารถ
(๗) ถูกเลิกสัญญาจ้าง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๔ ให้เลขาธิการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
เมื่อตําแหน่งเลขาธิกสํารว่
างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่
หรือในกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิ
การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ผู้รักษาการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๕ ให้เลขาธิการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานกิจการที่เป็สํนาการขั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ส่วนบุคคล
ให้ถือเป็นผู้ดํารงตํสําานัแหน่
งซึ่งต้องห้ามมิให้ดําเนิ
ดกันระหว่างประโยชน์
และประโยชน์ส่วนรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักด้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บรรจุ
ตัดเงินเดือน หรือค่ากจ้าาง ลงโทษทางวิ
เจ้าหน้าที่และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แต่งตั้ง เลืสํ่อานนักลด
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกัยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลูกจ้างของสํานักงาน ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตาม
ข้ อ บั ง คั บ ที่ ค ณะกรรมการกํ
า หนด และในกรณี
่ ห รื อ ลู ก จ้ า งที่ ป ฏิ บั ติกง านในสํ
า นั ก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ข องเจ้ า หน้
สํานัากทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ตรวจสอบ ให้ฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบประกอบการพิจารณาด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) ออกระเบี
ยบหรืสํอาประกาศเกี
่ยวกับการดําเนิกนางานของสํานัสํกางานโดยไม่
ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกําหนด นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ
สํในกิ
านักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํากนัารเป็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เพื่อการนี้
การที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ให้เลขาธิ
นผู้แทนของสํานักงาน
เลขาธิการจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ใดของสํานักงานปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตาม
สํานักข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อบังคับที่คณะกรรมการกํ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๗ ให้มีสํานักตรวจสอบขึ้นในสํานักงานทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ
สํานักของคณะอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา กรรมการตรวจสอบและรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการตรวจสอบ
และให้สํารนัับกผิงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดชอบขึ้นตรงต่อคณะอนุ
เลขาธิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๔
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา ๓๘ ให้ จั ดสํตัา้ งนักองทุ
น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง ในสํ
น สุ ข ภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า นั ก งานหลั
สํากนัประกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน
นักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
และส่งเสริมการจัสํดาบริ
ารสาธารณสุขของหน่กวายบริการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและ
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นกองทุนโดยคํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประสิทธิภาพ ให้ใช้จ่ากยเงิ
นึงถึงการพัฒนาการบริกาการสาธารณสุสํขานัในเขตพื
้นที่ที่ไม่มี
หน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสมประกอบด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๙ กองทุนประกอบด้
วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
นที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่
วนท้อสํงถิานั่นกตามที
่กฎหมายบัญญัติ กา
สํ(๒)
านักเงิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(๓) เงินที่ได้รับจากการดําเนินการให้บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงิกนาค่าปรับทางปกครองตามพระราชบั
ญญัตินกี้ า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน
สํ(๖)
านักดอกผลหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อผลประโยชน์กาที่เกิดจากเงินสํหรืานัอกทรั
พย์สินของกองทุน กา
(๗) เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่กองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่กกฎหมายบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) เงิกนาสมทบอื่นตามที
ญญัติ
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในการเสนอขอรั
บสํงบประมาณตาม
(๑) ให้กคา ณะกรรมการจั
ทํ า คํ า ขอต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาประกอบกับรายงานความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐาน ตลอดจนบั
ชีการเงินและทรัพย์สินกของกองทุ
นในขณะที
่จัดทําคําขอดังกล่าว กา
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๔๐ การรับสํเงิานนักการจ่
ายเงิน และการเก็กบา รักษาเงินกองทุ
รวมทั้งการนํา

เงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการกันเงินจํานวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้
สํานักหน่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วยบริการไว้เป็นเงินช่กาวยเหลือเบื้องต้สํานนัให้
แก่ผู้รับบริการ ในกรณีกทา ี่ผู้รับบริการได้สํารนัับกความเสี
ยหายที่

เกิดขึ้นจากการรักสําษาพยาบาลของหน่
วยบริการ โดยหาผู้กระทํ
าผิดมิได้หรือหาผู้กระทําผิดได้ แต่ยัง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า เสี ย หายภายในระยะเวลาอั น สมควร ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
าหนด กา
สํานักคณะกรรมการกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๒ ในกรณี
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
มาตรา
ี่ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ ความเสี
ย หายทีสํา่ เนักิกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขึ้ น จากการ

รักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทําผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอัน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สมควรตามมาตราสํานั๔๑
เมื่อสํานักงานได้จ่ายเงิกานช่วยเหลือเบืสํ้อางต้
ให้แก่ผู้รับบริการไปแล้กาว สํานักงาน
มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระทําผิดได้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔๓ ภายในสามเดือกนนั
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บแต่วันสิ้นสํปีางนับประมาณตามกฎหมายว่
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาด้วยวิธีการ

งบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา ซึ่ง
านักงานการตรวจเงินแผ่
รองแล้วต่อคณะรัฐมนตรี
สํานักสํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นดินตรวจสอบรั
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เพื่อทราบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า และจัดให้
สํามนัีกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาเบกษา
นําเสนอต่อสภาผูสํ้แาทนราษฎรและวุ
ฒิสภาเพื่อกทราบ
ารประกาศในราชกิจจานุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๔ ให้สํานักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วย
บริการแล้วประชาสั
นธ์ให้ประชาชนทราบ กเพืา ่อดําเนินการลงทะเบี
ยนเลือกเป็นหน่วยบริ
สํานัมกพังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การประจํา
ของตนตามมาตรา ๖
การขึก้ นาทะเบี ย นเป็สํนาหน่
ว ยบริ ก ารและเครื อ ข่กาา ยหน่ ว ยบริ กสําร
้ ง วิ ธี ก าร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักรวมทั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประชาสัมพันธ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๕ ให้หน่วยบริการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัขกงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) ให้กบา ริการสาธารณสุ
รวมทั้งการใช้วัคซีน ยากา เวชภัณฑ์ อุปสํกรณ์
ในการรักษาที่
ได้ ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพ โดยให้ ค วามเสมอภาคและอํ า นวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก าร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาธารณสุขที่จําเป็น ตลอดจนเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเชื่อทาง
สํานักศาสนา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ให้ข้อมูลการบริการสาธารณสุขของผู้รับบริการตามที่ผู้รับบริการร้องขอและตาม
ประกาศที่มีการกํสําานัหนดเกี
่ยวกับสิทธิของผู้ปก่วา ยและผู้รับบริสํากนัารโดยไม่
บิดเบือน ทั้งในเรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่องผลการ
วินิจฉัย แนวทาง วิธีการ ทางเลือก และผลในการรักษา รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อกรับบริกสํารหรื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้รับบริการตัดสินใจในการเลื
อถูกส่งต่อ
(๓) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแล
สําานันสุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญาติหรือผู้ทสํี่ใากล้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยงพอก่อน
อย่างต่อเนื่องทางด้
ขภาพกายและสังคม กแก่
ชิดกับผู้รับบริการอย่างเพี
จําหน่ายผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก้รงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักและ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) รักกาษาความลับของผู
ับบริการจากการปฏิบกาัติหน้าที่ตาม สํ(๑)
(๒) อย่าง
เคร่งครัด เว้นแต่เสํป็านนัการเปิ
ดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัตสําิหนัน้กางานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ตามกฎหมาย
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
(๕) จั ด ทํ า ระบบข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ สะดวกต่ อ การตรวจสอบ
ณภาพและบริการ รวมทั
่ายเพื่อบริการสาธารณสุกาข
สํานักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้งการขอรับค่สําาใช้
นักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการและการจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการ
สํานักสาธารณสุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข ให้หน่วยบริกกาารปฏิบัติตามหลั
เกณฑ์ที่คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุ
มคุณภาพ
และมาตรฐานกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๖ หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา ๔๔ และหน่วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริ ก ารที่ รั บ การส่ ง ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ บริ ก ารสาธารณสุ ข จากกองทุ น ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการสําและเงื
่อนไขที่คณะกรรมการกํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์การกําหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการ
บฟังความคิดเห็นตามมาตรา
น และอย่างน้อยต้องอยูกา่ภายใต้เงื่อนไขสําดันังกต่งานคณะกรรมการกฤษฎี
อไปนี้
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๘ (๑๓)
สํานัก่กองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) อาศัยราคากลางที่เป็ นจริงของโรคทุกโรคมาเป็นฐานตามข้อเสนอแนะของ
สํานัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการควบคุ
คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรา
๕๐สํา(๔)
(๒) ครอบคลุ ม ถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยของหน่ ว ยบริ ก ารในส่ ว นเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทน
สํานักบุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คลากร
(๓) คํานึงถึงความแตกต่างในภารกิจของหน่วยบริการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) คํานึงถึงความแตกต่างในกลุ่มผู้รับบริกสําารและในขนาดของพื
้นที่บริการที่หน่วย
บริการรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔๗ เพื่อสร้างหลักประกั
ให้กับบุคคลในพื้นทีก่ าโดยส่งเสริม
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นสุขภาพแห่
สํานังกชาติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี

กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุ
บองค์กรปกครองส่วนท้
เกณฑ์เพื่อให้
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นและประสานกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาองถิ่น กําหนดหลั
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยให้ได้รับค่าใช้สํจา่านัยจากกองทุ
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริสํกาารสาธารณสุ
ข” ประกอบด้กวาย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) อธิบดีกรมการแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบัน
สํานักพังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํและผู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
้อํานวยการกองการประกอบโรคศิ
ลปะ
(๒) ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทนทันตแพทยสภา ผู้แทนสภา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เภสัชกรรม และผูสํ้แาทนสภาทนายความ
(๓) ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่งนัคน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) ผู้แกาทนเทศบาลหนึ
องค์การบริการส่วนจักงาหวัดหนึ่งคน สํองค์
ารบริหารส่วน
ตําบลหนึ่งคน และองค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหนึสํ่งาคน
โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๕) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทันตกรรม และเภสัชกรรม
สํานักวิงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชาชีพละหนึ่งคน กา
(๖) ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม
สํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสาขากุมารเวชกรรม
สาขาละหนึ่งคน กา
(๗) ผู้ แ ทนผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขาการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ สาขา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กายภาพบําบัด สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค สาขากิจกรรมบําบัด สาขาเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก และสาขาการแก้
ไขความผิดปกติ
สาขาละหนึ่งคน กและให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาของการสื่อความหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ผู้แทน
ดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจํานวนสามคน
(๘) ผู้แกทนองค์
กรเอกชนซึ
มีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็กนา การแสวงหาผลกํ
ไร และดําเนิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ องค์กรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละหนึ่งคน
สําานัวคั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
และให้ผู้แทนดังกล่
ดเลือกกันเองให้เหลือจํกาานวนห้าคน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) งานด้านเด็กหรือเยาวชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ข)กางานด้านสตรีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ค) งานด้านผู้สูงอายุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวชสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(จ) งานด้านผู้ติดสํเชืานั้อกเอชไอวี
หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน
งานด้านชุมชนแออักดา
สํานัก(ช)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ซ) งานด้านเกษตรกร
อย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ฌ)
กา งานด้านชนกลุ
สํานั่มกน้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๙) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จํ า นวนหกคน โดยในจํ า นวนนี้ ใ ห้ เ ป็ น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งคน
ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว สาขาจิกตาเวช และสาขาการแพทย์
แผนไทย สาขาละหนึ
องค์กรเอกชนตาม (๘) ต้องเป็นองค์กรที่ดําเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และ
สํานักได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัดกเลื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาขึ้นทะเบียนไว้กับสํกาานักงานก่อนครบกํ
หนดสิบห้าวันนับแต่วักนาที่มีเหตุให้มีการคั
อกกรรมการ
ถ้าองค์กรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุ่ม ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เท่านั้น
หลักเกณฑ์
เลือกกรรมการตาม (๓)
และ (๘) ให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แ ละวิ ธีกสํารคั
านักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (๔) (๕) (๖)
สํานั(๗)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๑) (๒) ก(๓)
และ (๘) ดําเนินการสรรหาและ
สํให้
านักกรรมการตาม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า (๔) (๕) (๖)
สํานั(๗)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (๙)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และวิธีการสรรหาและพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักณงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลักเกณฑ์
จารณาคัดเลือกากกรรมการผู้ทสํรงคุ
วุฒิตามวรรค
สี่ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สํให้
านักกรรมการตามวรรคหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม และเลือสํกกั
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่งประชุ
เองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๙ การดํารงตําแหน่ง วาระการดํ
ารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การประชุมของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ให้นํามาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖
๑๗ มาใช้บังกคัา บโดยอนุโลมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักและมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๕๐ คณะกรรมการควบคุ
มคุณภาพและมาตรฐานมี
อํานาจหน้
าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตาม
มาตรา ๔๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) กํากับดูแลการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่หน่วยบริการนั้น ๆ มีการให้บริการในส่วนที่สูงกว่าบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕
าหนดมาตรการควบคุกมา และส่งเสริมสํคุาณนักภาพและมาตรฐานหน่
สํ(๓)
านักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีวกยบริ
า การและ
เครือข่ายหน่วยบริการ
(๔) เสนอแนะอั
ตราราคากลางของโรคทุ
กโรคต่อคณะกรรมการเพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา่อนัประกอบการวาง
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์กําหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการตามมาตรา ๔๖
สํ(๕)
านักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
า และเงื่อนไขในการร้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
าหนดหลักเกณฑ์ วิธีกการ
องเรียนของผู้ซึ่งถูกกาละเมิดสิทธิ
จากการใช้ บริการ และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความ
สํานักช่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกริงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วยเหลือแก่ผู้ซึ่งถูกละเมิกาดสิทธิจากการใช้
การ และกําหนดหน่วกยรัา บเรื่องร้องเรีสํยานเพื
่อให้ประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) รายงานผลการตรวจตราและการควบคุ
มคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการต่อคณะกรรมการ
พร้อมทั้งแจ้งหน่วยบริการและหน่วสํยงานต้
นสังกัดเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรับปรุงแก้ไขและติดตามประเมินผลในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
บสนุนการมีส่วนร่วกมของประชาชนในการตรวจตราและการควบคุ
สํ(๗)
านักสนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มกํากับ
หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
(๘) จ่ากยเงิ
น ในกรณีที่ผู้รับบริกการได้
่เกิดขึ้นจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นช่วยเหลือสํเบื
านั้อกงต้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า รับความเสีสํายนัหายที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระทําผิดมิได้ หรือหาผู้กระทําผิดได้แต่ผู้รับบริการไม่ได้รับค่าเสียหาย
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่คงานคณะกรรมการกฤษฎี
ภายในระยะเวลาอัสํานนัสมควรตามหลั
กเกณฑ์ วิกธาีการ และเงื่อนไขที
ณะกรรมการกําหนด กา
(๙) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบการเผยแพร่ ข้ อ มู ล แก่ ป ระชาชนเพื่ อ ใช้
สํานักประกอบการตั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ารับบริกสํารสาธารณสุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดสินใจในการเข้
ข
(๑๐) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น กํ า หนด ให้ เ ป็ น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๑ คณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานมี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการเพื
อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ตกิ ตา ามที่ ค ณะกรรมการควบคุ
ม คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
สํานัก่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มอบหมายได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานับกังงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัธกีปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้นํามาตรา
๑๗ มาใช้
คับกับการประชุม วิธกีกาารประชุม และวิ
ฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และคณะอนุกรรมการ
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐหรือสั่งสํให้
านับกุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อํานาจขอให้หน่วยงานของรั
คคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนักงาสือชี้แจงข้อเท็สํจานัจริกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ง มาให้ถ้อยคํา

