พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
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เป็ นปี ที่ ๕๗ ในรัชกาลปั จจุบนั

Fo

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า

La

w

โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับ

nd

มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

ai

la

แห่งกฎหมาย

Th

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้
ุ คลเพื่อการสร้ างเสริ ม
“บริ การสาธารณสุข” หมายความว่า บริ การด้ านการแพทย์และสาธารณสุขซึง่ ให้ โดยตรงแก่บค
สุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ ที่จําเป็ นต่อสุขภาพและการ
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ดํารงชีวติ ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงการบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรค
ศิลปะ
“สถานบริ การ” หมายความว่า สถานบริ การสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริ การการ

ประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริ การสาธารณสุขอื่นทีค่ ณะกรรมการกําหนดเพิม่ เติม
“หน่วยบริ การ” หมายความว่า สถานบริ การที่ได้ ขึ ้นทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัตินี ้
“เครื อข่ายหน่วยบริ การ” หมายความว่า หน่วยบริ การที่รวมตัวกันและขึ ้นทะเบียนเป็ นเครื อข่ายหน่วยบริ การตาม

พระราชบัญญัตินี ้

ru
m

“ค่าบริ การ” หมายความว่า เงินที่ผ้ รู ับบริ การจ่ายให้ แก่หน่วยบริ การในการรับบริ การสาธารณสุขแต่ละครัง้
“ค่าใช้ จ่ายเพื่อบริ การสาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การสาธารณสุขของหน่วย

Fo

บริ การ ได้ แก่
(๑) ค่าสร้ างเสริ มสุขภาพ และป้องกันโรค

La

w

(๒) ค่าตรวจวินจิ ฉัยโรค

nd

(๓) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์

la

(๔) ค่าบําบัดและบริ การทางการแพทย์

Th

(๖) ค่าทําคลอด

ai

(๕) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์

(๗) ค่ากินอยูใ่ นหน่วยบริ การ
(๘) ค่าบริ บาลทารกแรกเกิด

(๙) ค่ารถพยาบาลหรื อค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย

ุ พลภาพ
(๑๐) ค่าพาหนะรับส่งผู้ทพ
้ ฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
(๑๑) ค่าฟื น
(๑๒) ค่าใช้ จ่ายอื่นที่จําเป็ นเพื่อการบริ การสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนด
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริ การ

สาธารณสุข
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรื อสํานักงานสาขา แล้ วแต่กรณี
“พนักงานเจ้ าหน้ าที”่ หมายความว่า ผู้ซงึ่ รัฐมนตรี แต่งตังโดยคํ
้
าแนะนําของคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐาน แล้ วแต่กรณี ให้ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้

ru
m

“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

Fo

มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้ มีอํานาจแต่งตังพนั
้ กงาน

w

เจ้ าหน้ าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพือ่ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้

La

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้

la

Th

ai

สิทธิการรับบริ การสาธารณสุข

nd

หมวด ๑

มาตรา ๕ บุคคลทุกคนมีสทิ ธิได้ รับบริ การสาธารณสุขทีม่ ีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามทีก่ ําหนดโดยพระราชบัญญัตินี ้
คณะกรรมการอาจกําหนดให้ บคุ คลที่เข้ ารับการบริ การสาธารณสุขต้ องร่วมจ่ายค่าบริ การในอัตราที่กําหนดให้ แก่หน่วย
บริ การในแต่ละครัง้ ทีเ่ ข้ ารับการบริ การ เว้ นแต่ผ้ ยู ากไร้ หรื อบุคคลอืน่ ที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริ การ
ประเภทและขอบเขตของบริ การสาธารณสุขที่บคุ คลจะมีสทิ ธิได้ รับให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

มาตรา ๖ บุคคลใดประสงค์จะใช้ สทิ ธิตามมาตรา ๕ ให้ ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อสํานักงานหรื อหน่วยงานที่สาํ นักงาน
กําหนด เพื่อเลือกหน่วยบริ การ เป็ นหน่วยบริ การประจํา
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การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจํา การขอเปลีย่ นแปลงหน่วยบริ การประจําและหน้ าที่ของหน่วยบริ การประจําที่
พึงมีตอ่ ผู้รับบริ การ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและ
ความจําเป็ นของบุคคลเป็ นสําคัญ
ในกรณีที่บคุ คลใดมีสทิ ธิเลือกหน่วยบริ การเป็ นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์การได้ รับสวัสดิการหรื อตามสิทธิที่บคุ คลนันได้
้ รับ
อยูต่ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรื อคําสัง่ อื่นใด ให้ การใช้ สทิ ธิเข้ ารับการบริ การสาธารณสุขใน
หน่วยบริ การเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การได้ รับสวัสดิการหรื อสิทธิของบุคคลนัน้

มาตรา ๗ บุคคลที่ได้ ลงทะเบียนแล้ ว ให้ ใช้ สทิ ธิรับบริ การสาธารณสุขได้ จากหน่วยบริ การประจําของตนหรื อหน่วยบริ การ
ปฐมภูมิในเครื อข่ายหน่วยบริ การที่เกี่ยวข้ อง หรื อจากหน่วยบริ การอื่นที่หน่วยบริ การประจําของตนหรื อเครื อข่ายหน่วย
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บริ การที่เกี่ยวข้ องส่งต่อ เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุสมควร หรื อกรณีอบุ ตั เิ หตุหรื อกรณีเจ็บป่ วยฉุกเฉิน ให้ บคุ คลนันมี
้ สทิ ธิเข้ ารับ
บริ การจากสถานบริการอื่นได้ ทังนี
้ ้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเป็ นของผู้ใช้ สทิ ธิ

Fo

รับบริ การ และให้ สถานบริ การที่ให้ บริ การนันมี
้ สทิ ธิได้ รับค่าใช้ จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

La

w

คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๘ ผู้ซงึ่ มีสทิ ธิตามมาตรา ๕ ที่ยงั ไม่ได้ ลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเข้ ารับบริ การครัง้ แรกทีห่ น่วยบริ การใดก็ได้

nd

และให้ หน่วยบริ การที่ให้ บริ การแก่บคุ คลดังกล่าวจัดให้ บคุ คลนันลงทะเบี
้
ยนเลือกหน่วยบริ การประจําตามมาตรา ๖ และ

la

แจ้ งให้ สาํ นักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่ให้ บริการ โดยหน่วยบริ การดังกล่าวมีสทิ ธิได้ รับค่าใช้ จ่ายสําหรับการ

Th

ai

ให้ บริ การครัง้ นันจากกองทุ
้
นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๙ ขอบเขตของสิทธิรับบริ การสาธารณสุขของบุคคลดังต่อไปนี ้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติ
คณะรัฐมนตรี หรื อคําสัง่ ใด ๆ ที่กําหนดขึ ้นสําหรับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่น
ของรัฐ และให้ ใช้ สทิ ธิดงั กล่าวตามพระราชบัญญัตินี ้
(๑) ข้ าราชการหรื อลูกจ้ างของส่วนราชการ
(๒) พนักงานหรื อลูกจ้ างขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(๓) พนักงานหรื อลูกจ้ างของรัฐวิสาหกิจ หรื อผู้ซงึ่ ปฏิบตั งิ านให้ แก่หน่วยงานอื่นของรัฐหรื อบุคคลอืน
่ ใดที่มีสทิ ธิได้ รับการ

รักษาพยาบาลโดยใช้ จา่ ยจากเงินงบประมาณ
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(๔) บิดามารดา คูส
่ มรส บุตร หรื อบุคคลอื่นใดที่ได้ รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคลตาม (๑) (๒)

