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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริการดานการแพทยและสาธารณสุขซึ่งใหโดยตรงแกบุคคลเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ ที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต ทั้งนี้ ให
รวมถึงการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ
“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หนวยบริการการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาตาง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม
“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้
“เครือขายหนวยบริการ” หมายความวา หนวยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเปนเครือขายหนวยบริการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“คาบริการ” หมายความวา เงินที่ผูรับบริการจายใหแกหนวยบริการในการรับบริการสาธารณสุขแตละครั้ง
“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) คาใชจายอื่นที่จําเปนเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนด
“กองทุน” หมายความวา กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือสํานักงานสาขา แลวแตกรณี
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน แลวแตกรณี ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
สิทธิการรับบริการสาธารณสุข
มาตรา

๕ บุค คลทุก คนมี สิ ท ธิ ไ ด รับ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี ม าตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามที่ กํ า หนดโดย

พระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการอาจกําหนดใหบุคคลที่เขารับการบริการสาธารณสุขตองรวมจายคาบริการในอัตราที่กําหนดใหแกหนวย
บริการในแตละครั้งที่เขารับการบริการ เวนแตผูยากไรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไมตองจายคาบริการ
ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิไดรับใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๖ บุคคลใดประสงคจะใชสิทธิตามมาตรา ๕ ใหยื่นคําขอลงทะเบียนตอสํานักงานหรือหนวยงานที่สํานักงาน
กําหนด เพื่อเลือกหนวยบริการ เปนหนวยบริการประจํา
การขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา การขอเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจําและหนาที่ของหนวยบริการประจําที่
พึงมีตอผูรับบริการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของบุคคล
เปนสําคัญ
ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือกหนวยบริการเปนอยางอื่นตามหลักเกณฑการไดรับสวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้น
ไดรับอยูตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งอื่นใด ใหการใชสิทธิเขารับการบริการสาธารณสุขในหนวยบริการ
เปนไปตามหลักเกณฑการไดรับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น
มาตรา ๗ บุคคลที่ไดลงทะเบียนแลว ใหใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขไดจากหนวยบริการประจําของตนหรือหนวย
บริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการที่เกี่ยวของ หรือจากหนวยบริการอื่นที่หนวยบริการประจําของตนหรือเครือขายหนวยบริการที่เกี่ยวของ
สงตอ เวนแตกรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ใหบุคคลนั้นมีสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอื่นได ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของผูใชสิทธิรับบริการ และใหสถานบริการที่ใหบริการนั้นมีสิทธิไดรับ
คาใชจายจากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๘ ผูซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๕ ที่ยังไมไดลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเขารับบริการครั้งแรกที่หนวยบริการใดก็ได
และใหหนวยบริการที่ใหบริการแกบุคคลดังกลาวจัดใหบุคคลนั้นลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําตามมาตรา ๖ และแจงใหสํานักงานทราบ

ภายในสามสิบวันนับแตใหบริการ โดยหนวยบริการดังกลาวมีสิทธิไดรับคาใชจายสําหรับการใหบริการครั้งนั้นจากกองทุนตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๙ ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลดังตอไปนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติ
คณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใด ๆ ที่กําหนดขึ้นสําหรับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหใช
สิทธิดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
(๒) พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิไดรับ
การรักษาพยาบาลโดยใชจายจากเงินงบประมาณ
(๔) บิดามารดา คูสมรส บุตร หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคลตาม (๑)
(๒) หรือ (๓)
ในการนี้ ใหคณะกรรมการมีหนาที่จัดการใหบุคคลดังกลาวสามารถไดรับบริการสาธารณสุขตามที่ไดตกลงกันกับรัฐบาล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณี
การกําหนดใหบุคคลตามวรรคหนึ่งประเภทใด หรือหนวยงานใด ใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ได
เมื่อใด ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใชบังคับแลว ใหรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ แลวแตกรณี ดําเนินการจัดสรรเงินในสวนที่เปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกานั้น
ใหแกกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยประกันสังคม การขยายบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ไปยังผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน
ใหคณะกรรมการจัดเตรียมความพรอมในการใหบริการสาธารณสุขแกผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม และเมื่อ
ไดตกลงกันเกี่ยวกับความพรอมใหบริการสาธารณสุขกับคณะกรรมการประกันสังคมแลว ใหคณะกรรมการเสนอรัฐบาลเพื่อตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดระยะเวลาการเริ่มใหบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้แกผูมีสิทธิดังกลาว
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใชบังคับแลว ใหสํานักงานประกันสังคมสงเงินคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจาก
กองทุนประกันสังคมใหแกกองทุนตามจํานวนที่คณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนผูใดใชสิทธิรับบริการ
สาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแลวใหหนวยบริการแจงการเขารับบริการนั้นตอสํานักงานและใหสํานักงานมีสิทธิ
เรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน แตไมเกินอัตราที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน สงเขากองทุนเพื่อสง
ตอใหหนวยบริการตอไป
ในกรณีที่ผูเขารับการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้เปนลูกจางของนายจางที่ไมมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน ใหสํานักงานมีสิทธิยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนแทนลูกจางตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนเพื่อชําระคาใชจายเพื่อบริการ
สาธารณสุข แตไมเกินอัตราที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป
การจายเงินคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ใหถือเปนการจายเงินทดแทนในสวนของคารักษาพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผูประสบภัยจากรถตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถผูใดใชสิทธิรับบริการ
สาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแลว ใหหนวยบริการแจงการเขารับบริการนั้นตอสํานักงานและใหสํานักงานมีสิทธิ
เรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย แตไมเกินจํานวนคาสินไหมทดแทนตามภาระหนาที่ที่กองทุนทดแทน
ผูประสบภัยตองจายตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป

ในกรณีที่บริษัทผูรับประกันภัยรถหรือบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด มีหนาที่ตองจายคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูประสบภัยจากรถที่เขารับบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานมีอํานาจออกคําสั่งใหบริษัทดังกลาวชําระคาใชจายเพื่อบริการ
สาธารณสุข แตไมเกินสิทธิที่พึงไดรับตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป
การจายเงินคาใชจายเพื่ อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้
ใหถือเปนการจายคาสินไหมทดแทนในสวนของค า
รักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ
หมวด ๒
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(๓) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทคัดเลือกกันเอง
(๔) ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ องคกรละหนึ่ง
คน โดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละหนึ่งคน และใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนหาคน
(ก) งานดานเด็กหรือเยาวชน
(ข) งานดานสตรี
(ค) งานดานผูสูงอายุ
(ง) งานดานคนพิการหรือผูปวยจิตเวช
(จ) งานดานผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูปวยเรื้อรังอื่น
(ฉ) งานดานผูใชแรงงาน
(ช) งานดานชุมชนแออัด
(ซ) งานดานเกษตรกร
(ฌ) งานดานชนกลุมนอย
(๕) ผูแทน ผูประกอบอาชีพดานสาธารณสุขจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม
ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดานละหนึ่งคน
(๖) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความเชี่ยวชาญทางดานประกันสุขภาพ การแพทยและ
สาธารณสุข การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การเงินการคลัง กฎหมายและสังคมศาสตร ดานละหนึ่งคน
องคกรเอกชนตาม (๔) ตองเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมมาไมนอยกวาหนึ่งป และไดมาขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานกอน
ครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุใหมีการคัดเลือกกรรมการถาองคกรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุม ใหขึ้นทะเบียนเพื่อใชสิทธิคัดเลือก
กรรมการในกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการตาม (๖)
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ จะดํารงตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๔๘ ในขณะเดียวกันมิได

มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ
เลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) หรือ
แตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๖) ขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวากรรมการซึ่งไดรับคัดเลือกหรือไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการประเภท
เดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลงและใหผูไดรับคัดเลือกหรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการคัดเลือกหรือแตงตั้ง
กรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได และในการนี้ ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
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 เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
