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พระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สุขภาพ” หมายความวา ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และ
ทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล
“ปญญา” หมายความวา ความรูทั่ว รูเทาทันและความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดี
ความชั่ว ความมีประโยชนและความมีโทษ ซึ่งนําไปสูความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟอเผื่อแผ
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“ระบบสุขภาพ” หมายความวา ระบบความสัมพันธทั้งมวลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริ การตาง ๆ อัน เกี่ยวกั บการสรางเสริม สุขภาพ
การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความเจ็บปวย
และการฟนฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
“บุคลากรดานสาธารณสุข” หมายความวา ผูใหบริการสาธารณสุขที่มีกฎหมาย ระเบียบ
หรือขอกําหนดรองรับ
“ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
“สมัชชาสุขภาพ” หมายความวา กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพหรือ ความมี สุขภาพของประชาชน โดยจั ดใหมีก ารประชุมอยา งเปน ระบบและอยางมี
สวนรวม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสุขภาพแหงชาติ
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ
“กรรมการบริหาร” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของรัฐ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
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หมวด ๑
สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ
มาตรา ๕ บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
บุคคลมีหนาที่รวมกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการใหเกิดสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอม
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖ สุขภาพของหญิงในดานสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพัน ธุซึ่งมี
ความจําเพาะ ซับซอ นและมีอิทธิพลตอสุขภาพหญิงตลอดชวงชีวิต ตองไดรับการสรางเสริม และ
คุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสม
สุข ภาพของเด็ ก คนพิ ก าร คนสู ง อายุ คนด อ ยโอกาสในสั ง คมและกลุ ม คนต าง ๆ ที่ มี
ความจําเพาะในเรื่องสุขภาพตองไดรับการสรางเสริมและคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสมดวย
มาตรา ๗ ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยใน
ประการที่นาจะทําใหบุคคลนั้นเสียหายไมได เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของบุคคล
นั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย แตไมวาในกรณีใด ๆ ผูใดจะอาศัยอํานาจหรือ
สิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับขอมูลดาน
สุขภาพของบุคคลที่ไมใชของตนไมได
มาตรา ๘ ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพที่
เกี่ยวของกับการใหบริการใหผรู ับบริการทราบอยางเพียงพอที่ผูรับบริการจะใชประกอบการตัดสินใจใน
การรับหรือไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใด จะใหบริการนั้นมิได
ในกรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ อั น ตรายแก ผู รั บ บริ ก ารเพราะเหตุ ที่ ผู รั บ บริ ก ารปกป ด
ขอเท็จจริงที่ตนรูและควรบอกใหแจง หรือแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบใน
ความเสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปนกรณีที่ผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูรับบริการอยูในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือ
เปนการรีบดวน
(๒) ผูรับ บริก ารไมอยู ใ นฐานะที่จ ะรับ ทราบข อมูล ได และไม อาจแจ งให บุคคลซึ่ง เป น
ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย ผูปกครอง ผูปกครองดูแ ล ผูพิทักษ หรือ
ผูอนุบาลของผูรับบริการ แลวแตกรณี รับทราบขอมูลแทนในขณะนั้นได
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มาตรา ๙ ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขประสงคจะใชผูรับบริการเปนสวนหนึ่ง
ของการทดลองในงานวิจัย ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขตองแจงใหผูรับบริการทราบลวงหนา
และตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับบริการกอนจึงจะดําเนินการได ความยินยอมดังกลาว
ผูรับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได
มาตรา ๑๐ เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หนวยงานของรัฐที่
มีขอมูลเกี่ยวกับกรณีดังกลาว ตองเปดเผยขอมูลนั้นและวิธีปองกันผลกระทบตอสุขภาพใหประชาชน
ทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็ว
การเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งตองไมมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของบุคคลใด
เปนการเฉพาะ
มาตรา ๑๑ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลมี สิ ท ธิ ร อ งขอให มี ก ารประเมิ น และมี สิ ท ธิ ร ว มใน
กระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ
บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการ
อนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชน
และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว
มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิท ธิทําหนังสื อแสดงเจตนาไมประสงค จะรั บบริก ารสาธารณสุข ที่
เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได
การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแลวมิให
ถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดทั้งปวง
หมวด ๒
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรียกโดยยอวา “คสช.” ประกอบดวย
(๑) นายกรั ฐ มนตรี หรื อ รองนายกรัฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย เปน ประธาน
กรรมการ
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(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกําหนดจํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ
(๔) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ
(๕) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนกรรมการ
(๖) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเลือกกันเองจํานวนสี่คน เปนกรรมการ
(๗) ผูแทนองคกรวิชาชีพดานสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองคกรละหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๘) ผูแทนคณะกรรมการวิช าชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ
ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๙) ผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ซึ่งตองไมเปนผูประกอบวิช าชีพดานสาธารณสุขโดยเลือก
กันเองจํานวนหกคน เปนกรรมการ
(๑๐) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไร ไมวาจะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไม
ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสิบสามคน เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานของสํานักงานไม
เกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนผูมีความผิดปกติทางจิตอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่
(๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยถึงไลออก ปลดออกหรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๕ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) ใหดาํ เนินการ ดังนี้
(๑) ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและหัวหนาผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะทํานองเดียวกัน ดําเนินการเลือกกันเองใหไดกรรมการ
หนึ่งคน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

(๒) ใหนายกเทศมนตรีทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน
(๓) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน
(๔) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน
การเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) คณะกรรมการสรรหาจะจัดใหมีการประชุมเพื่อ
เลือกกันเอง หรือจะจัดใหมีการสมัครและใหลงคะแนนเลือกกัน เองทางไปรษณียหรือวิธีอื่น ใดก็ได
ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
มาตรา ๑๖ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการ
การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะกําหนด
มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
ในการกําหนดหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาแยกกลุมของผูทรงคุณวุฒิ
ดานตาง ๆ เปนหกกลุม และใหผูทรงคุณวุฒิของแตละกลุมเลือกกันเองใหไดกรรมการกลุมละหนึ่งคน
การจัดใหผูทรงคุณวุฒิผูใดอยูในกลุมผูทรงคุณวุฒิกลุมใด ใหเปน ไปตามที่ผูทรงคุณวุฒิแ สดง
ความจํานงตอคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลเขาอยูในบัญชีรายชื่อ
ของกลุม ผูทรงคุณวุฒิแ ตละกลุม ตามที่เห็น สมควรดวยก็ได แตตองไมเกิน หนึ่งในสามของจํานวน
ผูทรงคุณวุฒิที่แสดงความจํานงในแตละกลุม เวนแตมีผูแสดงความจํานงนอยกวาหาคน ใหคณะกรรมการ
สรรหาเสนอไดไมเกินหาคน
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแสดงความจํานงเพื่อเขาอยูในกลุมใดตามวรรคสามตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดสําหรับกลุมนั้น และจะแสดงความจํานงเขาอยูในกลุมใดเกินหนึ่ง
กลุมมิได
การแยกกลุมผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสองใหประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปลวงหนา
ไมนอยกวาหกสิบวันกอนมีการเลือก และใหประกาศแยกกลุมใหมทุกครั้งที่จะมีการเลือก
มาตรา ๑๘ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑๐) ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) จัดกลุมขององคกรภาคเอกชนตามลักษณะของกิจกรรมที่ดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ
(๒) จัดใหองคกรภาคเอกชนในแตละจังหวัดที่ประสงคจะมีสวนรวมมาขึ้นทะเบียนในกลุม
ตาง ๆ ตาม (๑)

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

(๓) จัดใหผูซึ่งมีหนังสือมอบหมายใหเปนผูแทนขององคกรภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนตาม (๒)
ของแตละจังหวัดมาเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละหนึ่งคน
(๔) จัดใหผูไดรับการเลือกเปน ผูแทนของแตละกลุมในแตละจังหวัดตาม (๓) มาประชุม
รวมกันและเลือกกันเองใหเหลือผูแทนจังหวัดละหนึ่งคน
(๕) ประกาศกําหนดพื้น ที่ของประเทศออกเปนสิบสามเขต โดยใหกรุงเทพมหานครเปน
หนึ่งเขต และใหผูแทนตาม (๔) ของแตละจังหวัดในแตละเขต ยกเวนกรุงเทพมหานครมาประชุม
รวมกันและเลือกกันเองใหเหลือเขตละหนึ่งคน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการ
สรรหาประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่ง คสช. แตงตั้ง ประกอบดวย
(๑) กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) หรื อ (๑๐) หนึ่ ง คน เป น ประธาน
คณะกรรมการสรรหา
(๒) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน ผูประกอบวิชาชีพดาน
สาธารณสุขหนึ่งคน ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข
หนึ่ ง คน ผู ป ระกอบอาชีพ สื่ อมวลชนหนึ่ ง คน ผูซึ่ ง ทํา หนา ที่ เป น ผูแ ทนตามกฎหมายขององค ก ร
ภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพโดยไมแสวงหากําไรหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๓) เลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดวิธีการ หลักเกณฑและระยะเวลา ตลอดจนดําเนิน การอื่นใดตามที่บัญญัติไวใ น
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย
มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสี่ป โดยกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) จะดํารงตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกันมิได
ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้งแทนตนจะเขารับหนาที่

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

เมื่อกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือกเพื่อแตงตั้งกรรมการประเภท
เดียวกันแทนกอนวันครบวาระไมนอยกวาเกาสิบวัน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง และใหผูไดรับ
แตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่งป และยังมี
กรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู หรือแมไมมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู แตมีวาระเหลืออยูไม
ถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกเพื่อแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได และในกรณีนี้ให
คสช. ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู
มาตรา ๒๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) พนจาก
ตําแหนงเมื่อพนจากตําแหนงตามที่ระบุไวในมาตรา 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. มีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหออกเพราะ
บกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๒๔ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารการประชุ ม คสช. และการปฏิ บั ติ ง านของ คสช.
ใหเปนไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
มาตรา ๒๕ ให คสช. มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
(๒) เสนอแนะหรือ ใหคํา ปรึกษาตอคณะรัฐ มนตรีเกี่ย วกับนโยบายและยุ ทธศาสตรดา น
สุขภาพ และติดตามผลการดําเนินงานตามที่ไดเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาดังกลาวพรอมทั้งเปดเผยให
สาธารณชนทราบดวย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

(๓) จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
(๔) จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
ดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมจากทุกฝาย
(๕) กําหนดหลักเกณฑแ ละวิธีการในการติดตามและประเมิน ผลเกี่ยวกั บระบบสุขภาพ
แหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
(๖) เสนอแนะหรื อ ใหคํ า ปรึ ก ษาในการแกไ ขเพิ่ม เติ ม พระราชบัญ ญั ติ นี้ หรื อ การออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารและสํานักงาน
(๘) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่
คสช. มอบหมาย
(๙) วางระเบียบวาดวยเบี้ยประชุมที่มิใชเบี้ยประชุมของ คสช. และระเบียบวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทาง และคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ปฏิบัติห นาที่อื่ น ตามที่กําหนดไว ใ นพระราชบัญญัติ นี้หรือ กฎหมายอื่น หรื อตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข อ เสนอแนะหรื อ คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร ด า นสุ ข ภาพตาม (๒)
ตองสอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และคํานึงถึงขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพดวย
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๒๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ขึ้นเปนหนวยงานของรัฐที่ไม
เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
ใหสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของนายกรัฐมนตรี
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงาน
และลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก
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มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร
(๒) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลและหนวยงานอื่น ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และดําเนินการเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันใน
ระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ
(๓) สํ า รวจ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ข อ มู ล ต า ง ๆ รวมทั้ ง สถานการณ ข องระบบสุ ข ภาพ
เพื่อจัดทําเปนรายงานหรือเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ดําเนิน การเพื่อ ใหการจัดสมัช ชาสุขภาพแหงชาติ และการสนับสนุน การจัดสมัช ชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช.
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือ คสช. มอบหมาย
มาตรา ๒๘ รายไดของสํานักงาน ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสํานักงาน
(๔) รายไดจากการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
มาตรา ๒๙ บรรดารายได ข องสํ า นั ก งานตามมาตรา ๒๘ ไม เ ป น รายได ที่ ต อ งนํ า ส ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความขึ้น
เปนขอตอสูสํานักงานในเรื่องทรัพยสินของสํานักงานมิได
บรรดาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ สํ า นั ก งานได ม าโดยมี ผู บ ริ จ าคให ห รื อ ได ม าโดยการซื้ อ หรื อ
แลกเปลี่ยนจากรายไดตามมาตรา ๒๘ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ของสํานักงาน ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของสํานักงาน
บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยใชเงินรายไดตามมาตรา ๒๘ (๑) ใหตกเปนที่
ราชพัสดุ แตสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใชจายเงิน ของสํานักงานใหเปน ไปตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารกําหนด
การบัญชีของสํานักงาน ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
สํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารทราบอยางนอยปละครั้ง
ใหสํานักงานจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบ
บัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป
ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหาร
แตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดินเปนผูสอบบัญชีและประเมิน ผลการใช
จายเงินและทรัพยสิน ของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํารายงานผลการสอบบัญชี
เสนอตอ คสช.
