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พระราชบัญญตั ิ
หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริการดานการแพทยและสาธารณสุขซึ่งให

โดยตรงแกบุคคลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ ที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต  ทั้งนี้ ใหรวมถึง
การบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 

“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และ
ของสภากาชาดไทย หนวยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาตาง ๆ และสถานบริการสาธารณสุข
อ่ืนที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๑๖ ก/หนา ๑/๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“หนวยบริการ” หมายความว า  สถานบริการที่ ได ข้ึนทะเบียนไวตาม
พระราชบัญญัตินี ้

“เครือขายหนวยบริการ” หมายความวา หนวยบริการที่รวมตัวกันและขึ้น
ทะเบียนเปนเครือขายหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คาบริการ” หมายความวา เงินที่ผูรับบริการจายใหแกหนวยบริการในการรับ
บริการสาธารณสุขแตละครั้ง 

“คาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุข” หมายความวา คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ ไดแก 

(๑) คาสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรค 
(๒) คาตรวจวินิจฉัยโรค 
(๓) คาตรวจและรับฝากครรภ 
(๔) คาบําบัดและบริการทางการแพทย 
(๕) คายา คาเวชภัณฑ คาอวัยวะเทียม และคาอุปกรณทางการแพทย 
(๖) คาทําคลอด 
(๗) คากินอยูในหนวยบริการ 
(๘) คาบริบาลทารกแรกเกิด 
(๙) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 
(๑๐) คาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ 
(๑๑) คาฟนฟูสมรรถภาพรางกาย และจิตใจ 
(๑๒) คาใชจายอื่นที่จําเปนเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความวา คณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ

สํานักงานสาขา แลวแตกรณ ี
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน แลวแตกรณี ใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

สิทธิการรับบรกิารสาธารณสุข 
   

 
มาตรา ๕  บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการอาจกําหนดใหบุคคลที่เขารับการบริการสาธารณสุขตองรวมจาย

คาบริการในอัตราที่กําหนดใหแกหนวยบริการในแตละครั้งที่เขารับการบริการ เวนแตผูยากไรหรือ
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไมตองจายคาบริการ 

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิไดรับใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๖  บุคคลใดประสงคจะใชสิทธิตามมาตรา ๕ ใหย่ืนคําขอลงทะเบียนตอ

สํานักงานหรือหนวยงานที่สํานักงานกําหนด เพ่ือเลือกหนวยบริการ เปนหนวยบริการประจํา 
การขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา การขอเปลี่ยนแปลงหนวยบริการ

ประจําและหนาที่ของหนวยบริการประจําที่พึงมีตอผูรับบริการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของบุคคลเปน
สําคัญ 

ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือกหนวยบริการเปนอยางอ่ืนตามหลักเกณฑการไดรับ
สวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นไดรับอยูตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี 
หรือคําส่ังอ่ืนใด ใหการใชสิทธิเขารับการบริการสาธารณสุขในหนวยบริการเปนไปตามหลักเกณฑ
การไดรับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๗  บุคคลที่ไดลงทะเบียนแลว ใหใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขไดจาก

หนวยบริการประจําของตนหรือหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการที่เก่ียวของ หรือจาก
หนวยบริการอื่นที่หนวยบริการประจําของตนหรือเครือขายหนวยบริการที่เก่ียวของสงตอ เวนแต
กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ใหบุคคลนั้นมีสิทธิเขารับบริการ
จากสถานบริการอื่นได  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความ
จําเปนของผูใชสิทธิรับบริการ และใหสถานบริการที่ใหบริการนั้นมีสิทธิไดรับคาใชจายจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  ผูซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๕ ที่ยังไมไดลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเขา
รับบริการครั้งแรกที่หนวยบริการใดก็ได และใหหนวยบริการที่ใหบริการแกบุคคลดังกลาวจัดให
บุคคลนั้นลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําตามมาตรา ๖ และแจงใหสํานักงานทราบภายใน
สามสิบวันนับแตใหบริการ โดยหนวยบริการดังกลาวมีสิทธิไดรับคาใชจายสําหรับการใหบริการ
ครั้งนั้นจากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๙  ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลดังตอไปนี้ ใหเปนไป

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําส่ังใด ๆ ที่กําหนดขึ้นสําหรับสวน
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหใชสิทธิดังกลาว
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 
(๒) พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๓) พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอื่น

ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยใชจายจากเงินงบประมาณ 
(๔) บิดามารดา  คูสมรส  บุตร  หรือบุคคลอื่นใดที่ ได รับสวัสดิการการ

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

สาธารณสุขตามที่ไดตกลงกันกับรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ แลวแตกรณี 