(๖) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นมีหนาที่แจงใหคณะกรรมการทราบและ
มีสิทธิเขาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นแตไมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียง
วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และสวนไดเสียซึ่งกรรมการมีหนาที่ตองแจง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ และกําหนดมาตรการใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหมีประสิทธิภาพ
(๒) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) กําหนดประเภทและขอบเขตในการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต และอัตราคาบริการ
สาธารณสุขตามมาตรา ๕
(๔) กําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการถอดถอนเลขาธิการตามมาตรา ๓๑ และกําหนดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหามของเลขาธิการตามมาตรา ๓๒
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการจัดหาผลประโยชนตามมาตรา ๔๐

(๗) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผูกระทําผิดมิได หรือหาผูกระทําผิดไดแตผูรับบริการไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตาม
มาตรา ๔๑
(๘) สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ไดตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลใน
พื้นที่ตามมาตรา ๔๗
(๙) สนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑใหองคกรชุมชน องคกรเอกชนและภาคเอกชนที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการ
แสวงหาผลกําไร ดําเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ โดย
สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗
(๑๐) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นจากผูใหบริการและผูรับบริการเพื่อประโยชนในการปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
(๑๑) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
(๑๒) จัดทํารายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทั้งบัญชีและการเงินทุกประเภทของ
คณะกรรมการ แลวรายงานตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาเปนประจําทุกปภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
(๑๓) จัดประชุมเพื่อใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผูใหบริการและผูรับบริการเปนประจําทุกป
(๑๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒) อนุมัติแผนการเงินของสํานักงาน
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนด
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การติดตามประเมินผล และการดําเนินการอื่นของ
สํานักงาน
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการบริหารเงิน
และการดําเนินงานของสํานักงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวของ มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมีความโปรงใส และมีผูรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
อนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนผูดํารงตําแหนงซึ่งตองหามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวย
มาตรา ๒๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี มีอํานาจ
ขอใหหนวยงานของรัฐหรือสั่งใหบุคคลใดที่เกี่ยวของมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ได
มาตรา ๒๓ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม คาใชจายในการเดินทางและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติ
หนาที่ ตามที่รัฐมนตรีกําหนด

หมวด ๓
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๒๔ ใหมีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐมนตรี
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ เจาหนาที่และลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไม
นอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๒๕ ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร หรือในเขตจังหวัดใกลเคียง
ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกสํานักงานสาขาในเขตพื้นที่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การจัดตั้งสํานักงานสาขาใหคํานึงถึงความจําเปนและความคุมคาในการดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจาย และให
คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหหนวยงานของรัฐหรื อเอกชนทํ าหนา ที่สํา นักงานสาขาแทนก็ไ ด
โดยใหไ ดรับค าใช จายในการ
ดําเนินการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๖ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน คณะอนุกรรมการของ
คณะกรรมการดังกลาว และคณะกรรมการสอบสวน
(๒) เก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริการสาธารณสุข
(๓) จัดใหมีทะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ
(๔) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) จายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนดใหแกหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตาม
มาตรา ๔๖
(๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ
(๗) ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีหนวยบริการประจํา และการขอเปลี่ยนหนวยบริการประจํา รวมทั้งประชาสัมพันธ
เพื่อใหประชาชนทราบขอมูลของหนวยบริการ
(๘)
กํากับดูแลหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการในการใหบริการสาธารณสุขใหเปนไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่องรองเรียน