หรือส่งเอกสารหลัสํกานัฐานเพื
่อประกอบการพิจารณาได้
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๓ ให้กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและอนุกรรมการได้รับค่า
สํานักเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นทางและค่
สํานัากใช้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดิ
จ่ายอื่น ในการปฏิบัตกิหา น้าที่ตามที่รัฐสํมนตรี
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมวด ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พนักงานเจ้าหน้าที่

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมวด ๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๔ ในการปฏิบั ติหน้ าที่ ตามพระราชบั ญ ญัติ นี้ ให้ พนักงานเจ้า หน้าที่ มี
านาจเข้าไปในสถานทีก่ขาองหน่วยบริกสํารานัหรื
อของเครือข่ายหน่วยบริ
าการ เพื่อ
สํานักอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การ ในระหว่สําางเวลาทํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตรวจสอบ สอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐาน ถ่ายภาพ ถ่ายสําเนา หรือนํา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เอกสารที่เกี่ยวข้สํอางไปตรวจสอบ
หรือกระทํกาาการอย่างอื่นสํตามสมควรเพื
่อให้ได้ข้อเท็กจาจริงอันที่จะ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาเนินการตามวรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักาหน้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในการดํ
่ง ถ้าพบการกระทํกาาผิดให้พนักงานเจ้
าที่มีอํานาจ
ยึด หรื อ อายั ด เอกสารหลั ก ฐาน ทรัพ ย์ สิน หรื อสิ่ ง ของเพื่ อใช้เ ป็ น พยานหลั ก ฐานในการพิ จ ารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดําเนินการต่อไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วิธีปฏิบัติงานของพนัสํกานังานเจ้
าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบทีสํ่คาณะกรรมการหรื
อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่
คคลซึ่งเกี่ยวข้อง กา
สํานักบุงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในราชกิจจานุเบกษา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวก
สํานักตามสมควร
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า
กงานตามประมวลกฎหมายอาญา
สํานักพนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกํากับมาตรฐานหน่วยบริการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาป ฏิ บั ติ ต าม
๕๗ ในกรณี ที่ สํ านักาก งานตรวจสอบพบว่
า หน่ว ยบริ ก ารใดไม่

มาตรฐานการให้บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่กํ าหนด ให้ รายงานต่ อคณะกรรมการควบคุม คุ ณ ภาพและ
สํานักมาตรฐานเพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิ
จารณา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้มสํีจานัํานวนตามความเหมาะสมประกอบด้
วย
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และกฎหมาย ผู้แทนองค์กร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เอกชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา มีหน้าที่สอบสวนและเสนอ
สํานักความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นต่อคณะกรรมการควบคุ
มคุณสํภาพและมาตรฐาน
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
สํ
านัากเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อาจแต่งตั้งไว้ล่วงหน้
นจํานวนหลายคณะเพืกา่อให้ดําเนินการสอบสวนโดยเร็
วได้
การสอบสวนต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน ถ้ายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ ข ยายเวลาออกไปได้ อี ก ไม่ เ กิ น สามสิ บ วั น และถ้ า ยั ง ดํ า เนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ อี ก ให้ ร ายงาน
คณะกรรมการควบคุ
คุณภาพและมาตรฐานเพื
ขยายเวลาได้เท่าที่จํากเป็า น
สํานัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อพิจารณามีคสํําานัสัก่งให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนเป็ น เจ้ า
กงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มีอํานาจขอให้หน่วกยบริ
วยบริการ ผู้
สํานักพนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํและให้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า การ เครือข่สําานัยหน่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ร้องเรียน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบการพิจารณาได้
เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนดํ า เนิ น การสอบสวนแล้ ว เสร็ จ ให้ เ สนอเรื่ อ งพร้ อ ม
สํานักความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นต่อคณะกรรมการควบคุ
มคุณสํภาพและมาตรฐานเพื
่อพิจารณาต่
ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา ๕๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
หรือมาตรา ๕๙ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้สํราับนัเรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
่องจากคณะกรรมการสอบสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ปรากฏว่าหน่วยบริการใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานที
่กําหนด ให้คณะกรรมการควบคุ
มคุณภาพและมาตรฐานดํ
าเนินการกาดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) ในกรณีที่เป็นการกระทําโดยไม่เจตนาให้มีคําสั่งเตือนให้ปฏิบัติโดยถูกต้อง
(๒) ในกรณี
าผิด ให้มี คําสั่งให้หกาน่ วยบริ การนัสํ้นาชํนัากระค่
าปรั บทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่ มี เ จตนากระทํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปกครองเป็นจํานวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท สําหรับการกระทําความผิดแต่ละครั้ง และให้นําบทบัญญัติ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาด้วยวิธีปฏิบัตสําิรนัาชการทางปกครองมาใช้
กงานคณะกรรมการกฤษฎีบกาังคับ และใน
เกี่ยวกับการบังคับสําทางปกครองตามกฎหมายว่
กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ให้เลขาธิการมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อ
สํานักบังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ ถ้าศาลปกครองเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าปรับนั้นชอบด้
สํานัวกยกฎหมายก็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งคับชําระค่าปรับ ในการนี
นว่าคําสั่งให้ชําระค่
ให้
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อชําระค่าปรับได้
(๓) แจ้กางต่อหน่วยงานที
วข้องเพื่อให้มีการสอบสวนและวิ
นิจฉัสํยานัชีก้ขงานคณะกรรมการกฤษฎี
าดข้อกล่าวหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่เกีก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
หรือข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขซึ่งอาจมีส่วนรับผิดชอบในการกระทําผิดของ
หน่วยบริการ และให้
ีการดําเนินการทางวินัยกในกรณี
ที่ผู้กระทํ
ดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กา
สํานัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัาผิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๕๙ ในกรณีสํทาี่ผนัู้รกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
บริการผู้ใดไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรหรื
อตามสิทธิ

ที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้จากหน่วยบริการหรือหน่วยบริการเรียก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า หรือไม่
เก็บค่าบริการจากตนโดยไม่
มีสิทธิที่จะเก็บหรืกอาเรียกเก็บเกินสํกว่านัากอังานคณะกรรมการกฤษฎี
ตราที่คณะกรรมการกํากหนด
ได้รับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ผู้นั้น
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักมาใช้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สิทธิร้องเรียนต่อสํานักกางานเพื่อให้มสํีกาารสอบสวน
และให้นําความในมาตรา
๕๗
บังคับโดย
อนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ้ า ผลการสอบสวนปรากฏว่ า หน่ ว ยบริ ก ารไม่ ไ ด้ ก ระทํ า ตามที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย นให้
การแจ้งให้ผู้ร้องเรีกยา นทราบภายในสิ
ห้าวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดั
งกล่
สํานักเลขาธิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัาวกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า หน่วยบริการมีการกระทําตามที่ถูกร้องเรียนให้
สํานักคณะกรรมการควบคุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มคุกณา ภาพและมาตรฐานมี
อํานาจดําเนินการ ดักงาต่อไปนี้
(๑) ตักเตือนเป็นหนังสือให้หน่วยบริการนั้นปฏิบัติต่อผู้ร้องเรียนให้เหมาะสมหรือ
สํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ถูกต้องตามสิทธิปาระโยชน์
ของผู้ร้องเรียนนั้นกาสําหรับกรณีรสํ้อานังเรี
ยนว่าหน่วยบริการไม่กอาํานวยความ
สะดวก หรือไม่ปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้หน่วยบริการนั้นคืนเงินค่าบริการส่วนเกินหรือที่ไม่มี
สิทธิเรียกเก็บให้แสํก่าผนัู้รก้องานคณะกรรมการกฤษฎี
งเรียนพร้อมดอกเบี้ยร้กอา ยละสิบห้าต่อสําปีนันกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
แต่วันที่เก็บค่าบริการนักา้นจนถึงวันที่
จ่ายเงินคืน และในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคําสั่งให้นําความในมาตรา ๕๘ (๒) มาใช้บังคับโดย
โลม
สํานักอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าผิดของหน่สํวายบริ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๖๐ ในกรณีที่การกระทํ
การตามมาตรา ๕๘ หรืกาอมาตรา ๕๙

เป็นการกระทําผิ ดร้ายแรงหรื อเกิ ดซ้ํ าหลายครั้ง ให้เลขาธิ การรายงานต่อคณะกรรมการควบคุ ม
สํานักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ณภาพและมาตรฐานเพืกา่อพิจารณาดําสํเนิานันกการ
ดังต่อไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่
าด้วยสถานพยาบาลเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้กํากับดูแลเพื่อให้มีการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้บริหารของ
หน่วยบริการในกรณี
ป็นสถานบริการสาธารณสุ
สํานัทกี่เงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ขของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหา
อข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิ
ขซึ่งมีส่วนรับกผิาดชอบในการกระทํ
าผิดของหน่วย
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ชาชีพทางด้
สํานัานสาธารณสุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บริการ และให้มีการดําเนินการทางวินัยในกรณีที่ผู้กระทําผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๑ ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยบริการที่ได้รับคําสั่งจากคณะกรรมการควบคุม
สํานักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ณภาพและมาตรฐานตามหมวดนี
้ ให้สํมานัีสกิทงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิ
วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง หรือวันที่ได้รับทราบคําสั่ง แล้วแต่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หลักเกณฑ์
ธรณ์และวิธีพิจารณาวิกานิจฉัยอุทธรณ์สําตนัามวรรคหนึ
่ง ให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และวิ ธีกสํารอุ
านักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๒ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งตามมาตรา ๖๑ ผลเป็นประการ
สํานักใดแล้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ว ให้เลขาธิการรายงานผลการดํ
าสํเนิ
การหรือคําวินิจฉัยต่อคณะกรรมการควบคุ
มคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อทราบ
หมวด ๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักบทกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าหนดโทษ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๓ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม
สํานักคุงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ณภาพและมาตรฐาน กคณะอนุ
กรรมการของคณะกรรมการดั
งกล่กาาว คณะกรรมการสอบสวน
หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่
านับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกินหกเดือน หรือสํปรั
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรืกาอทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๔ ผู้ ใ ดขั ด ขวางหรื อ ไม่ อํ า นวยความสะดวกตามสมควรแก่ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ในการปฏิ
ติหน้าที่ตามมาตรา ๕๕กา วรรคสาม ต้สํอางระวางโทษจํ
าคุกไม่เกินหกเดื
สํานับกังานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่ มงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา ๖๕ ในวาระเริ
แรก มิ ใ ห้นํ าบทบั ญ ญักตา ิม าตรา ๖ มาตรา
๗ มาตรา ๘

มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้ บังคั บ จนกว่า จะได้มีก ารจั ดเตรี ย มความพร้อมเพื่อ ให้บริก าร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาธารณสุขตามบทบั
ญญัติดังกล่าว
เมื่อได้มีการจัดเตรียสํมความพร้
อมเพื่อให้บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ
่งแล้ว ให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีประกาศกําหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัสํนานันักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
แต่วันที่พระราชบัญญัตกินา ี้ใช้บังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ สําหรับหน่วยบริการที่อยู่
บผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุ
ข ให้สํานักงานจ่ายให้
ขก่ อนเป็น
สํานักในความรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ระทรวงสาธารณสุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันเริ่มให้บริการสาธารณสุขตามวรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๖ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายในหนึ่งปี
สํานักนังานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บแต่วันที่พระราชบัญกญัาตินี้ใช้บังคับ สํและหากไม่
แล้วเสร็จให้ขยายระยะเวลาได้
คสํรัา้นังละหนึ
่งปี โดยให้
สํานักงานหรือสํานักงานและสํานักงานประกันสังคม แล้วแต่กรณี รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานนั้นต่อสาธารณชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๗ ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง
กรรมการตามมาตรา
๑๓ (๓) (๔) (๕) และกา(๖) รวมทั้งสรรหาและคั
ดเลือกเลขาธิกการเพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ อให้ ไ ด้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
สํานักวังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นที่พระราชบัญญัติฉบักบานี้ใช้บังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มีค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปลั ด กระทรวงกลาโหม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประกอบด้ ว ยรั ฐสํมนตรี
เ ป็ น ประธานกรรมการ
ปลั ด กระทรวงการคลั
ง
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัด
สํานักทบวงมหาวิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทยาลัย ผู้อกํานวยการสํ
านักสํงบประมาณ
และผู้ทรงคุณกวุาฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจํานวน
ห้าคนโดยในจํานวนนี
้ให้เป็นผู้แทนผู้บริโภคจํานวนสี่คนเป็นกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทําหน้าที่
การเป็นการชั่วคราวจนกว่
าเลขาธิสํากนัารซึ
่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบั
ญญัสํตาินนัี้เกข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
ารับหน้าที่
สํานักเลขาธิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา

- ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ทํ า หน้ า ที่ เ ลขาธิ ก ารตามวรรคสามเป็ น เลขานุ ก ารของ
สํานักคณะกรรมการตามวรรคสอง
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รสํัฐามนตรี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุ
ข จํานวนสอง
คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๘ ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการตามมาตรา ๔๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เพื่อให้ได้คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานตามพระราชบั
ญญัตินี้ภกายในหนึ
่งร้อยแปดสิ
บวันนับแต่วันที่พระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัตินี้ใช้
บังคับ
ในระหว่
่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า งที่ ยั ง ไม่ มสํี คาณะกรรมการตามวรรคหนึ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่ ง ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประกอบด้วยอธิบดีกรมการแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ผู้อํานวยการกองการประกอบโรคศิ
ลปะ เลขาธิการทันกตแพทยสภา
เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการสภาการพยาบาล เลขาธิการสภาเภสัชกรรม นายกสภาทนายความ
สํานักและผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐ มนตรี แ ต่สํงาตันั้ งกจํงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้ ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรั
านวนเจ็ดคน โดยให้กเป็า นผู้แทนองค์สํการเอกชนที
่ดําเนิน
กิ จ กรรมทางด้ า นคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคจํ า นวนสามคน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ละ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาธารณสุขจํานวนสี
่คนเป็นกรรมการ
ให้กรรมการตามวรรคสองประชุ
มและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็สํนาประธานกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และให้ประธานกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคนใดคนหนึ่งตามมาตรา ๖๗ เป็นเลขานุการคนหนึ่ง
และแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุ
้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขกจําานวนสองคนเป็
สํานันกผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา ๖๙ ให้ โ อนกิ
ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ กหนี
ด รวมทั้ ง เงิ น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัจกการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้ และความรั
สําบนักผิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับงานประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้
สํานนักเวีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตลอดจนเงินทุนหมุ
ยนบัตรประกันสุขภาพกาไปเป็นของสําสํนัากนังานในวั
นที่พระราชบัญญักตา ินี้ใช้บังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๗๐ ข้าราชการหรื
อลูกจ้างของส่วนราชการใดสมั
ครใจจะเปลี
่ยนไปเป็น

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้องผ่าน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้าราชการซึ
นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานตามวรรคหนึ
ถือว่าออกจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งเปลี่ยนไปเป็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ่งานัให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนบําเหน็สําจนับํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
นาญข้าราชการ แล้วแต่
กากรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลู ก จ้ า งซึ่ ง เปลี่ ย นไปเป็ น ลู ก จ้ า งของสํ า นั ก งานตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ ว่ า ออกจาก
สํานักราชการเพราะทางราชการยุ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา บเลิกตําแหน่
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ด และให้สํไาด้นัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือเลิกจ้างโดยไม่มีคกวามผิ
บําเหน็จตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
สํเพื
านั่อกประโยชน์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างานสําหรับสําคํนัากนวณสิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอบังคับของ
ในการนับเวลาทํ
ทธิประโยชน์ตามข้
สํานักงาน ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน
สํานักตามมาตรานี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า นั บ เวลาราชการหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ เ ป็ นข้ า ราชการหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้ประสงค์จกะให้
อเวลาทํางานในขณะที
อลูกจ้าง
ต่อเนื่องกับเวลาทํสําานังานของเจ้
าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน
แล้วแต่กรณี ก็ให้มีสิทธิกระทําได้โดย
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แสดงความจํานงว่าไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสี่ จะต้องกระทําภายในสามสิบวันนับแต่
สํานักวังานคณะกรรมการกฤษฎี
า าราชการให้
สํานัดกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นที่โอน สําหรับกรณีขกองข้
เนินการตามกฎหมายว่กาาด้วยบําเหน็จสํบํานัากนาญข้
าราชการ
หรือกฎหมายว่ าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี สําหรับกรณีของลูกจ้ างให้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางทราบ
กระทําเป็นหนังสืสํอาลงลายมื
อชื่อเป็นหลักฐานยืก่นา ต่อผู้ว่าจ้างเพืสํา่อนัส่กงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ต่อไปให้กระทรวงการคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญ
สํานักแห่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัญญัติให้ชนชาวไทยย่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งราชอาณาจักรไทยได้
อมมีสิทธิเสมอกักนาในการรับบริกสํารสาธารณสุ
ขที่ได้
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักขงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่วถึงและมี
ค่าใช้จ่ายตามที่กสํฎหมายบั
ญญัติ และการให้กบา ริการสาธารณสุ
ของรัฐต้องเป็นไปอย่ากงทั
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่าที่จะกระทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ และมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการ
สาธารณสุขให้ประชาชนได้
รับบริการที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิ
ธิภาพอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นี้ จึงต้อง
จัดระบบการให้บริการสาธารณสุขที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาลที่มี
โดยมีองค์กกรกํา ากับดูแลซึ่งสํจะดํ
เนินการโดยการมีส่วกนร่
ฐและภาค
สํานักมาตรฐาน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
า วมกั นระหว่สําางภาครั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประชาชนเพื่อจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให้ประชาชนชาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา จจุบัน
ไทยมีสิทธิได้รับการบริ
การสาธารณสุขที่มีมกาตรฐานด้
วยกัสํนาทุนักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
คน นอกจากนี้เนื่องจากในปั
ระบบการให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลได้มีอยู่หลายระบบ ทําให้มีการเบิกจ่ายเงิน
สํานักซ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นเพื่อลดค่าใช้
สําจนั่ากยในภาพรวมใน
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ําซ้อนกัน จึงสมควรนํากระบบการช่
วยเหลื
ดังกล่าวมาจัดการรวมกั
ด้ า นสาธารณสุ ข มิ ใ ห้ เ กิ ด การซ้ํ า ซ้ อ นกั น ดั ง กล่ า ว และจั ด ระบบใหม่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น จึ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จําเป็นต้องตราพระราชบั
ญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พจณัฏฐ์/ปรับปรุง
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรง
หรือทางอ้อมมาสู่คน
“โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้
อย่างรวดเร็ว
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายความว่า โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

“โรคระบาด” หมายความว่า โรคติ ดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชั ด
ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา
“พาหะ” หมายความว่า คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏแต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้น
ซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้
“ผู้สัมผัสโรค” หมายความว่า คนซึ่งได้เข้าใกล้ชิดคน สัตว์ หรือสิ่งของติดโรค จนเชื้อโรคนั้น
อาจติดต่อถึงผู้นั้นได้
“ระยะติดต่อของโรค” หมายความว่า ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถแพร่จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรค
ไปยังผู้อื่นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม
“แยกกั ก ” หมายความว่ า การแยกผู้ สั ม ผั ส โรคหรื อ พาหะไว้ ต่ า งหากจากผู้ อื่ น ในที่ เ อกเทศ
เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้น
ระยะติดต่อของโรค
“กักกัน” หมายความว่า การควบคุม ผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อ ยู่ ในที่เอกเทศ เพื่อ ป้องกั น
มิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค
หรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ
“คุมไว้สังเกต” หมายความว่า การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน และอาจจะ
อนุญาตให้ผ่านไปในที่ใด ๆ ก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อไปถึงท้องที่ใดที่กําหนดไว้ 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

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

“ผู้ควบคุมพาหนะ” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ
“ผู้เดินทาง” หมายความว่า คนซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง
ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ
“การสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรค” หมายความว่ า การกระทํ า ทางการแพทย์ ต่ อ คน หรื อ สั ต ว์
โดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้คนหรือสัตว์เกิดความต้านทานโรค
“ที่เอกเทศ” หมายความว่า ที่ใด ๆ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนดให้เป็นที่สําหรับแยกกัก
หรือกักกันคนหรือสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรง
หรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้
“สุขาภิบาล” หมายความว่า การควบคุม ป้องกัน หรือรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผล
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 เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้
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(๑) ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
(๒) ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ
และยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๓) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแจ้ ง ในกรณี ที่ มี โ รคติ ด ต่ อ อั น ตราย โรคติ ด ต่ อ ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่ง และการสอบสวนโรค
(๓) หลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อ นไขเกี่ย วกั บการกํา หนดค่ าใช้ จ่ายสํ าหรับเจ้ า ของพาหนะ
หรือผู้ควบคุมพาหนะ
(๔) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือ โรคระบาด
ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศ
ให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค และยกเลิกประกาศเมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้อธิบดีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศชื่อ อาการสําคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด และแจ้งให้
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ ทราบ รวมทั้งประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค หรือการแจ้งหรือรายงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้ จะต้องเก็บ
เป็นความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ ทั้งนี้ การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรค
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อ มูลตามวรรคหนึ่งบางส่วนที่เกี่ยวกับการรักษา
การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
โดยได้รับคํายินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๒
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
มาตรา
ประกอบด้วย

๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ”
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(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ ปลั ด กระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ อธิ บ ดี ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
และผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จํานวนแห่งละหนึ่งคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข การควบคุมโรค และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ จํานวนสี่คน โดยในจํานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็น
การแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข อย่างน้อยหนึ่งคน
ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง และผู้อํานวยการสํา นักระบาดวิทยาเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน รัฐมนตรีจะไม่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะมี พ ฤติ ก รรมเสื่ อ มเสี ย บกพร่ อ งหรื อ ไม่ สุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
หรือโรคระบาด และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
(๕) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม (๒)
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย
ค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน
หรือการควบคุมโรคติดต่อ
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ
ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔) และให้มีกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านโรคติดต่อ อีกจํานวนไม่เกินเจ็ดคน
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คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค
(๒) ให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด
(๓) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคตาม (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) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอนโยบาย และวางระบบ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
(๒) จัดทําระบบในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาด
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ
(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
การป้องกัน และการควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อและโรคระบาด
(๕) เป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
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(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้านวิชาการ เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม หรือวินิจฉัย เกี่ยวกับโรคติดต่อ
(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 จํานวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวนหนึ่งคน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป จํานวนหนึ่งคน ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน จํานวนสองคน และสาธารณสุขอําเภอ จํานวนสองคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล จํานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นนอกจาก (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนั้น จํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการด้วย
ในกรณี ที่ จั ง หวั ด ใดมี ด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง
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 และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ ที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น
ในเขตพื้นที่จังหวัดต่ออธิบดี
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา ๒๓ ในกรณีที่จังหวัดนั้นมีด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ
ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓ คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก ประกอบด้วย
(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น เป็นประธานคณะทํางาน
(๒) ผู้ แ ทนกรมปศุ สั ต ว์ ผู้ แ ทนกรมวิ ช าการเกษตร ผู้ แ ทนกรมศุ ล กากร ผู้ แ ทนสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา และผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น
เป็นคณะทํางาน
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น
เป็นคณะทํางาน
(๔) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จํานวนหนึ่งคน
เป็นคณะทํางานและเลขานุการ
ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกน้อยกว่า
หน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน (๒) ในการนี้ ให้คณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่ ช่ อ งทางเข้ า ออกใดมี ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นช่ อ งทางเข้ า ออก
มากกว่าหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน (๒) ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดเพิ่มเติมจากจํานวน
ที่มีอยู่เดิม
มาตรา ๒๔ ให้คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกมีอํานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
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(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแผนเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
(๒) ประสาน สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนใน (๑)
(๓) จัดทําแผนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๔) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมอบหมาย
มาตรา ๒๕ ให้ นํ า ความในมาตรา ๑๕ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารประชุ ม ของคณะกรรมการ
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
ในสังกั ดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จํานวนหนึ่งคน และผู้อํานวยการสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนอกจาก (๓) ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้ง จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๖) เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ซึ่ ง ประจํ า ด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวนแห่งละหนึ่งคน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศนั้น ๆ จํานวนแห่งละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครที่ดํารงตําแหน่งในระดับไม่ตํ่ากว่า
ผู้อํานวยการกอง จํานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มาตรา ๒๗ การแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ ที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
กรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา ๒๓
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ
ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ ให้นําความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ให้ นํ า ความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้ บั ง คั บ แก่ อ งค์ ป ระกอบ
และอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
โดยอนุโลม
หมวด ๕
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน
(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล
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(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว
(๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น
หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๒ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา ๓๑ ว่ามีเหตุสงสัย มีข้อมูล
หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นในต่างประเทศ ให้กรมควบคุมโรคประสานงานไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับโรคดังกล่าว
หมวด ๖
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอํานาจที่จะดําเนินการเองหรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็น
ผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพื่อความปลอดภัย
อาจดําเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด
จนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย
ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตร
ทางการแพทย์
(๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวัน เวลา และสถานที่
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ทั้งนี้
หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการป้องกันโรค
(๓) ให้ นํ า ศพหรื อ ซากสั ต ว์ ซึ่ ง ตายหรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ตายด้ ว ยโรคติ ด ต่ อ อั น ตราย
หรือโรคระบาดไปรับการตรวจ หรือจัดการทางการแพทย์ หรือจัดการด้วยประการอื่นใด เพื่อป้องกัน
การแพร่ของโรค
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(๔) ให้ เ จ้ า ของ ผู้ ค รอบครอง หรื อ ผู้ พั ก อาศั ย ในบ้ า น โรงเรื อ น สถานที่ หรื อ พาหนะที่ มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น กําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ของโรค ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคําสั่งต้องดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
จะมีคําสั่งยกเลิก
(๕) ให้ เ จ้ า ของ ผู้ ค รอบครอง หรื อ ผู้ พั ก อาศั ย ในบ้ า น โรงเรื อ น สถานที่ หรื อ พาหนะที่ มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น ดําเนินการเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการกําจัดสัตว์
แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
(๖) ห้ า มผู้ ใ ดกระทํ า การหรื อ ดํ า เนิ น การใด ๆ ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด สภาวะที่ ไ ม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป
(๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(๘) เข้ า ไปในบ้ า น โรงเรื อ น สถานที่ หรื อ พาหนะที่ มี ห รื อ สงสั ย ว่ า มี โ รคติ ด ต่ อ อั น ตราย
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค
ในการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ต้ อ งทํ า การสอบสวนโรค
และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้ ง ต่ อ คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด หรื อ คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ กรุ ง เทพมหานคร แล้ ว แต่ ก รณี
และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง และการสอบสวน
โรคตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติ ดต่อ กรุ งเทพมหานคร มี อํานาจในพื้น ที่
ความรับผิดชอบของตน ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจําหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตหรือจําหน่ายเครื่องดื่ม
โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว
(๒) สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการประกอบ
อาชีพเป็นการชั่วคราว
(๓) สั่ง ห้ ามผู้ ที่ เ ป็ น หรื อ มีเ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ าเป็ น โรคติ ด ต่อ อั น ตรายหรือ โรคระบาดเข้ า ไป
ในสถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ
มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
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จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอําเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย เพื่อทําหน้าที่
ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อหนึ่งคน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน ตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อร่วมด้วยก็ได้
มาตรา ๓๗ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกปฏิบัติตามวิธีการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในบริเวณช่องทางเข้าออก ดังต่อไปนี้
(๑) จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) จัดการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหารและน้ําให้ถูกสุขลักษณะ
(๓) กําจัดยุง และพาหะนําโรค
(๔) ปฏิบัติการตามวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๘ เมื่ อมี เหตุ อั นสมควร ให้ เจ้ าพนั กงานควบคุ มโรคติ ดต่ อประจํ าด่ านควบคุ ม
โรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจตรวจตรา ควบคุม กํากับดูแลในพื้นที่นอกช่องทางเข้าออก และแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการกําจัดยุงและพาหะนําโรคในบริเวณรัศมีสี่ร้อยเมตรรอบช่องทางเข้าออก
ในการนี้ ให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ในบริเวณดังกล่าว อํานวยความสะดวกแก่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามสมควร
มาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เมื่อ มีเหตุอันสมควร
หรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ
จะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๓) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และห้ามผู้ใดนําพาหนะอื่นใด
เข้าเทียบพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
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(๔) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง สิ่งของ หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ ตรวจตราและควบคุม
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัด
สิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ ในการนี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนําผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร
การแจ้ ง และการยื่ น เอกสารของเจ้ า ของพาหนะหรื อ ผู้ ค วบคุ ม พาหนะตาม (๑) และ (๒)
และการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ เมื่อรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค
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 หรือเครื่องใช้ที่เป็นหรือ มีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปใน
หรือออกจากพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
มาตรา ๔๑ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทาง
ซึ่งมากับพาหนะนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดทั้ง
ออกค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลี้ ย งดู การรั ก ษาพยาบาล การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ
ตามมาตรา ๔๐ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การกําหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
โรคระบาด หรือพาหะนําโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
มีอํานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ เ ดิ น ทางผู้ นั้ น เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือโรคระบาด ให้อธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการได้รับยาป้องกัน
โรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ให้แก่ผู้ร้องขอ โดยผู้ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
การมอบหมาย การเรียกเก็บหรือการยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๔๔ ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ได้ อ อกคํ า สั่ ง ให้ ผู้ ใ ดดํ า เนิ น การ
ตามมาตรา ๓๔ (๓) (๔) หรือ (๕) มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว
ผู้นั้นละเลยไม่ดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจดําเนินการ
แทนได้ โดยให้ ผู้ นั้ น ชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ าเนิ น การนั้ น ตามจํ า นวนที่ จ่ า ยจริ ง ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บที่
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 และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม (๒) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๖ ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด ๘
ค่าทดแทน
มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการของเจ้ าพนักงานควบคุมโรคติด ต่อตามพระราชบัญ ญัติ นี้
หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใดจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรค
ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามความจําเป็น
การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๙ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของคณะกรรมการ คณะกรรมการด้ า นวิ ช าการ
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา ๒๒ (๖)
หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๘ (๖) หรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๕ (๑) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔
(๑) (๒) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) มาตรา ๔๐ (๕) หรือไม่อํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๙ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
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 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๔ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๐ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผู้ ใ ดขั ด ขวางหรื อ ไม่ อํ า นวยความสะดวกแก่ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
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หน้า ๔๓
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๘ กันยายน ๒๕๕๘

มาตรา ๕๖ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา ๔๖ กระทําการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อ ว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ชํ า ระเงิ น ค่ า ปรั บ ตามจํ า นวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๘ ให้ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๒๓
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๑๑ ยกเว้น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๐ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือ แย้งกับบทบัญ ญัติแห่งพระราชบัญญัติ นี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่งให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่กระจาย
ของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และโรคติดต่อ
ที่อุบัติซ้ํา ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองและดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการนี้ จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน
และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกาหนด
กลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก
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๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ใ ช้บังคับเมื่อ พ้นกาหนดเก้าสิบ วัน นับ แต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“บริการสุขภาพปฐมภูมิ ” หมายความว่า บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งหมาย
ดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม ตั้ งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน
ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้น ฟูสุขภาพ โดยหน่ ว ยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้ ว ย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุ ขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน
และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
“ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความว่า กลไกและกระบวนการในการประสานความร่วมมือ
เพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคประชาชน รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
“หน่วยบริการ” หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลที่ดาเนิ น การโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสภากาชาดไทย
(๒) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๓) หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๔) หน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
“หน่วยบริการปฐมภูมิ” หมายความว่า หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ” หมายความว่า หน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการที่รวมตัวกัน
และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้
“แพทย์ เ วชศาสตร์ ค รอบครั ว ” หมายความว่ า แพทย์ ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ หรื อ วุฒิบัต ร
เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะ
ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ เวชกรรม ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ การพยาบาล ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุขอื่น ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการนั้น และให้หมายความรวมถึง บุค คลตามมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
“คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ
ให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ”
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการ
สานักงานประกันสังคม และเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวั ด จานวนหนึ่งคน
ผู้บริหารเทศบาล จานวนหนึ่งคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนหนึ่งคน และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง จานวนหนึ่งคน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
(๔) กรรมการซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่เป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิ จานวนหนึ่งคน ผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน
หนึ่ งคน และผู้บริหารหน่ วยบริการปฐมภูมิของรัฐที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวนหนึ่งคน
โดยให้ผู้อานวยการหรือผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
(๕) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จานวนหนึ่งคน และ
สาธารณสุ ข อ าเภอ จ านวนหนึ่ ง คน โดยให้ น ายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด และสาธารณสุ ข อ าเภอ
แล้วแต่กรณี คัดเลือกกันเอง
(๖) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแ ต่งตั้งจากผู้ดาเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลที่เป็นหน่ วยบริการปฐมภูมิ จานวนหนึ่งคน และแต่งตั้งจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน จานวนหนึ่งคน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จานวนหนึ่งคน โดยให้
ผู้ดาเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี คัดเลือกกันเอง
(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์เป็น ที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข และด้านการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ด้านละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกาไรและ
ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ โดยการคัดเลือกกันเองให้เหลือจานวนสองคน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการสานักงานซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบบ
สุขภาพปฐมภูมิจานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๗) ต้องมีคุณสมบัติแ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ
(๗) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่ งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ในกรณีที่เป็น กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๗) ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ และมี ป ระสบการณ์ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นด้ า นการสาธารณสุ ข หรื อ ด้ า นการแพทย์
เวชศาสตร์ ค รอบครัว ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่า งถูก พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ ถู กเพิ ก ถอนใบอนุ ญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้มีการคัด เลือกและแต่งตั้ง
กรรมการแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการเพื่อให้มีกรรมการแทนก็ได้
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓)
(๔) และ (๕) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก
เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) พ้นจากการเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการหรือผู้บริหารหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือสาธารณสุขอาเภอ ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในฐานะนั้น
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
(๖) และ (๗) พ้นจากตาแหน่งเมื่อเป็นกรณีตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ หรือพ้นจากการเป็นผู้ดาเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในฐานะนั้น
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มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ
(๒) กากับ ติด ตาม และประเมินผลการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนตาม (๑) รวมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
ดังกล่าว
(๓) เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ และให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศและการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให้คาแนะนาหรือให้คาปรึกษาต่อรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เพียงพอกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการวางแผน
กาลังคน และการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ
(๖) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการกาหนดมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบ
สุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(๘) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว
(๙) ออกประกาศตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ประกาศตามวรรคหนึ่ง (๙) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้ส่งคาชี้แจง
เอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๔ ให้สานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ เสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนดังกล่าว ทั้งนี้
ต้องคานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
(๒) ประสานงาน สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ
มาตรการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒)
(๓) เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิและ
ดาเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว
(๔) จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
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(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ
(๖) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิให้เพียงพอกับการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
แพทย์ เ วชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ใ ห้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ ให้มี คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับแผนกาลังคน
(๘) จัดทามาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิเสนอต่อคณะกรรมการ
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของสานักงาน
หมวด ๒
การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
มาตรา ๑๕ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ บริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่บุคคลมีสิทธิได้รับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
บริการสุขภาพปฐมภูมิตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๑๖ บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลหรือรับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการ
หรือตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา ๑๕
วรรคหนึ่ง ด้วย และให้การใช้สิทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง อาจขยายให้ได้รับนอกเหนือหรือเพิ่มขึ้นจากที่กาหนดไว้สาหรับสวัสดิการ
หรื อ สิ ท ธิ ใ นการรัก ษาพยาบาลหรื อบริ การสาธารณสุ ขก็ไ ด้ ทั้ ง นี้ ตามที่ กระทรวงการคลังกาหนด
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โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี หรือตามที่คณะกรรมการตกลงกับคณะกรรมการประกันสังคม
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่มีกฎหมายจัดตั้ง
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการหรือสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อให้ได้รับค่าใช้จ่ายดังกล่าว
มาตรา ๑๗ ให้สานักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ตามที่คณะกรรมการกาหนด และประกาศให้ประชาชนทราบ
หน่ ว ยบริการที่ไ ด้ขึ้น ทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๑๖
ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ลั ก ษณะของหน่ ว ยบริ ก ารและเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารที่ จ ะขึ้ น ทะเบี ย น การขึ้ น ทะเบี ย น
การแบ่งเขตพื้นที่ และการประกาศตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการเรียกคืนเงินตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๘ ให้ ส านั ก งาน หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ห รื อ เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ
กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้รับบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
ให้ ห น่ ว ยบริการปฐมภูมิห รือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ แจ้งให้ผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อ
ตามวรรคหนึ่งทราบถึงการใช้สิทธิรับบริการสุขภาพปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งมีหน้าที่
ดูแลผู้รับบริการตามมาตรา ๒๒
เพื่อความสะดวกและความจาเป็นในการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ ผู้รับบริการอาจขอเปลี่ยนแปลง
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งตนมีรายชื่อได้ ทั้งนี้ ให้นาความในวรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การจัดทาบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง การแจ้งตามวรรคสอง และการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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มาตรา ๑๙ ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ห รือ เครือ ข่ า ยหน่ วยบริ ก ารปฐมภู มิ มี สิ ท ธิไ ด้รั บเงิน
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิดังต่อไปนี้ จากสานักงาน
(๑) ค่าใช้จ่ายประจาเพื่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(๒) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(๓) ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
รายการของค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงินค่าใช้จ่ายของ
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามวรรคหนึ่ง และการเรียกคืนเงินค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
ในกรณีที่มีความจาเป็น คณะกรรมการอาจทาความตกลงกับกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการรักษาพยาบาลหรือการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อขอรับเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อ
การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามวรรคหนึ่งได้ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อให้ได้รับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
มาตรา ๒๐ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยให้ความเสมอภาคและอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ตลอดจนเคารพสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเชื่อทางศาสนา
(๒) ให้ข้อมูลการบริการสุขภาพปฐมภูมิและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับบริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ
(๓) ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ญาติ หรือผู้ซึ่งใกล้ชิดกับผู้รับบริการเกี่ยวกับแพทย์ บุคลากร
ด้านสาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลต่อเนื่องทางด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต และด้านสังคม
ที่จะรับดูแลผู้รับบริการก่อนจาหน่ายผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ
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(๔) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) อย่างเคร่งครัด
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
(๕) จัด ทาระบบข้อมูลการให้ บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐาน และบริการ รวมทั้งการขอรับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
(๖) ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานในการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ
ตามมาตรา ๒๔
การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม (๑) การให้ข้อมูลตาม (๒) และ (๓) การจัดทาระบบข้อมูล
การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม (๕) และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ให้คณะกรรมการประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้อมูล การคุ้มครองข้อมูล การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของ
ผู้รับบริการ และการเข้าถึงข้อมูลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งการส่งข้อมูลการใช้บริการสุขภาพ
ของผู้รับบริการในหน่ว ยบริการกลับไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่
ผู้รับบริการมีรายชื่อตามมาตรา ๑๘ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา ๒๒ ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑) ให้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในจานวนที่เหมาะสม เพื่อทาหน้าที่ดูแลผู้ รับบริการซึ่งมีรายชื่อในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการนั้น
ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิแจ้งให้ผู้รับบริการและสานักงานทราบโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
อาจกาหนดสถานที่ วัน และเวลาในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามความเหมาะสม รวมทั้งแจ้งผู้รับบริการ
เพื่อรับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามสถานที่ วัน และเวลานั้นได้
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การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องส่งต่อผู้รับบริการเพื่อให้ไปรับการรักษาพยาบาล
ที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่น เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการอื่นให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หรือคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งดูแลผู้รับบริการดาเนินการให้มีการส่งต่อผู้รับบริการดังกล่าว
ให้ ห น่ ว ยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
ตามวรรคหนึ่ง ดาเนินการตามความเหมาะสมและจาเป็น
เพื่อประโยชน์ในการส่งต่อผู้รับบริการ ให้สานักงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่ ว ยบริการปฐมภูมิจัด ให้ มีระบบข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการและการเชื่อมโยงเพื่อใช้ข้อมูล
ดังกล่าว โดยต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๔)
การส่งต่อผู้รับบริการตามวรรคหนึ่ง การดาเนินการตามวรรคสอง และการจัดระบบและ
การเชื่อมโยงเพื่อใช้ข้อมูลด้านสุขภาพตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๓
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการกาหนดมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสม่าเสมอ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ พนั กงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ให้รายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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ให้คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขจานวนหนึ่งคน ด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมจานวนหนึ่งคน
ด้านการเงินหรือการคลังจานวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหา
ผลกาไรและดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพจานวนหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคน
เป็ น กรรมการสอบสวน มี ห น้ า ที่ สอบสวนและเสนอความเห็ นต่อ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ทั้งนี้
ต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนและแต่งตั้งข้าราชการสานักงานจานวนไม่เกินสองคนเป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
การสอบสวนต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันแต่งตั้ง ถ้ายังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกสิบวัน ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจาเป็น
ไม่ อาจด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายในก าหนดเวลาดั งกล่ าว ให้ ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่ อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอขยายเวลาตามความจาเป็น ในการนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะสั่ง
ให้ดาเนินการต่อไปและขยายเวลาให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนเป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งคาชี้แจง เอกสาร
ข้อมูล หรือหลักฐานที่จาเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาออกคาสั่งตามมาตรา ๒๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๒๕ ปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการกระทาโดยไม่เจตนา ให้มีคาสั่งแจ้งให้ปฏิบัติโดยถูกต้อง
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(๒) ในกรณีที่เป็น การกระทาโดยมีเจตนา ให้มีคาสั่งแจ้งให้ปฏิบัติโดยถูกต้องและมีคาสั่ง
ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นชาระค่าปรับทางปกครองตามความเสียหาย
ที่แท้จริง และให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับ
(๓) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี การสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาหรือ
ข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งอาจมีส่วนรับผิดชอบในการกระทาตาม (๒)
ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น และให้มีการดาเนินการทางวินัยในกรณี
ที่ผู้กระทาดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้รับบริการผู้ใดไม่ได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตินี้
จากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิเรียกเก็บค่าบริการจากตนโดยไม่มีสิทธิ ให้ผู้รับบริการนั้นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
ประกาศกาหนดมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
เพื่อให้ปฏิบัติต่อผู้รับบริการให้เหมาะสมและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการประกาศกาหนดมีสิทธิร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการสอบสวน โดยให้นาความ
ในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หากผลการสอบสวนปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
ไม่ได้กระทาตามที่ถูกร้องเรียน ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้ผู้รับบริการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
ประกาศกาหนดทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดังกล่าว
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
มีการกระทาตามที่ถูกร้องเรียน ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยบริการปฐมภูมิ
หรื อ เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ นั้ น ทราบภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ผ ลการสอบสวนดั ง กล่ า ว
พร้อมมีคาสั่งแจ้งให้ปฏิบัติต่อผู้รับบริการให้เหมาะสมและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีคาสั่ง
ให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นคืนเงินค่าบริการที่ไม่มีสิทธิเรียกเก็บให้แก่
ผู้รับบริการพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่เก็บค่าบริการนั้นจนถึงวันที่จ่ายเงินคืน ทั้งนี้
ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว ให้นาความในมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๘ ในกรณีที่การกระทาของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ เป็นการกระทาที่ร้ายแรงหรือเกิดซ้าหลายครั้ง ให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น
(๒) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเพื่อพิจารณาดาเนิ นการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายดังกล่าว
(๓) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มีการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้บริหารหน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้นในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ
(๔) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาหรือ
ข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการกระทาของ
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินั้น และให้มีการดาเนินการทางวินัยในกรณี
ที่ผู้กระทาความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๒๙ หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการประกาศกาหนด ซึ่งได้รับคาสั่งจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามหมวดนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือวันที่ได้รับทราบคาสั่ง แล้วแต่กรณี
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๔
การส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
มาตรา ๓๐ เพื่อให้การบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่
ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดกลไกและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลมีความสามารถเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัตนิ ี้
และส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑)
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โดยบูรณาการทรัพยากรในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิและติดตามดูแลการดาเนินการของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ รวมทั้งประสานให้เกิดเครือข่ายบริการรับส่งต่อกับ
หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ แ ละเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ อื่ น ในพื้ น ที่ นั้ น หรื อ พื้ น ที่ อื่ น ให้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๑ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอาจขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากสานักงาน เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว
รายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเรียกคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการ
สุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๓ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้นในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบ สอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสารหรือหลักฐาน
ถ่ายภาพ ถ่ายสาเนา หรือนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ หรือกระทาการอย่างอื่นตามสมควร
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก
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๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) ในการดาเนินการตาม (๑) ถ้าพบการกระทาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่มีอานาจยึด หรืออายัด เอกสารหรือหลักฐาน ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อใช้เ ป็ น
พยานหลักฐานในการพิจารณาดาเนินการต่อไป
(๓) ออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งคาชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หรือ
หลักฐานที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๔ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๓๓ ตามสมควร
มาตรา ๓๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ สดง
บัตรประจาตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๓
คาสั่งของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ หรือคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๓
วรรคหนึ่ง (๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๘ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑)
หรือ (๒) หรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก
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ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๔๐ ความผิดตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ
ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ยกรรมการตามมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) โดยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบั ติหน้าที่คณะกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการสานักงาน ซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๔๒ ให้ดาเนินการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่กรณีการออกประกาศเพื่อกาหนดบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ให้ ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ทั้งนี้ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไ ม่ อ าจ
ดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
เมื่อมีการออกประกาศเพื่อกาหนดบริการสุขภาพปฐมภูมิต ามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแล้ว
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องขยายสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลหรือ
รับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับอยู่ตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการตามมาตรา ๑๖ เพื่อขยายสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก
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มาตรา ๔๓ ภายในสิ บ ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ส านั ก งานจั ด ให้ มี
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจานวนผู้รับบริการและ
พื้นที่ หากหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ไม่ มี ห รื อ มี แ พทย์ เ วชศาสตร์ ค รอบครั ว ไม่ เ พี ย งพอกั บ จ านวนผู้ รั บ บริ ก าร ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารดั ง กล่ าว
จัดให้มีแพทย์อื่นซึ่งผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด เพื่อทาหน้าที่ดูแลผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการ
ปฐมภูมินั้นตามมาตรา ๒๒ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรา ๒๑
ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการเพื่อให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุขดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น ให้ คณะกรรมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ ให้มีการขยายระยะเวลา
การใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ออกไปอีกเป็นระยะเวลาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หนา้ ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และมาตรา ๕๕ บัญญัติให้
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชน
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยบริการสาธารณสุขดังกล่าวต้องครอบคลุม
การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งรัฐต้องพัฒนา
การบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ช. ด้านอื่น ๆ (๕)
บัญญัติให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศโดยให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน
ในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น สมควรมีกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว โดยการจัดระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิซึ่งมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิทาหน้าที่เป็นองค์กรกากับดูแลที่ดาเนินการด้วยการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิมีประสิทธิภาพทั่วประเทศ และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกาหนด
กลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยใช้
ระบบการแจ้งข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่
ลูกจ้าง หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และกาหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งหรือรายงานเกีย่ วกับ
การพบหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมต่ อพนักงานเจ้าหน้าที่

