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เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
  
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ดังตอไปน้ี 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สุขภาพ” หมายความวา ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองค

รวมอยางสมดุล 
“ปญญา” หมายความวา ความรูทั่ว รูเทาทันและความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดี ความช่ัว ความมี

ประโยชนและความมีโทษ ซึ่งนําไปสูความมีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
“ระบบสุขภาพ” หมายความวา ระบบความสัมพันธทั้งมวลที่เก่ียวของกับสุขภาพ 
“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริการตางๆ อันเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพการปองกันและควบคุมโรคและ

ปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความเจ็บปวย และการฟนฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
“บุคลากรดานสาธารณสุข” หมายความวา ผูใหบริการสาธารณสุขท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอกําหนดรองรับ 
“ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวย สถานพยาบาล 
“สมัชชาสุขภาพ” หมายความวา กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของไดรวมแลกเปลี่ยนองค

ความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการ
ประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“กรรมการบริหาร” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ องคกร

ควบคุมการประกอบวิชาชีพ องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของรัฐ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  



มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงน้ันเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
  

หมวด ๑ 
สิทธิและหนาท่ีดานสุขภาพ 
                         

  
มาตรา ๕ บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในส่ิงแวดลอมและสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอสุขภาพ 
บุคคลมีหนาท่ีรวมกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการใหเกิดส่ิงแวดลอมและสภาพแวดลอมตามวรรคหนึ่ง 
  
มาตรา ๖ สุขภาพของหญิงในดานสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุซึ่งมีความจําเพาะ ซับซอนและมี

อิทธิพลตอสุขภาพหญิงตลอดชวงชีวิต ตองไดรับการสรางเสริม และคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสม 
สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอยโอกาสในสังคมและกลุมคนตางๆ ที่มีความจําเพาะในเรื่องสุขภาพตอง

ไดรับการสรางเสริมและคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสมดวย 
  
มาตรา ๗ ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยในประการที่นาจะทําใหบุคคลนั้น

เสียหายไมได เวนแตการเปดเผยน้ันเปนไปตามความประสงคของบุคคล นั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย แตไมวาใน
กรณีใดๆ ผูใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเก่ียวกับขอมูลดานสุขภาพ
ของบุคคลที่ไมใชของตนไมได 

  
มาตรา ๘ ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพที่เก่ียวของกับการใหบริการให

ผูรับบริการทราบอยางเพียงพอที่ผูรับบริการจะใชประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธไมรับ
บริการใด จะใหบริการนั้นมิได 

ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุที่ผูรับบริการปกปด ขอเท็จจริงท่ีตนรูและควรบอกให
แจง หรือแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายน้ัน เวนแตเปนกรณีที่ผูใหบริการประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปน้ี 
(๑) ผูรับบริการอยูในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือเปนการรีบดวน 
(๒) ผูรับบริการไมอยูในฐานะที่จะรับทราบขอมูลได และไมอาจแจงใหบุคคลซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ผูปกครอง ผูปกครองดูแล ผูพิทักษ หรือผูอนุบาลของผูรับบริการ แลวแตกรณี รับทราบขอมูลแทนในขณะน้ันได 
  
มาตรา ๙ ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขประสงคจะใชผูรับบริการเปนสวนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย 

ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขตองแจงใหผูรับบริการทราบลวงหนา และตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับบริการกอนจึงจะ
ดําเนินการได ความยินยอมดังกลาว ผูรับบริการจะเพิกถอนเสียเม่ือใดก็ได 

  
มาตรา ๑๐ เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หนวยงานของรัฐท่ีมีขอมูลเก่ียวกับกรณีดังกลาว 

ตองเปดเผยขอมูลนั้นและวิธีปองกันผลกระทบตอสุขภาพใหประชาชนทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็ว 
การเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งตองไมมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของบุคคลใดเปนการเฉพาะ 
  
มาตรา ๑๑ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ 
บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการอนุญาตหรือการดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเร่ืองดังกลาว 



  
มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ

สุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได 
การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแลวมิใหถือวาการกระทําน้ันเปน

ความผิดและใหพนจากความรับผิดท้ังปวง 
  

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

                         
  

มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรียกโดยยอวา “คสช.” ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดจํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ 
(๔) ประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ 
(๕) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนกรรมการ 
(๖) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเลือกกันเองจํานวนส่ีคน เปนกรรมการ 
(๗) ผูแทนองคกรวิชาชีพดานสาธารณสุขท่ีมีกฎหมายจัดต้ังองคกรละหนึ่งคน เปนกรรมการ 
(๘) ผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

