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เปนปท่ี ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
 ใหประกาศวา

โดยทีเ่ปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา

๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บญัญัติใหกระทํ าได
โดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕”

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้
“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริการดานการแพทยและสาธารณสุขซึ่งให

โดยตรงแกบุคคลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟูสมรรถภาพ ทีจ่ ําเปนตอสุขภาพและการดํ ารงชีวิต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ

“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และ
ของสภากาชาดไทย หนวยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาตาง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่น
ทีค่ณะกรรมการกํ าหนดเพิ่มเติม

“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้
“เครือขายหนวยบริการ” หมายความวา หนวยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียน

เปนเครือขายหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้
“คาบริการ” หมายความวา เงินที่ผูรับบริการจายใหแกหนวยบริการในการรับบริการ



สาธารณสุขแตละครั้ง
“คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข” หมายความวา คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ ไดแก
(๑) คาสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรค

                   (๒) คาตรวจวินิจฉัยโรค
(๓) คาตรวจและรับฝากครรภ
(๔) คาบํ าบัดและบริการทางการแพทย
(๕) คายา คาเวชภัณฑ คาอวัยวะเทียม และคาอุปกรณทางการแพทย

         (๖) คาทํ าคลอด
(๗) คากนิอยูในหนวยบริการ
(๘) คาบริบาลทารกแรกเกิด

        (๙) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย
(๑๐) คาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ
(๑๑) คาฟนฟูสมรรถภาพรางกาย และจิตใจ
(๑๒) คาใชจายอื่นที่จํ าเปนเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกํ าหนด
“กองทุน” หมายความวา กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความวา คณะกรรมการควบคุม

คณุภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํ านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

“สํ านักงาน” หมายความวา สํ านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือสํ านักงานสาขา
 แลวแตกรณี

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคํ าแนะนํ าของ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน แลวแตกรณี ใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํ านาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
 

หมวด ๑



สิทธิการรับบริการสาธารณสุข
----------------------

มาตรา ๕  บคุคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ตามที่กํ าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้

คณะกรรมการอาจกํ าหนดใหบุคคลที่เขารับการบริการสาธารณสุขตองรวมจายคาบริการ
ในอตัราทีก่ ําหนดใหแกหนวยบริการในแตละครั้งที่เขารับการบริการ เวนแตผูยากไรหรือบุคคลอื่นที่
รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดไมตองจายคาบริการ

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิไดรับใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกํ าหนด
 

มาตรา ๖  บุคคลใดประสงคจะใชสิทธิตามมาตรา ๕ ใหยื่นคํ าขอลงทะเบียนตอ
สํ านกังานหรอืหนวยงานที่สํ านักงานกํ าหนด เพื่อเลือกหนวยบริการ เปนหนวยบริการประจํ า

การขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํ า การขอเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจํ า
และหนาที่ของหนวยบริการประจํ าที่พึงมีตอผูรับบริการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกํ าหนด โดยคํ านึงถึงความสะดวกและความจํ าเปนของบุคคลเปนสํ าคัญ

ในกรณทีีบ่คุคลใดมีสิทธิเลือกหนวยบริการเปนอยางอื่นตามหลักเกณฑการไดรับ
สวสัดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นไดรับอยูตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี
หรือค ําสั่งอื่นใด ใหการใชสิทธิเขารับการบริการสาธารณสุขในหนวยบริการเปนไปตามหลักเกณฑ
การไดรับสวัสดิการหรือสทิธิของบุคคลนั้น
 

มาตรา ๗  บคุคลที่ไดลงทะเบียนแลว ใหใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขไดจาก
หนวยบรกิารประจํ าของตนหรือหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการที่เกี่ยวของ หรือจาก
หนวยบรกิารอืน่ที่หนวยบริการประจํ าของตนหรือเครือขายหนวยบริการที่เกี่ยวของสงตอ เวนแตกรณี
ที่มีเหตุสมควร หรือกรณอุีบัติเหตุหรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ใหบุคคลนั้นมีสิทธิเขารับบริการจาก
สถานบริการอื่นได  ทัง้นี ้ตามทีค่ณะกรรมการกํ าหนด โดยคํ านึงถึงความสะดวกและความจํ าเปนของผูใช
สิทธรัิบบริการ และใหสถานบริการที่ใหบริการนั้นมีสิทธิไดรับคาใชจายจากกองทุน ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํ าหนด
 

มาตรา ๘  ผูซ่ึงมีสิทธิตามมาตรา ๕ ที่ยังไมไดลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเขา
รับบรกิารครัง้แรกที่หนวยบริการใดก็ได และใหหนวยบริการที่ใหบริการแกบุคคลดังกลาวจัดใหบุคคลนั้น
ลงทะเบยีนเลอืกหนวยบริการประจํ าตามมาตรา ๖ และแจงใหสํ านักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต
ใหบริการ โดยหนวยบริการดังกลาวมีสิทธิไดรับคาใชจายสํ าหรับการใหบริการครั้งนั้นจากกองทุน



ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํ าหนด
 

มาตรา ๙  ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลดังตอไปนี้ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคํ าสั่งใดๆ ที่กํ าหนดขึ้นสํ าหรับสวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหใชสิทธิดังกลาวตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๑) ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
(๒) พนกังานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๓) พนกังานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอื่นของรัฐหรือ

บคุคลอืน่ใดที่มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยใชจายจากเงินงบประมาณ
(๔) บดิามารดา คูสมรส บุตร หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาล

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

สาธารณสุขตามที่ไดตกลงกันกับรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ แลวแตกรณี

การก ําหนดใหบุคคลตามวรรคหนึ่งประเภทใด หรือหนวยงานใด ใชสิทธิรับบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ไดเมื่อใด ใหเปนไปตามที่กํ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

เมือ่มีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใชบังคับแลว ใหรัฐบาล องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณี  ด ําเนินการจัดสรรเงินในสวนที่เปน
คาใชจายในการรักษาพยาบาลสํ าหรับบุคคลตามที่กํ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกานั้นใหแกกองทุน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับคณะกรรมการ
 

มาตรา ๑๐  ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวย
ประกนัสงัคมใหเปนไปตามที่กํ าหนดในกฎหมายวาดวยประกันสังคม การขยายบริการสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปยังผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน

ใหคณะกรรมการจัดเตรียมความพรอมในการใหบริการสาธารณสุขแกผูมีสิทธิ
ตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม และเมื่อไดตกลงกันเกี่ยวกับความพรอมใหบริการสาธารณสุข
กบัคณะกรรมการประกันสังคมแลว ใหคณะกรรมการเสนอรัฐบาลเพื่อตราพระราชกฤษฎีกา
ก ําหนดระยะเวลาการเริ่มใหบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้แกผูมีสิทธิ
ดังกลาว

เมือ่มพีระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใชบังคับแลว ใหสํ านักงานประกันสังคมสงเงิน



คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคมใหแกกองทุนตามจํ านวนที่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน
 

มาตรา ๑๑  ในกรณทีีลู่กจางซึ่งมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
เงนิทดแทนผูใดใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแลว
ใหหนวยบริการแจงการเขารับบริการนั้นตอสํ านักงานและใหสํ านักงานมีสิทธิเรียกเก็บคาใชจาย
เพือ่บริการสาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน แตไมเกินอัตราที่กํ าหนดตามกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป

ในกรณีที่ผูเขารับการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้เปนลูกจางของนายจาง
ทีไ่มมหีนาที่ตองจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ใหสํ านักงานมีสิทธิยื่นคํ ารองขอรับเงินทดแทน
แทนลกูจางตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนเพื่อชํ าระคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข แตไมเกินอัตรา
ทีก่ ําหนดตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป

การจายเงินคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ใหถือเปนการจายเงิน
ทดแทนในสวนของคารักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
 

มาตรา ๑๒  ในกรณทีีผู่ประสบภัยจากรถตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถผูใดใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแลว
ใหหนวยบริการแจงการเขารับบริการนั้นตอสํ านักงานและใหสํ านักงานมีสิทธิเรียกเก็บคาใชจาย
เพือ่บริการสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย แตไมเกินจํ านวนคาสินไหมทดแทนตามภาระหนาที่
ทีก่องทนุทดแทนผูประสบภัยตองจายตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ สงเขากองทุน
เพือ่สงตอใหหนวยบริการตอไป

ในกรณีที่บริษัทผูรับประกันภัยรถหรือบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํ ากัด
มหีนาทีต่องจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยจากรถที่เขารับบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง
ใหสํ านักงานมีอํ านาจออกคํ าสั่งใหบริษัทดังกลาวชํ าระคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข แตไมเกิน
สิทธทิีพ่งึไดรับตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป

การจายเงินคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ใหถือเปนการจายคาสินไหม
ทดแทนในสวนของคารักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ
 

หมวด ๒
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

 
มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการหลักประกัน



สุขภาพแหงชาติ” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ

(๓) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหารสวนตํ าบล
หนึ่งคน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแต
ละประเภทคัดเลือกกันเอง

  (๔) ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการแสวงหาผลกํ าไร
และด ําเนนิกิจกรรมดังตอไปนี้ องคกรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือ
กลุมละหนึ่งคน และใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเองใหเหลือจํ านวนหาคน

           (ก) งานดานเด็กหรือเยาวชน
      (ข) งานดานสตรี
      (ค) งานดานผูสูงอายุ
      (ง) งานดานคนพิการหรือผูปวยจิตเวช

(จ) งานดานผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูปวยเรื้อรังอื่น
      (ฉ) งานดานผูใชแรงงาน
      (ช) งานดานชุมชนแออัด

                         (ซ) งานดานเกษตรกร
                         (ฌ) งานดานชนกลุมนอย

        (๕) ผูแทนผูประกอบอาชีพดานสาธารณสุข จํ านวนหาคน ไดแก ผูแทนแพทยสภา สภาการ
พยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดานละหนึ่งคน

(๖) ผูทรงคณุวฒุิจํ านวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความเชี่ยวชาญ
ทางดานประกันสุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก
การเงินการคลัง กฎหมายและสังคมศาสตร ดานละหนึ่งคน

องคกรเอกชนตาม (๔) ตองเปนองคกรที่ดํ าเนินกิจกรรมมาไมนอยกวาหนึ่งป และ
ไดมาขึน้ทะเบยีนไวกับสํ านักงานกอนครบกํ าหนดสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุใหมีการคัดเลือกกรรมการ
ถาองคกรใดดํ าเนินกิจกรรมหลายกลุม ใหขึ้นทะเบียนเพื่อใชสิทธิคัดเลือกกรรมการในกลุมใดกลุมหนึ่ง
เทานั้น

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔)  ใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด

ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ด ําเนนิการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก



ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการตาม (๖)
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่

ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการ

มาตรา ๑๔  กรรมการตามมาตรา ๑๓ จะดํ ารงตํ าแหนงกรรมการตามมาตรา  ๔๘
ในขณะเดียวกันมิได
 

มาตรา ๑๕  กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) มวีาระอยู
ในตํ าแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํ ารงตํ าแหนงเกินกวาสองวาระ
ตดิตอกันไมได

เมือ่ครบกํ าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยงัมิไดมีการคัดเลือกกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) หรือแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๖) ขึ้นใหม
ใหกรรมการซึง่พนจากตํ าแหนงตามวาระนั้น อยูในตํ าแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ
ซ่ึงไดรับคดัเลือกหรือไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการ
พนจากตํ าแหนงตามวาระนั้น

ในกรณทีีก่รรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตํ าแหนงกอนครบวาระ ใหดํ าเนินการ
คดัเลอืกหรือแตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตํ าแหนงกรรมการนั้น
วางลงและใหผูไดรับคัดเลือกหรือไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงแทนอยูในตํ าแหนงเทากับวาระ
ทีเ่หลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน

ในกรณทีีว่าระของกรรมการที่พนจากตํ าแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน
จะไมด ําเนนิการคัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการแทนตํ าแหนงที่วางนั้นก็ได และในการนี้ ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพนตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแลว
กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) พนจากตํ าแหนง เมื่อ

        (๑) ตาย
(๒) ลาออก

        (๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก เวนแตโทษสํ าหรับความผิด

ทีไ่ดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) คณะรฐัมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย



หรือหยอนความสามารถ
 

  มาตรา ๑๗  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํ านวนกรรมการทั้งหมด จงึจะเปนองคประชุม