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หรือกรมควบคุมโรค เพื่อให้สามารถดาเนินการกับสถานการณ์การเกิดโรคดังกล่าวได้ทันท่วงที ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติ ขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงตาม (๒) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่กาหนดใน
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“โรคจากการประกอบอาชีพ” หมายความว่า โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผล
เนื่องมาจากการทางานหรือการประกอบอาชีพ
“โรคจากสิ่ ง แวดล้ อ ม” หมายความว่า โรคหรื อ อาการผิ ด ปกติที่ เ กิ ด ขึ้ นจากหรื อ เป็น ผล
เนื่องมาจากมลพิษ
“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย สิ่งปนเปื้อน และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก
ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัย
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น
ความสั่นสะเทือน หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกาเนิดมลพิษด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“แหล่งกาเนิดมลพิษ” หมายความว่า โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ
และสถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ
“การเฝ้าระวัง” หมายความว่า การสังเกต การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
การรายงาน และการติดตามผลของโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและการควบคุมโรค
“การสอบสวนโรค” หมายความว่า กระบวนการเพื่ อ หาสาเหตุและแหล่ง ที่เ กิด โรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและการควบคุมโรค
“อาชีวเวชกรรม” หมายความว่า กระบวนการที่ประกอบด้วยการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
ของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การตรวจสุขภาพให้เหมาะสม
กับงาน การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทางาน การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรค รวมทั้ง
การวินิ จฉัยสาเหตุของโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือสุขภาพของผู้ซึ่งเป็น
โรคจากการประกอบอาชีพ
“เวชกรรมสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการที่ประกอบด้วยการบ่งชี้และประเมิน
ความเสี่ยงของการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรค รวมทั้ง
การวินิ จฉัยสาเหตุของโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือสุขภาพของผู้ซึ่งเป็น
โรคจากสิ่งแวดล้อม
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และให้หมายความรวมถึงผู้จ้างงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และให้หมายความรวมถึงผู้รับงาน
ไปทาที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน
“แรงงานนอกระบบ” หมายความว่า บุคคลที่มีงานทา แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างและ
ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และผู้รับงานไปทาที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานหรือหน่วยบริการด้านสุขภาพ
ที่ดาเนินการภายในสถานประกอบกิจการ 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
ให้ มีอานาจแต่งตั้งพนั กงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบี ยบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายว่า ด้วยการใดบัญ ญัติเ กี่ย วกับหลั กเกณฑ์ หรื อมาตรฐาน
การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็น ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในเรื่องนั้นได้
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ หรื อ อาการสาคัญของโรคจากการประกอบอาชี พ หรือโรคจากสิ่ง แวดล้อมที่ต้องมี
การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้นายจ้างแจ้งข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง
(๓) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษแจ้งข้อมูล
ที่จาเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรือ
อาจได้รับมลพิษตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง
มาตรา ๘ ให้นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ แจ้งข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง หรือประชาชนที่ได้รับ
หรืออาจได้รับมลพิษ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในมาตรา ๗ (๒)
หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙ บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลจากการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การแจ้ง หรือการรายงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือเป็นความลับ
ห้ามมิให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อม
มาตรา ๑๐ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการควบคุ ม โรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
และเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ
มีผลงานและประสบการณ์เป็น ที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ด้านกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ใน
การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมด้านละหนึ่งคน โดยใน
จานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกาไรและดาเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน อย่างน้อยสองคน
ให้ อ ธิ บ ดีก รมควบคุมโรคเป็น กรรมการและเลขานุ การ และให้ รองอธิบดีก รมควบคุมโรค
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และผู้อานวยการสานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือเลิกจ้างจากหน่วยงาน
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ
(๗) เป็นผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับ
การแต่ ง ตั้ง ผู้ ซึ่ ง พ้ น จากตาแหน่ งแล้ว อาจได้รั บการแต่ง ตั้งอี ก ได้แ ต่จ ะดารงตาแหน่ง ติด ต่ อกันเกิน
สองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่งตนแทน เว้ นแต่ วาระของกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิจะเหลื ออยู่ ไม่ถึงเก้าสิ บวัน รั ฐมนตรี
จะไม่ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และในการนี้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่
เมื่ อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั งมิ ได้ แต่ งตั้ งกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ขึ้ นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อกเพราะมี พ ฤติ ก รรมเสื่ อ มเสี ย บกพร่ อ งหรื อ ไม่ สุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) เสนอเขตพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะต่อคณะรัฐมนตรี
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) กาหนดแผนปฏิบัติการ ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และ
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด และคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ดาเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) รายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดาเนินงาน ตลอดจนสถานการณ์ด้านโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรีปีละหนึ่งครั้ง
(๗) กาหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๙
(๘) ให้คาปรึกษา แนะนา และประสานงานในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๙) ติดตามและรับทราบผลการดาเนินการของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการเฝ้าระวัง
การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติตาม (๑)
รวมถึงแผนปฏิบัติการ ระบบ และแนวทางปฏิบัติตาม (๔)
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึง่
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
มีอานาจให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้อง หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๘ ให้กรมควบคุมโรคเป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
โดยให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ แผนปฏิบัติการ ระบบ แนวทางปฏิบัติ และรายงาน
เกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดาเนินงาน ตลอดจนสถานการณ์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๑๔ (๑) (๔) และ (๖) เสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) กาหนดเขตพื้นที่เป็นการเฉพาะที่ต้องมีการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๑๔ (๒) เสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) ประสานงาน ติดตาม และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการหรือ
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
(๕) ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียน
กับกรมควบคุมโรคตามมาตรา ๒๕
(๖) ตรวจวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดตามมาตรา ๗ (๑) ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม
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(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประสาน จัดการข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับ
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของกรมควบคุมโรค
หมวด ๓
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อมจังหวัด
และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๙ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อานวยการสานักงาน
ป้องกัน ควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด เกษตรจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(๓) นายกเทศมนตรี จานวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนหนึ่งคน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป จานวนหนึ่งคน และ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน จานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดของหน่วยงานอื่นของรัฐนอกจาก (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐนั้น จานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการด้วย
(๕) แพทย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นอาชี ว เวชกรรมหรื อ เวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม จ านวนหนึ่ ง คน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๖) ผู้ ด าเนิ น การสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาล จ านวนหนึ่ ง คน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวั ด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งข้าราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิด ชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสานักงานประกันสังคม ผู้แทนสานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และผู้แทน
สภากาชาดไทย เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร จานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๔) แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐ นอกจาก (๓) จานวนสี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(๖) ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด
และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่
และอานาจในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ แผนปฏิบัติการ ระบบ และแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๔)
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(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา แนะนา ประสานงาน และเสนอมาตรการในการเฝ้าระวัง
การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒
(๔) รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม
(๕) ประสานความร่ว มมือระหว่างคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยกัน หรือกับคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
(๖) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูล เอกสาร
หรือหลักฐานใด ๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้อง หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๒ การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
ตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) และกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร จะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด
คณะกรรมการควบคุ มโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่ งแวดล้ อ มกรุ งเทพมหานคร และ
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นาความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๔
อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการเกี่ยวกับอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม
(๒) กาหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๒๕ การให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมต้องดาเนินการโดยหน่วยบริการ
ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
หน่ ว ยบริ ก ารตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งให้ บ ริ ก ารทางอาชี ว เวชกรรมหรื อ เวชกรรมสิ่ ง แวดล้อม
ตามมาตรฐานที่กาหนดในมาตรา ๒๔
การขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน อายุและการต่ออายุการขึ้นทะเบียน การออกใบแทน
การขึ้นทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน และการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้
ขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๕
การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อม
มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ ให้นายจ้างจัดให้มี
การตรวจสุ ขภาพลู กจ้ างตามกฎหมายว่ าด้ วยความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล้ อมใน
การทางาน โดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕
การตรวจสุขภาพตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
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มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกาเนิดมลพิษจัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ โดยหน่วยบริการ
ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕
ประเภท ขนาด และลักษณะของแหล่งกาเนิดมลพิษ และประเภทหรือกลุ่มของประชาชน
ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
ให้หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ดาเนินการตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ แจ้งข้อมูล
การตรวจสุขภาพของลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบ หรือการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรือ
อาจได้รับมลพิษ แล้วแต่กรณี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานต่อกรมควบคุมโรคและ
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนสามารถขอข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๙ ได้
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่บุคคลดังต่อไปนี้พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก
การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑) นายจ้าง ในกรณีที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ
ในสถานประกอบกิจการ
(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ หรือประชาชน
ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก
การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก
การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม หรือได้รับแจ้งตามมาตรา ๓๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อ
กรมควบคุมโรค และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
การรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
หมวด ๖
การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๓๒ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
จัด ตั้งหน่ ว ยปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งหน่วยขึ้นในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อทาหน้าที่ใน
การสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่ ง แวดล้อ ม ทั้ ง นี้ หลั ก เกณฑ์ การจัด ตั้งหน่วยปฏิ บัติการให้เป็นไปตามที่ รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
หน่วยปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่หนึ่งคน เจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน และอาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนตามจานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการร่วมด้วยก็ได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ
หรื อพบประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิ ษตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ซึ่ งเป็นหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่นั้น
ทาการสอบสวนโรค โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ
นาลูกจ้างหรือประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รบั มลพิษ แล้วแต่กรณี เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล
หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทารายงานการสอบสวนโรคเสนอ
ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เพื่อรายงาน
การดาเนินการให้กรมควบคุมโรคทราบ
การสอบสวนโรค การออกคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และการรายงานตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่านายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิด
มลพิษ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้นนั้ ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษละเลยไม่ดาเนินการตามคาสั่ง
ภายในเวลาที่กาหนด ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการได้ โดยให้นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษชดใช้ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการนั้นตามจานวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
การด าเนิ น การออกค าสั่ งตามวรรคหนึ่ง ให้ เ ป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง หากปล่ อ ยไว้ อาจเกิ ด หรื อ ก่ อให้ เ กิด อั นตรายอย่ า งร้ า ยแรงต่ อชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชี พและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือ
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
มีอานาจประกาศเขตพื้นที่ที่จาเป็นต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพหรือ
โรคจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประกาศยกเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลง
การประกาศกาหนดเขตพื้น ที่ต ามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม
ที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรวดเร็วหรือกว้ างขวาง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สาหรับเขตพื้นที่นั้นเป็นการเฉพาะ หรือกาหนดมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่นั้นเป็น
การเฉพาะก็ได้
หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๖ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง แหล่งกาเนิด มลพิษ ยานพาหนะ หรือ
สถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานประกอบ
กิจการหรือสถานที่นั้น เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ตรวจวัด หรื อเก็บตัวอย่างซึ่งวัตถุ สารเคมี หรือ
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน
การควบคุม และการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และหากยังดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น ให้ส่งข้อมูล เอกสาร หรือ
หลักฐานใด ๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้อง หรือข้อคิดเห็นมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
การดาเนินการตาม (๑) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๙ นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคาหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ต่อคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ หรือต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๑ (๖) หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๓๖ (๒)
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๔๑ ผู้ใดให้ บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๒ ผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕
ผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๓ นายจ้างที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างตามมาตรา ๒๖ แต่หน่วยบริการนั้น
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษที่ไม่จัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของ
ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๕ นายจ้างหรือผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแจ้ ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง โดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๔๖ นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๗ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของบุคคลใด หรือเกิดจากการไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับ
ตามจ านวนที่เ ปรี ย บเทีย บภายในสามสิ บ วันนับ แต่วั นที่ มีก ารเปรีย บเที ย บแล้ ว ให้ ถื อ ว่ าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือยินยอมแต่ไม่ชาระเงิน ให้ดาเนินคดีต่อไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ในวาระเริ่ มแรก ให้ ค ณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชี พและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๒) และ
ให้ อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็น กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๐ (๓) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้รองอธิบดี
กรมควบคุมโรคซึ่งรับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และผู้อานวยการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๕๑ ในวาระเริ่ มแรก ให้ ค ณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชี พและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒)
และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงาน
ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๕๒ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๑) และ (๒)
และให้ ผู้ อานวยการสานั กอนามัย กรุ ง เทพมหานคร เป็ น กรรมการและเลขานุการ ปฏิ บัติหน้ าที่
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครไปพลางก่อน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๕๓ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพและโรคที่เกิดจากสิ่ งแวดล้ อมมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้น และยังไม่มีกลไกใน
การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ สมควรกาหนดให้มีแนวทางในการควบคุมโรค
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยับยั้งมิให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และเสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงาน
ของหน่วยงานของรัฐ และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาพัสดุ ดังนี้
(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา)
(๒) แผนการจัดหาพัสดุ
(๓) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา ๙ (๘)
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘)
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุ
ตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
(๘) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง
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(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทําโดยหน่วยงาน
หรือหน่วยงานภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
(๖) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทําโดยผู้ควบคุม
หรือผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อ ๓ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงาน
ของหน่วยงาน ดังนี้
(๑) โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
(๓) แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี ข องหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น งาน
ตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี
(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
(๕) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน เช่น
รายงานประจําปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงาน ดังนี้
(๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ
(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ จําแนกตามแผนงาน
และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
(๔) รายงานการวิ เ คราะห์ ห รื อ รายงานการประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี
ในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
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(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงาน ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
(๒) รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมิน
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ
(๔) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน
(๖) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ
รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ข้อ ๖ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของหน่วยงาน
(๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน
(๓) รายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานตามแผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี
ของหน่วยงาน
(๔) รายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี ข องหน่ ว ยงานที่ จั ด ทํ า โดยผู้ ค วบคุ ม
หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๗ การดําเนินการตามข้อ ๑ - ข้อ ๖ ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดรรชนีสําหรับการสืบค้น
ทั้งในรูปแบบหนังสือ เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ณ สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
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วิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 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
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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 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 มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิต์ ามภารกิจของกระทรวง
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ของกระทรวง เพื่อ ให้ส อดคล้อ งตาม
แนวทางพระราชดําริ นโยบายรัฐบาล สภาพปัญหาของพื้นที่ สถานการณ์ของประเทศ และขับเคลื่อนนโยบาย
ตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพระหว่าง
องค์ กรที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่อ ให้เ กิ ด ความชั ด เจนในการจั ด การสาธารณสุข ในภาวะปกติ ฉุก เฉิน วิ ก ฤติ
การคุ้มครองผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) จั ด สรรและพั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ยากรของกระทรวง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การประหยั ด
คุ้มค่า และสมประโยชน์
(๔) กํ า กั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผล รวมทั้ ง ประสานการปฏิ บั ติ ร าชการ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
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(๕) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
(๖) พัฒนาระบบการเงินการคลัง และระบบบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน
(๗) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สารนิ เ ทศและการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(๙) ดําเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข
ให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น
(๑๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและด้านการพยาบาลแก่อ งค์กรภาครัฐ
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 รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบด้ า นการบริ ห าร การเงิ น และการบั ญ ชี ข อง
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ติด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแก่ ป ลั ด กระทรวงเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
(๒) ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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(๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (๓) และ (๔) และ
ร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกั บ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบของส่ ว นราชการในสั ง กั ด และการคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม เสนอต่ อ ปลั ด กระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองกลาง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานช่ ว ยอํ า นวยการ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานห้ อ งสมุ ด และ
งานเลขานุการผู้บริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ
ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง และ
การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กระทรวง
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวง
(๕) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองกฎหมาย มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง งานคดีอื่น ๆ การพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง และการให้ความเห็น
ทางกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในกระทรวง
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ดําเนินการป้องกัน แก้ไข และระงับข้ อ พิพาททางการแพทย์และการสาธารณสุ ข
รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือเยียวยาผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข
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(๕) ติ ด ตาม ตรวจสอบ และกํ า กั บ ดู แ ลการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของกระทรวงและเป็ น
ศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
รวมทั้งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพระหว่างประเทศและสุขภาพโลก
(๒) ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ
(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งประเทศของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ กองการพยาบาล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล และระบบบริการพยาบาล
(๒) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาล
ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล รวมทั้งกําหนดกลไก
และรูปแบบการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
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) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๑๒ กองบริหารการคลัง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
(๒) ดําเนินการด้านบริหารการเงินการคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า แก้ ไ ขปั ญ หา และเสนอความเห็ น ด้ า นการเงิ น การคลั ง
การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุต่อผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ กองบริหารการสาธารณสุข มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ
ระบบบริการเฉพาะ และระบบสนับสนุนบริการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการเฉพาะ และระบบ
สนับสนุนบริการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(๓) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
(๔) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นารู ป แบบ และกลไกเกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพให้ ทั น สมั ย และ
เหมาะสมกับสถานการณ์
(๕) ส่ ง เสริ ม และประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นการจั ด ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพกั บ หน่ ว ยงาน
ที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน ท้อ งถิ่น กรุงเทพมหานคร และ
ภาคเอกชน
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์
การร้ อ งทุ ก ข์ ข องข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า พนั ก งานราชการและพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๓) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๑๐
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) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน โครงการริเริ่มและโครงการพิเศษของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๖ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า และเสนอแนะนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ระบบประกั น สุ ข ภาพ ระบบการเงิ น
การคลังสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ ยั่งยืน และเป็นธรรม
(๒) พั ฒ นาระบบประกั น สุ ข ภาพ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นสุ ข ภาพที่ จํ า เป็ น และคุ้ ม ค่ า
ให้ครอบคลุมคนไทยและบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
(๓) พั ฒ นากลไกการขั บ เคลื่ อ น กํ า กั บ ติ ด ตาม และการดํ า เนิ น การตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพ ระบบการเงินการคลังสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ
(๔) บริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าว บุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ และสิทธิตามหลักประกันสุขภาพอื่น ๆ
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ
(๖) พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ
(๗) พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจในระบบประกันสุขภาพของประเทศ
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ข้อ ๑๗ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า และเสนอแนะนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ
(๒) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในทุกระดับ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
(๓) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และจัดให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ในระดับต่าง ๆ
(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย ทั้งระยะก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย
(๕) พัฒนาและบริหารจัดการระบบสื่อสารสั่งการ และเป็นศูนย์ประสานการเชื่อมโยงของ
หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ทั้ ง ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ
บริการ และวิชาการ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บท แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(๒) พั ฒ นาระบบงานคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย รวมทั้ ง ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า หรื อ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
(๓) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) พัฒนาระบบคลังข้อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ข้อ ๑๙ สถาบันพระบรมราชชนก มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการพัฒนา
กําลังคนด้านสุขภาพของประเทศ
(๒) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายและ
ความต้องการด้านกําลังคนของกระทรวง
(๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) พัฒนาระบบข้อมูลและงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนากําลังคน
(๕) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ
(๖) กํากับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้เป็นหน่วยบริการสุขภาพ
แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๒๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่ง เสริ ม สนั บ สนุน และประสานงานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข ในเขตพื้น ที่ จั ง หวั ด
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พั ฒ นาระบบสารสนเทศ งานสุ ข ศึ ก ษา และการสื่ อ สารสาธารณะด้ า นสุ ข ภาพ
ในเขตพื้นที่จังหวัด
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข ในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอ
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๕) พั ฒ นาระบบสารสนเทศ งานสุ ข ศึ ก ษา และการสื่ อ สารสาธารณะด้ า นสุ ข ภาพ
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านการให้
คําแนะนําด้านสุขภาพและวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยบูรณาการระบบประวัติสุขภาพผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์
เชื่ อ มต่ อ กั น ทั้ ง ประเทศที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง และบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สุ ข ภาพของตนเองได้
เพื่ ออํ านวยความสะดวกในการเข้ ารั บการรั กษาและเป็ น ข้ อมู ลสํ าคั ญ ประกอบการรั กษากรณี ฉุ กเฉิ น
นอกจากนี้ข้อมูลสุขภาพด้านบุคคลยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศต่อไป
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการควบคุม กํากับเพื่อให้การได้มา การบริหารจัดการ การใช้และ
การคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลมีความสะดวก ปลอดภั ย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
เจ้าของข้อมูล หน่วยบริการและระบบสุขภาพของประเทศไทย จึงเป็นการสมควรมีระเบียบ เรื่องการคุ้มครอง
และจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสม
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ วยธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน (๑๒๐ วัน) นับจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในกรณี ที่ การดํ าเนิ น การใด ๆ เกี่ ยวกั บ ข้อ มู ลด้ านสุขภาพของบุ คคลที่ ระเบี ยบนี้
ไม่ ได้ กํ า หนดไว้ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศหรื อ คํ า สั่ ง ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก
โดยเครื่ อ งมื อ ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ วิ ธี อื่ น ใดที่ ทํ า ให้ สิ่ ง ที่ บั น ทึ ก ไว้ ป รากฏขึ้ น ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ
สุขภาพของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้และให้รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ประกาศกําหนด
“ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า ข้ อ มู ล ด้ านสุ ข ภาพของบุ ค คลที่ เป็ น เอกสารหรื อ
ข้อความในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง
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“ระเบี ย นสุ ข ภาพ” หมายความว่ า ทะเบี ย นหรือ รายการ ข้ อ มู ล ด้ านสุ ข ภาพของบุ ค คล
ที่กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นํามาเก็บ จัดการ ใช้และเปิดเผยเพื่อประโยชน์
ของเจ้าของข้อมูลตามระเบียบนี้
“เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลด้านสุขภาพ
“ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการ หน่ วยงาน โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล สถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และหน่วยงานของรัฐอื่นที่ประสงค์เข้าร่วมใช้ข้อมูล
ด้านสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้จัดทํา เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคล
“ผู้บริหารจัดการข้อมูล” หมายความว่า กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข
“ผู้รับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลจาก
ผู้ควบคุมข้อมูลและนําข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๕ การจั ด ทํ า ระเบี ย นสุ ข ภาพ การจั ด การ เก็ บ รวบรวม ใช้ ห รื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล
ด้านสุขภาพของบุคคลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลหรือเพื่อดําเนินงานตามหน้าที่และ
อํานาจของผู้ควบคุมข้อมูล หรือหน้าที่และอํานาจของกระทรวงสาธารณสุขตามที่ได้รับมอบหมาย
หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองและจัดการข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคล” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ
(๒) รองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผู้ บ ริห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง
ประจํากระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้ป ฏิบั ติหน้ าที่ ผู้บ ริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สูงประจําสํานั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและผู้ท รงคุณ วุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจากกระทรวงดิจิทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
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คุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงานละ ๑ คน เป็นกรรมการ
(๔) นักวิชาการที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจํานวน ๒ คนเป็นกรรมการ
(๕) ผู้อํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ
(๖) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ
(๗) ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ
(๘) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทะเบียนผู้ควบคุมข้อมูลและผู้รับข้อมูล
ตามข้อ ๓๓
(๗) ดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียนสุขภาพตามข้อ ๒๗
(๘) ติดตาม กํากับการดําเนินการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
(๙) เสนอแนะหรื อให้ คํ าปรึ กษาแก่ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อปลั ดกระทรวง
สาธารณสุขในการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข
(๑๐) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บนี้ ห รื อ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๑) พิจารณาทบทวนระเบียบนี้ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และเสนอแก้ไขระเบียบ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้
ข้อ ๘ การประชุ มคณะกรรมการต้ องมี กรรมการมาประชุ มไม่ น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
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ในการประชุ มคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรือ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงในการลงคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๙ การประชุมคณะอนุกรรมการให้นําข้อ ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ให้ ศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร สํ านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
ทํ าหน้ าที่ สํ านั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการ เพื่ อ ดํ าเนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายและ
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 ที่เกี่ยวกับ (๑) และ (๒)
(๔) ภาพถ่ายการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อื่น
ในการรักษาพยาบาล รวมถึงการกระทําด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏภาพ เสียงของบุคคลดังกล่าว
(๕) ข้อมูลที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๒ ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุม
เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลและด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๓ ข้อมู ลด้านสุขภาพของบุ คคลเป็ น ความลับส่วนบุ คคล จะเปิ ดเผยได้ต่อ เมื่ อ ได้รับ
ความยิ น ยอมจากเจ้ าของข้ อ มู ล หรือ ผู้ มี อํ านาจกระทํ าการแทนตามข้ อ 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 กรณี เจ้าของข้อมูลเป็น
คนเสมือนไร้ความสามารถ ทั้งนี้ ถ้าผู้เยาว์อายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์แล้วต้องได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์นั้นก่อน
(๕) ทายาท ในกรณีผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเสียชีวิต
ทายาทตาม (๕) หมายถึง สามีห รือ ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย บุ ต รหรือ ผู้สืบ สัน ดาน
ตามความเป็นจริง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย บิดาหรือมารดาตามความเป็นจริง
ข้อ ๑๕ บุคคลดังต่อไปนี้มีอํานาจขอให้ผู้ควบคุมข้อมูล เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
โดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอํานาจกระทําการคือ ศาล พนักงานสอบสวน
เจ้าหน้ าที่ ตํ ารวจ คณะกรรมาธิก าร คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการและเจ้าหน้ าที่ ที่ มี ก ฎหมาย
ให้อํานาจในการเรียกเอกสารข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้หลักการไม่เป็นการนําข้อมูล
ไปใช้ในทางให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลหรือทายาท
ข้อ ๑๖ ผู้ขอข้อมูลจะต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นคําขอเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ขอ
(๒) ระบุวัตถุประสงค์ของการขอข้อมูลว่าจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร
(๓) แนบเอกสารประกอบการขอข้อมูลตามที่กําหนดไว้
(๔) รับทราบเงื่อนไขที่ผู้ควบคุมข้อมูลกําหนด
ข้อ ๑๗ เอกสารประกอบคําขอตามข้อ ๑๖ (๓) มีดังนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอ
(๒) กรณีเป็นผู้รับมอบอํานาจ ต้องมีสําเนาบัตรประจําตัวผู้มอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจและ
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์) ด้วย
(๓) กรณี เจ้ า ของข้ อ มู ล ให้ ค วามยิ น ยอม ต้ อ งมี ห นั งสื อ แสดงความยิ น ยอมที่ ล งลายมื อ ชื่ อ
เจ้าของข้อมูลมาแสดงด้วย (ถ้าเป็นสําเนาควรขอดูตัวจริง)
(๔) กรณีทายาท ต้องมีใบมรณะบัตรและเอกสารแสดงการเป็นทายาท เช่น ใบทะเบียนสมรส
สําเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร คําสั่งศาล เป็นต้น
(๕) กรณี เป็ น ทารก เด็ ก ผู้ เยาว์ หรื อ ผู้ ที่ ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ห รื อ เป็ น ผู้ พิ ก าร
ไม่สามารถรับรู้การกระทําหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ผู้แทนโดยชอบธรรม
คือบิดาหรือมารดาตามความเป็นจริง ผู้ปกครองที่ศาลตั้ง ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต้องแสดงคําสั่งศาลหรือ
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม
(๖) เอกสารอื่น ๆ ตามที่ผู้ควบคุมข้อมูลกําหนด
ข้อ ๑๘ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอให้ตรวจคําขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จึงเสนอคําขอพร้อมความเห็นไปให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรืออาจนําเสนอ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของผู้ควบคุมข้อมูลก่อนก็ได้
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ผู้ มี อํ า นาจกระทํ า การแทนผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ
การเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
ข้อ ๑๙ ในกรณีผู้ขอให้เปิดเผยข้อมูล ขอสําเนาข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลให้กําหนดเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) ผู้ขอต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้น
(๒) ผู้ ข อต้ อ งไม่ นํ าข้ อ มู ล ไปเผยแพร่ จํ าหน่ าย จ่ าย แจก หรือ กระทํ าโดยประการใด ๆ
ในลักษณะเช่นว่านั้น
(๓) ผู้ขอต้องไม่นํ าข้อมูลไปใช้ในทางที่ อาจจะก่อ ให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อ มูลหรือ
ผู้ควบคุมข้อมูล หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ขอต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น
เมื่อผู้ขอข้อมูลลงนามรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวแล้วจึงมอบสําเนาข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ขอต่อไป
ในกรณีผู้ขอรับทราบเงื่อนไขแล้วไม่ยอมลงนามให้บันทึกไว้และเจ้าหน้าที่ลงนามกํากับพร้อมพยานและ
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) มีเหตุจําเป็นอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล (ถ้ามี)
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องอธิบายให้เจ้าของข้อมูลทราบและเข้าใจด้วย
ในกรณี เป็ น การศึ ก ษา วิเคราะห์ วิจั ยเพื่ อ การพั ฒ นางานด้ านสุ ขภาพของผู้ค วบคุ ม ข้อ มู ล
ถื อ เป็ น การปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ แ ละอํ านาจของผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ให้ ส ามารถดํ าเนิ น การได้ โดยไม่ ต้ อ ง
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ข้อ ๒๒ เมื่อได้ดําเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว ให้เก็บเอกสารต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานด้วย
หมวด ๓
การแก้ไขข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
ข้อ ๒๓ เจ้าของข้อ มู ล มี สิ ท ธิที่ จ ะขอให้ แ ก้ ไขข้อ มู ล ด้ านสุ ข ภาพของตนเอง โดยยื่น คํ าขอ
ต่อผู้ควบคุมข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้องให้เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและทําการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวแล้วแจ้งเจ้าของข้อมูลทราบต่อไป
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ข้อ ๒๔ เจ้าหน้าที่ผู้เขียนข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลอาจแก้ไขข้อมูลได้ โดยอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ต้องแก้ไขตามความเป็นจริง
(๒) ไม่ควรแก้ไข โดยลบหรือขีดฆ่าโดยไม่จําเป็น ถ้าต้องการแก้ไขโดยขีดฆ่าต้องเซ็นชื่อกํากับทุกครั้ง
(๓) การเพิ่มเติมแก้ไขทุกครั้งให้เขียนเหตุผลไว้ด้วย โดยอาจมีบันทึกติดไว้กับเวชระเบียน หรือ
ทํารายการไว้ท้ายเวชระเบียนหน้านั้น ๆ
(๔) เมื่อมีการแก้ไขให้มีหัวหน้าหน่วยและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ลงชื่อเป็นพยานด้วย
(๕) ไม่ควรแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียนหรือฟ้องร้องคดีแล้ว
หมวด ๔
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๒๕ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล และผู้ บ ริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ที่ ดํ าเนิ น การเก็ บ รวมรวม ใช้ แ ละ
เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้อย่างน้อยต้องครอบคลุม
หัวข้อ ดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน โดยต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) การระบุตัวตน (Identification)
(ข) การยืนยันตัวตน (Authentication)
(ค) อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization)
(ง) ความรับผิดชอบต่อผลการกระทํา (Accountability)
ทั้งนี้ เพื่อให้ สามารถยืนยัน ได้ว่าข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดทําหรือแปลงได้ดําเนินการ
โดยผู้มีสิทธิเข้าถึงเท่านั้น ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงดังกล่าวให้หมายความรวมถึงผู้รับผิดชอบดําเนินงานจัดทํา
หรือแปลงเอกสารหรือข้อความและผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็ได้
(๒) จัดให้มีระบบการใช้งานและระบบสํารองซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดทําแผนเตรียม
ความพร้ อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ต ามปกติ
อย่างต่อเนื่อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบที่ใช้อย่างสม่ําเสมอ
ข้อ ๒๖ ในการส่งต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมข้อมูล และผู้บริหารข้อมูลต้องจัดให้
มีการบริหารจัดการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบ
การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วและต้องมีการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพื่ อให้เกิดความตระหนักในผลกระทบที่อาจ
เกิ ด จากการใช้งานระบบการจัด การข้อ มู ลด้ านสุข ภาพของบุ คคล รวมถึ งการกํ าหนดให้ มี ม าตรการ
เชิงป้องกันตามความเหมาะสม
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(๒) การลงทะเบียนผู้ให้ งาน (user registration) โดยต้อ งกําหนดให้มีขั้นตอนทางปฏิ บั ติ
สําหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานเมื่อมีการอนุญาตให้เข้าถึงระบบแล้วและการตัดออกจากทะเบียนของ
ผู้ใช้งานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว
(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (user management) โดยต้องจัดให้มีการควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิจําเพาะสิทธิพิเศษ
และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
(๔) การบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้งาน (user password management) โดยต้อง
จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม
(๕) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (review of user access right) โดยต้องจัดให้
มี ก ระบวนการทบทวนการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ ใช้ ง านระบบการจั ด การข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพของบุ ค คล
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
(๖) การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์โดยต้องกําหนดข้อปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มสี ิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล
(๗) การควบคุ ม สิ น ทรั พ ย์ ส ารสนเทศและการใช้ งานระบบคอมพิ ว เตอร์ โดยต้ อ งควบคุ ม
ไม่ให้สินทรัพย์ เช่น เอกสารสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึง
โดยผู้ไม่มีสิทธิ
(๘) การควบคุมเครือข่าย (network access control)
(๙) การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control)
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
มาตรการตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายระเบียบนี้
หมวด ๕
ระเบียนสุขภาพ
ข้อ ๒๗ ระเบียนสุขภาพจัดทําขึ้นเพื่อ
(๑) รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลของประชาชน
(๒) คุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
(๓) นําข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของเจ้าของข้อมูลนั้น
(๔) นําไปศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
(๕) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
เจ้าของข้อมูล และหน่วยงานนั้น
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(๖) การอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๘ ระเบี ย นสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพของบุ ค คล ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไป
ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายของระเบียบนี้
ข้อ ๒๙ ผู้บ ริห ารจัด การข้อ มูล เป็น ผู้ดํา เนิน การบริห ารจัด การข้อ มูล เพื่อ ประโยชน์ข อง
เจ้าของข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๓๐ ผู้บริหารจัดการข้อมูลต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่เหมาะสม
มี ร ะบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ของการเก็ บ การรวบรวม การใช้ แ ละการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๓๑ ผู้ควบคุมข้อมูลต้องเป็นผู้ดําเนินการส่งมอบข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลให้ผู้บริหาร
จัดการข้อมู ลเพื่ อจัดทํ าระเบี ยนสุขภาพรวมทั้ งขอความยินยอมจากเจ้าของข้อ มูลตามแบบที่ กําหนด
ท้ายระเบียบนี้หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๓๒ ผู้ค วบคุ ม ข้ อ มู ลมี ห น้ าที่ ต้ อ งตรวจสอบและบั น ทึ ก ข้อ มู ล ให้ เป็ น ปั จ จุบั น เสมอและ
ส่งมอบให้ผู้บริหารจัดการข้อมูลภายในเวลาที่กําหนด
ข้อ ๓๓ ผู้บริหารจัดการข้อมูลต้ องจัดให้ มีทะเบี ยนผู้ ควบคุมข้ อมู ลและผู้รับข้อมู ลการจัดการ
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้งานข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๓๔ เมื่อผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลและใช้ประโยชน์แล้ว ต้องส่งข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
ที่เป็นปัจจุบันของเจ้าของข้อมูลไปให้ผู้บริหารจัดการข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวม และใช้ประโยชน์ตามที่ระเบียบนี้
กําหนดไว้ต่อไป
ข้อ ๓๕ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. 256๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารหมายเลข ๑
แนบท้าย
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วย การคุม้ ครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารหมายเลข 1

