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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
  
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ

มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริการดานการแพทยและสาธารณสุขซึ่งใหโดยตรงแกบุคคลเพื่อการสรางเสริม

สุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ ที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต ทั้งน้ี ให
รวมถึงการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 

“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หนวยบริการการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาตาง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการกําหนดเพ่ิมเติม 

“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เครือขายหนวยบริการ” หมายความวา หนวยบริการท่ีรวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเปนเครือขายหนวยบริการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“คาบริการ” หมายความวา เงินที่ผูรับบริการจายใหแกหนวยบริการในการรับบริการสาธารณสุขแตละคร้ัง 
“คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข” หมายความวา คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใหบริการสาธารณสุขของหนวย

บริการ 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) คาใชจายอื่นที่จําเปนเพื่อการบริการสาธารณสุขตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ

สาธารณสุข 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือสํานักงานสาขา แลวแตกรณี 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐาน แลวแตกรณี ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงาน

เจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

  
หมวด ๑ 

สิทธิการรับบริการสาธารณสุข 
                    

  
มาตรา ๕ บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามท่ีกําหนดโดย

พระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการอาจกําหนดใหบุคคลท่ีเขารับการบริการสาธารณสุขตองรวมจายคาบริการในอัตราท่ีกําหนดใหแกหนวย

บริการในแตละคร้ังท่ีเขารับการบริการ เวนแตผูยากไรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไมตองจายคาบริการ 
ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขท่ีบุคคลจะมีสิทธิไดรับใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
  
มาตรา ๖ บุคคลใดประสงคจะใชสิทธิตามมาตรา ๕ ใหยื่นคําขอลงทะเบียนตอสํานักงานหรือหนวยงานท่ีสํานักงาน

กําหนด เพื่อเลือกหนวยบริการ เปนหนวยบริการประจํา 
การขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา การขอเปล่ียนแปลงหนวยบริการประจําและหนาท่ีของหนวยบริการประจําท่ี

พึงมีตอผูรับบริการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของบุคคล
เปนสําคัญ 

ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือกหนวยบริการเปนอยางอื่นตามหลักเกณฑการไดรับสวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลน้ัน
ไดรับอยูตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําส่ังอื่นใด ใหการใชสิทธิเขารับการบริการสาธารณสุขในหนวยบริการ
เปนไปตามหลักเกณฑการไดรับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น 

  
มาตรา ๗ บุคคลท่ีไดลงทะเบียนแลว ใหใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขไดจากหนวยบริการประจําของตนหรือหนวย

บริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการที่เก่ียวของ หรือจากหนวยบริการอื่นที่หนวยบริการประจําของตนหรือเครือขายหนวยบริการที่เก่ียวของ
สงตอ เวนแตกรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ใหบุคคลนั้นมีสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอื่นได ทั้งน้ี 
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของผูใชสิทธิรับบริการ และใหสถานบริการที่ใหบริการนั้นมีสิทธิไดรับ
คาใชจายจากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

  
มาตรา ๘ ผูซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๕ ที่ยังไมไดลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเขารับบริการคร้ังแรกท่ีหนวยบริการใดก็ได 

และใหหนวยบริการที่ใหบริการแกบุคคลดังกลาวจัดใหบุคคลน้ันลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําตามมาตรา ๖ และแจงใหสํานักงานทราบ



ภายในสามสิบวันนับแตใหบริการ โดยหนวยบริการดังกลาวมีสิทธิไดรับคาใชจายสําหรับการใหบริการคร้ังน้ันจากกองทุนตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

  
มาตรา ๙ ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลดังตอไปน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติ

คณะรัฐมนตรีหรือคําส่ังใด ๆ ที่กําหนดขึ้นสําหรับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหใช
สิทธิดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้ 

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

การรักษาพยาบาลโดยใชจายจากเงินงบประมาณ 
(๔) บิดามารดา คูสมรส บุตร หรือบุคคลอื่นใดท่ีไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคลตาม (๑) 

(๒) หรือ (๓) 
ในการนี้ ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีจัดการใหบุคคลดังกลาวสามารถไดรับบริการสาธารณสุขตามท่ีไดตกลงกันกับรัฐบาล 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณ ี
การกําหนดใหบุคคลตามวรรคหนึ่งประเภทใด หรือหนวยงานใด ใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ได

เมื่อใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใชบังคับแลว ใหรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อื่นของรัฐ แลวแตกรณี ดําเนินการจัดสรรเงินในสวนที่เปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาน้ัน
ใหแกกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับคณะกรรมการ 

  
มาตรา ๑๐ ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมใหเปนไปตามท่ีกําหนด

ในกฎหมายวาดวยประกันสังคม การขยายบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ไปยังผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมใหเปนไป
ตามท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน 