การกําหนดใหบุคคลตามวรรคหนึ่งประเภทใด หรือหนวยงานใด ใชสิทธิรับ
บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ไดเมื่อใด ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใชบังคับแลว ใหรัฐบาล องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณี ดําเนินการจัดสรรเงินในสวนที่เปน
คาใชจายในการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกานั้นใหแกกองทุน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๐  ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของผูมีสิทธิตามกฎหมายวา

ดวยประกันสังคมใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยประกันสังคม การขยายบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ไปยังผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน 

ใหคณะกรรมการจัดเตรียมความพรอมในการใหบริการสาธารณสุขแกผูมีสิทธิ
ตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม และเมื่อไดตกลงกันเกี่ยวกับความพรอมใหบริการสาธารณสุข
กับคณะกรรมการประกันสังคมแลว ใหคณะกรรมการเสนอรัฐบาลเพื่อตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดระยะเวลาการเริ่มใหบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้แกผูมีสิทธิ
ดังกลาว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใชบังคับแลว ใหสํานักงานประกันสังคมสง
เงินคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคมใหแกกองทุนตามจํานวนที่
คณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายวา

ดวยเงินทดแทนผูใดใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใด
แลวใหหนวยบริการแจงการเขารับบริการนั้นตอสํานักงานและใหสํานักงานมีสิทธิเรียกเก็บ
คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน แตไมเกินอัตราที่กําหนดตามกฎหมายวา
ดวยเงินทดแทน สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป 

ในกรณีที่ผูเขารับการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้เปนลูกจางของ
นายจางที่ไมมีหนาที่ตองจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ใหสํานักงานมีสิทธิย่ืนคํารองขอรับเงิน
ทดแทนแทนลูกจางตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนเพื่อชําระคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข แต
ไมเกินอัตราที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการ
ตอไป 

การจายเงินคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ใหถือเปนการจายเงิน
ทดแทนในสวนของคารักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผูประสบภัยจากรถตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถผูใดใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใด
แลว ใหหนวยบริการแจงการเขารับบริการนั้นตอสํานักงานและใหสํานักงานมีสิทธิเรียกเก็บ
คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย แตไมเกินจํานวนคาสินไหม
ทดแทนตามภาระหนาที่ที่กองทุนทดแทนผูประสบภัยตองจายตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป 

ในกรณีที่บริษัทผูรับประกันภัยรถหรือบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ
จํากัด มีหนาที่ตองจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยจากรถที่เขารับบริการสาธารณสุขตาม
วรรคหนึ่ง ใหสํานักงานมีอํานาจออกคําส่ังใหบริษัทดังกลาวชําระคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข 
แตไมเกินสิทธิที่พึงไดรับตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวย
บริการตอไป 

การจายเงินคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ใหถือเปนการจายคา
สินไหมทดแทนในสวนของคารักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ
   

 
มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ” ประกอบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(๓) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหาร
สวนตําบลหนึ่งคน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทคัดเลือกกันเอง 

(๔) ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการแสวงหาผลกําไรและ
ดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ องคกรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละ
หนึ่งคน และใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนหาคน 

(ก) งานดานเด็กหรือเยาวชน 
(ข) งานดานสตรี 
(ค) งานดานผูสูงอายุ 
(ง) งานดานคนพิการหรือผูปวยจิตเวช 
(จ) งานดานผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูปวยเรื้อรังอ่ืน 
(ฉ) งานดานผูใชแรงงาน 
(ช) งานดานชุมชนแออัด 
(ซ) งานดานเกษตรกร 
(ฌ) งานดานชนกลุมนอย 

(๕) ผูแทน ผูประกอบอาชีพดานสาธารณสุขจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนแพทย
สภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดานละ
หนึ่งคน 

(๖) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความเชี่ยวชาญ
ทางดานประกันสุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก 
การเงินการคลัง กฎหมายและสังคมศาสตร ดานละหนึ่งคน 

องคกรเอกชนตาม (๔) ตองเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมมาไมนอยกวาหนึ่งป 
และไดมาขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานกอนครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุใหมีการคัดเลือก
กรรมการถาองคกรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุม ใหข้ึนทะเบียนเพื่อใชสิทธิคัดเลือกกรรมการใน
กลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดําเนินการสรรหาและพิจารณา
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการตาม (๖) 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม
วรรคสี่ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๔  กรรมการตามมาตรา ๑๓ จะดํารงตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๔๘ 