คําชี้แจง
หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการด้านการให้คําแนะนําด้านสุขภาพ
วินิจฉัยโรคเบื้องต้น ดูแลในกรณีฉุกเฉิน และดูแลในกรณีพิเศษ (ส่งต่อ)
2. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์
ของตนได้
3. เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการรักษาพยาบาลสามารถนําข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การบริการสุขภาพไปใช้สําหรับการเข้ารับการรักษาของผู้รับบริการ และเป็นข้อมูลสําคัญประกอบการรักษาในกรณี
ฉุกเฉิน หรือในกรณีพิเศษอื่นๆ
กรณีตัวอย่าง
กรณีที่ 1 : นาย ก. ทําหนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
บริการสุขภาพ กับโรงพยาบาลยินยอมเปิดเผย จังหวัดนนทบุรี จากการไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการต่อมน้ําเหลือง
บริเวณคออักเสบ แพทย์ที่โรงพยาบาลยินยอมเปิดเผยให้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนนิซิลลิน ปรากฏว่านาย ก. เกิดภาวะ
แพ้ยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน ทําให้ต้องเปลี่ยนกลุ่มยาในการรักษา ต่อมา นาย ก. ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะรู้สึกตัว แพทย์มีความเห็นต้องให้ยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบในเบื้องต้น แต่เมื่อตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ป่วยจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) พบว่าผู้ป่วยแพ้ยาใน
กลุ่มเพนนิซิลลินแพทย์จึงต้องปรับใช้ยาในกลุ่มอื่นแทน เป็นต้น
กรณีที่ 2 : นาง ข. ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง เข้ารับการรักษา
กับโรงพยาบาลยินยอมเปิดเผย จังหวัดนนทบุรี นาง ข. เดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดอ่างทอง ระหว่างนั้นมีอาการ
แน่นหน้าอก หายใจหอบ ญาติพาส่งโรงพยาบาลได้ประโยชน์ จังหวัดอ่างทอง ผู้ป่วยอยู่ในห้องฉุกเฉินแต่ยังมีสติ รู้ตัว
ซักประวัติจากญาติและผู้ป่วยพบว่ามีประวัติการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้
ประโยชน์ จั ง หวั ด อ่ า งทองจึ ง ให้ ญ าติ ผู้ ป่ ว ยเซ็ น ชื่ อ ในหนั ง สื อ แสดงความยิ น ยอมให้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การบริ ก ารสุ ข ภาพ เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถเรี ย กข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ดู ป ระวั ติ ก ารรั ก ษาจาก
โรงพยาบาลยินยอมเปิดเผย จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) พบว่า
ผู้ป่วยมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง จึงนําข้อมูลเหล่านั้นมา
ประกอบการรักษาและประเมินความเสี่ยงในภาวะโรค เป็นต้น