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวนิจิฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้น
มหีนาทีแ่จงใหคณะกรรมการทราบและมีสิทธิเขาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้นแตไมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียง

วธีิการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และสวนไดเสียซ่ึงกรรมการ
มหีนาที่ตองแจง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด
 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่ ดงัตอไปนี้
(๑) ก ําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ และเครือขาย

หนวยบรกิาร และกํ าหนดมาตรการในการดํ าเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหมี
ประสิทธิภาพ

(๒) ใหค ําแนะนํ าตอรัฐมนตรีในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง
และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) ก ําหนดประเภทและขอบเขตในการใหบริการสาธารณสุขที่จํ าเปนตอสุขภาพ
และการดํ ารงชีวิต และอัตราคาบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕

(๔) กํ าหนดหลักเกณฑการดํ าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน(๕) ก ําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ในการถอดถอนเลขาธิการตามมาตรา ๓๑ และกํ าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของ
เลขาธิการตามมาตรา ๓๒

(๖) ออกระเบยีบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการรักษาเงินกองทุน รวมทั้ง
การจัดหาผลประโยชนตามมาตรา ๔๐

(๗) ก ําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน
ในกรณทีีผู่รับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผูกระทํ าผิดมิได
หรือหาผูกระทํ าผิดไดแตผูรับบริการไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑
         (๘) สนบัสนนุและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดํ าเนินงานและ



บริหารจดัการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ไดตามความพรอม ความเหมาะสม
 และความตองการ เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗

(๙) สนบัสนนุและกํ าหนดหลักเกณฑใหองคกรชุมชน องคกรเอกชนและภาคเอกชน
ทีไ่มมวีตัถุประสงคเพื่อดํ าเนินการแสวงหาผลกํ าไร ดํ าเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับทองถ่ิน
หรือพื้นที่ไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
เพือ่สรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗

          (๑๐) ก ําหนดหลกัเกณฑเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นจากผูใหบริการและผูรับบริการเพื่อ
ประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

          (๑๑) ก ําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิกถอน
การขึ้นทะเบียน

   (๑๒) จดัท ํารายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดํ าเนินงาน รวมทั้งบัญชีและ
การเงนิทุกประเภทของคณะกรรมการ แลวรายงานตอคณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา
เปนประจํ าทุกปภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณ

(๑๓) จดัประชมุเพือ่ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผูใหบริการและ
ผูรับบริการเปนประจํ าทุกป
                      (๑๔) ปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกํ าหนดใหเปนอํ านาจ
หนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 

มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่ควบคุมดูแลสํ านักงานใหดํ าเนินกิจการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กํ าหนดไว อํ านาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง

(๑) ก ําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดํ าเนินงาน
ของสํ านักงาน

(๒) อนมุตัิแผนการเงินของสํ านักงาน
(๓) ควบคมุดแูลการดํ าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ

ขอบงัคบั ประกาศ หรือขอกํ าหนดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
การเงนิและทรัพยสิน การติดตามประเมินผล และการดํ าเนินการอื่นของสํ านักงาน

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมีอํ านาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ใหนํ ามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการและอนุกรรมการโดยอนุโลม
 



มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขึน้คณะหนึ่ง
มอํี านาจหนาที่ตรวจสอบการบริหารเงินและการดํ าเนินงานของสํ านักงาน เพื่อใหการดํ าเนินงาน
เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวของ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มีความโปรงใส และมีผูรับผิดชอบ  ทัง้นี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด

อนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหถือเปนผูดํ ารงตํ าแหนงซึ่งตองหามมิใหดํ าเนิน
กจิการทีเ่ปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวย
 
 มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี  มอํี านาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือส่ังใหบุคคลใดที่เกี่ยวของมี
หนงัสอืช้ีแจงขอเท็จจริง มาใหถอยคํ าหรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได

 
มาตรา ๒๓  ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม คาใชจายในการเดินทาง

และคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ ตามที่รัฐมนตรีกํ าหนด
 

หมวด ๓
สํ านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

 
มาตรา ๒๔  ใหมสํี านกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนหนวยงานของรัฐมีฐานะ

เปนนิติบุคคล อยูภายใตการกํ ากับดูแลของรัฐมนตรี
กจิการของสํ านักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
ทัง้นี ้เจาหนาทีแ่ละลูกจางของสํ านักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กํ าหนดไวในกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
 

มาตรา ๒๕  ใหสํ านกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาติตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร
หรือในเขตจังหวัดใกลเคียง

ใหคณะกรรมการมีอํ านาจจัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกสํ านักงานสาขาในเขตพื้นที่
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
 

การจัดตั้งสํ านักงานสาขาใหค ํานึงถึงความจํ าเปนและความคุมคาในการดํ าเนินการ



เมื่อเปรยีบเทียบกับคาใชจาย  และใหคณะกรรมการมีอํ านาจมอบหมายใหหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนท ําหนาที่สํ านักงานสาขาแทนก็ได โดยใหไดรับคาใชจายในการดํ าเนินการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ทีค่ณะกรรมการกํ าหนด

มาตรา ๒๖  ใหสํ านักงานมีอํ านาจหนาที่ ดงัตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว และคณะกรรมการสอบสวน
(๒) เกบ็ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดํ าเนินงานการบริการสาธารณสุข

(๓) จดัใหมทีะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ
(๔) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด
(๕) จายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกํ าหนดใหแกหนวยบริการ

และเครือขายหนวยบริการตามมาตรา ๔๖
(๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขของ

หนวยบริการ
(๗) ด ําเนนิการเพื่อใหประชาชนมีหนวยบริการประจํ า และการขอเปลี่ยน

หนวยบริการประจํ า รวมทัง้ประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนทราบขอมูลของหนวยบริการ
(๘) ก ํากบัดแูลหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการในการใหบริการสาธารณสุข

ใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกํ าหนด และอํ านวยความสะดวกในการเสนอเรื่องรองเรียน
(๙) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ

          (๑๐) กอตัง้สิทธิและทํ านิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
          (๑๑) เรียกเกบ็คาธรรมเนียมหรือคาบริการในการดํ าเนินกิจการของสํ านักงาน
          (๑๒) มอบใหองคกรอื่นหรือบุคคลอื่นทํ ากิจการที่อยูภายในอํ านาจหนาที่ของสํ านักงาน
          (๑๓) จดัท ํารายงานประจํ าปเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดํ าเนินงานของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพรตอสาธารณชน
         (๑๔) ปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํ านาจ