หรื อ (๓)
ในการนี ้ ให้ คณะกรรมการมีหน้ าที่จดั การให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถได้ รับบริ การสาธารณสุขตามที่ได้ ตกลงกันกับรัฐบาล
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้ วแต่กรณี
การกําหนดให้ บคุ คลตามวรรคหนึง่ ประเภทใด หรื อหน่วยงานใด ใช้ สทิ ธิรับบริ การสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี ้ได้
เมื่อใด ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใช้ บงั คับแล้ ว ให้ รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่น
ของรัฐ แล้ วแต่กรณี ดําเนินการจัดสรรเงินในส่วนทีเ่ ป็ นค่าใช้ จา่ ยในการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลตามที่กําหนดโดยพระ
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m

ราชกฤษฎีกานันให้
้ แก่กองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับคณะกรรมการ

Fo

มาตรา ๑๐ ขอบเขตของสิทธิรับบริ การสาธารณสุขของผู้มีสทิ ธิตามกฎหมายว่าด้ วยประกันสังคมให้ เป็ นไปตามที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้ วยประกันสังคม การขยายบริ การสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี ้ไปยังผู้มีสทิ ธิตามกฎหมายว่าด้ วย

La

w

ประกันสังคมให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน
ให้ คณะกรรมการจัดเตรี ยมความพร้ อมในการให้ บริ การสาธารณสุขแก่ผ้ มู ีสทิ ธิตามกฎหมายว่าด้ วยประกันสังคม และเมื่อ

nd

ได้ ตกลงกันเกี่ยวกับความพร้ อมให้ บริ การสาธารณสุขกับคณะกรรมการประกันสังคมแล้ ว ให้ คณะกรรมการเสนอรัฐบาล
เพื่อตราพระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาการเริ่ มให้ บริ การสาธารณสุขจากหน่วยบริ การตามพระราชบัญญัตินี ้แก่ผ้ มู ี

ai

la

สิทธิดงั กล่าว

Th

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใช้ บงั คับแล้ ว ให้ สาํ นักงานประกันสังคมส่งเงินค่าใช้ จ่ายเพื่อบริ การสาธารณสุขจาก
กองทุนประกันสังคมให้ แก่กองทุนตามจํานวนที่คณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ลกู จ้ างซึง่ มีสทิ ธิได้ รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทนผู้ใดใช้ สทิ ธิรับบริ การ
สาธารณสุขจากหน่วยบริ การตามพระราชบัญญัตินี ้เมื่อใดแล้ วให้ หน่วยบริ การแจ้ งการเข้ ารับบริ การนันต่
้ อสํานักงานและ
ให้ สาํ นักงานมีสทิ ธิเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายเพื่อบริ การสาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน แต่ไม่เกินอัตราที่กําหนดตาม
กฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน ส่งเข้ ากองทุนเพื่อส่งต่อให้ หน่วยบริ การต่อไป
ในกรณีที่ผ้ เู ข้ ารับการบริ การสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี ้เป็ นลูกจ้ างของนายจ้ างที่ไม่มีหน้ าทีต่ ้ องจ่ายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน ให้ สาํ นักงานมีสทิ ธิยื่นคําร้ องขอรับเงินทดแทนแทนลูกจ้ างตามกฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทนเพื่อชําระ
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ค่าใช้ จา่ ยเพื่อบริ การสาธารณสุข แต่ไม่เกินอัตราที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน ส่งเข้ ากองทุนเพื่อส่งต่อให้
หน่วยบริ การต่อไป
การจ่ายเงินค่าใช้ จา่ ยเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี ้ ให้ ถือเป็ นการจ่ายเงินทดแทนในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผ้ ปู ระสบภัยจากรถตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้ใดใช้ สทิ ธิรับบริ การ
สาธารณสุขจากหน่วยบริ การตามพระราชบัญญัตินี ้เมื่อใดแล้ ว ให้ หน่วยบริ การแจ้ งการเข้ ารับบริ การนันต่
้ อสํานักงานและ
ให้ สาํ นักงานมีสทิ ธิเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายเพื่อบริ การสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่ไม่เกินจํานวนค่าสินไหม
ทดแทนตามภาระหน้ าที่ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้ องจ่ายตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ส่งเข้ า

ru
m

กองทุนเพื่อส่งต่อให้ หน่วยบริ การต่อไป

Fo

ในกรณีที่บริ ษัทผู้รับประกันภัยรถหรื อบริ ษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด มีหน้ าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยจากรถที่เข้ ารับบริ การสาธารณสุขตามวรรคหนึง่ ให้ สาํ นักงานมีอาํ นาจออกคําสัง่ ให้ บริ ษัทดังกล่าวชําระ

w

ค่าใช้ จา่ ยเพื่อบริ การสาธารณสุข แต่ไม่เกินสิทธิที่พงึ ได้ รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ส่งเข้ ากองทุนเพื่อส่งต่อให้

La

หน่วยบริ การต่อไป

การจ่ายเงินค่าใช้ จา่ ยเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี ้ ให้ ถือเป็ นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในส่วนของค่า

Th

ai

la

nd

รักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

หมวด ๒

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ

มาตรา ๑๓ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรี ยกว่า “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ประกอบด้ วย
(๑) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขเป็ นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
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(๓) ผู้แทนเทศบาลหนึง่ คน องค์การบริ หารส่วนจังหวัดหนึง่ คน องค์การบริ หารส่วนตําบลหนึง่ คน และองค์กรปกครองส่วน

ท้ องถิ่นรูปแบบอื่นหนึง่ คน โดยให้ ผ้ บู ริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึง่ มีวตั ถุประสงค์ที่มิใช่เป็ นการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้ องค์กรละหนึง่ คน

โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุม่ ให้ เหลือกลุม่ ละหนึง่ คน และให้ ผ้ แู ทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้ เหลือจํานวนห้ าคน
(ก) งานด้ านเด็กหรื อเยาวชน
(ข) งานด้ านสตรี
(ค) งานด้ านผู้สงู อายุ

ru
m

(ง) งานด้ านคนพิการหรื อผู้ป่วยจิตเวช
(จ) งานด้ านผู้ติดเชื ้อเอชไอวีหรื อผู้ป่วยเรื อ้ รังอื่น

Fo

(ฉ) งานด้ านผู้ใช้ แรงงาน

w

(ช) งานด้ านชุมชนแออัด

La

(ซ) งานด้ านเกษตรกร

nd

่ น้ อย
(ฌ) งานด้ านชนกลุม

la

(๕) ผู้แทน ผู้ประกอบอาชีพด้ านสาธารณสุขจํานวนห้ าคน ได้ แก่ ผู้แทนแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันต

ai

แพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ด้ านละหนึง่ คน

Th

้
้ มีความเชี่ยวชาญทางด้ านประกันสุขภาพ การแพทย์และ
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคนซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังจากผู
สาธารณสุข การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การเงินการคลัง กฎหมายและสังคมศาสตร์ ด้ านละหนึง่ คน
องค์กรเอกชนตาม (๔) ต้ องเป็ นองค์กรที่ดาํ เนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี และได้ มาขึ ้นทะเบียนไว้ กบั สํานักงานก่อน
ครบกําหนดสิบห้ าวันนับแต่วนั ทีม่ ีเหตุให้ มีการคัดเลือกกรรมการถ้ าองค์กรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุม่ ให้ ขึ ้นทะเบียนเพื่อ
ใช้ สทิ ธิคดั เลือกกรรมการในกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เท่านัน้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้ เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ให้ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้ คณะรัฐมนตรี
แต่งตังเป็
้ นกรรมการตาม (๖)

www.thailawforum.com

7

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามวรรคสีใ่ ห้ เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศ
กําหนด
ให้ เลขาธิการเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการ

มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ จะดํารงตําแหน่งกรรมการตามมาตรา ๔๘ ในขณะเดียวกันมิได้

มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสีป่ ี และอาจได้ รับ
เลือกหรื อแต่งตังใหม่
้ อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้

ru
m

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึง่ หากยังมิได้ มีการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ (๓) (๔) และ (๕) หรื อ
แต่งตังกรรมการตามมาตรา
้
๑๓ วรรคหนึง่ (๖) ขึ ้นใหม่ ให้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อยูใ่ นตําแหน่งเพื่อ