ภายในหนึ่งรอ ยแปดสิบวัน นับแตวัน สิ้น ปบัญชีของทุกป ใหสํานักงานทํารายงานประจําป
เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอตอ คสช. และรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและ
บัญชีทําการที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงาน
ของสํานักงานในปที่ลวงมาดวย
มาตรา ๓๑ ใหมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานขึ้นตรงตอ
คสช. มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสํานักงาน และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง
ในสํานักงาน โดยอาจมีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารกําหนดเปน ผูชวย สั่งและ
ปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได
คุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
โดยความเห็นชอบของ คสช.
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเลขาธิการจากบุคคลที่คณะกรรมการบริหารคัดเลือก และ
คสช. ใหความเห็นชอบแลว
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการตามวรรคสามใหเปนไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
เลขาธิการมีอํานาจแตงตั้งรองเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มาตรา ๓๒ ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

เมื่อเลขาธิการพนจากตําแหนง ใหรองเลขาธิการพนจากตําแหนงดวย
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหม ใหคณะกรรมการ
บริหารแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
ในกรณีที่เลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
เป น ผู รั ก ษาการแทน แต ถ า ไม มี ร องเลขาธิ ก ารหรื อ รองเลขาธิ ก ารไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
มาตรา ๓๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุก
(๔) ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ ไม ผ า นการประเมิ น ทั้ ง นี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช.
มาตรา ๓๔ เลขาธิการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร
(๒) จัดทําแผนงานหลัก แผนการดําเนิน งาน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปของ
สํานักงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการบริหารดาน
อื่นของสํานักงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
(๔) วางระเบีย บเกี่ ยวกับการดํ าเนิน งานของสํานั กงานเทา ที่ไม ขัดหรือ แยง กับ กฎหมาย
นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี คสช. และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
มาตรา ๓๕ เงิน เดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการใหคณะกรรมการบริหาร
กําหนดตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๓๖ ใหเลขาธิการเปน ผูแ ทนของสํานักงานในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวของกับ
บุคคลภายนอก แตเลขาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารกําหนดก็ได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๓๗ ให คสช. แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการบริหารซึ่งแตงตั้งจากกรรมการ
(๒) กรรมการบริหารซึ่งแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน
(๓) กรรมการบริหารซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน
(๔) เลขาธิการเปนกรรมการบริหารและเลขานุการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่ คสช. กําหนด
มาตรา ๓๘ การดํารงตําแหนง การพน จากตําแหนง การประชุมและการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการบริหารมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนิน งานของสํานักงานใหเกิดการจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามอํานาจหนาที่
(๒) กําหนดคุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ และดําเนินการคัดเลือกเลขาธิการ
ตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
(๓) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปของสํานักงาน
(๔) ออกขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๕) จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและรายงานตอ คสช. อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
(๖) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ คสช. มอบหมาย
หมวด ๔
สมัชชาสุขภาพ
มาตรา ๔๐ การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรื อ สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น หรื อ
สนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คสช. กําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีขอเสนอใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติหรือนําไป
พิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ใหเสนอตอ คสช. เพื่อพิจารณา
ดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป
มาตรา ๔๑ ให คสช. จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๔๒ ในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ให คสช. แตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแหงชาติคณะหนึ่งมีจํานวนตามที่ คสช. กําหนด
กรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให แ ต ง ตั้ ง จากผู แ ทนหน ว ยงานของรั ฐ และผู ซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ผู แ ทน
หนวยงานของรัฐในอัตราสวนที่ คสช. กําหนด ทั้งนี้ ผูซึ่งมิไดเปนผูแทนหนวยงานของรัฐจะตองมี
จํานวนไมนอยกวารอยละหกสิบของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการ
เกี่ยวกับการจัดประชุมและหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
มาตรา ๔๓ ใหคณะกรรมการจัดสมัช ชาสุขภาพแหงชาติ มีห นาที่ใ นการจัดการประชุ ม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม ซึ่งตองประกาศใหประชาชน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันประชุม
มาตรา ๔๔ ผูใดประสงคจะเขารวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติในการประชุมครั้งใด ใหสมัคร
ลงทะเบียนสําหรับการประชุมครั้งนั้นตอเจาหนาที่ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนด
ตามแบบและหลักเกณฑที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนด
นอกจากผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติจะกําหนดให
เชิญบุคคล ผูแทนหนวยงานของรัฐหรือองคกรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมารวมประชุมดวยก็ได
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่สมัช ชาสุขภาพแหงชาติมีขอเสนอใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ
หรื อ นํ า ไปพิ จ ารณาประกอบในการกํ า หนดนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ ให เ สนอต อ คสช.