ในขณะเดียวกันมิได 
 
มาตรา ๑๕  กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) มี

วาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกิน
กวาสองวาระติดตอกันไมได 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการคัดเลือกกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) หรือแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๖) 
ข้ึนใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
กรรมการซึ่งไดรับคัดเลือกหรือไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่
กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระนั้น 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการ
คัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนง
กรรมการนั้นวางลงและใหผูไดรับคัดเลือกหรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบ
วันจะไมดําเนินการคัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได และในการนี้ ให
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 

 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแลว 

กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) พนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
 
มาตรา ๑๗  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้น
มีหนาที่แจงใหคณะกรรมการทราบและมีสิทธิเขาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้นแตไมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียง 

วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และสวนไดเสียซึ่งกรรมการมี
หนาที่ตองแจง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ และเครือขาย

หนวยบริการ และกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหมี
ประสิทธิภาพ 

(๒) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง
และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) กําหนดประเภทและขอบเขตในการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปนตอสุขภาพ
และการดํารงชีวิต และอัตราคาบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการถอดถอนเลขาธิการตาม

มาตรา ๓๑ และกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของเลขาธิการตามมาตรา ๓๒ 
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการรักษาเงินกองทุน 

รวมทั้งการจัดหาผลประโยชนตามมาตรา ๔๐ 
(๗) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน ใน

กรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผูกระทําผิดมิได หรือ
หาผูกระทําผิดไดแตผูรับบริการไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑ 

(๘) สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ไดตามความพรอม ความ
เหมาะสมและความตองการ เพ่ือสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นที่ตามมาตรา 
๔๗ 

(๙) สนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑใหองคกรชุมชน องคกรเอกชนและ
ภาคเอกชนที่ไมมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการแสวงหาผลกําไร ดําเนินงานและบริหารจัดการ
เงินทุนในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ โดย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นที่ตาม
มาตรา ๔๗ 

(๑๐) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นจากผูใหบริการและ
ผูรับบริการเพื่อประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

(๑๑) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิกถอน
การขึ้นทะเบียน 

(๑๒) จัดทํารายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทั้งบัญชี
และการเงินทุกประเภทของคณะกรรมการ แลวรายงานตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และ
วุฒิสภาเปนประจําทุกปภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

(๑๓) จัดประชุมเพื่อใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู
ใหบริการและผูรับบริการเปนประจําทุกป 

(๑๔) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนิน

กิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน

ของสํานักงาน 
(๒) อนุมัติแผนการเงินของสํานักงาน 
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การติดตามประเมินผล และการดําเนินการอื่นของ
สํานักงาน 

 
มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และการปฏิบัติงาน

ของคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่งมี

อํานาจหนาที่ตรวจสอบการบริหารเงินและการดําเนินงานของสํานักงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เก่ียวของ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มีความโปรงใส และมีผูรับผิดชอบ  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

อนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนผูดํารงตําแหนงซึ่งตองหามมิใหดําเนิน
กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี มีอํานาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือส่ังใหบุคคลใดที่เก่ียวของมี
หนังสือช้ีแจงขอเท็จจริง มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได 

 
มาตรา ๒๓  ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม คาใชจายในการ

เดินทางและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๓ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

   
 

มาตรา ๒๔  ใหมีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนหนวยงานของรัฐมี
ฐานะเปนนิติบุคคล อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรี 

กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน  ทั้งนี้ เจาหนาที่และลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๒๕  ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร 

หรือในเขตจังหวัดใกลเคียง 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกสํานักงานสาขาในเขตพื้นที่ โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การจัดตั้งสํานักงานสาขาใหคํานึงถึงความจําเปนและความคุมคาในการ

ดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจาย และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนทําหนาที่สํานักงานสาขาแทนก็ได โดยใหไดรับคาใชจายในการดําเนินการ  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว และคณะกรรมการสอบสวน 
(๒) เก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานการบริการสาธารณสุข 
(๓) จัดใหมีทะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ 
(๔) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕) จายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนดใหแกหนวย

บริการและเครือขายหนวยบริการตามมาตรา ๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขของ
หนวยบริการ 

(๗) ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีหนวยบริการประจํา และการขอเปลี่ยนหนวย
บริการประจํา รวมทั้งประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนทราบขอมูลของหนวยบริการ 

(๘) กํากับดูแลหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการในการใหบริการ
สาธารณสุขใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอ
เร่ืองรองเรียน 

(๙) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๑๐) กอตั้งสิทธิและทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใด ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน 
(๑๑) เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๑๒) มอบใหองคกรอื่นหรือบุคคลอื่นทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของ

สํานักงาน 
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพรตอสาธารณชน 
(๑๔) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๗  ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคด ี
 