Fo

ปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปจนกว่ากรรมการซึง่ ได้ รับคัดเลือกหรื อได้ รับแต่งตังใหม่
้ เข้ ารับหน้ าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่

w

กรรมการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระนัน้

La

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึง่ พ้ นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ ดําเนินการคัดเลือกหรื อแต่งตังกรรมการประเภท
้
เดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ตาํ แหน่งกรรมการนันว่
้ างลงและให้ ผ้ ไู ด้ รับคัดเลือกหรื อได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารง

nd

ตําแหน่งแทนอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน

la

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยูไ่ ม่ถึงเก้ าสิบวันจะไม่ดําเนินการคัดเลือกหรื อแต่งตัง้

Th

ai

กรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งนันก็
้ ได้ และในการนี ้ ให้ คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการเท่าทีเ่ หลืออยู่

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึง่ แล้ ว กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ (๓) (๔)
(๕) และ (๖) พ้ นจากตําแหน่ง เมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
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(๕) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ

โทษ
(๖) คณะรัฐมนตรี ให้ ออกเพราะบกพร่ องต่อหน้ าที่ มีความประพฤติเสือ่ มเสียหรื อหย่อนความสามารถ

มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ น
องค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

ru
m

การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้ มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน

Fo

ในการประชุม ถ้ ามีการพิจารณาเรื่ องที่กรรมการผู้ใดมีสว่ นได้ เสีย กรรมการผู้นนมี
ั ้ หน้ าที่แจ้ งให้ คณะกรรมการทราบและมี

w

สิทธิเข้ าชี ้แจงข้ อเท็จจริ งหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนันแต่
้ ไม่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

La

วิธีการประชุม การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และส่วนได้ เสียซึง่ กรรมการมีหน้ าทีต่ ้ องแจ้ ง ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่

nd

คณะกรรมการกําหนด

ai

la

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้

Th

(๑) กําหนดมาตรฐานการให้ บริ การสาธารณสุขของหน่วยบริ การ และเครื อข่ายหน่วยบริ การ และกําหนดมาตรการในการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ มีประสิทธิภาพ
้ กงานเจ้ าหน้ าที่ ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตาม
(๒) ให้ คําแนะนําต่อรัฐมนตรี ในการแต่งตังพนั
พระราชบัญญัตินี ้
(๓) กําหนดประเภทและขอบเขตในการให้ บริ การสาธารณสุขที่จําเป็ นต่อสุขภาพและการดํารงชีวต
ิ และอัตราค่าบริ การ

สาธารณสุขตามมาตรา ๕
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริ หารจัดการกองทุน
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการถอดถอนเลขาธิการตามมาตรา ๓๑ และกําหนดคุณสมบัติหรื อลักษณะ

ต้ องห้ ามของเลขาธิการตามมาตรา ๓๒
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(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการรักษาเงินกองทุน รวมทังการจั
้
ดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๔๐
(๗) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื ้องต้ น ในกรณีที่ผ้ รู ับบริ การได้ รับความเสียหายที่

เกิดขึ ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระทําผิดมิได้ หรื อหาผู้กระทําผิดได้ แต่ผ้ รู ับบริ การไม่ได้ รับค่าเสียหายภายใน
ระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑
(๘) สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการดําเนินงานและบริ หารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ได้ ตามความพร้ อม ความเหมาะสมและความต้ องการ เพื่อสร้ างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ แก่
บุคคลในพื ้นที่ตามมาตรา ๔๗
(๙) สนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑ์ให้ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินการ

ru
m

แสวงหาผลกําไร ดําเนินงานและบริ หารจัดการเงินทุนในระดับท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ได้ ตามความพร้ อม ความเหมาะสม และ
ความต้ องการ โดยส่งเสริ มกระบวนการมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ แก่บคุ คลในพื ้นที่ตามมาตรา

Fo

๔๗

(๑๐) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ให้ บริ การและผู้รับบริ การเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ ง

La

w

คุณภาพและมาตรฐานบริ การสาธารณสุข

(๑๑) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิกถอนการขึ ้นทะเบียน

nd

้ ญชีและการเงินทุกประเภทของคณะกรรมการ
(๑๒) จัดทํารายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทังบั

la

แล้ วรายงานต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเป็ นประจําทุกปี ภายในหกเดือนนับแต่วนั สิ ้นปี งบประมาณ

Th

ai

(๑๓) จัดประชุมเพื่อให้ คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นโดยทัว่ ไปจากผู้ให้ บริ การและผู้รับบริ การเป็ นประจําทุกปี
(๑๔) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี ้หรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการหรื อตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๑๙ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้ าที่ควบคุมดูแลสํานักงานให้ ดําเนินกิจการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
อํานาจหน้ าที่เช่นว่านี ้ให้ รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริ หารงาน และให้ ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒) อนุมตั ิแผนการเงินของสํานักงาน
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(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริ หารงานทัว่ ไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อข้ อกําหนดเกี่ยวกับ

การบริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สนิ การติดตามประเมินผล และการ
ดําเนินการอื่นของสํานักงาน

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ หรื อตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
ให้ นํามาตรา ๑๗ มาใช้ บงั คับกับการประชุม วิธีการประชุม และการปฏิบตั ิงานของคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการโดย

ru
m

อนุโลม

มาตรา ๒๑ ให้ คณะกรรมการแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการตรวจสอบขึ ้นคณะหนึง่ มีอาํ นาจหน้ าทีต่ รวจสอบการบริ หารเงินและ

Fo

การดําเนินงานของสํานักงาน เพือ่ ให้ การดําเนินงานเป็ นไปโดยถูกต้ องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้ อง มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมีความโปร่งใส และมีผ้ รู ับผิดชอบ ทังนี
้ ้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

w

อนุกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้ ถือเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งซึง่ ต้ องห้ ามมิให้ ดําเนินกิจการทีเ่ ป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ น

nd

La

บุคคลและประโยชน์สว่ นรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตด้ วย

la

มาตรา ๒๒ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ คณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการ แล้ วแต่กรณี มีอาํ นาจ

Th

ประกอบการพิจารณาได้

ai

ขอให้ หน่วยงานของรัฐหรื อสัง่ ให้ บคุ คลใดทีเ่ กี่ยวข้ องมีหนังสือชี ้แจงข้ อเท็จจริง มาให้ ถ้อยคําหรื อส่งเอกสารหลักฐานเพื่อ

มาตรา ๒๓ ให้ กรรมการและอนุกรรมการได้ รับเบี ้ยประชุม ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางและค่าใช้ จา่ ยอืน่ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามที่รัฐมนตรี กําหนด

หมวด ๓
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
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มาตรา ๒๔ ให้ มีสาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็ นนิติบคุ คล อยูภ่ ายใต้ การกํากับ
ดูแลของรัฐมนตรี
กิจการของสํานักงานไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน ทังนี
้ ้ เจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสํานักงานต้ องได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าทีก่ ําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน

มาตรา ๒๕ ให้ สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตงอยู
ั ้ ท่ ี่กรุงเทพมหานคร หรื อในเขตจังหวัดใกล้ เคียง

ru
m

ให้ คณะกรรมการมีอํานาจจัดตัง้ รวม หรื อยุบเลิกสํานักงานสาขาในเขตพื ้นที่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การจัดตังสํ
้ านักงานสาขาให้ คํานึงถึงความจําเป็ นและความคุ้มค่าในการดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้ จ่าย และให้

La

w

ในการดําเนินการ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด

Fo

คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายให้ หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนทําหน้ าที่สาํ นักงานสาขาแทนก็ได้ โดยให้ ได้ รับค่าใช้ จา่ ย