เปนกรรมการ 
(๙) ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ซึ่งตองไมเปนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขโดยเลือกกันเองจํานวนหกคน เปน

กรรมการ 
(๑๐) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไร ไมวาจะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไม ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสิบ

สามคน เปนกรรมการ 
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงต้ังพนักงานของสํานักงานไมเกินสองคนเปน

ผูชวยเลขานุการ 
  
มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนผูมีความผิดปกติทางจิตอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ี 
(๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
(๕) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยถึงไลออก ปลดออกหรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ 
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
  
มาตรา ๑๕ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) ใหดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและหัวหนาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีกฎหมาย

จัดต้ังขึ้นเปนการเฉพาะทํานองเดียวกัน ดําเนินการเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน 
(๒) ใหนายกเทศมนตรีทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน 
(๓) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน 
(๔) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน 



การเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) คณะกรรมการสรรหาจะจัดใหมีการประชุมเพื่อเลือกกันเอง หรือจะจัดใหมี
การสมัครและใหลงคะแนนเลือกกันเองทางไปรษณียหรือวิธีอื่นใดก็ไดทั้งน้ี ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

  
มาตรา ๑๖ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ใหเปนไปตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะกําหนด 
  
มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศ

กําหนด 
ในการกําหนดหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาแยกกลุมของผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ เปนหกกลุม และ

ใหผูทรงคุณวุฒิของแตละกลุมเลือกกันเองใหไดกรรมการกลุมละหน่ึงคน 
การจัดใหผูทรงคุณวุฒิผูใดอยูในกลุมผูทรงคุณวุฒิกลุมใด ใหเปนไปตามท่ีผูทรงคุณวุฒิแสดงความจํานงตอ

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหาจะเสนอช่ือบุคคลเขาอยูในบัญชีรายช่ือของกลุมผูทรงคุณวุฒิแตละกลุมตามท่ีเห็นสมควรดวยก็
ได แตตองไมเกินหน่ึงในสามของจํานวน ผูทรงคุณวุฒิที่แสดงความจํานงในแตละกลุม เวนแตมีผูแสดงความจํานงนอยกวาหาคน ให
คณะกรรมการสรรหาเสนอไดไมเกินหาคน 

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแสดงความจํานงเพื่อเขาอยูในกลุมใดตามวรรคสามตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
กําหนดสําหรับกลุมน้ัน และจะแสดงความจํานงเขาอยูในกลุมใดเกินหนึ่งกลุมมิได 

การแยกกลุมผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสองใหประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนมี
การเลือก และใหประกาศแยกกลุมใหมทุกคร้ังท่ีจะมีการเลือก 

  
มาตรา ๑๘ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑๐) ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการดังตอไปน้ี 
(๑) จัดกลุมขององคกรภาคเอกชนตามลักษณะของกิจกรรมที่ดําเนินงานเก่ียวกับสุขภาพ 
(๒) จัดใหองคกรภาคเอกชนในแตละจังหวัดท่ีประสงคจะมีสวนรวมมาขึ้นทะเบียนในกลุมตางๆ ตาม (๑) 
(๓) จัดใหผูซึ่งมีหนังสือมอบหมายใหเปนผูแทนขององคกรภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนตาม (๒) ของแตละจังหวัดมาเลือก

กันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละหน่ึงคน 
(๔) จัดใหผูไดรับการเลือกเปนผูแทนของแตละกลุมในแตละจังหวัดตาม (๓) มาประชุมรวมกันและเลือกกันเองใหเหลือ

ผูแทนจังหวัดละหน่ึงคน 
(๕) ประกาศกําหนดพื้นที่ของประเทศออกเปนสิบสามเขต โดยใหกรุงเทพมหานครเปนหนึ่งเขต และใหผูแทนตาม (๔) 

ของแตละจังหวัดในแตละเขต ยกเวนกรุงเทพมหานครมาประชุมรวมกันและเลือกกันเองใหเหลือเขตละหนึ่งคน 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 
  
มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึง ซึ่ง คสช. แตงต้ัง ประกอบดวย 
(๑) กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) หนึ่งคน เปนประธานคณะกรรมการสรรหา 
(๒) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหน่ึงคน ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหนึ่งคน 

ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยของรัฐซ่ึงมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหน่ึงคน ผูประกอบอาชีพสื่อมวลชนหนึ่งคน ผูซึ่งทําหนาท่ี
เปนผูแทนตามกฎหมายขององคกรภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและดําเนินงานเก่ียวกับสุขภาพโดยไมแสวงหากําไรหนึ่งคน เปนกรรมการ 

(๓) เลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
  
มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 
(๑) กําหนดวิธีการ หลักเกณฑและระยะเวลา ตลอดจนดําเนินการอื่นใดตามท่ีบัญญัติไวใน มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และ

มาตรา ๑๘ 
(๒) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการสรรหามอบหมาย 
  



มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป โดยกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) จะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการที่ไดรับการแตงต้ังแทนตน
จะเขารับหนาท่ี 

เมื่อกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือกเพื่อแตงต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทนกอนวันครบ
วาระไมนอยกวาเกาสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึงพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง และใหผูไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งตน
แทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงหน่ึงป และยังมีกรรมการประเภทเดียวกัน
เหลืออยู หรือแมไมมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู แตมีวาระเหลืออยูไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกเพื่อแตงต้ังแทน
ตําแหนงท่ีวางน้ันก็ได และในกรณีนี้ให คสช. ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู 

  
มาตรา ๒๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) พนจากตําแหนงเม่ือพนจากตําแหนง

ตามท่ีระบุไวในมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี 
  
มาตรา ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) พนจากตําแหนง 

เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุก 
(๔) คสช. มีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาท่ีมีอยูใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความ

ประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 
  
มาตรา ๒๔ หลักเกณฑและวิธีการการประชุม คสช. และการปฏิบัติงานของ คสช. ใหเปนไปตามระเบียบท่ี คสช. 

กําหนด 
  
มาตรา ๒๕ ให คสช. มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 
(๑) จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
(๒) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ และติดตามผลการ

ดําเนินงานตามท่ีไดเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาดังกลาวพรอมท้ังเปดเผยใหสาธารณชนทราบดวย 
(๓) จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น 
(๔) จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมจากทุกฝาย 
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผลเก่ียวกับระบบสุขภาพแหงชาติและผลกระทบดาน

สุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
(๖) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ หรือการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารและสํานักงาน 
(๘) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตาม ที่ คสช. มอบหมาย 
(๙) วางระเบียบวาดวยเบ้ียประชุมท่ีมิใชเบี้ยประชุมของ คสช. และระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง และคาใชจาย

อื่นในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้



(๑๐) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอเสนอแนะหรือคํา ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพตาม (๒) ตองสอดคลองกับธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติ และคํานึงถึงขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพดวย 
  

หมวด ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ

                         
  

มาตรา ๒๖ ใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ขึ้นเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

ใหสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของนายกรัฐมนตรี 
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 

กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอย
กวาท่ีกําหนดไวในกฎหมายดังกลาว 

  
มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 
(๒) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลและหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ี

ดําเนินงานเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพ และดําเนินการเพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ 
(๓) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ รวมท้ังสถานการณของระบบสุขภาพเพื่อจัดทําเปนรายงานหรือเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ดําเนินการเพ่ือใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช. 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ คสช. 

มอบหมาย 
  
มาตรา ๒๘ รายไดของสํานักงาน ประกอบดวย 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสํานักงาน 
(๔) รายไดจากการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
  
มาตรา ๒๙ บรรดารายไดของสํานักงานตามมาตรา ๒๘ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย

เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูสํานักงานใน

เร่ืองทรัพยสินของสํานักงานมิได 
บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยมีผูบริจาคใหหรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปล่ียนจากรายไดตามมาตรา 

๒๘ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ของสํานักงาน ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของสํานักงาน 
บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยใชเงินรายไดตามมาตรา ๒๘ (๑) ใหตกเปนที่ราชพัสดุ แตสํานักงานมี

อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนได 
  
มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 



การบัญชีของสํานักงาน ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารกําหนด และตองจัดใหมี
การตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารทราบ
อยางนอยปละคร้ัง 

ใหสํานักงานจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป 

ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารแตงต้ังดวยความเห็นชอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอ
วิเคราะหวาการใชจายดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํารายงานผลการสอบบัญชี เสนอตอ 
คสช. 

ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป ใหสํานักงานทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
เพื่อเสนอตอ คสช. และรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการท่ีผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว พรอมท้ังรายงานของผูสอบ
บัญชี รวมท้ังแสดงผลงานของสํานักงานในปที่ลวงมาดวย 

  
มาตรา ๓๑ ใหมีเลขาธิการคนหน่ึงเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานขึ้นตรงตอ คสช. มีหนาท่ีควบคุมดูแล

โดยท่ัวไปซึ่งงานของสํานักงาน และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางในสํานักงาน โดยอาจมีรองเลขาธิการตามจํานวนท่ีคณะ
กรรมการบริหารกําหนดเปนผูชวย สั่งและปฏิบัติงานตามท่ีเลขาธิการมอบหมายก็ได 

คุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช. 
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังเลขาธิการจากบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารคัดเลือก และ คสช. ใหความเห็นชอบแลว 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการตามวรรคสามใหเปนไปตามระเบียบท่ี คสช. กําหนด 
เลขาธิการมีอํานาจแตงต้ังรองเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
  
มาตรา ๓๒ ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสอง

วาระติดตอกันมิได 
เมื่อเลขาธิการพนจากตําแหนง ใหรองเลขาธิการพนจากตําแหนงดวย 
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงต้ังเลขาธิการคนใหม ใหคณะกรรมการบริหารแตงต้ังกรรมการบริหาร

คนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 
ในกรณีที่เลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองเลขาธิการที่คณะกรรมการบริหารกําหนดเปนผูรักษาการแทน แตถา

ไมมีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหคณะกรรมการบริหารแตงต้ังพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 
  
มาตรา ๓๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว เลขาธิการพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุก 
(๔) ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมผานการประเมิน ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหาร

กําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช. 
  
มาตรา ๓๔ เลขาธิการมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 
(๑) บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ คสช. และ

คณะกรรมการบริหาร 
(๒) จัดทําแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปของสํานักงานเสนอคณะกรรมการ

บริหารเพื่ออนุมัติ 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการบริหารดานอื่นของสํานักงาน ตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 



(๔) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 

(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี คสช. และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
  
มาตรา ๓๕ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการใหคณะกรรมการบริหารกําหนดตามหลักเกณฑที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  
มาตรา ๓๖ ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการของสํานักงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก แตเลขาธิการจะ

มอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเร่ืองใดแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนดก็ได 
  
มาตรา ๓๗ ให คสช. แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการบริหารซึ่งแตงต้ังจากกรรมการ 
(๒) กรรมการบริหารซึ่งแตงต้ังจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหน่ึงคน 
(๓) กรรมการบริหารซึ่งแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน 
(๔) เลขาธิการเปนกรรมการบริหารและเลขานุการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ใหเปนไปตามระเบียบท่ี คสช. กําหนด 
  
มาตรา ๓๘ การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไป

ตามระเบียบที่ คสช. กําหนด 
  
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการบริหารมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 
(๑) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานใหเกิดการจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงคตามอํานาจหนาท่ี 
(๒) กําหนดคุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ และดําเนินการคัดเลือกเลขาธิการตามระเบียบที่ คสช. กําหนด 
(๓) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปของสํานักงาน 
(๔) ออกขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและรายงานตอ คสช. อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
(๖) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
(๗) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ี คสช. มอบหมาย 
  

หมวด ๔ 
สมัชชาสุขภาพ 

                         
  

มาตรา ๔๐ การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนใหประชาชนรวมตัว
กันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คสช. กําหนด 

ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีขอเสนอใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติหรือนําไปพิจารณาประกอบในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ใหเสนอตอ คสช. เพื่อพิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป 

  
มาตรา ๔๑ ให คสช. จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
  
มาตรา ๔๒ ในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ให คสช. แตงต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติคณะหน่ึงมี

จํานวนตามท่ี คสช. กําหนด 



กรรมการตามวรรคหนึ่งใหแตงต้ังจากผูแทนหนวยงานของรัฐและผูซึ่งมิไดเปนผูแทนหนวยงานของรัฐในอัตราสวนท่ี 
คสช. กําหนด ทั้งน้ี ผูซึ่งมิไดเปนผูแทนหนวยงานของรัฐจะตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละหกสิบของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเก่ียวกับการจัดประชุมและ
หลักเกณฑอื่นที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี 

  
มาตรา ๔๓ ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีหนาท่ีในการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ กําหนด

วัน เวลาและสถานท่ีในการประชุม ซึ่งตองประกาศใหประชาชนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันประชุม 
  