ใหคณะกรรมการจัดเตรียมความพรอมในการใหบริการสาธารณสุขแกผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม และเมื่อ
ไดตกลงกันเก่ียวกับความพรอมใหบริการสาธารณสุขกับคณะกรรมการประกันสังคมแลว ใหคณะกรรมการเสนอรัฐบาลเพื่อตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดระยะเวลาการเร่ิมใหบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้แกผูมีสิทธิดังกลาว 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใชบังคับแลว ใหสํานักงานประกันสังคมสงเงินคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจาก
กองทุนประกันสังคมใหแกกองทุนตามจํานวนท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน 

  
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ลูกจางซ่ึงมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนผูใดใชสิทธิรับบริการ

สาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแลวใหหนวยบริการแจงการเขารับบริการน้ันตอสํานักงานและใหสํานักงานมีสิทธิ
เรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน แตไมเกินอัตราท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน สงเขากองทุนเพื่อสง
ตอใหหนวยบริการตอไป 

ในกรณีที่ผูเขารับการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้เปนลูกจางของนายจางท่ีไมมีหนาท่ีตองจายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน ใหสํานักงานมีสิทธิยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนแทนลูกจางตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนเพื่อชําระคาใชจายเพื่อบริการ
สาธารณสุข แตไมเกินอัตราท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป 

การจายเงินคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตราน้ี ใหถือเปนการจายเงินทดแทนในสวนของคารักษาพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

  
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผูประสบภัยจากรถตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถผูใดใชสิทธิรับบริการ

สาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแลว ใหหนวยบริการแจงการเขารับบริการน้ันตอสํานักงานและใหสํานักงานมีสิทธิ
เรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย แตไมเกินจํานวนคาสินไหมทดแทนตามภาระหนาท่ีที่กองทุนทดแทน
ผูประสบภัยตองจายตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป 



ในกรณีที่บริษัทผูรับประกันภัยรถหรือบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด มีหนาท่ีตองจายคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูประสบภัยจากรถท่ีเขารับบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานมีอํานาจออกคําส่ังใหบริษัทดังกลาวชําระคาใชจายเพื่อบริการ
สาธารณสุข แตไมเกินสิทธิที่พึงไดรับตามเง่ือนไขในกรมธรรมประกันภัย สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป 

การจายเงินคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตราน้ี ใหถือเปนการจายคาสินไหมทดแทนในสวนของคา
รักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

  
หมวด ๒ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
                    

  
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
(๓) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริหารสวนจังหวัดหน่ึงคน องคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทคัดเลือกกันเอง 
(๔) ผูแทนองคกรเอกชนซ่ึงมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมดังตอไปน้ี องคกรละหนึ่ง

คน โดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละหน่ึงคน และใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนหาคน 
(ก) งานดานเด็กหรือเยาวชน 
(ข) งานดานสตรี 
(ค) งานดานผูสูงอาย ุ
(ง) งานดานคนพิการหรือผูปวยจิตเวช 
(จ) งานดานผูติดเช้ือเอชไอวีหรือผูปวยเร้ือรังอื่น 
(ฉ) งานดานผูใชแรงงาน 
(ช) งานดานชุมชนแออัด 
(ซ) งานดานเกษตรกร 
(ฌ) งานดานชนกลุมนอย 

(๕) ผูแทน ผูประกอบอาชีพดานสาธารณสุขจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม 
ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดานละหนึ่งคน 

(๖) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความเช่ียวชาญทางดานประกันสุขภาพ การแพทยและ
สาธารณสุข การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การเงินการคลัง กฎหมายและสังคมศาสตร ดานละหนึ่งคน 

องคกรเอกชนตาม (๔) ตองเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมมาไมนอยกวาหนึ่งป และไดมาขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานกอน
ครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุใหมีการคัดเลือกกรรมการถาองคกรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุม ใหขึ้นทะเบียนเพื่อใชสิทธิคัดเลือก
กรรมการในกลุมใดกลุมหนึ่งเทาน้ัน 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรี

แตงต้ังเปนกรรมการตาม (๖) 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคส่ีใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการ 
  
มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ จะดํารงตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๔๘ ในขณะเดียวกันมิได 
  



มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับ
เลือกหรือแตงต้ังใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) หรือ
แตงต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๖) ขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไป
จนกวากรรมการซึ่งไดรับคัดเลือกหรือไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาท่ี แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระน้ัน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึงพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกหรือแตงต้ังกรรมการประเภท
เดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลงและใหผูไดรับคัดเลือกหรือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการคัดเลือกหรือแตงต้ัง
กรรมการแทนตําแหนงท่ีวางน้ันก็ได และในการน้ี ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 