หนาทีข่องสํ านักงานหรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
มอบหมาย
 

มาตรา ๒๗  ทรัพยสินของสํ านักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
 

มาตรา ๒๘  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํ านักงานไดมาโดยมีผูบริจาคให หรือไดมา
โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสํ านักงาน ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํ านักงาน



ใหสํ านักงานมีอํ านาจในการปกครอง ดแูล บํ ารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของสํ านักงาน
 

มาตรา ๒๙  ใหคณะกรรมการเสนอขอรับงบประมาณรายจายประจํ าป
ตอคณะรัฐมนตรี  เพือ่เปนคาใชจายในการบริหารงานของสํ านักงาน
 

มาตรา ๓๐  การเกบ็รักษาและการใชจายเงินของสํ านักงานใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกํ าหนด

การบัญชีของสํ านักงาน ใหจดัทํ าตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการก ําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของส ํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
 

มาตรา ๓๑  ใหสํ านักงานมีเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบการบริหารกิจการของสํ านักงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกํ าหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ
และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางของสํ านักงานทุกตํ าแหนง

ใหคณะกรรมการเปนผูคัดเลือกเพื่อแตงตั้งและถอดถอนเลขาธิการ
ในการจางและแตงตั้งเลขาธิการ ใหคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา

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

ใหคณะกรรมการสรรหาทํ าหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู  ความสามารถและประสบการณ
เหมาะสมที่จะเปนเลขาธิการซึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒(๑) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี ้จะตองไมเปนกรรมการในคณะกรรมการและมีอายุไมเกินหกสิบป
บริบรูณในวันยื่นใบสมัครเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาทํ าสัญญาจางและแตงตั้งเปนเลขาธิการ ทั้งนี้
โดยอาจเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อก็ได

กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนเลขาธิการ
ใหกรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหาและ

เลือกอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ใหสํ านกังานทํ าหนาที่เปนหนวยธุรการในการดํ าเนินการสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการ

มาตรา ๓๒  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดงัตอไปนี้
(๑) มสัีญชาติไทย
(๒) สามารถทํ างานใหแกสํ านักงานไดเต็มเวลา



(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเคยไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก เวนแตเปนโทษ

สํ าหรับความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเคยตองคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะร่ํ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากํ าไร
(๘) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซ่ึงมีตํ าแหนงหรือเงินเดือนประจํ า

ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
                  (๑๐) ไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

         (๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือบริษัทมหาชนจํ ากัด เพราะทุจริตตอหนาที่

         (๑๒) ไมเปนหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปนกรรมการ
หรือผูบริหารหรือผูมีอํ านาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนคูสัญญา ผูเขารวมงาน
หรือมปีระโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของสํ านักงาน

         (๑๓) คณุสมบตัแิละลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด
 

มาตรา ๓๓  เลขาธิการพนจากตํ าแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒
(๔) ตองค ําพพิากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํ าโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๖) คณะกรรมการถอดถอนจากตํ าแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ

เสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
       (๗) ถูกเลิกสัญญาจาง

 
มาตรา ๓๔  ใหเลขาธิการมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้ง

อีกได  แตจะด ํารงตํ าแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได



เมือ่ต ําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหม หรือในกรณี
เลขาธกิารไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว ใหคณะกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่ของสํ านักงาน
คนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ

ใหผูรักษาการแทนมีอํ านาจหนาที่เชนเดียวกับเลขาธิการ
 

มาตรา ๓๕ ใหเลขาธิการเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับสูงและใหถือเปน
ผูด ํารงต ําแหนงซึ่งตองหามมิใหดํ าเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมตามกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวย
 

มาตรา ๓๖  เลขาธิการมีอํ านาจหนาที่ ดงัตอไปนี้
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่

และลูกจางของสํ านักงาน ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางของสํ านักงานออกจากตํ าแหนง
ทัง้นี ้ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกํ าหนด และในกรณีของเจาหนาที่หรือลูกจางที่ปฏิบัติงาน
ในส ํานกัตรวจสอบ ใหฟงความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบประกอบการพิจารณาดวย

(๒) ออกระเบยีบหรือประกาศเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของสํ านักงานโดยไมขัด
หรือแยงกับระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศ ขอกํ าหนด นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ

ในกจิการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํ านักงาน เพื่อการนี้
เลขาธกิารจะมอบอํ านาจใหเจาหนาที่ใดของสํ านักงานปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่
คณะกรรมการกํ าหนด
 

มาตรา ๓๗  ใหมสํี านักตรวจสอบขึ้นในสํ านักงานทํ าหนาที่เปนสํ านักงานเลขานุการ
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรายงาน
เลขาธิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด
 

หมวด ๔
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

 
มาตรา ๓๘  ใหจดัตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํ านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เรียกวา “กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” มวีตัถุประสงคเพื่อเปนคาใชจาย สนับสนุน และสงเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ

เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคคลสามารถเขาถึงการบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมี
ประสทิธภิาพ ใหใชจายเงินกองทุนโดยคํ านึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ไมมีหนวย



บริการเพยีงพอหรือมีการกระจายหนวยบริการอยางไมเหมาะสมประกอบดวย
 

มาตรา ๓๙  กองทุนประกอบดวย
(๑) เงนิทีไ่ดรับจากงบประมาณรายจายประจํ าป

         (๒) เงนิทีไ่ดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) เงนิทีไ่ดรับจากการดํ าเนินการใหบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินคาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เงนิหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
(๗) เงนิหรือทรัพยสินใด ๆ ที่กองทุนไดรับมาในกิจการของกองทุน
(๘) เงนิสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เงนิและทรัพยสินที่เปนของกองทุนไมตองนํ าสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน

ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม (๑) ใหคณะกรรมการจัดทํ าคํ าขอตอคณะรัฐมนตรี

โดยพจิารณาประกอบกับรายงานความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนบัญชี
การเงนิและทรัพยสินของกองทุนในขณะที่จัดทํ าคํ าขอดังกลาว
 

มาตรา ๔๐  การรบัเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการนํ าเงิน
กองทุนไปจัดหาผลประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด
 