มาตรา ๒๘  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยมีผูบริจาคให หรือไดมา

โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสํานักงาน ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชน

จากทรัพยสินของสํานักงาน 
 
มาตรา ๒๙  ใหคณะกรรมการเสนอขอรับงบประมาณรายจายประจําปตอ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน 
 
มาตรา ๓๐  การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนด 
การบัญชีของสํานักงาน ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่

คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง 

 
มาตรา ๓๑  ใหสํานักงานมีเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบการบริหารกิจการของ

สํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางของสํานักงานทุกตําแหนง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการเปนผูคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งและถอดถอนเลขาธิการ 
ในการจางและแตงตั้งเลขาธิการ ใหคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา

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

ใหคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณเหมาะสมที่จะเปนเลขาธิการซึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี้ จะตองไมเปนกรรมการใน
คณะกรรมการและมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันยื่นใบสมัครเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณาทําสัญญาจางและแตงตั้งเปนเลขาธิการ  ทั้งนี้ โดยอาจเสนอชื่อผูมีความเหมาะสม
มากกวาหนึ่งช่ือก็ได 

กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนเลขาธิการ 
ใหกรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรร

หาและเลือกอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
ใหสํานักงานทําหนาที่เปนหนวยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก

เลขาธิการ 
 
มาตรา ๓๒  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา 
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
(๗) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหา

กําไร 
(๘) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๑๐) ไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง 
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพราะทุจริตตอหนาที่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๒) ไมเปนหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปน
กรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนคูสัญญา 
ผูเขารวมงาน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของสํานักงาน 

(๑๓) คุณสมบัติและลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๓  เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ 
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๖) คณะกรรมการถอดถอนจากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความ

ประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๗) ถูกเลิกสัญญาจาง 
 
มาตรา ๓๔  ใหเลขาธิการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้ง

อีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหม หรือใน

กรณีเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว ใหคณะกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่ของ
สํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ 

ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเลขาธิการ 
 
มาตรา ๓๕  ใหเลขาธิการเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูง

และใหถือเปนผูดํารงตําแหนงซึ่งตองหามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตดวย 

 
มาตรา ๓๖  เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่

และลูกจางของสํานักงาน ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางของสํานักงานออกจากตําแหนง  ทั้งนี้ 
ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด และในกรณีของเจาหนาที่หรือลูกจางที่ปฏิบัติงานในสํานัก
ตรวจสอบ ใหฟงความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบประกอบการพิจารณาดวย 

(๒) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไมขัด
หรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนด นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงาน เพ่ือ
การนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจใหเจาหนาที่ใดของสํานักงานปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได  ทั้งนี้ 
ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ใหมีสํานักตรวจสอบขึ้นในสํานักงานทําหนาที่เปนสํานักงาน

เลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและรายงานเลขาธิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๔ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ
   

 
มาตรา ๓๘  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ เรียกวา “กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจาย 
สนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ 

เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคคลสามารถเขาถึงการบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ ใหใชจายเงินกองทุนโดยคํานึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่
ที่ไมมีหนวยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหนวยบริการอยางไมเหมาะสมประกอบดวย 

 
มาตรา ๓๙  กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๒) เงินที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
(๓) เงินที่ไดรับจากการดําเนินการใหบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี ้
(๔) เงินคาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน 
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
(๗) เงินหรือทรัพยสินใด ๆ ที่กองทุนไดรับมาในกิจการของกองทุน 
(๘) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เงินและทรัพยสินที่เปนของกองทุนไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายได

แผนดินตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม (๑) ใหคณะกรรมการจัดทําคําขอตอ

คณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาประกอบกับรายงานความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐาน ตลอดจนบัญชีการเงินและทรัพยสินของกองทุนในขณะที่จัดทําคําขอดังกลาว 

 
มาตรา ๔๐  การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการนํา

เงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑  ใหคณะกรรมการกันเงินจํานวนไมเกินรอยละหนึ่งของเงินที่จะจาย
ใหหนวยบริการไวเปนเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ โดยหาผูกระทําผิดมิไดหรือหาผูกระทํา
ผิดได แตยังไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ผู รับบริการได รับความเสียหายที่ เ กิดขึ้นจากการ

รักษาพยาบาลของหนวยบริการ โดยหาผูกระทําผิดไดแตยังไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลา
อันสมควรตามมาตรา ๔๑ เมื่อสํานักงานไดจายเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับบริการไปแลว 
สํานักงานมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูกระทําผิดได 

 
มาตรา ๔๓  ภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ ใหคณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่ลวง
มา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมวด ๕ 

หนวยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
   

 
มาตรา ๔๔  ใหสํานักงานจัดใหมีการขึ้นทะเบียนหนวยบริการและเครือขายหนวย

บริการแลวประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ เพ่ือดําเนินการลงทะเบียนเลือกเปนหนวยบริการ
ประจําของตนตามมาตรา ๖ 

การขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ รวมทั้งวิธีการ
ประชาสัมพันธตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๔๕  ใหหนวยบริการมีหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ใหบริการสาธารณสุข รวมทั้งการใชวัคซีน ยา เวชภัณฑ อุปกรณในการรักษา

ที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยใหความเสมอภาคและอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
สาธารณสุขที่จําเปน ตลอดจนเคารพในสิทธิสวนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความเชื่อ
ทางศาสนา 

(๒) ใหขอมูลการบริการสาธารณสุขของผูรับบริการตามที่ผูรับบริการรองขอและ
ตามประกาศที่มีการกําหนดเกี่ยวกับสิทธิของผูปวยและผูรับบริการโดยไมบิดเบือน ทั้งในเรื่องผล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินิจฉัย แนวทาง วิธีการ ทางเลือก และผลในการรักษา รวมทั้งผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น 
เพ่ือใหผูรับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือถูกสงตอ 

(๓) ใหขอมูลที่เก่ียวกับชื่อแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบในการ
ดูแลอยางตอเนื่องทางดานสุขภาพกายและสังคม แกญาติหรือผูที่ใกลชิดกับผูรับบริการอยาง
เพียงพอกอนจําหนายผูรับบริการออกจากหนวยบริการหรือเครือขายหนวยบริการ 

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

(๕) จัดทําระบบขอมูลการใหบริการสาธารณสุข เพ่ือสะดวกตอการตรวจสอบ
คุณภาพและบริการ รวมทั้งการขอรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข 

ในการใหบริการสาธารณสุขแกผู รับบริการและการจัดทําระบบขอมูลการ
ใหบริการสาธารณสุข ใหหนวยบริการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด 

 
มาตรา ๔๖  หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตามมาตรา ๔๔ และหนวย

บริการที่รับการสงตอผูรับบริการ มีสิทธิไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑการกําหนดคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ตองผาน
การรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ (๑๓) กอน และอยางนอยตองอยูภายใตเง่ือนไข 
ดังตอไปนี ้

(๑) อาศัยราคากลางที่เปนจริงของโรคทุกโรคมาเปนฐานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรา ๕๐ (๔) 

(๒) ครอบคลุมถึงคาใชจายของหนวยบริการในสวนเงินเดือนและคาตอบแทน
บุคลากร 

(๓) คํานึงถึงความแตกตางในภารกิจของหนวยบริการ 
(๔) คํานึงถึงความแตกตางในกลุมผูรับบริการและในขนาดของพื้นที่บริการที่

หนวยบริการรับผิดชอบ 
 
มาตรา ๔๗  เพ่ือสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหกับบุคคลในพื้นที่ โดย

สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของประชาชน
ในทองถ่ิน ใหคณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนด
หลักเกณฑเพ่ือใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ โดยใหไดรับคาใชจายจากกองทุน 

 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข” ประกอบดวย 

(๑) อธิบดีกรมการแพทย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธาน
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ 

(๒) ผูแทนแพทยสภา ผูแทนสภาการพยาบาล ผูแทนทันตแพทยสภา ผูแทน
สภาเภสัชกรรม และผูแทนสภาทนายความ 

(๓) ผูแทนโรงพยาบาลเอกชนที่เปนสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่ง
คน 

(๔) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริการสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหาร
สวนตําบลหนึ่งคน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทคัดเลือกกันเอง 

(๕) ผูแทนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ทันตกรรม และเภสัช
กรรม วิชาชีพละหนึ่งคน 

(๖) ผูแทนราชวิทยาลัยแพทยเฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช สาขาศัลยกรรม สาขา
อายุรกรรม และสาขากุมารเวชกรรม สาขาละหนึ่งคน 

(๗) ผูแทนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขา
กายภาพบําบัด สาขาเทคนิคการแพทย สาขารังสีเทคนิค สาขากิจกรรมบําบัด สาขาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก และสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาละหนึ่งคน และ
ใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนสามคน 

(๘) ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการแสวงหาผลกําไร และ
ดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ องคกรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละ
หนึ่งคน และใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนหาคน 