หมายเหตุ : 1) คําจํากัดความ
• การดูแลเบื้องต้น เป็นการดูแลขั้นพื้นฐานของการดูแลอื่นๆ และมักจะจัดขึ้นที่ศูนย์การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
• การดูแลฉุกเฉิน เป็นการดูแลการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน หรือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
• การดูแลพิเศษ เป็นการดูแลที่จัดทําขึ้นในโรงพยาบาล และเป็นการดูแลรักษาในกรณีที่เกิดความเจ็บป่วยร้ายแรง หรือมีอาการหนัก
ที่มักส่งต่อมาจากศูนย์การดูแลเบื้องต้น
2) เมื่อมีการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้มีการแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อการรักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง)
หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
สถานที…่ ………………………………………………
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ............
เวลา......................น.
1. ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ...................................................................อายุ....................ปี
 เลขประจําตัวประชาชน ----
 ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวเลขที่ ……………………………………………………………………………………….
 อื่นๆ เช่น หนังสือเดินทางเลขที่................................................................................................................
วันออกบัตร ........./.........../............. วันบัตรหมดอายุ ........./.........../.............
ออกให้โดย.........................................................................
ในฐานะ  ผู้ป่วย
 ผู้มีอํานาจกระทําแทนผู้ป่วยเกี่ยวข้องเป็น.............................ของผู้ป่วย
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง/อื่น ๆ............................................................
ชื่อ........................................................ สกุล..................................................................
2. ข้าพเจ้า ได้รับการอธิบายจากสถานพยาบาลที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพส่วน
บุคคล (Personal Health Record : PHRs) (โรงพยาบาล...........................................) ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ใน
การให้คํายินยอมเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล โดยสามารถนําข้อมูลระดับบุคคลไปใช้ประโยชน์
ในการบริการดูแลสุขภาพ อาทิการจัดเก็บข้อมูลการตรวจรักษา/การผ่าตัด/การใช้ยา/ตรวจรักษาทางรังสีและ
กระทํ า หั ต ถการ ทั้ ง นี้ รวมถึ ง ความเสี่ ย งผลข้ า งเคี ย งและภาวะแทรกซ้ อ นไว้ โ ดยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของข้าพเจ้าแล้ว
3. ข้าพเจ้า  ยินยอมเข้าสู่โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (PHRs)
 ยินยอมให้สถานพยาบาลเปิดเผยข้อมูล/ส่งข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สําเนาข้อมูล)
เพื่อการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข (บุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการรักษาพยาบาล) และ
สถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาได้
 ไม่ยินยอม* ให้สถานพยาบาลเปิดเผยข้อมูล/ส่งข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สําเนาข้อมูล)
เพื่อการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข (บุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการรักษาพยาบาล) และ
สถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาได้
4. หากสถานพยาบาลนําข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้เพื่อการอื่นใดอันไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
รักษาพยาบาล ต้องได้รับคํายินยอมจากข้าพเจ้าเว้นแต่การเปิดเผยตามที่กฎหมายบัญญัติหรือมีคําสั่งศาลให้เปิดเผย
5. ข้าพเจ้า สามารถยกเลิกความยินยอมได้ แต่ไม่มีผลลบล้างความยินยอมและผลแห่งความยินยอม ซึ่งได้
กระทําไปแล้วก่อนหน้านั้น โดยการยกเลิกความยินยอมต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
ลงชื่อ.....................................................ผู้ป่วย/ผู้มีอํานาจกระทําแทน
(...................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผู้แทนสถานพยาบาล
(...................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(..................................................)