มาตรา ๔๑  ใหคณะกรรมการกันเงินจํ านวนไมเกินรอยละหนึ่งของเงินที่จะจายให
หนวยบรกิารไวเปนเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหาย
ทีเ่กดิขึน้จากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ โดยหาผูกระทํ าผิดมิไดหรือหาผูกระทํ าผิดได
แตยงัไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ คณะกรรมการกํ าหนด
 

มาตรา ๔๒  ในกรณทีีผู่รับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ของหนวยบริการ โดยหาผูกระทํ าผิดไดแตยังไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร
ตามมาตรา ๔๑ เมือ่สํ านักงานไดจายเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับบริการไปแลว สํ านักงาน
มสิีทธิไลเบี้ยเอาแกผูกระทํ าผิดได
 

มาตรา ๔๓  ภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณตามกฎหมายวาดวย



วธีิการงบประมาณ ใหคณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมา
ซ่ึงส ํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

งบดลุและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนํ า
เสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และจดัใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 

หมวด ๕
หนวยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

 
มาตรา ๔๔  ใหสํ านกังานจัดใหมีการขึ้นทะเบียนหนวยบริการและเครือขายหนวย

บริการ แลวประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ เพื่อดํ าเนินการลงทะเบียนเลือกเปนหนวยบริการประจํ า
ของตนตามมาตรา ๖

การขึน้ทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ รวมทั้งวิธีการ
ประชาสมัพนัธตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํ าหนด

มาตรา ๔๕  ใหหนวยบริการมีหนาที่ ดงัตอไปนี้
(๑) ใหบริการสาธารณสุข รวมทั้งการใชวัคซีน ยา เวชภณัฑ อุปกรณในการรักษา

ทีไ่ดมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยใหความเสมอภาคและอํ านวยความสะดวกในการใหบริการ
สาธารณสุขที่จํ าเปน ตลอดจนเคารพในสิทธิสวนบุคคล  ในศกัดิศ์รีความเปนมนุษยและความเชื่อ
ทางศาสนา

(๒) ใหขอมูลการบริการสาธารณสุขของผูรับบริการตามที่ผูรับบริการรองขอและ
ตามประกาศที่มีการกํ าหนดเกี่ยวกับสิทธิของผูปวยและผูรับบริการโดยไมบิดเบือน ทั้งในเรื่องผลการวินิจฉัย
แนวทางวิธีการ ทางเลอืก และผลในการรักษา รวมทั้งผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหผูรับบริการตัดสินใจใน
การเลือกรับบริการหรือถูกสงตอ

(๓) ใหขอมูลที่เกี่ยวกับชื่อแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบในการดูแล
อยางตอเนื่องทางดานสุขภาพกายและสังคม แกญาติหรือผูที่ใกลชิดกับผูรับบริการอยางเพียงพอ
กอนจ ําหนายผูรับบริการออกจากหนวยบริการหรือเครือขายหนวยบริการ

(๔) รักษาความลับของผูรับบริการจากการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) และ (๒)
อยางเครงครัด เวนแตเปนการเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย

(๕) จดัท ําระบบขอมูลการใหบริการสาธารณสุข เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบคุณภาพ
และบริการ รวมทั้งการขอรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข

ในการใหบริการสาธารณสุขแกผูรับบริการและการจัดทํ าระบบขอมูลการใหบริการ
สาธารณสขุ ใหหนวยบริการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ



มาตรฐานกํ าหนด
 

มาตรา ๔๖  หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตามมาตรา ๔๔ และหนวยบริการ
ทีรั่บการสงตอผูรับบริการ มีสิทธิไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนตามหลักเกณฑ
วธีิการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํ าหนด

หลักเกณฑการกํ าหนดคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ตองผานการรับฟง
ความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ (๑๓) กอน และอยางนอยตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้

(๑)  อาศยัราคากลางที่เปนจริงของโรคทุกโรคมาเปนฐานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรา ๕๐ (๔)

(๒)  ครอบคลมุถึงคาใชจายของหนวยบริการในสวนเงินเดือนและคาตอบแทน
บุคลากร

(๓)  ค ํานงึถึงความแตกตางในภารกิจของหนวยบริการ
(๔)  ค ํานงึถึงความแตกตางในกลุมผูรับบริการและในขนาดของพื้นที่บริการ

ทีห่นวยบริการรับผิดชอบ
 

มาตรา ๔๗  เพือ่สรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหกับบุคคลในพื้นที่
โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของประชาชน
ในทองถ่ิน ใหคณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กํ าหนด
หลักเกณฑเพือ่ใหองคกรดังกลาวเปนผูดํ าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถ่ินหรือพื้นที่ โดยใหไดรับคาใชจายจากกองทุน
 

หมวด ๖
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

 

มาตรา ๔๘  ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข” ประกอบดวย

(๑)อธิบดีกรมการแพทย  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ประธานสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และผูอํ านวยการกองการประกอบโรคศิลปะ

(๒)   ผูแทนแพทยสภา ผูแทนสภาการพยาบาล ผูแทนทันตแพทยสภา  ผูแทนสภาเภสัช
กรรม  และผูแทนสภาทนายความ
                   (๓) ผูแทนโรงพยาบาลเอกชนที่เปนสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน



(๔) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหาร
สวนตํ าบลหนึ่งคน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละประเภทคัดเลือกกันเอง

(๕) ผูแทนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ทันตกรรม และเภสัชกรรม
 วชิาชีพละหนึ่งคน

(๖) ผูแทนราชวิทยาลัยแพทยเฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช  สาขาศัลยกรรม  สาขาอายุรกรรม
และสาขากุมารเวชกรรม สาขาละหนึ่งคน

(๗) ผูแทนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขากายภาพบํ าบัด สาขา
เทคนคิการแพทย สาขารังสีเทคนิค สาขากิจกรรมบํ าบัด สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาขาการแก
ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  สาขาละหนึ่งคน และใหผูแทนดังกลาวคัดเลือก
กนัเองใหเหลือจํ านวนสามคน

(๘) ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการแสวงหาผลกํ าไร และ
ด ําเนนิกจิกรรมดังตอไปนี้ องคกรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละ
หนึง่คน และใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเองใหเหลือจํ านวนหาคน