(๙) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๑๐) กอตั้งสิทธิและทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
(๑๑) เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๑๒) มอบใหองคกรอื่นหรือบุคคลอื่นทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพรตอสาธารณชน
(๑๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมาย
มาตรา ๒๗ ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา ๒๘ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยมีผูบริจาคให หรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได
ของสํานักงาน ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสํานักงาน

มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการเสนอขอรับงบประมาณรายจายประจําปตอคณะรัฐมนตรี
บริหารงานของสํานักงาน

เพื่อเปนคาใชจายในการ

มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การบัญชีของสํานักงาน ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยป
ละครั้ง
มาตรา ๓๑ ใหสํานักงานมีเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบการบริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางของสํานักงานทุกตําแหนง
ใหคณะกรรมการเปนผูคัดเลือกเพื่อแตงตั้งและถอดถอนเลขาธิการ
ในการจางและแตงตั้งเลขาธิการ ใหคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคนซึ่งตองมีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒)
ใหคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณเหมาะสมที่จะเปนเลขาธิการซึ่ง
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี้ จะตองไมเปนกรรมการใน
คณะกรรมการและมี อ ายุ ไ ม เ กิ น หกสิ บ ป บ ริ บู ร ณ ใ นวั น ยื่ น ใบสมั ค รเพื่ อ เสนอให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาทํ า สั ญ ญาจ า งและแต ง ตั้ ง เป น
เลขาธิการ ทั้งนี้ โดยอาจเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อก็ได
กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนเลขาธิการ
ใหกรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหาและเลือกอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา
ใหสํานักงานทําหนาที่เปนหนวยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการ
มาตรา ๓๒ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ
(๗) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากําไร
(๘) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๐) ไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพราะทุจริตตอ
หนาที่
(๑๒) ไมเปนหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการ
จัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนคูสัญญา ผูเขารวมงาน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของสํานักงาน
(๑๓) คุณสมบัติและลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๓ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๖) คณะกรรมการถอดถอนจากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๗) ถูกเลิกสัญญาจาง
มาตรา ๓๔ ใหเลขาธิการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหม หรือในกรณีเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปน
การชั่วคราว ใหคณะกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ
ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเลขาธิการ
มาตรา ๓๕ ใหเลขาธิการเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงและใหถือเปนผูดํารงตําแหนงซึ่งตองหามมิ
ใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตดวย
มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจางของสํานักงาน ตลอดจนให
เจาหนาที่และลูกจางของสํานักงานออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด และในกรณีของเจาหนาที่หรือลูกจางที่
ปฏิบัติงานในสํานักตรวจสอบ ใหฟงความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบประกอบการพิจารณาดวย
(๒) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
ขอกําหนด นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงาน เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจให
เจาหนาที่ใดของสํานักงานปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๗ ใหมีสํานักตรวจสอบขึ้นในสํานักงานทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรายงานเลขาธิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๔
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๓๘ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรียกวา “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ” มีวัตถุประสงคเพื่อเปนคาใชจาย สนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ
เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคคลสามารถเขาถึงการบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ใหใชจาย
เงินกองทุนโดยคํานึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ไมมีหนวยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหนวยบริการอยางไม
เหมาะสมประกอบดวย
มาตรา ๓๙ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป
(๒) เงินที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๓) เงินที่ไดรับจากการดําเนินการใหบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินคาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
(๗) เงินหรือทรัพยสินใด ๆ ที่กองทุนไดรับมาในกิจการของกองทุน