มาตรา ๔๔ ผูใดประสงคจะเขารวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติในการประชุมคร้ังใด ใหสมัครลงทะเบียนสําหรับการประชุม

คร้ังน้ันตอเจาหนาท่ีที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนดตามแบบและหลักเกณฑที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
กําหนด 

นอกจากผูลงทะเบียนตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติจะกําหนดใหเชิญบุคคล ผูแทนหนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรภาคเอกชนตามท่ีเห็นสมควรมารวมประชุมดวยก็ได 

  
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพแหงชาติมีขอเสนอใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ หรือนําไปพิจารณาประกอบใน

การกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ใหเสนอตอ คสช.เพื่อพิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป 
  

หมวด ๕ 
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

                         
  

มาตรา ๔๖ ให คสช. จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ในการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ให คสช. นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมา
ประกอบดวย 

เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติแลว ใหรายงานตอสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให คสช. ทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติอยางนอยทุกหาป 
  
มาตรา ๔๗ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และอยางนอย

ตองมีสาระสําคัญเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปน้ี 
(๑) ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ 
(๒) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปาหมายของระบบสุขภาพ 
(๓) การจัดใหมีหลักประกันและความคุมครองใหเกิดสุขภาพ 
(๔) การสรางเสริมสุขภาพ 
(๕) การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ 
(๖) การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ 
(๗) การสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน

และการแพทยทางเลือกอื่นๆ 
(๘) การคุมครองผูบริโภค 
(๙) การสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ 
(๑๐) การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
(๑๑) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข 
(๑๒) การเงินการคลังดานสุขภาพ 



  
มาตรา ๔๘ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพตามมาตรา ๒๕ (๒) ที่

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของท่ีจะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของตน 
  

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

                         
  

มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือ
ทั้งจําท้ังปรับ 

ความผิดตามมาตราน้ีเปนความผิดอันยอมความได 
  

บทเฉพาะกาล 
                         

  
มาตรา ๕๐ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในสวน

ของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ไปเปนของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหโอนพนักงานของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไปเปนพนักงานของ

สํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
ขาราชการและลูกจางผูใดถูกสั่งใหไปชวยปฏิบัติงานท่ีสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือไดแสดงความจํานงเปนหนังสือตอเลขาธิการภายในหกสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหโอนมาเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานนับแตวันที่แสดงความจํานง 

  
มาตรา ๕๑ ใหนําบรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของสํานักงานปฏิรูประบบ

สุขภาพแหงชาติมาใชบังคับกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕๒ ใหถือวาขาราชการที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี 
ใหถือวาลูกจางท่ีโอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด 

และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 
  
มาตรา ๕๓ ใหนําความในมาตรา ๕๒ มาใชบังคับกับการออกจากราชการหรือออกจากงานของขาราชการหรือลูกจาง

ของสวนราชการท่ีสํานักงานรับเขาทํางานดวยโดยอนุโลม แตขาราชการหรือลูกจางน้ันตองแสดงความจํานงเปนหนังสือสมัครเขาทํางานตอ
สํานักงานภายในหนึ่งป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  
มาตรา ๕๔ ใหผูปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการไปจนกวาจะมีการแตงต้ังเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕๕ ในวาระเร่ิมแรก ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาตาม มาตรา ๑๙ ใหแลวเสร็จภายในหก

สิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
(๑) ประธานกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๑) ใหแตงต้ังจากผูเคยดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ (๒) ใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังตามขอเสนอแนะของเลขาธิการ 



ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการตามมาตรา ๒๐ ใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสุขภาพหมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา 
และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล การวางระบบ เพื่อดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน จึงไมอาจมุงเนนที่การ
จัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงดานเดียว เพราะจะทํา ใหรัฐและประชาชนตองเสียคาใชจายมาก และจะเพิ่มมากขึ้นตามลํา ดับใน
ขณะเดียวกันโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพมีการเปล่ียนแปลงและมีความยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น จําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมี
ความรูเทาทัน มีสวนรวม และมีระบบเสริมสรางสุขภาพและระวังปองกันอยางสมบูรณ สมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ เพื่อวางกรอบ
และแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ รวมท้ังมีองคกรและกลไกเพื่อใหเกิดการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย อันจะนําไปสูเปาหมายในการสรางเสริมสุขภาพ รวมท้ังสามารถดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