(ก) งานดานเด็กหรือเยาวชน 
(ข) งานดานสตรี 
(ค) งานดานผูสูงอายุ 
(ง) งานดานคนพิการหรือผูปวยจิตเวช 
(จ) งานดานผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูปวยเรื้อรังอ่ืน 
(ฉ) งานดานผูใชแรงงาน 
(ช) งานดานชุมชนแออัด 
(ซ) งานดานเกษตรกร 
(ฌ) งานดานชนกลุมนอย 

(๙) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนหกคน โดยในจํานวนนี้ใหเปน
ผูเช่ียวชาญสาขาเวชศาสตรครอบครัว สาขาจิตเวช และสาขาการแพทยแผนไทย สาขาละหนึ่งคน 

องคกรเอกชนตาม (๘) ตองเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมมาไมนอยกวาหนึ่งป 
และไดมาขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานกอนครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุใหมีการคัดเลือก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการ ถาองคกรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุม ใหข้ึนทะเบียนเพื่อใชสิทธิคัดเลือกกรรมการใน
กลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ดําเนินการสรรหา
และพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการตาม (๙) 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม
วรรคสี่ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งประชุม และเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ 

ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
 
มาตรา ๔๙  การดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและ

การประชุมของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ใหนํามาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา 
๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๐  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตาม 

มาตรา ๔๕ 
(๒) กํากับดูแลการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน ในกรณีที่หนวยบริการนั้น ๆ มีการใหบริการในสวนที่สูงกวาบริการสาธารณสุขตาม
มาตรา ๕ 

(๓) กําหนดมาตรการควบคุมและสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการ
และเครือขายหนวยบริการ 

(๔) เสนอแนะอัตราราคากลางของโรคทุกโรคตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการ
วางหลักเกณฑกําหนดคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขใหแกหนวยบริการตามมาตรา ๔๖ 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการรองเรียนของผูซึ่งถูกละเมิด
สิทธิจากการใชบริการ และวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการให
ความชวยเหลือแกผูซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการ และกําหนดหนวยรับเรื่องรองเรียนเพื่อให
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียนไดโดยสะดวกและเปนอิสระจากผูถูกรองเรียน 

(๖) รายงานผลการตรวจตราและการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการ
และเครือขายหนวยบริการตอคณะกรรมการ พรอมทั้งแจงหนวยบริการและหนวยงานตนสังกัด
เพ่ือปรับปรุงแกไขและติดตามประเมินผลในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน 

(๗) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจตราและการควบคุม
กํากับหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) จายเงินชวยเหลือเบื้องตน ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการรักษาพยาบาลโดยหาผูกระทําผิดมิได หรือหาผูกระทําผิดไดแตผูรับบริการไมไดรับ
คาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

(๙) สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลแกประชาชนเพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจในการเขารับบริการสาธารณสุข 

(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนด ใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๕๑  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
มอบหมายได 

ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และวิธีปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโดยอนุโลม 

 
มาตรา  ๕๒   ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน  และ

คณะอนุกรรมการมีอํานาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือส่ังใหบุคคลใดที่เก่ียวของมีหนังสือช้ีแจง
ขอเท็จจริง มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได 

 
มาตรา ๕๓  ใหกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและอนุกรรมการไดรับ

คาเบี้ยประชุม คาใชจายในการเดินทางและคาใชจายอื่น ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐมนตรี
กําหนด 

 
หมวด ๗ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๕๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจเขาไปในสถานที่ของหนวยบริการ หรือของเครือขายหนวยบริการ ในระหวางเวลาทําการ 
เพ่ือตรวจสอบ สอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐาน ถายภาพ ถายสําเนา 
หรือนําเอกสารที่เก่ียวของไปตรวจสอบ หรือกระทําการอยางอ่ืนตามสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริง
อันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาพบการกระทําผิด ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน ทรัพยสิน หรือส่ิงของเพ่ือใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิจารณาดําเนินการตอไป 

วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด แลวแตกรณี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก
บุคคลซึ่งเก่ียวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด  โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๘ 
การกํากับมาตรฐานหนวยบริการ 

   
 

มาตรา ๕๗  ในกรณีที่สํานักงานตรวจสอบพบวาหนวยบริการใดไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขที่กําหนด ใหรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา 

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนตามความเหมาะสม
ประกอบดวยผูแทนหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในดานการแพทย การสาธารณสุข และกฎหมาย 
ผูแทนองคกรเอกชนหรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนซึ่งไมเปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่จะพิจารณา มีหนาที่
สอบสวนและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานอาจแตงตั้งไวลวงหนาเปนจํานวนหลายคณะเพื่อใหดําเนินการสอบสวนโดยเร็วได 

การสอบสวนตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน ถายังดําเนินการไมแลว
เสร็จใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน และถายังดําเนินการไมแลวเสร็จอีก ใหรายงาน
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณามีคําส่ังใหขยายเวลาไดเทาที่จําเปน 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจขอใหหนวยบริการ เครือขายหนวยบริการ ผู
รองเรียน หรือบุคคลใดที่เก่ียวของมีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐาน
เพ่ือประกอบการพิจารณาได 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนแลวเสร็จ ใหเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณาตอไป 

ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานพิจารณาออกคําส่ังตามมาตรา 
๕๘ หรือมาตรา ๕๙ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ
สอบสวน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ปรากฏวาหนวยบริการใด
ไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนการกระทําโดยไมเจตนาใหมีคําส่ังเตือนใหปฏิบัติโดยถูกตอง 
(๒) ในกรณีที่มีเจตนากระทําผิด ใหมีคําส่ังใหหนวยบริการนั้นชําระคาปรับทาง

ปกครองเปนจํานวนไมเกินหนึ่งแสนบาท สําหรับการกระทําความผิดแตละคร้ัง และใหนํา
บทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับ และในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําส่ัง ใหเลขาธิการมีอํานาจฟองคดีตอ
ศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการนี้ถาศาลปกครองเห็นวาคําส่ังใหชําระคาปรับนั้นชอบ
ดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีใหมีการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได 

(๓) แจงตอหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหมีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดขอ
กลาวหาหรือขอกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพทางดานสาธารณสุขซึ่งอาจมีสวนรับผิดชอบในการ
กระทําผิดของหนวยบริการ และใหมีการดําเนินการทางวินัยในกรณีที่ผูกระทําผิดเปนเจาหนาที่
ของรัฐ 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผูรับบริการผูใดไมไดรับความสะดวกตามสมควรหรือตาม

สิทธิที่จะไดรับบริการสาธารณสุขที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้จากหนวยบริการหรือหนวย
บริการเรียกเก็บคาบริการจากตนโดยไมมีสิทธิที่จะเก็บหรือเรียกเก็บเกินกวาอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนด หรือไมไดรับคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการภายในระยะเวลา
อันสมควร ใหผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอสํานักงานเพื่อใหมีการสอบสวน และใหนําความในมาตรา 
๕๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาผลการสอบสวนปรากฏวา หนวยบริการไมไดกระทําตามที่ถูกรองเรียนให
เลขาธิการแจงใหผูรองเรียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีผลการสอบสวนดังกลาว 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวา หนวยบริการมีการกระทําตามที่ถูกรองเรียน
ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) ตักเตือนเปนหนังสือใหหนวยบริการนั้นปฏิบัติตอผูรองเรียนใหเหมาะสม
หรือถูกตองตามสิทธิประโยชนของผูรองเรียนนั้น สําหรับกรณีรองเรียนวาหนวยบริการไมอํานวย
ความสะดวกหรือไมปฏิบัติตามสิทธิประโยชนของผูรองเรียน 

(๒) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหหนวยบริการนั้นคืนเงินคาบริการสวนเกินหรือที่ไม
มีสิทธิเรียกเก็บใหแกผูรองเรียนพรอมดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอปนับแตวันที่เก็บคาบริการนั้น
จนถึงวันที่จายเงินคืน และในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังใหนําความในมาตรา ๕๘ (๒) มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๐  ในกรณีที่การกระทําผิดของหนวยบริการตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา 
๕๙ เปนการกระทําผิดรายแรงหรือเกิดซ้ําหลายครั้ง ใหเลขาธิการรายงานตอคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี ้

(๑) ส่ังเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหนวยบริการนั้น 
(๒) แจงตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลเพื่อพิจารณา

ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
(๓) แจงตอรัฐมนตรีผูกํากับดูแลเพ่ือใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูบริหารของ

หนวยบริการในกรณีที่เปนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
(๔) แจงตอหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหมีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดขอ

กลาวหาหรือขอกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพทางดานสาธารณสุขซึ่งมีสวนรับผิดชอบในการกระทํา
ผิดของหนวยบริการ และใหมีการดําเนินการทางวินัยในกรณีที่ผูกระทําผิดเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

 
มาตรา ๖๑  ผูรองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคําส่ังจากคณะกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานตามหมวดนี้ ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงหรือวันที่ไดรับทราบคําส่ัง แลวแตกรณี 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๖๒  เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังตามมาตรา ๖๑ ผลเปน

ประการใดแลว ใหเลขาธิการรายงานผลการดําเนินการหรือคําวินิจฉัยตอคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อทราบ 

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๓  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว คณะกรรมการ
สอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน

เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๖๕  ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ จนกวาจะไดมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการ
สาธารณสุขตามบทบัญญัติดังกลาว 