ลงชื่อ.....................................................พยาน
(....................................................)

หมายเหตุ : ผู้มีอํานาจกระทําแทนผู้ป่วยได้แก่
1. ผู้ป่วยกรณีบรรลุนิติภาวะ และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
2. สามีหรือภรรยาตามกฎหมาย และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีสติสัมปชัญญะ (ไม่รู้สึกตัว)
3. ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้ป่วยยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. ผู้อนุบาล กรณีผู้ป่วยเป็นคนวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ
5. ผู้พิทักษ์ กรณีผู้ป่วยเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
ไม่ยินยอม* ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาล แต่ในกรณีที่ต้องใช้ข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล (ส่งต่อ) เพื่อการรักษา หรือกรณีฉุกเฉินหรือ
กรณีพิเศษ สถานพยาบาลต้องให้ผู้ป่วย/ผู้ให้คํายินยอมอนุญาตก่อน มีการส่งข้อมูลตามระบบปกติ

เอกสารหมายเลข ๒
แนบท้าย
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วย การคุม้ ครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
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มาตรฐานข้อมูลระบบประวัติสขุ ภาพผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบมาตรฐาน 3 กลุ่ม ตามลักษณะข้อมูล
1. ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
2. ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
3. ข้อมูลการรักษาพยาบาล
1. ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
Part 1. การตรวจร่างกาย
1. ชื่อ-นามสกุล.................................................................
3. เพศ...............................................................................

2. อายุ.....................................................................
4. วันที่ตรวจ............................................................

5. โรคประจําตัว..............................................................................
6. น้ําหนัก......................................................................... 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
 ผลการตรวจเลือด 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
 ข้อมูลตรวจครัง้ แรก (ดําเนินการครั้งเดียว)
 LMP (กําหนดคลอด)
 น้ําหนักครั้งแรก
 ประวัติการได้รับวัคซีนบาดทะยัก
 GPAL
 ระดับความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์
 BMI
 ประวัติพ่อแม่พี่น้องเป็นเบาหวาน
 ตรวจน้ําตาลในปัสสาวะ
 มีประวัติโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 เคยคลอดบุตรที่มีน้ําหนักแรกเกิด มากกว่า 4,000 กรัม
 ทารกเสียชีวิตในครรภ์ไม่ทราบสาเหตุ
 โรคประจําตัว
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 ผล Lab /คัดกรองก่อนการตั้งครรภ์
 ประวัติการคลอดครั้งที่แล้ว
 ข้อมูลตรวจเพิม่ เติม (ดําเนินการทุกครั้งที่มา)
 อายุครรภ์ปัจจุบัน
 ประวัติเด็กดิ้น (ดิ้น/ไม่ดิ้น)
 น้ําหนักปัจจุบัน (แสดงแนวโน้ม)
 ข้อมูลฉีดบาดทะยักในการฝากครรภ์ครั้งนี้
 สรุปผลการตรวจร่างกายทั่วไป
  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ..........................
 ข้อมูลความดันโลหิต (แสดงแนวโน้ม)
 ขนาดของมดลูก (ซม.) (แสดงแนวโน้ม)
 เสียงหัวใจเด็ก (จํานวนครั้ง)
 ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์
  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ..........................
 ผล Lab เช่น น้ําตาลและอัลบูมินในปัสสาวะ
  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ..........................
 ผลตรวจสุขภาพช่องปาก
  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ..........................
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 ข้อมูลตรวจครั้งแรก (ดําเนินการครั้งเดียว)
 วันเกิด
 อายุครรภ์ตอนคลอด
 ผลการตรวจ Lab เมื่อแรกเกิด เช่น TSH,
 ธาลัสซีเมีย
 ข้อมูลตรวจเพิม่ เติม (ดําเนินการทุกครั้งที่มา)
 ภาวะโภชนาการเด็ก (ส่วนสูง น้ําหนัก)
 อายุเด็กปัจจุบัน
 การได้รับวัคซีน
 พัฒนาการเด็ก
 ผลคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (4 ช่วงวัย : 9, 18, 30, 42 เดือน)
 พัฒนาการตามคลินิกเด็กดี
 สรุปแต่ละช่วงผลพัฒนาการเด็ก
 (สมวัย/สงสัยล่าช้า)
 วัดเส้นรอบศีรษะเด็ก (แสดงแนวโน้ม)
 ข้อมูลทันตกรรม
 (ฟันขึ้น ฟันที่ผุ หรือถอน ฟันหลุด อนามัยช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์)
3. ข้อมูลการรักษาพยาบาล
 วันและเวลาที่รับบริการ
 สิทธิการรักษา
 ชื่อสถานพยาบาล
 เลข 13 หลัก
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 HN/AN
 น้ําหนัก ส่วนสูง BMI
 ผลการซักประวัติ (Medical History)
 อาการสําคัญ
 ประวัติปัจจุบัน
 ประวัติเจ็บป่วยในอดีต
 ประวัติครอบครัว
 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา
 ผลการตรวจร่างกาย
  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ.......................
 ผล LAB
 ผลการตรวจเอ็กซเรย์
 คําวินิจฉัยโรค (ชื่อโรคห้ามใช้รหัส ICD-10)
 การรักษา เช่น รายละเอียดยาที่ได้รับ การทําผ่าตัดหรือหัตถการ
 การติดตามผลการรักษา (วันที่นัดครั้งต่อไป)
 คําแนะนํา
 แพทย์/พยาบาล ผูใ้ ห้การรักษา..........................
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