มาตรา ๒๖ ให้ สาํ นักงานมีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้

nd

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน คณะอนุกรรมการของ

la

คณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวน

Th

ai

(๒) เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริ การสาธารณสุข
(๓) จัดให้ มีทะเบียนผู้รับบริ การ หน่วยบริ การ และเครื อข่ายหน่วยบริ การ
(๔) บริ หารกองทุนให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) จ่ายค่าใช้ จา่ ยเพื่อบริ การสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนดให้ แก่หน่วยบริ การและเครื อข่ายหน่วยบริ การตาม

มาตรา ๔๖
(๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรี ยกเก็บค่าใช้ จา่ ยเพื่อบริ การสาธารณสุขของหน่วยบริ การ

้
มพันธ์เพื่อให้
(๗) ดําเนินการเพื่อให้ ประชาชนมีหน่วยบริ การประจํา และการขอเปลีย่ นหน่วยบริ การประจํา รวมทังประชาสั
ประชาชนทราบข้ อมูลของหน่วยบริ การ
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(๘) กํากับดูแลหน่วยบริ การและเครื อข่ายหน่วยบริ การในการให้ บริ การสาธารณสุขให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่

คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่ องร้ องเรี ยน
ิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตา่ ง ๆ
(๙) ถือกรรมสิทธิ์ มีสท
้ ทธิและทํานิตกิ รรมสัญญาหรื อข้ อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ
(๑๐) ก่อตังสิ
(๑๑) เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การในการดําเนินกิจการของสํานักงาน

่ ายในอํานาจหน้ าที่ของสํานักงาน
(๑๒) มอบให้ องค์กรอื่นหรื อบุคคลอื่นทํากิจการที่อยูภ
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปี เกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุม

ru
m

คุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
(๑๔) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี ้หรื อกฎหมายอื่นบัญญัติให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของสํานักงานหรื อตามที่

w

Fo

คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมาย

La

มาตรา ๒๗ ทรัพย์สนิ ของสํานักงานไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดี

nd

มาตรา ๒๘ บรรดาอสังหาริ มทรัพย์ที่สาํ นักงานได้ มาโดยมีผ้ บู ริ จาคให้ หรื อได้ มาโดยการซื ้อหรื อแลกเปลีย่ นจากรายได้ ของ

la

สํานักงาน ให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน

Th

ai

ให้ สาํ นักงานมีอาํ นาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสํานักงาน

มาตรา ๒๙ ให้ คณะกรรมการเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารงานของสํานักงาน

มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใช้ จา่ ยเงินของสํานักงานให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การบัญชีของสํานักงาน ให้ จดั ทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกําหนด และต้ องจัดให้ มกี าร
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการทราบอย่างน้ อยปี ละครัง้
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มาตรา ๓๑ ให้ สาํ นักงานมีเลขาธิการเป็ นผู้รับผิดชอบการบริ หารกิจการของสํานักงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ ข้ อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเป็ นผู้บงั คับบัญชาเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของ
สํานักงานทุกตําแหน่ง
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้คดั เลือกเพื่อแต่งตังและถอดถอนเลขาธิ
้
การ
ในการจ้ างและแต่งตังเลขาธิ
้
การ ให้ คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาจํานวนห้ าคนซึง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒)
ให้ คณะกรรมการสรรหาทําหน้ าทีส่ รรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็ นเลขาธิการซึง่
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี ้

ru
m

จะต้ องไม่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการและมีอายุไม่เกินหกสิบปี บริ บรู ณ์ในวันยื่นใบสมัครเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการ

กรรมการสรรหาไม่มีสทิ ธิได้ รับการเสนอชื่อเป็ นเลขาธิการ

Fo

พิจารณาทําสัญญาจ้ างและแต่งตังเป็
้ นเลขาธิการ ทังนี
้ ้ โดยอาจเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมมากกว่าหนึง่ ชื่อก็ได้

ให้ กรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองให้ คนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการสรรหาและเลือกอีกคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ

La

w

คณะกรรมการสรรหา

nd

ให้ สาํ นักงานทําหน้ าที่เป็ นหน่วยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการ

Th

ั ชาติไทย
(๑) มีสญ

ai

la

มาตรา ๓๒ เลขาธิการต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี ้

(๒) สามารถทํางานให้ แก่สาํ นักงานได้ เต็มเวลา
(๓) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อน
(๔) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๕) ไม่เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อ

ความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยต้ องคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลให้ ทรัพย์สน
ิ ตกเป็ นของแผ่นดินเพราะรํ่ ารวยผิดปกติหรื อมีทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้น

ผิดปกติ
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(๗) ไม่เป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรื อกิจการอืน
่ ที่แสวงหากําไร
(๘) ไม่เป็ นข้ าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง ซึง่ มีตําแหน่งหรื อเงินเดือนประจําของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค

ราชการส่วนท้ องถิ่น หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็ นข้ าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้ องถิ่น หรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น
(๑๐) ไม่เป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าทีใ่ นพรรคการเมือง
(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด เพราะทุจริ ตต่อ

หน้ าที่

ru
m

(๑๒) ไม่เป็ นหรื อภายในระยะเวลาหนึง่ ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตัง้ ไม่เคยเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจในการ

จัดการหรื อมีสว่ นได้ เสียในนิติบคุ คลซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญา ผู้เข้ าร่วมงาน หรื อมีประโยชน์ได้ เสียเกี่ยวข้ องกับกิจการของสํานักงาน

w

Fo

(๑๓) คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

La

มาตรา ๓๓ เลขาธิการพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ

nd

(๑) ตาย

la

(๒) ลาออก

ai

(๓) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๓๒

Th

(๔) ต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่ในความผิดอันได้ กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ

ั สมควร
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอน
(๖) คณะกรรมการถอดถอนจากตําแหน่งเพราะบกพร่ องต่อหน้ าที่ มีความประพฤติเสือ่ มเสียหรื อหย่อนความสามารถ
(๗) ถูกเลิกสัญญาจ้ าง

มาตรา ๓๔ ให้ เลขาธิการมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสีป่ ี และอาจได้ รับแต่งตังอี
้ กได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันไม่ได้
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เมื่อตําแหน่งเลขาธิการว่างลงและยังไม่มกี ารแต่งตังเลขาธิ
้
การคนใหม่ หรื อในกรณีเลขาธิการไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ น
การชัว่ คราว ให้ คณะกรรมการแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ของสํานักงานคนหนึง่ เป็ นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ
ให้ ผ้ รู ักษาการแทนมีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ

มาตรา ๓๕ ให้ เลขาธิการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึง่ เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและให้ ถือเป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่งซึง่ ต้ องห้ ามมิให้
ดําเนินกิจการที่เป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตด้ วย

ru
m

มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอาํ นาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้

(๑) บรรจุ แต่งตัง้ เลือ่ น ลด ตัดเงินเดือน หรื อค่าจ้ าง ลงโทษทางวินยั เจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสํานักงาน ตลอดจนให้

Fo

เจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสํานักงานออกจากตําแหน่ง ทังนี
้ ้ ตามข้ อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด และในกรณีของ
เจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ างที่ปฏิบตั ิงานในสํานักตรวจสอบ ให้ ฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบประกอบการ

La

w

พิจารณาด้ วย

(๒) ออกระเบียบหรื อประกาศเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ

nd

ข้ อกําหนด นโยบาย หรื อมติของคณะกรรมการ

la

ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ เลขาธิการเป็ นผู้แทนของสํานักงาน เพื่อการนี ้เลขาธิการจะมอบอํานาจให้ เจ้ าหน้ าที่

Th

ai

ใดของสํานักงานปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทังนี
้ ้ ตามข้ อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๗ ให้ มีสาํ นักตรวจสอบขึ ้นในสํานักงานทําหน้ าที่เป็ นสํานักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ
ให้ รับผิดชอบขึ ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรายงานเลขาธิการตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด

หมวด ๔
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
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มาตรา ๓๘ ให้ จดั ตังกองทุ
้
นขึ ้นกองทุนหนึง่ ในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ย สนับสนุน และส่งเสริ มการจัดบริ การสาธารณสุขของหน่วยบริ การ
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ บคุ คลสามารถเข้ าถึงการบริ การสาธารณสุขได้ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ ให้ ใช้ จ่ายเงินกองทุน
โดยคํานึงถึงการพัฒนาการบริ การสาธารณสุขในเขตพื ้นที่ที่ไม่มีหน่วยบริ การเพียงพอหรื อมีการกระจายหน่วยบริ การอย่าง
ไม่เหมาะสมประกอบด้ วย

มาตรา ๓๙ กองทุนประกอบด้ วย

(๒) เงินที่ได้ รับจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ru
m

(๑) เงินที่ได้ รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี

Fo

(๓) เงินที่ได้ รับจากการดําเนินการให้ บริ การสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี ้

La

ิ ที่มีผ้ บู ริ จาคหรื อมอบให้ แก่กองทุน
(๕) เงินหรื อทรัพย์สน

w

(๔) เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี ้

nd

ิ ของกองทุน
(๖) ดอกผลหรื อผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรื อทรัพย์สน

la

ิ ใด ๆ ที่กองทุนได้ รับมาในกิจการของกองทุน
(๗) เงินหรื อทรัพย์สน

ai

(๘) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

Th

เงินและทรัพย์สนิ ที่เป็ นของกองทุนไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเป็ นรายได้ แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้ วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ

ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม (๑) ให้ คณะกรรมการจัดทําคําขอต่อคณะรัฐมนตรี โดยพิจารณาประกอบกับรายงาน
ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนบัญชีการเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนในขณะที่
จัดทําคําขอดังกล่าว

มาตรา ๔๐ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทังการนํ
้
าเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ ให้ เป็ นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๔๑ ให้ คณะกรรมการกันเงินจํานวนไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของเงินที่จะจ่ายให้ หน่วยบริการไว้ เป็ นเงินช่วยเหลือเบื ้องต้ น
ให้ แก่ผ้ รู ับบริ การ ในกรณีที่ผ้ รู ับบริ การได้ รับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริ การ โดยหา
ผู้กระทําผิดมิได้ หรื อหาผู้กระทําผิดได้ แต่ยงั ไม่ได้ รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผ้ รู ับบริ การได้ รับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริ การ โดยหาผู้กระทําผิด
ได้ แต่ยงั ไม่ได้ รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑ เมื่อสํานักงานได้ จ่ายเงินช่วยเหลือเบื ้องต้ นให้ แก่

ru
m

ผู้รับบริ การไปแล้ ว สํานักงานมีสทิ ธิไล่เบี ้ยเอาแก่ผ้ กู ระทําผิดได้

มาตรา ๔๓ ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิ ้นปี งบประมาณตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ ให้ คณะกรรมการเสนองบ
ดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี ที่ลว่ งมา ซึง่ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ วต่อ

Fo

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

w

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้ รัฐมนตรี เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและ

nd

La

วุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดให้ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

la

หมวด ๕

Th

ai

หน่ วยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

มาตรา ๔๔ ให้ สาํ นักงานจัดให้ มกี ารขึ ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครื อข่ายหน่วยบริการแล้ วประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน
ทราบ เพื่อดําเนินการลงทะเบียนเลือกเป็ นหน่วยบริ การประจําของตนตามมาตรา ๖
การขึ ้นทะเบียนเป็ นหน่วยบริ การและเครื อข่ายหน่วยบริการ รวมทังวิ
้ ธีการประชาสัมพันธ์ตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๔๕ ให้ หน่วยบริ การมีหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
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(๑) ให้ บริ การสาธารณสุข รวมทังการใช้
้
วคั ซีน ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการรักษาที่ได้ มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ โดยให้

ความเสมอภาคและอํานวยความสะดวกในการให้ บริ การสาธารณสุขที่จําเป็ น ตลอดจนเคารพในสิทธิสว่ นบุคคล ใน
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์และความเชื่อทางศาสนา
(๒) ให้ ข้อมูลการบริ การสาธารณสุขของผู้รับบริ การตามที่ผ้ รู ับบริ การร้ องขอและตามประกาศทีม
่ ีการกําหนดเกี่ยวกับสิทธิ

ของผู้ป่วยและผู้รับบริ การโดยไม่บิดเบือน ทังในเรื
้ ่ องผลการวินิจฉัย แนวทาง วิธีการ ทางเลือก และผลในการรักษา รวมทัง้
ผลข้ างเคียงที่อาจเกิดขึ ้น เพื่อให้ ผ้ รู ับบริ การตัดสินใจในการเลือกรับบริ การหรื อถูกส่งต่อ
(๓) ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อแพทย์ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข หรื อผู้รับผิดชอบในการดูแลอย่างต่อเนื่องทางด้ านสุขภาพกายและ

สังคม แก่ญาติหรื อผู้ที่ใกล้ ชิดกับผู้รับบริ การอย่างเพียงพอก่อนจําหน่ายผู้รับบริ การออกจากหน่วยบริ การหรื อเครื อข่าย

ru
m

หน่วยบริ การ
(๔) รักษาความลับของผู้รับบริ การจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม (๑) และ (๒) อย่างเคร่ งครัด เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยต่อ

Fo

เจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึง่ ปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ามกฎหมาย

(๕) จัดทําระบบข้ อมูลการให้ บริ การสาธารณสุข เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพและบริ การ รวมทังการขอรั
้
บ

La

w

ค่าใช้ จา่ ยเพื่อบริ การสาธารณสุข

ในการให้ บริ การสาธารณสุขแก่ผ้ รู ับบริ การและการจัดทําระบบข้ อมูลการให้ บริการสาธารณสุข ให้ หน่วยบริ การปฏิบตั ติ าม

la

nd

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด

ai

มาตรา ๔๖ หน่วยบริ การและเครือข่ายหน่วยบริ การตามมาตรา ๔๔ และหน่วยบริ การที่รับการส่งต่อผู้รับบริ การ มีสทิ ธิ

Th

ได้ รับค่าใช้ จา่ ยเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑ์การกําหนดค่าใช้ จา่ ยเพื่อบริ การสาธารณสุขตามวรรคหนึง่ ต้ องผ่านการรับฟั งความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘
(๑๓) ก่อน และอย่างน้ อยต้ องอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(๑) อาศัยราคากลางที่เป็ นจริ งของโรคทุกโรคมาเป็ นฐานตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานตามมาตรา ๕๐ (๔)
(๒) ครอบคลุมถึงค่าใช้ จา่ ยของหน่วยบริ การในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร
(๓) คํานึงถึงความแตกต่างในภารกิจของหน่วยบริ การ

่ ผู้รับบริ การและในขนาดของพื ้นที่บริ การที่หน่วยบริ การรับผิดชอบ
(๔) คํานึงถึงความแตกต่างในกลุม
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มาตรา ๔๗ เพื่อสร้ างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ กบั บุคคลในพื ้นที่ โดยส่งเสริ มกระบวนการมีสว่ นร่วมตามความพร้ อม
ความเหมาะสม และความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่น ให้ คณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ องค์กรดังกล่าวเป็ นผู้ดาํ เนินงานและบริ หารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ โดยให้ ได้ รับค่าใช้ จา่ ยจากกองทุน

หมวด ๖

ru
m

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

มาตรา ๔๘ ให้ มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรี ยกว่า “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริ การสาธารณสุข”

Fo

ประกอบด้ วย

(๑) อธิบดีกรมการแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

La

w

และผู้อํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ

(๒) ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทนทันตแพทยสภา ผู้แทนสภาเภสัชกรรม และผู้แทนสภาทนายความ

nd

(๓) ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่เป็ นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึง่ คน

la

(๔) ผู้แทนเทศบาลหนึง่ คน องค์การบริ การส่วนจังหวัดหนึง่ คน องค์การบริ หารส่วนตําบลหนึง่ คน และองค์กรปกครองส่วน