  
มาตรา ๑๖ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแลว กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) 

(๔) (๕) และ (๖) พนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ 
(๖) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 
  
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ

เปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นมีหนาท่ีแจงใหคณะกรรมการทราบและ

มีสิทธิเขาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ันแตไมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียง 
วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และสวนไดเสียซึ่งกรรมการมีหนาท่ีตองแจง ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
  
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) กําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ และกําหนดมาตรการใน

การดําเนินงานเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหมีประสิทธิภาพ 
(๒) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กําหนดประเภทและขอบเขตในการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต และอัตราคาบริการ

สาธารณสุขตามมาตรา ๕ 
(๔) กําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการถอดถอนเลขาธิการตามมาตรา ๓๑ และกําหนดคุณสมบัติหรือ

ลักษณะตองหามของเลขาธิการตามมาตรา ๓๒ 
(๖) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน และการรักษาเงินกองทุน รวมท้ังการจัดหาผลประโยชนตามมาตรา ๔๐ 



(๗) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผูกระทําผิดมิได หรือหาผูกระทําผิดไดแตผูรับบริการไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตาม
มาตรา ๔๑ 

(๘) สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ไดตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลใน
พื้นที่ตามมาตรา ๔๗ 

(๙) สนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑใหองคกรชุมชน องคกรเอกชนและภาคเอกชนที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการ
แสวงหาผลกําไร ดําเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ โดย
สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗ 

(๑๐) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นจากผูใหบริการและผูรับบริการเพื่อประโยชนในการปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

(๑๑) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
(๑๒) จัดทํารายงานเก่ียวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทั้งบัญชีและการเงินทุกประเภทของ

คณะกรรมการ แลวรายงานตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาเปนประจําทุกปภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
(๑๓) จัดประชุมเพื่อใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผูใหบริการและผูรับบริการเปนประจําทุกป 
(๑๔) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการหรือตามท่ี

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด

ไว อํานาจหนาท่ีเชนวาน้ีใหรวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๒) อนุมัติแผนการเงินของสํานักงาน 
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานท่ัวไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนด

เก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การติดตามประเมินผล และการดําเนินการอื่นของ
สํานักงาน 

  
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
  
มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบการบริหารเงิน

และการดําเนินงานของสํานักงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เก่ียวของ มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมีความโปรงใส และมีผูรับผิดชอบ ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

อนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนผูดํารงตําแหนงซ่ึงตองหามมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวย 

  
มาตรา ๒๒ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี มีอํานาจ

ขอใหหนวยงานของรัฐหรือสั่งใหบุคคลใดท่ีเก่ียวของมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา
ได 

  
มาตรา ๒๓ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับเบ้ียประชุม คาใชจายในการเดินทางและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติ

หนาท่ี ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 



  
หมวด ๓ 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
                    

  
มาตรา ๒๔ ใหมีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล อยูภายใตการกํากับ

ดูแลของรัฐมนตรี 
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 

กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ทั้งน้ี เจาหนาท่ีและลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไม
นอยกวาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

  
มาตรา ๒๕ ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติต้ังอยูที่กรุงเทพมหานคร หรือในเขตจังหวัดใกลเคียง 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดต้ัง รวม หรือยุบเลิกสํานักงานสาขาในเขตพื้นที่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การจัดต้ังสํานักงานสาขาใหคํานึงถึงความจําเปนและความคุมคาในการดําเนินการเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจาย และให

คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทําหนาท่ีสํานักงานสาขาแทนก็ได โดยใหไดรับคาใชจายในการ
ดําเนินการ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

  
มาตรา ๒๖ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน คณะอนุกรรมการของ

คณะกรรมการดังกลาว และคณะกรรมการสอบสวน 
(๒) เก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานการบริการสาธารณสุข 
(๓) จัดใหมีทะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ 
(๔) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕) จายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามท่ีคณะกรรมการกําหนดใหแกหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตาม

มาตรา ๔๖ 
(๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ 
(๗) ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีหนวยบริการประจํา และการขอเปล่ียนหนวยบริการประจํา รวมท้ังประชาสัมพันธ

เพื่อใหประชาชนทราบขอมูลของหนวยบริการ 
(๘) กํากับดูแลหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการในการใหบริการสาธารณสุขใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี

คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเร่ืองรองเรียน 
(๙) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๑๐) กอต้ังสิทธิและทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใด ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน 
(๑๑) เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๑๒) มอบใหองคกรอื่นหรือบุคคลอื่นทํากิจการท่ีอยูภายในอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน 
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพรตอสาธารณชน 
(๑๔) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานหรือตามท่ี