      (ก) งานดานเด็กหรือเยาวชน
      (ข) งานดานสตรี
      (ค) งานดานผูสูงอายุ
      (ง) งานดานคนพิการหรือผูปวยจิตเวช
      (จ) งานดานผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูปวยเรื้อรังอื่น
      (ฉ) งานดานผูใชแรงงาน
      (ช) งานดานชุมชนแออัด
      (ซ) งานดานเกษตรกร
      (ฌ) งานดานชนกลุมนอย
(๙) ผูทรงคณุวฒุซ่ึิงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํ านวนหกคน โดยในจํ านวนนี้

ใหเปนผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรครอบครัว สาขาจิตเวช
และสาขาการแพทยแผนไทย สาขาละหนึ่งคน

  องคกรเอกชนตาม (๘) ตองเปนองคกรที่ดํ าเนินกิจกรรมมาไมนอยกวาหนึ่งป
และไดมาขึน้ทะเบียนไวกับสํ านักงานกอนครบกํ าหนดสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุใหมีการคัดเลือก
กรรมการ ถาองคกรใดดํ าเนินกิจกรรมหลายกลุม ใหขึ้นทะเบียนเพื่อใชสิทธิคัดเลือกกรรมการในกลุมใด
กลุมหนึ่งเทานั้น

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด



ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ด ําเนนิการสรรหาและพิจารณาคัด
เลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการตาม (๙)

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่
ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งประชุม และเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

มาตรา ๔๙  การด ํารงตํ าแหนง วาระการดํ ารงตํ าแหนง การพนจากตํ าแหนงและ
การประชุมของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ใหนํ ามาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
 

มาตรา ๕๐  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคมุคณุภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตาม

มาตรา ๔๕
(๒) ก ํากบัดแูลการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

ในกรณทีีห่นวยบริการนั้น ๆ มีการใหบริการในสวนที่สูงกวาบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕
(๓) ก ําหนดมาตรการควบคุมและสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและ

เครือขายหนวยบริการ
(๔) เสนอแนะอัตราราคากลางของโรคทุกโรคตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการ

วางหลกัเกณฑกํ าหนดคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขใหแกหนวยบริการตามมาตรา ๔๖
(๕) กํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการรองเรียนของผูซ่ึงถูกละเมิดสิทธิ

จากการใชบริการ และวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว รวมทัง้หลักเกณฑและวิธีการใหความ
ชวยเหลือแกผูซ่ึงถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการ และกํ าหนดหนวยรับเรื่องรองเรียนเพื่อใหประชาชน
สามารถเสนอเรื่องรองเรียนไดโดยสะดวกและเปนอิสระจากผูถูกรองเรียน

(๖) รายงานผลการตรวจตราและการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการ
และเครอืขายหนวยบริการตอคณะกรรมการ พรอมทั้งแจงหนวยบริการและหนวยงานตนสังกัดเพื่อปรับปรุง
แกไขและติดตามประเมินผลในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน

(๗) สนบัสนนุการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจตราและการควบคุมกํ ากับ
หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ

(๘) จายเงนิชวยเหลือเบื้องตน ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการรกัษาพยาบาลโดยหาผูกระทํ าผิดมิได หรือหาผูกระทํ าผิดไดแตผูรับบริการไมไดรับคาเสียหาย
ภายในระยะเวลาอันสมควร ตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํ าหนด



(๙) สนบัสนนุใหมีการพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลแกประชาชนเพื่อใชประกอบ
การตัดสินใจในการเขารับบริการสาธารณสุข

(๑๐) ปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกํ าหนดใหเปนอํ านาจ
หนาทีข่องคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 

มาตรา ๕๑  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํ านาจแตงตั้งคณะ
อนกุรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมายได

ใหนํ ามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และวิธีปฏิบัติงานของ
คณะอนกุรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโดยอนุโลม
 

มาตรา ๕๒  ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และคณะอนุกรรมการ
มอํี านาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือส่ังใหบุคคลใดที่เกี่ยวของมีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริง มาใหถอยคํ า
หรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได
 

มาตรา ๕๓  ใหกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและอนุกรรมการไดรับ
คาเบีย้ประชุม คาใชจายในการเดินทางและคาใชจายอื่น ในการปฏิบัติหนาที่ ตามที่รัฐมนตรีกํ าหนด

 
หมวด ๗

พนกังานเจาหนาที่
 

มาตรา ๕๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํ านาจเขาไปในสถานที่ของหนวยบริการ หรือของเครือขายหนวยบริการ ในระหวางเวลาทํ าการ
เพื่อตรวจสอบ สอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐาน ถายภาพ ถายสํ าเนา
หรือน ําเอกสารที่เกี่ยวของไปตรวจสอบ หรือกระทํ าการอยางอื่นตามสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริง
อันทีจ่ะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

ในการด ําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาพบการกระทํ าผิด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจ
ยดึหรืออายัดเอกสารหลักฐาน ทรัพยสิน หรือส่ิงของ เพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณา
ด ําเนินการตอไป
 

วิธีปฏบิัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกํ าหนด แลวแตกรณี
 



มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจํ าตัว
แกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

บตัรประจํ าตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่ รัฐมนตรีกํ าหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบคุคลซึ่งเกี่ยวของอํ านวยความสะดวก
ตามสมควร
 

มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
 

หมวด ๘
การกํ ากับมาตรฐานหนวยบริการ

มาตรา ๕๗  ในกรณทีีสํ่ านักงานตรวจสอบพบวาหนวยบริการใดไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขที่กํ าหนด ใหรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพจิารณา

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งใหมีจํ านวนตามความเหมาะสมประกอบดวย
ผูแทนหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในดานการแพทย การสาธารณสุข และกฎหมาย ผูแทนองคกรเอกชน
หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืน ซ่ึงไมเปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่จะพิจารณา มหีนาที่สอบสวนและเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
อาจแตงตัง้ไวลวงหนาเปนจํ านวนหลายคณะ เพื่อใหดํ าเนินการสอบสวนโดยเร็วได

การสอบสวนตองกระทํ าใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน ถายังดํ าเนินการไมแลวเสร็จ
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน และถายังดํ าเนินการไมแลวเสร็จอีกใหรายงานคณะกรรมการ
ควบคมุคณุภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณามีคํ าสั่งใหขยายเวลาไดเทาที่จํ าเปน