(๘) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เงินและทรัพยสินที่เปนของกองทุนไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม (๑) ใหคณะกรรมการจัดทําคําขอตอคณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาประกอบกับรายงาน
ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนบัญชีการเงินและทรัพยสินของกองทุนในขณะที่จัดทําคําขอดังกลาว
มาตรา ๔๐ การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน ให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๑ ใหคณะกรรมการกันเงินจํานวนไมเกินรอยละหนึ่งของเงินที่จะจายใหหนวยบริการไวเปนเงินชวยเหลือ
เบื้องตนใหแกผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ โดยหาผูกระทําผิดมิไดหรือ
หาผูกระทําผิดได แตยังไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ 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 รวมทั้งวิธีการประชาสัมพันธตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๕ ใหหนวยบริการมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ใหบริการสาธารณสุข รวมทั้งการใชวัคซีน ยา เวชภัณฑ อุปกรณในการรักษาที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยให
ความเสมอภาคและอํานวยความสะดวกในการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปน ตลอดจนเคารพในสิทธิสวนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ
ความเชื่อทางศาสนา
(๒) ใหขอมูลการบริการสาธารณสุขของผูรับบริการตามที่ผูรับบริการรองขอและตามประกาศที่มีการกําหนดเกี่ยวกับ
สิทธิของผูปวยและผูรับบริการโดยไมบิดเบือน ทั้งในเรื่องผลการวินิจฉัย แนวทาง วิธีการ ทางเลือก และผลในการรักษา รวมทั้งผลขางเคียงที่
อาจเกิดขึ้น เพื่อใหผูรับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือถูกสงตอ

(๓) ใหขอมูลที่เกี่ยวกับชื่อแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบในการดูแลอยางตอเนื่องทางดานสุขภาพกาย
และสังคม แกญาติหรือผูที่ใกลชิดกับผูรับบริการอยางเพียงพอกอนจําหนายผูรับบริการออกจากหนวยบริการหรือเครือขายหนวยบริการ
(๔) รักษาความลับของผูรับบริการจากการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) และ (๒) อยางเครงครัด เวนแตเปนการเปดเผยตอ
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
(๕) จัดทําระบบขอมูลการใหบริการสาธารณสุข เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบคุณภาพและบริการ รวมทั้งการขอรับ
คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข
ในการใหบริการสาธารณสุขแกผูรับบริการและการจัดทําระบบขอมูลการใหบริการสาธารณสุข ใหหนวยบริการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด
มาตรา ๔๖ หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตามมาตรา ๔๔ และหนวยบริการที่รับการสงตอผูรับบริการ มีสิทธิ
ไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑการกําหนดคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ตองผานการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘
(๑๓) กอน และอยางนอยตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) อาศัยราคากลางที่เปนจริงของโรคทุกโรคมาเปนฐานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานตามมาตรา ๕๐ (๔)
(๒) ครอบคลุมถึงคาใชจายของหนวยบริการในสวนเงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากร
(๓) คํานึงถึงความแตกตางในภารกิจของหนวยบริการ
(๔) คํานึงถึงความแตกตางในกลุมผูรับบริการและในขนาดของพื้นที่บริการที่หนวยบริการรับผิดชอบ
มาตรา ๔๗ เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหกับบุคคลในพื้นที่ โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความ
พรอม ความเหมาะสม และความตองการของประชาชนในทองถิ่น ใหคณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดหลักเกณฑเพื่อใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยใหไดรับ
คาใชจายจากกองทุน
หมวด ๖
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
มาตรา ๔๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข”
ประกอบดวย
(๑) อธิบดีกรมการแพทย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
และผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ
(๒) ผูแทนแพทยสภา ผูแทนสภาการพยาบาล ผูแทนทันตแพทยสภา ผูแทนสภาเภสัชกรรม และผูแทนสภาทนายความ
(๓) ผูแทนโรงพยาบาลเอกชนที่เปนสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน
(๔) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริการสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทคัดเลือกกันเอง
(๕) ผูแทนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ทันตกรรม และเภสัชกรรม วิชาชีพละหนึ่งคน
(๖) ผูแทนราชวิทยาลัยแพทยเฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม และสาขากุมารเวชกรรม สาขา
ละหนึ่งคน
(๗) ผูแทนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขากายภาพบําบัด สาขาเทคนิคการแพทย สาขารังสี
เทคนิค สาขากิจกรรมบําบัด สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาละหนึ่งคน และ
ใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนสามคน

(๘) ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการแสวงหาผลกําไร และดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ องคกรละหนึ่ง
คน โดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละหนึ่งคน และใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนหาคน
(ก) งานดานเด็กหรือเยาวชน
(ข) งานดานสตรี
(ค) งานดานผูสูงอายุ