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมาย 
  
มาตรา ๒๗ ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
  
มาตรา ๒๘ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยมีผูบริจาคให หรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได

ของสํานักงาน ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสํานักงาน 



  
มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการเสนอขอรับงบประมาณรายจายประจําปตอคณะรัฐมนตรี เพื่อเปนคาใชจายในการ

บริหารงานของสํานักงาน 
  
มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
การบัญชีของสํานักงาน ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการ

ตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยป
ละคร้ัง 

  
มาตรา ๓๑ ใหสํานักงานมีเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบการบริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีและลูกจางของสํานักงานทุกตําแหนง 
ใหคณะกรรมการเปนผูคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังและถอดถอนเลขาธิการ 
ในการจางและแตงต้ังเลขาธิการ ใหคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคนซึ่งตองมีคุณสมบัติและไม

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

ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากน้ี จะตองไมเปนกรรมการใน
คณะกรรมการและมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันยื่นใบสมัครเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาทําสัญญาจางและแตงต้ังเปน
เลขาธิการ ทั้งน้ี โดยอาจเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งช่ือก็ได 

กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนเลขาธิการ 
ใหกรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหาและเลือกอีกคนหน่ึงเปนเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา 
ใหสํานักงานทําหนาท่ีเปนหนวยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการ 
  
มาตรา ๓๒ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา 
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น

ผิดปกติ 
(๗) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากําไร 
(๘) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการสวนกลาง ราชการสวน

ภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๑๐) ไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพราะทุจริตตอ

หนาท่ี 
(๑๒) ไมเปนหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันไดรับแตงต้ัง ไมเคยเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการ

จัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนคูสัญญา ผูเขารวมงาน หรือมีประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของสํานักงาน 
(๑๓) คุณสมบัติและลักษณะตองหามอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  



มาตรา ๓๓ เลขาธิการพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ 
(๔) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามคร้ังติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๖) คณะกรรมการถอดถอนจากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๗) ถูกเลิกสัญญาจาง 
  
มาตรา ๓๔ ใหเลขาธิการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ

ติดตอกันไมได 
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงต้ังเลขาธิการคนใหม หรือในกรณีเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปน

การชั่วคราว ใหคณะกรรมการแตงต้ังเจาหนาท่ีของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ 
ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับเลขาธิการ 
  
มาตรา ๓๕ ใหเลขาธิการเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงและใหถือเปนผูดํารงตําแหนงซ่ึงตองหามมิ

ใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตดวย 

  
มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) บรรจุ แตงต้ัง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีและลูกจางของสํานักงาน ตลอดจนให

เจาหนาท่ีและลูกจางของสํานักงานออกจากตําแหนง ทั้งน้ี ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด และในกรณีของเจาหนาท่ีหรือลูกจางท่ี
ปฏิบัติงานในสํานักตรวจสอบ ใหฟงความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบประกอบการพิจารณาดวย 

(๒) ออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
ขอกําหนด นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ 

ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงาน เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจให
เจาหนาท่ีใดของสํานักงานปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งน้ี ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

  
มาตรา ๓๗ ใหมีสํานักตรวจสอบขึ้นในสํานักงานทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรายงานเลขาธิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
  

หมวด ๔ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

                    
  

มาตรา ๓๘ ใหจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรียกวา “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ” มีวัตถุประสงคเพื่อเปนคาใชจาย สนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ 

เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคคลสามารถเขาถึงการบริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ใหใชจาย
เงินกองทุนโดยคํานึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ไมมีหนวยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหนวยบริการอยางไม
เหมาะสมประกอบดวย 

  
มาตรา ๓๙ กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๒) เงินที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



(๓) เงินที่ไดรับจากการดําเนินการใหบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) เงินคาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน 
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
(๗) เงินหรือทรัพยสินใด ๆ ที่กองทุนไดรับมาในกิจการของกองทุน 
(๘) เงินสมทบอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
เงินและทรัพยสินที่เปนของกองทุนไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม (๑) ใหคณะกรรมการจัดทําคําขอตอคณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาประกอบกับรายงาน

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนบัญชีการเงินและทรัพยสินของกองทุนในขณะท่ีจัดทําคําขอดังกลาว 
  
มาตรา ๔๐ การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมท้ังการนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน ให

เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
  
มาตรา ๔๑ ใหคณะกรรมการกันเงินจํานวนไมเกินรอยละหนึ่งของเงินที่จะจายใหหนวยบริการไวเปนเงินชวยเหลือ

เบื้องตนใหแกผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ โดยหาผูกระทําผิดมิไดหรือ
หาผูกระทําผิดได แตยังไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

  
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ โดยหาผูกระทําผิด

ไดแตยังไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑ เมื่อสํานักงานไดจายเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับบริการไปแลว 
สํานักงานมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูกระทําผิดได 