เมื่อไดมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่งแลว 
ใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดระยะเวลาการเริ่มใหบริการสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตองไม
เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การจายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ สําหรับหนวยบริการที่อยู
ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ใหสํานักงานจายใหกระทรวงสาธารณสุขกอนเปน
ระยะเวลาสามปนับแตวันเริ่มใหบริการสาธารณสุขตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๖๖  ใหตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายในหนึ่งป

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และหากไมแลวเสร็จใหขยายระยะเวลาไดครั้งละหนึ่งป โดย
ใหสํานักงานหรือสํานักงานและสํานักงานประกันสังคม แลวแตกรณี รายงานเหตุผลที่ไมอาจ
ดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และจัดใหมีการเผยแพรรายงานนั้นตอสาธารณชน 

 
มาตรา ๖๗  ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหมีการคัดเลือกและแตงตั้ง

กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖)  รวมทั้งสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการเพื่อให
ไดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 
ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จํานวนหาคนโดยในจํานวนนี้ใหเปนผูแทนผูบริโภคจํานวนสี่คนเปนกรรมการ 

ใหรัฐมนตรีแตงตั้งรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือทํา
หนาที่เลขาธิการเปนการชั่วคราวจนกวาเลขาธิการซึ่งไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เขา
รับหนาที่ 

ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เลขาธิการตามวรรคสามเปนเลขานุการของ
คณะกรรมการตามวรรคสอง และใหรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการในกระทรวงสาธารณสุข จํานวน
สองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖๘  ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหมีการคัดเลือกและแตงตั้ง

กรรมการตามมาตรา ๔๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เพ่ือใหไดคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบดวยอธิบดีกรมการแพทย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ เลขาธิการทันตแพทย
สภา เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการสภาการพยาบาล เลขาธิการสภาเภสัชกรรม นายกสภา
ทนายความ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนเจ็ดคน โดยใหเปนผูแทนองคกร
เอกชนที่ดําเนินกิจกรรมทางดานคุมครองผูบริโภคจํานวนสามคน และผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพ
การแพทยและสาธารณสุขจํานวนสี่คนเปนกรรมการ 

ใหกรรมการตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการและใหประธานกรรมการแตงตั้งผูชวยเลขานุการคนใดคนหนึ่งตามมาตรา ๖๗ เปน
เลขานุการคนหนึ่ ง  และแตงตั้ งข าราชการในกระทรวงสาธารณสุขจํานวนสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖๙  ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และความรับผิด รวมทั้งเงิน

งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนที่เก่ียวกับงานประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ ไปเปนของสํานักงานในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

 
มาตรา ๗๐  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการใดสมัครใจจะเปลี่ยนไปเปน

เจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงาน ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา และจะตอง
ผานการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

ขาราชการซึ่งเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่ของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาออก
จากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือ
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี 

ลูกจางซึ่งเปลี่ยนไปเปนลูกจางของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาออกจาก
ราชการเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตามขอบังคับ
ของสํานักงาน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการผูใดเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของ
สํานักงานตามมาตรานี้ประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะที่เปนขาราชการหรือ
ลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงาน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิ
กระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ 

การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสี่ จะตองกระทําภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่โอน สําหรับกรณีของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี สําหรับกรณีของ
ลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือ ช่ือเปนหลักฐานยื่นตอผูว าจ างเ พ่ือสงตอไปให
กระทรวงการคลังทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๒ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหชนชาวไทยยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการ
สาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามที่กฎหมายบัญญัติ และการใหบริการสาธารณสุขของรัฐตองเปนไป
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมี
สวนรวมเทาที่จะกระทําได และมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติให
รัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
อยางทั่วถึง ดวยเหตุนี้ จึงตองจัดระบบการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปนตอสุขภาพและการ
ดํารงชีวิตใหมีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองคกรกํากับดูแลซึ่งจะดําเนินการโดยการมี
สวนรวมกันระหวางภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อจัดการใหมีระบบการรักษาพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพทั้งประเทศ และใหประชาชนชาวไทยมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
ดวยกันทุกคน  นอกจากนี้ เนื่องจากในปจจุบันระบบการใหความชวยเหลือในดานการ
รักษาพยาบาลไดมีอยูหลายระบบ ทําใหมีการเบิกจายเงินซ้ําซอนกัน จึงสมควรนําระบบการ
ชวยเหลือดังกลาวมาจัดการรวมกันเพื่อลดคาใชจายในภาพรวมในดานสาธารณสุขมิใหเกิดการ
ซ้ําซอนกันดังกลาว และจัดระบบใหมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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