(ง) งานดานคนพิการหรือผูปวยจิตเวช
(จ) งานดานผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูปวยเรื้อรังอื่น
(ฉ) งานดานผูใชแรงงาน
(ช) งานดานชุมชนแออัด
(ซ) งานดานเกษตรกร
(ฌ) งานดานชนกลุมนอย
(๙) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนหกคน โดยในจํานวนนี้ใหเปนผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรครอบครัว
สาขาจิตเวช และสาขาการแพทยแผนไทย สาขาละหนึ่งคน
องคกรเอกชนตาม (๘) ตองเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมมาไมนอยกวาหนึ่งป และไดมาขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานกอน
ครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุใหมีการคัดเลือกกรรมการ ถาองคกรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุม ใหขึ้นทะเบียนเพื่อใชสิทธิคัดเลือก
กรรมการในกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอให
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการตาม (๙)
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งประชุม และเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
มาตรา ๔๙ การดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและการประชุมของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน ใหนํามาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตาม มาตรา ๔๕
(๒) กํากับดูแลการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ในกรณีที่หนวยบริการนั้น ๆ มี
การใหบริการในสวนที่สูงกวาบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕
(๓) กําหนดมาตรการควบคุมและสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ
(๔) เสนอแนะอัตราราคากลางของโรคทุกโรคตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการวางหลักเกณฑกําหนดคาใชจายเพื่อ
บริการสาธารณสุขใหแกหนวยบริการตามมาตรา ๔๖
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรองเรียนของผูซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการ และวิธีพิจารณา
เรื่องรองเรียนดังกลาว รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือแกผูซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการ และกําหนดหนวยรับเรื่อง
รองเรียนเพื่อใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียนไดโดยสะดวกและเปนอิสระจากผูถูกรองเรียน
(๖)
รายงานผลการตรวจตราและการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตอ
คณะกรรมการ พรอมทั้งแจงหนวยบริการและหนวยงานตนสังกัดเพื่อปรับปรุงแกไขและติดตามประเมินผลในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐาน
(๗) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจตราและการควบคุมกํากับหนวยบริการและเครือขายหนวย
บริการ

(๘) จายเงินชวยเหลือเบื้องตน ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผูกระทํา
ผิดมิได หรือหาผูกระทําผิดไดแตผูรับบริการไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
(๙) สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลแกประชาชนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการเขารับบริการ
สาธารณสุข
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๕๑ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมายได
ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และวิธีปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และคณะอนุกรรมการมีอํานาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือ
สั่งใหบุคคลใดที่เกี่ยวของมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได
มาตรา ๕๓ ใหกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและอนุกรรมการไดรับคาเบี้ยประชุม คาใชจายในการเดินทาง
และคาใชจายอื่น ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ของหนวยบริการ
หรือของเครือขายหนวยบริการ ในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบ สอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐาน ถายภาพ
ถายสําเนา หรือนําเอกสารที่เกี่ยวของไปตรวจสอบ หรือกระทําการอยางอื่นตามสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาพบการกระทําผิด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน
ทรัพยสิน หรือสิ่งของเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาดําเนินการตอไป
วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานกําหนด แลวแตกรณี
มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๘
การกํากับมาตรฐานหนวยบริการ
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่สํานักงานตรวจสอบพบวาหนวยบริการใดไมปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขที่
กําหนด ใหรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนตามความเหมาะสมประกอบดวยผูแทนหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงาน
ในดานการแพทย การสาธารณสุข และกฎหมาย ผูแทนองคกรเอกชนหรือผูทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งไมเปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่จะพิจารณา มี
หนาที่สอบสวนและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาจแตงตั้งไวลวงหนาเปนจํานวน
หลายคณะเพื่อใหดําเนินการสอบสวนโดยเร็วได
การสอบสวนตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน ถายังดําเนินการไมแลวเสร็จใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน
สามสิบวัน และถายังดําเนินการไมแลวเสร็จอีก ใหรายงานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณามีคําสั่งใหขยายเวลาได