เพื่อพิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป
หมวด ๕
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๔๖ ให คสช. จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อใชเปน กรอบและ
แนวทางในการกํ า หนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร แ ละการดํ า เนิ น งานด า นสุ ข ภาพของประเทศเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

ในการจั ด ทํ า ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ ให คสช. นํ า ความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมาประกอบดวย
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติแลว ใหรายงาน
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให คสช. ทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติอยางนอยทุกหาป
มาตรา ๔๗ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ ต อ งสอดคล อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย และอยางนอยตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ
(๒) คุณลักษณะที่พึงประสงคและเปาหมายของระบบสุขภาพ
(๓) การจัดใหมีหลักประกันและความคุมครองใหเกิดสุขภาพ
(๔) การสรางเสริมสุขภาพ
(๕) การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ
(๖) การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ
(๗) การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช แ ละการพั ฒ นาภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นสุ ข ภาพ
การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกอื่น ๆ
(๘) การคุมครองผูบริโภค
(๙) การสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ
(๑๐) การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
(๑๑) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
(๑๒) การเงินการคลังดานสุขภาพ
มาตรา ๔๘ ธรรมนู ญว า ดว ยระบบสุ ขภาพแห งชาติ และนโยบายและยุ ทธศาสตรด า น
สุขภาพตามมาตรา ๒๕ (๒) ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหผูกพันหนวยงานของรัฐและ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๙ ผูใ ดฝ าฝน มาตรา ๗ หรื อมาตรา ๙ ต องระวางโทษจํา คุกไมเกิ น หกเดือ น
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ให โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย สิน สิ ทธิ หนี้ สิ น และเงิ น งบประมาณของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในสวนของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ไปเปนของสํานักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหโอนพนักงานของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ไปเปนพนักงานของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ขาราชการและลูกจางผูใดถูกสั่งใหไปชวยปฏิบัติงานที่สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อไดแสดง
ความจํานงเปนหนังสือตอเลขาธิการภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหโอนมา
เปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานนับแตวันที่แสดงความจํานง
มาตรา ๕๑ ให นํ า บรรดาข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติมาใชบังคับกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดย
อนุโลม จนกวาจะไดมีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๒ ใหถือวาขาราชการที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากราชการเพราะทางราชการ
เลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
ใหถือวาลูกจางที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือ
เลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
มาตรา ๕๓ ใหนําความในมาตรา ๕๒ มาใชบังคับกับการออกจากราชการหรือออกจาก
งานของขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่สํานักงานรับเขาทํางานดวยโดยอนุโลม แตขาราชการ
หรือลูกจางนั้นตองแสดงความจํานงเปนหนังสือสมัครเขาทํางานตอสํานักงานภายในหนึ่งป นับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๕๔ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติอยูในวันที่
พระราชบัญญัติน้ปี ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ลขาธิ ก ารไปจนกว า จะมี ก ารแต ง ตั้ ง
เลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๕๕ ในวาระเริ่ม แรก ใหน ายกรัฐ มนตรีเป น ผูแ ตง ตั้งคณะกรรมการสรรหาตาม
มาตรา ๑๙ ใหแ ลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับ แตวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ ตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ประธานกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๑) ให แ ตง ตั้ ง จากผู เ คยดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ (๒) ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอแนะ
ของเลขาธิการ
ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนิน การตามมาตรา ๒๐ ใหแ ลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สุขภาพหมายถึง ภาวะของมนุษยที่
สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล การวางระบบ
เพื่อดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน จึงไมอาจมุงเนนที่การจัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียง
ด า นเดี ย ว เพราะจะทํ า ให รั ฐ และประชาชนต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยมาก และจะเพิ่ ม มากขึ้ น ตามลํ า ดั บ
ในขณะเดีย วกัน โรคและปจจัยที่คุก คามสุข ภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น
จําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมีความรูเทาทัน มีสวนรวม และมีระบบเสริมสรางสุขภาพและระวังปองกัน
อยางสมบูรณ สมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ เพื่อวางกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ รวมทั้งมีองคกรและกลไกเพื่อใหเกิดการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย อันจะนําไปสูเปาหมายในการสรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งสามารถ
ดูแลแกไขปญหาดานสุข ภาพของประชาชนไดอย างมีประสิทธิภ าพและทั่ว ถึง และเปน การสอดคลองกับ
บทบั ญ ญั ติ แ ห ง มาตรา ๕๖ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