Th

ai

ท้ องถิ่นรูปแบบอื่นหนึง่ คน โดยให้ ผ้ บู ริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
(๕) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทันตกรรม และเภสัชกรรม วิชาชีพละหนึง่ คน
(๖) ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินรี เวช สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม และสาขากุมารเวชกรรม สาขา

ละหนึง่ คน
(๗) ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขากายภาพบําบัด สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสี

เทคนิค สาขากิจกรรมบําบัด สาขาเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก และสาขาการแก้ ไขความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
สาขาละหนึง่ คน และให้ ผ้ แู ทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้ เหลือจํานวนสามคน
(๘) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึง่ มีวตั ถุประสงค์ที่มิใช่เป็ นการแสวงหาผลกําไร และดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้ องค์กรละหนึง่ คน

โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุม่ ให้ เหลือกลุม่ ละหนึง่ คน และให้ ผ้ แู ทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้ เหลือจํานวนห้ าคน
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(ก) งานด้ านเด็กหรื อเยาวชน
(ข) งานด้ านสตรี
(ค) งานด้ านผู้สงู อายุ
(ง) งานด้ านคนพิการหรื อผู้ป่วยจิตเวช
(จ) งานด้ านผู้ติดเชื ้อเอชไอวีหรื อผู้ป่วยเรื อ้ รังอื่น
(ฉ) งานด้ านผู้ใช้ แรงงาน

ru
m

(ช) งานด้ านชุมชนแออัด
(ซ) งานด้ านเกษตรกร

Fo

่ น้ อย
(ฌ) งานด้ านชนกลุม

La

จิตเวช และสาขาการแพทย์แผนไทย สาขาละหนึง่ คน

w

(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังจํ
้ านวนหกคน โดยในจํานวนนี ้ให้ เป็ นผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว สาขา

องค์กรเอกชนตาม (๘) ต้ องเป็ นองค์กรที่ดาํ เนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี และได้ มาขึ ้นทะเบียนไว้ กบั สํานักงานก่อน

nd

ครบกําหนดสิบห้ าวันนับแต่วนั ทีม่ ีเหตุให้ มีการคัดเลือกกรรมการ ถ้ าองค์กรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุม่ ให้ ขึ ้นทะเบียนเพื่อ

la

ใช้ สทิ ธิคดั เลือกกรรมการในกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เท่านัน้

ai

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด

Th

ให้ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตังเป็
้ นกรรมการตาม (๙)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามวรรคสีใ่ ห้ เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศ
กําหนด
ให้ กรรมการตามวรรคหนึง่ ประชุม และเลือกกันเองให้ คนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ให้ เลขาธิการเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

มาตรา ๔๙ การดํารงตําแหน่ง วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้ นจากตําแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน ให้ นํามาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
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มาตรา ๕๐ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริ การและเครื อข่ายหน่วยบริ การตาม มาตรา ๔๕

ี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ในกรณีที่หน่วยบริ การนัน้ ๆ มีการ
(๒) กํากับดูแลการให้ บริ การสาธารณสุขของหน่วยบริ การให้ มค
ให้ บริ การในส่วนที่สงู กว่าบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕
(๓) กําหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริ มคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริ การและเครื อข่ายหน่วยบริ การ
(๔) เสนอแนะอัตราราคากลางของโรคทุกโรคต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์กําหนดค่าใช้ จา่ ยเพื่อ

บริ การสาธารณสุขให้ แก่หน่วยบริ การตามมาตรา ๔๖

ru
m

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้ องเรี ยนของผู้ซงึ่ ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้ บริ การ และวิธีพิจารณาเรื่ อง

ร้ องเรี ยนดังกล่าว รวมทังหลั
้ กเกณฑ์และวิธีการให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ซู งึ่ ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้ บริ การ และกําหนด

Fo

หน่วยรับเรื่ องร้ องเรี ยนเพื่อให้ ประชาชนสามารถเสนอเรื่ องร้ องเรี ยนได้ โดยสะดวกและเป็ นอิสระจากผู้ถกู ร้ องเรี ยน
(๖) รายงานผลการตรวจตราและการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริ การและเครื อข่ายหน่วยบริ การต่อ

w

คณะกรรมการ พร้ อมทังแจ้
้ งหน่วยบริ การและหน่วยงานต้ นสังกัดเพื่อปรับปรุงแก้ ไขและติดตามประเมินผลในเรื่ องการ

La

ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน

nd

(๗) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตรวจตราและการควบคุมกํากับหน่วยบริ การและเครื อข่ายหน่วยบริ การ

la

(๘) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื ้องต้ น ในกรณีที่ผ้ รู ับบริ การได้ รับความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระทําผิด

ai

มิได้ หรื อหาผู้กระทําผิดได้ แต่ผ้ รู ับบริ การไม่ได้ รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

Th

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

(๙) สนับสนุนให้ มีการพัฒนาระบบการเผยแพร่ ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการเข้ ารับบริ การ

สาธารณสุข
(๑๐) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี ้หรื อกฎหมายอื่นกําหนด ให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานหรื อตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๕๑ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอาํ นาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ติ ามที่
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมายได้
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ให้ นํามาตรา ๑๗ มาใช้ บงั คับกับการประชุม วิธีการประชุม และวิธีปฏิบตั ิงานของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานโดยอนุโลม

มาตรา ๕๒ ให้ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และคณะอนุกรรมการมีอาํ นาจขอให้ หน่วยงานของรัฐหรื อสัง่
ให้ บคุ คลใดที่เกี่ยวข้ องมีหนังสือชี ้แจงข้ อเท็จจริง มาให้ ถ้อยคําหรื อส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้

มาตรา ๕๓ ให้ กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและอนุกรรมการได้ รับค่าเบี ้ยประชุม ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและ

หมวด ๗

w

Fo

พนักงานเจ้ าหน้ าที่

ru
m

ค่าใช้ จา่ ยอื่น ในการปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ามที่รัฐมนตรี กําหนด

La

มาตรา ๕๔ ในการปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาํ นาจเข้ าไปในสถานที่ของหน่วยบริ การ
หรื อของเครื อข่ายหน่วยบริ การ ในระหว่างเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบ สอบถามข้ อเท็จจริ ง ตรวจสอบทรัพย์สนิ หรื อเอกสาร

nd

หลักฐาน ถ่ายภาพ ถ่ายสําเนา หรื อนําเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องไปตรวจสอบ หรื อกระทําการอย่างอื่นตามสมควรเพื่อให้ ได้

la

ข้ อเท็จจริงอันที่จะปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ้

ai

ในการดําเนินการตามวรรคหนึง่ ถ้ าพบการกระทําผิด ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาํ นาจยึดหรื ออายัดเอกสารหลักฐาน

Th

ทรัพย์สนิ หรื อสิง่ ของเพื่อใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิจารณาดําเนินการต่อไป
วิธีปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานกําหนด แล้ วแต่กรณี

มาตรา ๕๕ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่บคุ คลซึง่ เกี่ยวข้ อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ให้ บคุ คลซึง่ เกี่ยวข้ องอํานวยความสะดวกตามสมควร
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มาตรา ๕๖ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๘
การกํากับมาตรฐานหน่ วยบริการ

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่สาํ นักงานตรวจสอบพบว่าหน่วยบริ การใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการให้ บริการสาธารณสุขที่กําหนด
ให้ รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนพิ
้
จารณา
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึง่ ให้ มจี ํานวนตามความเหมาะสมประกอบด้ วยผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบตั งิ านใน

ru
m

ด้ านการแพทย์ การสาธารณสุข และกฎหมาย ผู้แทนองค์กรเอกชนหรื อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึง่ ไม่เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องทีจ่ ะ
พิจารณา มีหน้ าที่สอบสวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