เทาที่จําเปน
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ
ใหมีอํานาจขอใหหนวยบริการ เครือขายหนวยบริการ ผูรองเรียน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงมาใหถอยคํา หรือสง
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนแลวเสร็จ ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณาตอไป
ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ แลวแตกรณี ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ปรากฏวาหนวยบริการใดไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด ให
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนการกระทําโดยไมเจตนาใหมีคําสั่งเตือนใหปฏิบัติโดยถูกตอง
(๒) ในกรณีที่มีเจตนากระทําผิด ใหมีคําสั่งใหหนวยบริการนั้นชําระคาปรับทางปกครองเปนจํานวนไมเกินหนึ่งแสน
บาท สําหรับการกระทําความผิดแตละครั้ง และใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับ และในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ใหเลขาธิการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระ
คาปรับ ในการนี้ถาศาลปกครองเห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีใหมี
การยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได
(๓) แจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพ
ทางดานสาธารณสุขซึ่งอาจมีสวนรับผิดชอบในการกระทําผิดของหนวยบริการ และใหมีการดําเนินการทางวินัยในกรณีที่ผูกระทําผิดเปน
เจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผูรับบริการผูใดไมไดรับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิที่จะไดรับบริการสาธารณสุขที่
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้จากหนวยบริการหรือหนวยบริการเรียกเก็บคาบริการจากตนโดยไมมีสิทธิที่จะเก็บหรือเรียกเก็บเกินกวาอัตราที่
คณะกรรมการกําหนด หรือไมไดรับคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการภายในระยะเวลาอันสมควร ใหผูนั้นมีสิทธิ
รองเรียนตอสํานักงานเพื่อใหมีการสอบสวน และใหนําความในมาตรา ๕๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาผลการสอบสวนปรากฏวา หนวยบริการไมไดกระทําตามที่ถูกรองเรียนใหเลขาธิการแจงใหผูรองเรียนทราบภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่มีผลการสอบสวนดังกลาว
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวา หนวยบริการมีการกระทําตามที่ถูกรองเรียนใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานมีอํานาจดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ตักเตือนเปนหนังสือใหหนวยบริการนั้นปฏิบัติตอผูรองเรียนใหเหมาะสมหรือถูกตองตามสิทธิประโยชนของผู
รองเรียนนั้น สําหรับกรณีรองเรียนวาหนวยบริการไมอํานวยความสะดวกหรือไมปฏิบัติตามสิทธิประโยชนของผูรองเรียน
(๒) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหหนวยบริการนั้นคืนเงินคาบริการสวนเกินหรือที่ไมมีสิทธิเรียกเก็บใหแกผูรองเรียนพรอม
ดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอปนับแตวันที่เก็บคาบริการนั้นจนถึงวันที่จายเงินคืน และในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งใหนําความในมาตรา ๕๘
(๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่การกระทําผิดของหนวยบริการตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ เปนการกระทําผิดรายแรงหรือเกิด
ซ้ําหลายครั้ง ใหเลขาธิการรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหนวยบริการนั้น
(๒) แจงตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(๓) แจงตอรัฐมนตรีผูกํากับดูแลเพื่อใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูบริหารของหนวยบริการในกรณีที่เปนสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ
(๔) แจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพ
ทางดานสาธารณสุขซึ่งมีสวนรับผิดชอบในการกระทําผิดของหนวยบริการ และใหมีการดําเนินการทางวินัยในกรณีที่ผูกระทําผิดเปนเจาหนาที่
ของรัฐ
มาตรา ๖๑ ผูรองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคําสั่งจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามหมวดนี้ ใหมี
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือวันที่ไดรับทราบคําสั่ง แลวแตกรณี
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๖๒ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งตามมาตรา ๖๑ ผลเปนประการใดแลว ใหเลขาธิการรายงานผลการ
ดําเนินการหรือคําวินิจฉัยตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อทราบ
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา
๖๓ ผู ใดฝ า ฝ น ไม ป ฏิ บัติต ามคํ า สั่ ง ของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว คณะกรรมการสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ หรือ
มาตรา ๕๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา
๕๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๕ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ
จนกวาจะไดมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการสาธารณสุขตามบทบัญญัติดังกลาว
เมื่อไดมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่งแลว ใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดระยะเวลาการ
เริ่มใหบริการสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
การจายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ สําหรับหนวยบริการที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง
สาธารณสุข ใหสํานักงานจายใหกระทรวงสาธารณสุขกอนเปนระยะเวลาสามปนับแตวันเริ่มใหบริการสาธารณสุขตามวรรคสอง
มาตรา ๖๖ ใหตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
และหากไมแลวเสร็จใหขยายระยะเวลาไดครั้งละหนึ่งป โดยใหสํานักงานหรือสํานักงานและสํานักงานประกันสังคม แลวแตกรณี รายงาน
เหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และจัดใหมีการเผยแพรรายงานนั้นตอสาธารณชน

มาตรา ๖๗ ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหมีการคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๓) (๔) (๕) และ
(๖) รวมทั้งสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการเพื่อใหไดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนหาคนโดยในจํานวนนี้
ใหเปนผูแทนผูบริโภคจํานวนสี่คนเปนกรรมการ
ใหรัฐมนตรีแตงตั้งรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทําหนาที่เลขาธิการเปนการชั่วคราวจนกวา
เลขาธิการซึ่งไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เขารับหนาที่
ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เลขาธิการตามวรรคสามเปนเลขานุการของคณะกรรมการตามวรรคสอง และให
รัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการในกระทรวงสาธารณสุข จํานวนสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๖๘ ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหมีการคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๔๘ (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) และ (๙) เพื่อใหไดคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมการแพทย
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ
เลขาธิการทันตแพทยสภา เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการสภาการพยาบาล เลขาธิการสภาเภสัชกรรม นายกสภาทนายความ และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนเจ็ดคน โดยใหเปนผูแทนองคกรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมทางดานคุมครองผูบริโภคจํานวนสามคน และ
ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพการแพทยและสาธารณสุขจํานวนสี่คนเปนกรรมการ
ใหกรรมการตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการและใหประธานกรรมการแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการคนใดคนหนึ่งตามมาตรา ๖๗ เปนเลขานุการคนหนึ่ง และแตงตั้งขาราชการในกระทรวงสาธารณสุขจํานวนสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๖๙ ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และความรับผิด รวมทั้งเงินงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในสวน
ที่เกี่ยวกับงานประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ ไปเปนของสํานักงานในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๐ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการใดสมัครใจจะเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงาน ให
แจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา และจะตองผานการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ขาราชการซึ่งเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่ของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนง
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
ลูกจางซึ่งเปลี่ยนไปเปนลูกจางของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาออกจากราชการเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนง
หรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
เพื่อประโยชนในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตามขอบังคับของสํานักงาน ขาราชการหรือลูกจาง
สวนราชการผูใดเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงานตามมาตรานี้ประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะที่เปน
ขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงาน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวา
ไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสี่ จะตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่โอน สําหรับกรณีของ
ขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐานยื่นตอผูวาจางเพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหชนชาว
ไทยยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามที่กฎหมายบัญญัติ และการใหบริการสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตอง
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมเทาที่จะกระทําได และมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ได
บัญญัติใหรัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง ดวยเหตุนี้ จึงตอง
จัดระบบการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตใหมีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองคกรกํากับดูแลซึ่งจะ
ดําเนินการโดยการมีสวนรวมกันระหวางภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อจัดการใหมีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให
ประชาชนชาวไทยมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานดวยกันทุกคน นอกจากนี้เนื่องจากในปจจุบันระบบการใหความชวยเหลือใน
ดานการรักษาพยาบาลไดมีอยูหลายระบบ ทําใหมีการเบิกจายเงินซ้ําซอนกัน จึงสมควรนําระบบการชวยเหลือดังกลาวมาจัดการรวมกันเพื่อลด
คาใชจายในภาพรวมในดานสาธารณสุขมิใหเกิดการซ้ําซอนกันดังกลาว และจัดระบบใหมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