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํ านาจขอใหหนวยบริการ เครือขายหนวยบริการ ผูรองเรียน
หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของมีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริง มาใหถอยคํ า หรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบ
การพิจารณาได

เมือ่คณะกรรมการสอบสวนดํ าเนินการสอบสวนแลวเสร็จ  ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็น
ตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณาตอไป

ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานพิจารณาออกคํ าสั่งตามมาตรา ๕๘ หรือ



มาตรา ๕๙ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน
 

มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ปรากฏวาหนวยบริการใด
ไมปฏิบตัิตามมาตรฐานที่กํ าหนด ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ด ําเนินการ ดงัตอไปนี้

(๑) ในกรณทีีเ่ปนการกระทํ าโดยไมเจตนาใหมีคํ าสั่งเตือนใหปฏิบัติโดยถูกตอง
(๒) ในกรณทีีม่เีจตนากระทํ าผิด ใหมีคํ าสั่งใหหนวยบริการนั้นชํ าระคาปรับทาง

ปกครองเปนจํ านวนไมเกินหนึ่งแสนบาท สํ าหรับการกระทํ าความผิดแตละครั้ง และใหนํ าบทบัญญัติ
เกีย่วกบัการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ
และในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ดํ าเนินการบังคับตามคํ าสั่ง ใหเลขาธิการมีอํ านาจฟองคดีตอศาลปกครอง
เพื่อบังคับชํ าระคาปรับ ในการนี้ ถาศาลปกครองเห็นวาคํ าสั่งใหชํ าระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมาย
กใ็หศาลปกครองมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อ
ชํ าระคาปรับได

(๓) แจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาดขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพทางดานสาธารณสุขซึ่งอาจมีสวนรับผิดชอบในการกระทํ าผิด
ของหนวยบรกิาร และใหมีการดํ าเนินการทางวินัยในกรณีที่ผูกระทํ าผิดเปนเจาหนาที่ของรัฐ
 

มาตรา ๕๙  ในกรณทีี่ผูรับบริการผูใดไมไดรับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิ
ทีจ่ะไดรับบริการสาธารณสุขที่กํ าหนดตามพระราชบัญญัตินี้จากหนวยบริการ หรือหนวยบริการ
เรียกเกบ็คาบริการจากตนโดยไมมีสิทธิที่จะเก็บหรือเรียกเก็บเกินกวาอัตราที่คณะกรรมการกํ าหนด
หรือไมไดรับคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการภายในระยะเวลาอันสมควร
ใหผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอสํ านักงานเพื่อใหมีการสอบสวน  และใหนํ าความในมาตรา ๕๗ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

ถาผลการสอบสวนปรากฏวา หนวยบริการไมไดกระทํ าตามที่ถูกรองเรียน
ใหเลขาธิการแจงใหผูรองเรียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีผลการสอบสวนดังกลาว

ในกรณทีี่ผลการสอบสวนปรากฏวาหนวยบริการมีการกระทํ าตามที่ถูกรองเรียน
ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํ านาจดํ าเนินการ ดังตอไปนี้

(๑) ตกัเตอืนเปนหนังสือใหหนวยบริการนั้นปฏิบัติตอผูรองเรียนใหเหมาะสม
หรือถูกตองตามสิทธิประโยชนของผูรองเรียนนั้น สํ าหรับกรณีรองเรียนวาหนวยบริการไมอํ านวย
ความสะดวกหรือไมปฏิบัติตามสิทธิประโยชนของผูรองเรียน

(๒) ออกค ําสัง่เปนหนังสือใหหนวยบริการนั้นคืนเงินคาบริการสวนเกินหรือที่ไมมี
สิทธเิรียกเก็บใหแกผูรองเรียนพรอมดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอปนับแตวันที่เก็บคาบริการนั้นจนถึง



วนัที่จายเงินคืน  และในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคํ าสั่งใหนํ าความในมาตรา ๕๘ (๒) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
 

มาตรา ๖๐  ในกรณีที่การกระทํ าผิดของหนวยบริการตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙
เปนการกระทํ าผิดรายแรงหรือเกิดซํ้ าหลายครั้ง ใหเลขาธิการรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อพิจารณาดํ าเนินการ ดงัตอไปนี้

      (๑) ส่ังเพกิถอนการขึ้นทะเบียนของหนวยบริการนั้น
(๒) แจงตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลเพื่อพิจารณา

ด ําเนนิการตามกฎหมายวาดวยการนั้น
 (๓) แจงตอรัฐมนตรีผูกํ ากับดูแลเพื่อใหมีการดํ าเนินการทางวินัยแกผูบริหารของ
หนวยบริการในกรณีที่เปนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

      (๔) แจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาดขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพทางดานสาธารณสุขซึ่งมีสวนรับผิดชอบในการกระทํ าผิด
ของหนวยบรกิาร และใหมีการดํ าเนินการทางวินัยในกรณีที่ผูกระทํ าผิดเปนเจาหนาที่ของรัฐ
 

มาตรา ๖๑  ผูรองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคํ าสั่งจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานตามหมวดนี้ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นบัแตวันที่ไดรับแจงหรือวันที่ไดรับทราบคํ าสั่ง แลวแตกรณี

ค ําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหเปนไป

ตามที่คณะกรรมการกํ าหนด
 

มาตรา ๖๒  เมือ่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคํ าสั่งตามมาตรา ๖๑ ผลเปนประการใดแลว
ใหเลขาธกิารรายงานผลการดํ าเนินการหรือคํ าวินิจฉัยตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อ
ทราบ

หมวด ๙
บทกํ าหนดโทษ

 
มาตรา ๖๓  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม

คณุภาพและมาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว คณะกรรมการสอบสวน
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ ตองระวางโทษจํ าคุก



ไมเกนิหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา ๖๔  ผูใดขดัขวางหรือไมอํ านวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
 

บทเฉพาะกาล
 

มาตรา ๖๕  ในวาระเริ่มแรก มิใหนํ าบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒  มาใชบงัคับ จนกวาจะไดมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการสาธารณสุข
ตามบทบัญญัติดังกลาว

เมือ่ไดมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่งแลว
ใหรัฐมนตรีประกาศกํ าหนดระยะเวลาการเริ่มใหบริการสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงตอง
ไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

การจายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ สํ าหรับหนวยบริการ
ทีอ่ยูในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข  ใหสํ านักงานจายใหกระทรวงสาธารณสุขกอน
เปนระยะเวลาสามป   นบัแตวันเริ่มใหบริการสาธารณสุขตามวรรคสอง
 

มาตรา ๖๖  ใหตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายใน
หนึง่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และหากไมแลวเสร็จใหขยายระยะเวลาไดคร้ังละ
หนึง่ป โดยใหสํ านักงาน หรือสํ านักงานและสํ านักงานประกันสังคม แลวแตกรณี รายงานเหตุผลที่
ไมอาจด ําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และจัดใหมีการเผยแพรรายงานนั้นตอสาธารณชน
 

มาตรา ๖๗  ใหกระทรวงสาธารณสุขดํ าเนินการใหมีการคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการตามมาตรา
๑๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖)   รวมทัง้สรรหาและคัดเลือกเลขาธิการเพื่อใหไดคณะกรรมการ
หลักประกนัสขุภาพแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใชบังคับ

ในระหวางทีย่งัไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยรัฐ
มนตรีเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัด
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํ านวยการสํ านัก
งบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํ านวนหาคน โดยในจํ านวนนี้ใหเปนผูแทนผูบริโภค
จ ํานวนสี่คน เปนกรรมการ

ใหรัฐมนตรีแตงตั้งรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทํ าหนาที่
เลขาธิการเปนการชั่วคราวจนกวาเลขาธิการซึ่งไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เขารับหนาที่



ใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหทํ าหนาที่เลขาธิการตามวรรคสามเปนเลขานุการของคณะกรรมการ
ตามวรรคสอง และใหรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการในกระทรวงสาธารณสุข จํ านวนสองคน
เปนผูชวยเลขานุการ
 

มาตรา ๖๘  ใหกระทรวงสาธารณสุขดํ าเนินการใหมีการคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการตาม
มาตรา ๔๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เพือ่ใหไดคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบดวย อธิบดีกรมการแพทย  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ประธานสถาบันพัฒนาและรับ
รองคณุภาพโรงพยาบาล ผูอํ านวยการกองการประกอบโรคศิลปะ เลขาธิการทันตแพทยสภา  เลขาธิการแพทย
สภา เลขาธิการสภาการพยาบาล เลขาธิการสภาเภสัชกรรม นายกสภาทนายความ   และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐ
มนตรแีตงตัง้จํ านวนเจ็ดคน โดยใหเปนผูแทนองคกรเอกชนที่ดํ าเนินกิจกรรมทางดานคุมครองผูบริโภค
จ ํานวนสามคน และผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพการแพทยและสาธารณสุขจํ านวนสี่คนเปนกรรมการ

ใหกรรมการตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
และใหประธานกรรมการแตงตั้งผูชวยเลขานุการคนใดคนหนึ่ง ตามมาตรา ๖๗ เปนเลขานุการ
คนหนึง่ และแตงตั้งขาราชการในกระทรวงสาธารณสุขจํ านวนสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
 

มาตรา ๖๙  ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และความรับผิด รวมทั้งเงิน
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนที่เกี่ยวกับงานประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้
ตลอดจนเงนิทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ ไปเปนของสํ านักงานในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
 

มาตรา ๗๐  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการใด สมคัรใจจะเปลี่ยนไปเปน
เจาหนาที่หรือลูกจางของสํ านักงาน ใหแจงความจํ านงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา และจะตอง
ผานการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํ าหนด

ขาราชการซึ่งเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่ของสํ านักงานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาออกจาก
ราชการเพราะเลิกหรือยุบตํ าแหนงตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการหรือกฎหมาย
วาดวยกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ แลวแตกรณี

ลูกจางซึ่งเปลี่ยนไปเปนลูกจางของสํ านักงานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาออกจากราชการ
เพราะทางราชการยุบเลิกตํ าแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบํ าเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบํ าเหน็จลูกจาง

เพือ่ประโยชนในการนับเวลาทํ างานสํ าหรับคํ านวณสิทธิประโยชนตามขอบังคับของ
สํ านกังาน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการผูใดเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํ านักงานตาม
มาตรานีป้ระสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํ างานในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับ
เวลาทํ างานของเจาหนาที่หรือลูกจางของสํ านักงาน แลวแตกรณี  ก็ใหมีสิทธิกระทํ าไดโดยแสดง
ความจํ านงวาไมขอรับบํ าเหน็จหรือบํ านาญ



การไมขอรับบํ าเหน็จหรือบํ านาญตามวรรคสี่ จะตองกระทํ าภายในสามสิบวันนับแต
วนัทีโ่อน สํ าหรับกรณีของขาราชการใหดํ าเนินการตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการหรือ
กฎหมายวาดวยกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ แลวแตกรณี  สํ าหรับกรณีของลูกจางใหกระทํ าเปน
หนงัสอืลงลายมือช่ือเปนหลักฐานยื่นตอผูวาจางเพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พนัต ํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจกัรไทยไดบัญญัติใหชนชาวไทยยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผู
ยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามที่กฎหมาย
บญัญตั ิและการใหบริการสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  โดยจะตองสงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมเทาที่จะกระทํ าได และมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  ไดบัญญัติใหรัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุข ใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตร
ฐานและมปีระสิทธิภาพอยางทั่วถึง  ดวยเหตุนี้ จึงตองจัดระบบการใหบริการสาธารณสุขที่จํ าเปนตอสุขภาพ
และการด ํารงชีวิตใหมีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองคกรกํ ากับดูแลซึ่งจะดํ าเนินการโดยการมีสวน
รวมกนัระหวางภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อจัดการใหมีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ประเทศ และใหประชาชนชาวไทยมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานดวยกันทุกคน  นอกจาก
นีเ้นือ่งจากในปจจุบันระบบการใหความชวยเหลือในดานการรักษาพยาบาลไดมีอยูหลายระบบ  ทํ าใหมีการ
เบกิจายเงนิซํ ้าซอนกัน  จึงสมควรนํ าระบบการชวยเหลือดังกลาวมาจัดการรวมกันเพื่อลดคาใชจายในภาพ
รวมในดานสาธารณสุขมิใหเกิดการซํ้ าซอนกันดังกลาว และจัดระบบใหมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจํ าเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้
 
 
 

 



 

 