  
มาตรา ๔๓ ภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ใหคณะกรรมการเสนอ

งบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  

หมวด ๕ 
หนวยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

                    
  

มาตรา ๔๔ ใหสํานักงานจัดใหมีการขึ้นทะเบียนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการแลวประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบ เพื่อดําเนินการลงทะเบียนเลือกเปนหนวยบริการประจําของตนตามมาตรา ๖ 

การขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ รวมท้ังวิธีการประชาสัมพันธตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

  
มาตรา ๔๕ ใหหนวยบริการมีหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) ใหบริการสาธารณสุข รวมท้ังการใชวัคซีน ยา เวชภัณฑ อุปกรณในการรักษาท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยให

ความเสมอภาคและอํานวยความสะดวกในการใหบริการสาธารณสุขท่ีจําเปน ตลอดจนเคารพในสิทธิสวนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ
ความเช่ือทางศาสนา 

(๒) ใหขอมูลการบริการสาธารณสุขของผูรับบริการตามที่ผูรับบริการรองขอและตามประกาศท่ีมีการกําหนดเก่ียวกับ
สิทธิของผูปวยและผูรับบริการโดยไมบิดเบือน ทั้งในเร่ืองผลการวินิจฉัย แนวทาง วิธีการ ทางเลือก และผลในการรักษา รวมท้ังผลขางเคียงท่ี
อาจเกิดขึ้น เพื่อใหผูรับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือถูกสงตอ 



(๓) ใหขอมูลที่เก่ียวกับช่ือแพทย เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบในการดูแลอยางตอเนื่องทางดานสุขภาพกาย
และสังคม แกญาติหรือผูที่ใกลชิดกับผูรับบริการอยางเพียงพอกอนจําหนายผูรับบริการออกจากหนวยบริการหรือเครือขายหนวยบริการ 

(๔) รักษาความลับของผูรับบริการจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม (๑) และ (๒) อยางเครงครัด เวนแตเปนการเปดเผยตอ
เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 

(๕) จัดทําระบบขอมูลการใหบริการสาธารณสุข เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบคุณภาพและบริการ รวมท้ังการขอรับ
คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข 

ในการใหบริการสาธารณสุขแกผูรับบริการและการจัดทําระบบขอมูลการใหบริการสาธารณสุข ใหหนวยบริการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด 

  
มาตรา ๔๖ หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตามมาตรา ๔๔ และหนวยบริการที่รับการสงตอผูรับบริการ มีสิทธิ

ไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
หลักเกณฑการกําหนดคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ตองผานการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ 

(๑๓) กอน และอยางนอยตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังตอไปน้ี 
(๑) อาศัยราคากลางท่ีเปนจริงของโรคทุกโรคมาเปนฐานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานตามมาตรา ๕๐ (๔) 
(๒) ครอบคลุมถึงคาใชจายของหนวยบริการในสวนเงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากร 
(๓) คํานึงถึงความแตกตางในภารกิจของหนวยบริการ 
(๔) คํานึงถึงความแตกตางในกลุมผูรับบริการและในขนาดของพื้นที่บริการที่หนวยบริการรับผิดชอบ 
  
มาตรา ๔๗ เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหกับบุคคลในพื้นที่ โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความ

พรอม ความเหมาะสม และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ใหคณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กําหนดหลักเกณฑเพื่อใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ โดยใหไดรับ
คาใชจายจากกองทุน 

  
หมวด ๖ 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
                    

  
มาตรา ๔๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข” 

ประกอบดวย 
(๑) อธิบดีกรมการแพทย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

และผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ 
(๒) ผูแทนแพทยสภา ผูแทนสภาการพยาบาล ผูแทนทันตแพทยสภา ผูแทนสภาเภสัชกรรม และผูแทนสภาทนายความ 
(๓) ผูแทนโรงพยาบาลเอกชนท่ีเปนสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหน่ึงคน 
(๔) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริการสวนจังหวัดหน่ึงคน องคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทคัดเลือกกันเอง 
(๕) ผูแทนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ทันตกรรม และเภสัชกรรม วิชาชีพละหน่ึงคน 
(๖) ผูแทนราชวิทยาลัยแพทยเฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม และสาขากุมารเวชกรรม สาขา

ละหนึ่งคน 
(๗) ผูแทนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขากายภาพบําบัด สาขาเทคนิคการแพทย สาขารังสี

เทคนิค สาขากิจกรรมบําบัด สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย สาขาละหน่ึงคน และ
ใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนสามคน 



(๘) ผูแทนองคกรเอกชนซ่ึงมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการแสวงหาผลกําไร และดําเนินกิจกรรมดังตอไปน้ี องคกรละหนึ่ง
คน โดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละหน่ึงคน และใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนหาคน 