Fo

ในการแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาจแต่งตังไว้
้ ลว่ งหน้ าเป็ นจํานวน

w

หลายคณะเพื่อให้ ดาํ เนินการสอบสวนโดยเร็ วได้

La

การสอบสวนต้ องกระทําให้ แล้ วเสร็ จภายในสามสิบวัน ถ้ ายังดําเนินการไม่แล้ วเสร็ จให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน
คําสัง่ ให้ ขยายเวลาได้ เท่าที่จําเป็ น

nd

สามสิบวัน และถ้ ายังดําเนินการไม่แล้ วเสร็ จอีก ให้ รายงานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณามี

la

ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ คณะกรรมการสอบสวนเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้

ai

มีอํานาจขอให้ หน่วยบริ การ เครื อข่ายหน่วยบริ การ ผู้ร้องเรี ยน หรื อบุคคลใดทีเ่ กี่ยวข้ องมีหนังสือชี ้แจงข้ อเท็จจริงมาให้

Th

ถ้ อยคํา หรื อส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนแล้ วเสร็จ ให้ เสนอเรื่ องพร้ อมความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อพิจารณาต่อไป
ให้ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานพิจารณาออกคําสัง่ ตามมาตรา ๕๘ หรื อมาตรา ๕๙ แล้ วแต่กรณี ภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับเรื่ องจากคณะกรรมการสอบสวน

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ปรากฏว่าหน่วยบริ การใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานที่กําหนด ให้
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
(๑) ในกรณีทเี่ ป็ นการกระทําโดยไม่เจตนาให้ มีคําสัง่ เตือนให้ ปฏิบตั ิโดยถูกต้ อง
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(๒) ในกรณีที่มีเจตนากระทําผิด ให้ มีคาํ สัง่ ให้ หน่วยบริ การนันชํ
้ าระค่าปรับทางปกครองเป็ นจํานวนไม่เกินหนึง่ แสนบาท

สําหรับการกระทําความผิดแต่ละครัง้ และให้ นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองมาใช้ บงั คับ และในกรณีที่ไม่มเี จ้ าหน้ าที่ดาํ เนินการบังคับตามคําสัง่ ให้ เลขาธิการมีอํานาจฟ้ องคดีตอ่
ศาลปกครองเพื่อบังคับชําระค่าปรับ ในการนี ้ถ้ าศาลปกครองเห็นว่าคําสัง่ ให้ ชําระค่าปรับนันชอบด้
้
วยกฎหมายก็ให้ ศาล
ปกครองมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีให้ มกี ารยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ ขายทอดตลาดเพือ่ ชําระค่าปรับได้
(๓) แจ้ งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี ้ขาดข้ อกล่าวหาหรื อข้ อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางด้ านสาธารณสุขซึง่ อาจมีสว่ นรับผิดชอบในการกระทําผิดของหน่วยบริ การ และให้ มีการดําเนินการทางวินยั ในกรณีที่
ผู้กระทําผิดเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

ru
m

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผ้ รู ับบริ การผู้ใดไม่ได้ รับความสะดวกตามสมควรหรื อตามสิทธิที่จะได้ รับบริ การสาธารณสุขที่กําหนด
ตามพระราชบัญญัตินี ้จากหน่วยบริ การหรื อหน่วยบริ การเรี ยกเก็บค่าบริ การจากตนโดยไม่มีสทิ ธิที่จะเก็บหรื อเรี ยกเก็บเกิน

Fo

กว่าอัตราที่คณะกรรมการกําหนด หรื อไม่ได้ รับค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริ การภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ให้ ผ้ นู นมี
ั ้ สทิ ธิร้องเรี ยนต่อสํานักงานเพื่อให้ มีการสอบสวน และให้ นาํ ความในมาตรา ๕๗ มาใช้ บงั คับ

La

w

โดยอนุโลม

ถ้ าผลการสอบสวนปรากฏว่า หน่วยบริ การไม่ได้ กระทําตามที่ถกู ร้ องเรี ยนให้ เลขาธิการแจ้ งให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบภายในสิบห้ า

nd

วันนับแต่วนั ทีม่ ีผลการสอบสวนดังกล่าว

la

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า หน่วยบริ การมีการกระทําตามที่ถกู ร้ องเรี ยนให้ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

ai

มาตรฐานมีอาํ นาจดําเนินการ ดังต่อไปนี ้

Th

(๑) ตักเตือนเป็ นหนังสือให้ หน่วยบริ การนันปฏิ
้ บตั ิตอ่ ผู้ร้องเรียนให้ เหมาะสมหรื อถูกต้ องตามสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรี ยน

นัน้ สําหรับกรณีร้องเรี ยนว่าหน่วยบริ การไม่อํานวยความสะดวกหรื อไม่ปฏิบตั ิตามสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรี ยน
้ นเงินค่าบริ การส่วนเกินหรื อที่ไม่มีสทิ ธิเรี ยกเก็บให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนพร้ อม
(๒) ออกคําสัง่ เป็ นหนังสือให้ หน่วยบริ การนันคื
ดอกเบี ้ยร้ อยละสิบห้ าต่อปี นับแต่วนั ที่เก็บค่าบริ การนันจนถึ
้
งวันทีจ่ ่ายเงินคืน และในกรณีที่ไม่มกี ารปฏิบตั ิตามคําสัง่ ให้ นํา
ความในมาตรา ๕๘ (๒) มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่การกระทําผิดของหน่วยบริการตามมาตรา ๕๘ หรื อมาตรา ๕๙ เป็ นการกระทําผิดร้ ายแรงหรื อเกิดซํ ้า
หลายครัง้ ให้ เลขาธิการรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณาดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
(๑) สัง่ เพิกถอนการขึ ้นทะเบียนของหน่วยบริ การนัน้
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(๒) แจ้ งต่อรัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
(๓) แจ้ งต่อรัฐมนตรี ผ้ กู ํากับดูแลเพื่อให้ มีการดําเนินการทางวินยั แก่ผ้ บ
ู ริ หารของหน่วยบริ การในกรณีที่เป็ นสถานบริ การ

สาธารณสุขของรัฐ
(๔) แจ้ งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี ้ขาดข้ อกล่าวหาหรื อข้ อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางด้ านสาธารณสุขซึง่ มีสว่ นรับผิดชอบในการกระทําผิดของหน่วยบริ การ และให้ มีการดําเนินการทางวินยั ในกรณีที่
ผู้กระทําผิดเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

มาตรา ๖๑ ผู้ร้องเรี ยนหรื อหน่วยบริ การที่ได้ รับคําสัง่ จากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามหมวดนี ้ ให้ มี

ru
m

สิทธิอทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งหรื อวันที่ได้ รับทราบคําสัง่ แล้ วแต่กรณี

Fo

คําวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้ เป็ นที่สดุ

w

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด

La

มาตรา ๖๒ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คําสัง่ ตามมาตรา ๖๑ ผลเป็ นประการใดแล้ ว ให้ เลขาธิการรายงานผลการ

Th

ai

la

nd

ดําเนินการหรื อคําวินจิ ฉัยต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อทราบ

หมวด ๙
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๖๓ ผู้ใดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวน หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๕๒
มาตรา ๕๔ หรื อมาตรา ๕๗ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

มาตรา ๖๔ ผู้ใดขัดขวางหรื อไม่อาํ นวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้ าหน้ าทีใ่ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา ๕๕
วรรคสาม ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๕ ในวาระเริ่มแรก มิให้ นําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้ บงั คับ
จนกว่าจะได้ มีการจัดเตรี ยมความพร้ อมเพื่อให้ บริ การสาธารณสุขตามบทบัญญัติดงั กล่าว
เมื่อได้ มกี ารจัดเตรียมความพร้ อมเพื่อให้ บริ การสาธารณสุขตามวรรคหนึง่ แล้ ว ให้ รัฐมนตรี ประกาศกําหนดระยะเวลาการ
เริ่ มให้ บริ การสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ ต้ องไม่เกินหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
การจ่ายค่าใช้ จา่ ยเพื่อบริ การสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ สําหรับหน่วยบริ การที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวง
สาธารณสุข ให้ สาํ นักงานจ่ายให้ กระทรวงสาธารณสุขก่อนเป็ นระยะเวลาสามปี นับแต่วนั เริ่ มให้ บริการสาธารณสุขตาม

ru
m

วรรคสอง

มาตรา ๖๖ ให้ ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายในหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ

Fo

และหากไม่แล้ วเสร็ จให้ ขยายระยะเวลาได้ ครัง้ ละหนึง่ ปี โดยให้ สาํ นักงานหรื อสํานักงานและสํานักงานประกันสังคม
แล้ วแต่กรณี รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ ตอ่ คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ และจัดให้ มกี ารเผยแพร่รายงานนันต่
้ อ

La

w

สาธารณชน

nd

มาตรา ๖๗ ให้ กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการให้ มีการคัดเลือกและแต่งตังกรรมการตามมาตรา
้
๑๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖)
รวมทังสรรหาและคั
้
ดเลือกเลขาธิการเพื่อให้ ได้ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี ้ภายใน

ai

la

หนึง่ ร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติฉบับนี ้ใช้ บงั คับ

Th

ในระหว่างที่ยงั ไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้ วยรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒซิ งึ่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังจํ
้ านวน
ห้ าคนโดยในจํานวนนี ้ให้ เป็ นผู้แทนผู้บริ โภคจํานวนสีค่ นเป็ นกรรมการ
ให้ รัฐมนตรี แต่งตังรองปลั
้
ดกระทรวงคนหนึง่ ในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทําหน้ าที่เลขาธิการเป็ นการชัว่ คราวจนกว่า
เลขาธิการซึง่ ได้ รับการแต่งตังตามพระราชบั
้
ญญัตินี ้เข้ ารับหน้ าที่
ให้ ผ้ ซู งึ่ ได้ รับแต่งตังให้
้ ทาํ หน้ าทีเ่ ลขาธิการตามวรรคสามเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตามวรรคสอง และให้ รัฐมนตรี
แต่งตังข้
้ าราชการในกระทรวงสาธารณสุข จํานวนสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
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มาตรา ๖๘ ให้ กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการให้ มีการคัดเลือกและแต่งตังกรรมการตามมาตรา
้
๔๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) (๘) และ (๙) เพื่อให้ ได้ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี ้ภายในหนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
ในระหว่างที่ยงั ไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้ วยอธิบดีกรมการแพทย์
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผู้อํานวยการกองการ
ประกอบโรคศิลปะ เลขาธิการทันตแพทยสภา เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการสภาการพยาบาล เลขาธิการสภาเภสัช
กรรม นายกสภาทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒซิ งึ่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังจํ
้ านวนเจ็ดคน โดยให้ เป็ นผู้แทนองค์กรเอกชนที่
ดําเนินกิจกรรมทางด้ านคุ้มครองผู้บริ โภคจํานวนสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุขจํานวนสี่
คนเป็ นกรรมการ

ru
m

ให้ กรรมการตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้ คนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการและให้ ประธานกรรมการแต่งตัง้
ผู้ช่วยเลขานุการคนใดคนหนึง่ ตามมาตรา ๖๗ เป็ นเลขานุการคนหนึง่ และแต่งตังข้
้ าราชการในกระทรวงสาธารณสุข

w

Fo

จํานวนสองคนเป็ นผู้ชว่ ยเลขานุการ

La

มาตรา ๖๙ ให้ โอนกิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี ้ และความรับผิด รวมทังเงิ
้ นงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่
เกี่ยวกับงานประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี ้ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ ไปเป็ นของสํานักงานใน

la

nd

วันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ

ai

มาตรา ๗๐ ข้ าราชการหรื อลูกจ้ างของส่วนราชการใดสมัครใจจะเปลีย่ นไปเป็ นเจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ างของสํานักงาน ให้ แจ้ ง
กําหนด

Th

ความจํานงเป็ นหนังสือต่อผู้บงั คับบัญชา และจะต้ องผ่านการคัดเลือกหรื อการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ข้ าราชการซึง่ เปลีย่ นไปเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของสํานักงานตามวรรคหนึง่ ให้ ถือว่าออกจากราชการเพราะเลิกหรื อยุบตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการหรื อกฎหมายว่าด้ วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ แล้ วแต่กรณี
ลูกจ้ างซึง่ เปลีย่ นไปเป็ นลูกจ้ างของสํานักงานตามวรรคหนึง่ ให้ ถือว่าออกจากราชการเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหน่ง
หรื อเลิกจ้ างโดยไม่มีความผิด และให้ ได้ รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยบําเหน็จลูกจ้ าง
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตามข้ อบังคับของสํานักงาน ข้ าราชการหรื อลูกจ้ างส่วน
ราชการผู้ใดเปลีย่ นไปเป็ นเจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ างของสํานักงานตามมาตรานี ้ประสงค์จะให้ นบั เวลาราชการหรื อเวลาทํางาน

www.thailawforum.com

28

ในขณะที่เป็ นข้ าราชการหรื อลูกจ้ างต่อเนื่องกับเวลาทํางานของเจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ างของสํานักงาน แล้ วแต่กรณี ก็ให้ มีสทิ ธิ
กระทําได้ โดยแสดงความจํานงว่าไม่ขอรับบําเหน็จหรื อบํานาญ
การไม่ขอรับบําเหน็จหรื อบํานาญตามวรรคสี่ จะต้ องกระทําภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่โอน สําหรับกรณีของข้ าราชการ
ให้ ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการหรื อกฎหมายว่าด้ วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
แล้ วแต่กรณี สําหรับกรณีของลูกจ้ างให้ กระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อเป็ นหลักฐานยื่นต่อผู้วา่ จ้ างเพื่อส่งต่อไปให้
กระทรวงการคลังทราบ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ru
m

พันตํารวจโท ทักษิ ณ ชินวัตร

Fo

นายกรัฐมนตรี

w

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่มาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

La

ได้ บญ
ั ญัติให้ ชนชาวไทยย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับบริ การสาธารณสุขที่ได้ มาตรฐาน และผู้ยากไร้ มีสทิ ธิได้ รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริ การสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และการให้ บริการ

nd

สาธารณสุขของรัฐต้ องเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้ องส่งเสริ มให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและเอกชน

la

มีสว่ นร่วมเท่าทีจ่ ะกระทําได้ และมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ บญ
ั ญัติให้ รัฐต้ องจัดและส่งเสริ ม

ai

การสาธารณสุขให้ ประชาชนได้ รับบริ การที่ได้ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึง ด้ วยเหตุนี ้ จึงต้ องจัดระบบการ

Th

ให้ บริ การสาธารณสุขที่จําเป็ นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตให้ มกี ารรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์กรกํากับดูแลซึง่
จะดําเนินการโดยการมีสว่ นร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อจัดการให้ มีระบบการรักษาพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพทังประเทศ
้
และให้ ประชาชนชาวไทยมีสทิ ธิได้ รับการบริ การสาธารณสุขที่มมี าตรฐานด้ วยกันทุกคน
นอกจากนี ้เนื่องจากในปั จจุบนั ระบบการให้ ความช่วยเหลือในด้ านการรักษาพยาบาลได้ มอี ยูห่ ลายระบบ ทําให้ มีการเบิก
จ่ายเงินซํ ้าซ้ อนกัน จึงสมควรนําระบบการช่วยเหลือดังกล่าวมาจัดการรวมกันเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในภาพรวมในด้ าน
สาธารณสุขมิให้ เกิดการซํ ้าซ้ อนกันดังกล่าว และจัดระบบใหม่ให้ มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้
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