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

(๙) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนหกคน โดยในจํานวนน้ีใหเปนผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรครอบครัว 
สาขาจิตเวช และสาขาการแพทยแผนไทย สาขาละหน่ึงคน 

องคกรเอกชนตาม (๘) ตองเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมมาไมนอยกวาหนึ่งป และไดมาขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานกอน
ครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุใหมีการคัดเลือกกรรมการ ถาองคกรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุม ใหขึ้นทะเบียนเพื่อใชสิทธิคัดเลือก
กรรมการในกลุมใดกลุมหนึ่งเทาน้ัน 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอให

คณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการตาม (๙) 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคส่ีใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 
ใหกรรมการตามวรรคหน่ึงประชุม และเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
  
มาตรา ๔๙ การดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและการประชุมของคณะกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐาน ใหนํามาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๕๐ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตาม มาตรา ๔๕ 
(๒) กํากับดูแลการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ในกรณีที่หนวยบริการนั้น ๆ มี

การใหบริการในสวนที่สูงกวาบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕ 
(๓) กําหนดมาตรการควบคุมและสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ 
(๔) เสนอแนะอัตราราคากลางของโรคทุกโรคตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการวางหลักเกณฑกําหนดคาใชจายเพ่ือ

บริการสาธารณสุขใหแกหนวยบริการตามมาตรา ๔๖ 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรองเรียนของผูซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการ และวิธีพิจารณา

เร่ืองรองเรียนดังกลาว รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือแกผูซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการ และกําหนดหนวยรับเร่ือง
รองเรียนเพื่อใหประชาชนสามารถเสนอเร่ืองรองเรียนไดโดยสะดวกและเปนอิสระจากผูถูกรองเรียน 

(๖) รายงานผลการตรวจตราและการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตอ
คณะกรรมการ พรอมท้ังแจงหนวยบริการและหนวยงานตนสังกัดเพื่อปรับปรุงแกไขและติดตามประเมินผลในเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐาน 

(๗) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจตราและการควบคุมกํากับหนวยบริการและเครือขายหนวย
บริการ 



(๘) จายเงินชวยเหลือเบื้องตน ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผูกระทํา
ผิดมิได หรือหาผูกระทําผิดไดแตผูรับบริการไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

(๙) สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลแกประชาชนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการเขารับบริการ
สาธารณสุข 

(๑๐) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนด ใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา ๕๑ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามท่ี

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมายได 
ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และวิธีปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๕๒ ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และคณะอนุกรรมการมีอํานาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือ

สั่งใหบุคคลใดท่ีเก่ียวของมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาได 
  
มาตรา ๕๓ ใหกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและอนุกรรมการไดรับคาเบ้ียประชุม คาใชจายในการเดินทาง

และคาใชจายอื่น ในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
  

หมวด ๗ 
พนักงานเจาหนาท่ี 
                    

  
มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีของหนวยบริการ 

หรือของเครือขายหนวยบริการ ในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบ สอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐาน ถายภาพ 
ถายสําเนา หรือนําเอกสารที่เก่ียวของไปตรวจสอบ หรือกระทําการอยางอื่นตามสมควรเพ่ือใหไดขอเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาพบการกระทําผิด ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน 
ทรัพยสิน หรือสิ่งของเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาดําเนินการตอไป 

วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานกําหนด แลวแตกรณี 

  
มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหบุคคลซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
  
มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๘ 

การกํากับมาตรฐานหนวยบริการ 
                    

  
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่สํานักงานตรวจสอบพบวาหนวยบริการใดไมปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขท่ี

กําหนด ใหรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา 



คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึง ใหมีจํานวนตามความเหมาะสมประกอบดวยผูแทนหนวยงานของรัฐท่ีปฏิบัติงาน
ในดานการแพทย การสาธารณสุข และกฎหมาย ผูแทนองคกรเอกชนหรือผูทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งไมเปนผูมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีจะพิจารณา มี
หนาท่ีสอบสวนและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

ในการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาจแตงต้ังไวลวงหนาเปนจํานวน
หลายคณะเพื่อใหดําเนินการสอบสวนโดยเร็วได 

การสอบสวนตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน ถายังดําเนินการไมแลวเสร็จใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน
สามสิบวัน และถายังดําเนินการไมแลวเสร็จอีก ใหรายงานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณามีคําส่ังใหขยายเวลาได
เทาท่ีจําเปน 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ
ใหมีอํานาจขอใหหนวยบริการ เครือขายหนวยบริการ ผูรองเรียน หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวของมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงมาใหถอยคํา หรือสง
เอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาได 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนแลวเสร็จ ใหเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานเพ่ือพิจารณาตอไป 

ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานพิจารณาออกคําส่ังตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ แลวแตกรณี ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเร่ืองจากคณะกรรมการสอบสวน 

  
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ปรากฏวาหนวยบริการใดไมปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนด ให

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
(๑) ในกรณีที่เปนการกระทําโดยไมเจตนาใหมีคําส่ังเตือนใหปฏิบัติโดยถูกตอง 
(๒) ในกรณีที่มีเจตนากระทําผิด ใหมีคําส่ังใหหนวยบริการน้ันชําระคาปรับทางปกครองเปนจํานวนไมเกินหนึ่งแสน

บาท สําหรับการกระทําความผิดแตละคร้ัง และใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับ และในกรณีที่ไมมีเจาหนาท่ีดําเนินการบังคับตามคําส่ัง ใหเลขาธิการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือบังคับชําระ
คาปรับ ในการนี้ถาศาลปกครองเห็นวาคําส่ังใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีใหมี
การยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได 

(๓) แจงตอหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหมีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพ
ทางดานสาธารณสุขซึ่งอาจมีสวนรับผิดชอบในการกระทําผิดของหนวยบริการ และใหมีการดําเนินการทางวินัยในกรณีที่ผูกระทําผิดเปน
เจาหนาท่ีของรัฐ 

  
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผูรับบริการผูใดไมไดรับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิที่จะไดรับบริการสาธารณสุขท่ี

กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้จากหนวยบริการหรือหนวยบริการเรียกเก็บคาบริการจากตนโดยไมมีสิทธิที่จะเก็บหรือเรียกเก็บเกินกวาอัตราท่ี
คณะกรรมการกําหนด หรือไมไดรับคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการภายในระยะเวลาอันสมควร ใหผูนั้นมีสิทธิ
รองเรียนตอสํานักงานเพ่ือใหมีการสอบสวน และใหนําความในมาตรา ๕๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาผลการสอบสวนปรากฏวา หนวยบริการไมไดกระทําตามท่ีถูกรองเรียนใหเลขาธิการแจงใหผูรองเรียนทราบภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่มีผลการสอบสวนดังกลาว 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวา หนวยบริการมีการกระทําตามท่ีถูกรองเรียนใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานมีอํานาจดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(๑) ตักเตือนเปนหนังสือใหหนวยบริการน้ันปฏิบัติตอผูรองเรียนใหเหมาะสมหรือถูกตองตามสิทธิประโยชนของผู
รองเรียนนั้น สําหรับกรณีรองเรียนวาหนวยบริการไมอํานวยความสะดวกหรือไมปฏิบัติตามสิทธิประโยชนของผูรองเรียน 

(๒) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหหนวยบริการนั้นคืนเงินคาบริการสวนเกินหรือที่ไมมีสิทธิเรียกเก็บใหแกผูรองเรียนพรอม
ดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอปนับแตวันที่เก็บคาบริการนั้นจนถึงวันที่จายเงินคืน และในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังใหนําความในมาตรา ๕๘ 
(๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  



มาตรา ๖๐ ในกรณีที่การกระทําผิดของหนวยบริการตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ เปนการกระทําผิดรายแรงหรือเกิด
ซ้ําหลายคร้ัง ใหเลขาธิการรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือพิจารณาดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(๑) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหนวยบริการนั้น 
(๒) แจงตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
(๓) แจงตอรัฐมนตรีผูกํากับดูแลเพ่ือใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูบริหารของหนวยบริการในกรณีที่เปนสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐ 
(๔) แจงตอหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหมีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพ

ทางดานสาธารณสุขซ่ึงมีสวนรับผิดชอบในการกระทําผิดของหนวยบริการ และใหมีการดําเนินการทางวินัยในกรณีที่ผูกระทําผิดเปนเจาหนาท่ี
ของรัฐ 

  
มาตรา ๖๑ ผูรองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคําส่ังจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามหมวดน้ี ใหมี

สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือวันที่ไดรับทราบคําส่ัง แลวแตกรณี 
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  
มาตรา ๖๒ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังตามมาตรา ๖๑ ผลเปนประการใดแลว ใหเลขาธิการรายงานผลการ

ดําเนินการหรือคําวินิจฉัยตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือทราบ 
  

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

                    
  

มาตรา ๖๓ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว คณะกรรมการสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ หรือ
มาตรา ๕๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

  
มาตรา ๖๔ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 

๕๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
  

บทเฉพาะกาล 
                    

  
มาตรา ๖๕ ในวาระเร่ิมแรก มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ 

จนกวาจะไดมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการสาธารณสุขตามบทบัญญัติดังกลาว 
เมื่อไดมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่งแลว ใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดระยะเวลาการ

เร่ิมใหบริการสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
การจายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ สําหรับหนวยบริการท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง

สาธารณสุข ใหสํานักงานจายใหกระทรวงสาธารณสุขกอนเปนระยะเวลาสามปนับแตวันเร่ิมใหบริการสาธารณสุขตามวรรคสอง 
  
มาตรา ๖๖ ใหตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายในหน่ึงปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

และหากไมแลวเสร็จใหขยายระยะเวลาไดคร้ังละหน่ึงป โดยใหสํานักงานหรือสํานักงานและสํานักงานประกันสังคม แลวแตกรณี รายงาน
เหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และจัดใหมีการเผยแพรรายงานน้ันตอสาธารณชน 

  



มาตรา ๖๗ ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหมีการคัดเลือกและแตงต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๓) (๔) (๕) และ 
(๖) รวมท้ังสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการเพื่อใหไดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ 

ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนหาคนโดยในจํานวนน้ี
ใหเปนผูแทนผูบริโภคจํานวนส่ีคนเปนกรรมการ 

ใหรัฐมนตรีแตงต้ังรองปลัดกระทรวงคนหน่ึงในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทําหนาท่ีเลขาธิการเปนการชั่วคราวจนกวา
เลขาธิการซึ่งไดรับการแตงต้ังตามพระราชบัญญัตินี้เขารับหนาท่ี 

ใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีเลขาธิการตามวรรคสามเปนเลขานุการของคณะกรรมการตามวรรคสอง และให
รัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการในกระทรวงสาธารณสุข จํานวนสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

  
มาตรา ๖๘ ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหมีการคัดเลือกและแตงต้ังกรรมการตามมาตรา ๔๘ (๒) (๓) (๔) (๕) 

(๖) (๗) (๘) และ (๙) เพื่อใหไดคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบดวยอธิบดีกรมการแพทย 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ 
เลขาธิการทันตแพทยสภา เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการสภาการพยาบาล เลขาธิการสภาเภสัชกรรม นายกสภาทนายความ และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนเจ็ดคน โดยใหเปนผูแทนองคกรเอกชนท่ีดําเนินกิจกรรมทางดานคุมครองผูบริโภคจํานวนสามคน และ
ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพการแพทยและสาธารณสุขจํานวนส่ีคนเปนกรรมการ 

ใหกรรมการตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการและใหประธานกรรมการแตงต้ัง
ผูชวยเลขานุการคนใดคนหน่ึงตามมาตรา ๖๗ เปนเลขานุการคนหนึ่ง และแตงต้ังขาราชการในกระทรวงสาธารณสุขจํานวนสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการ 

  
มาตรา ๖๙ ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และความรับผิด รวมท้ังเงินงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในสวน

ที่เก่ียวกับงานประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ ไปเปนของสํานักงานในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  
มาตรา ๗๐ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการใดสมัครใจจะเปล่ียนไปเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางของสํานักงาน ให

แจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา และจะตองผานการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
ขาราชการซึ่งเปลี่ยนไปเปนเจาหนาท่ีของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนง

ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี 
ลูกจางซ่ึงเปลี่ยนไปเปนลูกจางของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาออกจากราชการเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนง

หรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 
เพื่อประโยชนในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตามขอบังคับของสํานักงาน ขาราชการหรือลูกจาง

สวนราชการผูใดเปล่ียนไปเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางของสํานักงานตามมาตราน้ีประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะท่ีเปน
ขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของเจาหนาท่ีหรือลูกจางของสํานักงาน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวา
ไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ 

การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคส่ี จะตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่โอน สําหรับกรณีของ
ขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี 
สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐานยื่นตอผูวาจางเพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหชนชาว
ไทยยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และการใหบริการสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตอง
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมเทาท่ีจะกระทําได และมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ได
บัญญัติใหรัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการท่ีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง ดวยเหตุนี้ จึงตอง
จัดระบบการใหบริการสาธารณสุขท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตใหมีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองคกรกํากับดูแลซึ่งจะ
ดําเนินการโดยการมีสวนรวมกันระหวางภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อจัดการใหมีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพท้ังประเทศ และให
ประชาชนชาวไทยมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานดวยกันทุกคน นอกจากนี้เนื่องจากในปจจุบันระบบการใหความชวยเหลือใน
ดานการรักษาพยาบาลไดมีอยูหลายระบบ ทําใหมีการเบิกจายเงินซ้ําซอนกัน จึงสมควรนําระบบการชวยเหลือดังกลาวมาจัดการรวมกันเพื่อลด
คาใชจายในภาพรวมในดานสาธารณสุขมิใหเกิดการซํ้าซอนกันดังกลาว และจัดระบบใหมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 


