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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ [๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สุขภาพ” หมายความวา ภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย 

ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล 
“ปญญา” หมายความวา ความรูท่ัว รูเทาทันและความเขาใจอยาง

แยกไดในเหตุผลแหงความดี ความช่ัว ความมีประโยชนและความมีโทษ 
ซ่ึงนําไปสูความมีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

“ระบบสุขภาพ” หมายความวา ระบบความสัมพันธท้ังมวลท่ี
เก่ียวของกับสุขภาพ 

“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริการตาง ๆ อันเก่ียวกับ
การสรางเสริมสุขภาพการปองกันและควบคุมโรคและปจจัยท่ีคุกคาม
สุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความเจ็บปวย และการฟนฟู
สมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

“บุคลากรด านสาธารณสุข” หมายความว า  ผู ใหบ ริการ
สาธารณสุขท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอกําหนดรองรับ 

“ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข” หมายความวา ผูประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมายวาดวย สถานพยาบาล 

                                                             
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๖ ก/หนา ๑/๑๙ มีนาคม 

๒๕๕๐ 

๑

๑



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓ 

“สมัชชาสุขภาพ” หมายความวา กระบวนการท่ีใหประชาชนและ
หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของไดรวมแลกเปล่ียนองคความรูและเรียนรู
อยางสมานฉันท เพ่ือนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพ่ือ
สุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยาง
เปนระบบและอยางมีสวนรวม 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหา

กรรมการสุขภาพแหงชาต ิ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหาร

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ
“กรรมการบริหาร” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการ

บริหาร 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการ

สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ องคกรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ องคการมหาชนและหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

“รั ฐมน ต รี” หมายคว ามว า  รั ฐมน ต รีผู รั กษ าก า รต า ม
พระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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กฎกระทรวงนั้นเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

สิทธิและหนาท่ีดานสุขภาพ 
   

 

มาตรา ๕  บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในส่ิงแวดลอมและ
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 

บุคคลมีหนาท่ีรวมกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการใหเกิด
ส่ิงแวดลอมและสภาพแวดลอมตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖  สุขภาพของหญิงในดานสุขภาพทางเพศและสุขภาพ
ของระบบเจริญพันธุซ่ึงมีความจําเพาะ ซับซอนและมีอิทธิพลตอสุขภาพ
หญิงตลอดชวงชีวิต ตองไดรับการสรางเสริม และคุมครองอยาง
สอดคลองและเหมาะสม 

สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอยโอกาสในสังคมและ
กลุมคนตาง ๆ ท่ีมีความจําเพาะในเร่ืองสุขภาพตองไดรับการสรางเสริม
และคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสมดวย 

มาตรา ๗  ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล 
ผูใดจะนําไปเปดเผยในประการท่ีนาจะทําใหบุคคลนั้นเสียหายไมได เวน
แตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของบุคคล นั้นโดยตรง หรือ
มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย แตไมวาในกรณีใด ๆ ผูใดจะ
อาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือ
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กฎหมายอ่ืนเพ่ือขอเอกสารเก่ียวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลท่ีไมใช
ของตนไมได 

มาตรา ๘  ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุข
ตองแจงขอมูลดานสุขภาพท่ีเก่ียวของกับการใหบริการใหผูรับบริการ
ทราบอยางเพียงพอท่ีผูรับบริการจะใชประกอบการตัดสินใจในการรับ
หรือไมรับบริการใด และในกรณีท่ีผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใด จะ
ใหบริการนั้นมิได 

ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุ
ท่ีผูรับบริการปกปด ขอเท็จจริงท่ีตนรูและควรบอกใหแจง หรือแจง
ขอความอันเปนเท็จ ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความเสียหายหรือ
อันตรายนั้น เวนแตเปนกรณีท่ีผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูรับบริการอยูในภาวะท่ีเส่ียงอันตรายถึงชีวิตและมีความ

จําเปนตองใหความชวยเหลือเปนการรีบดวน 
(๒) ผูรับบริการไมอยูในฐานะท่ีจะรับทราบขอมูลได และไมอาจ

แจงใหบุคคลซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  ผูปกครอง ผูปกครองดูแล ผู พิทักษ หรือผูอนุบาลของ
ผูรับบริการ แลวแตกรณี รับทราบขอมูลแทนในขณะนั้นได 

มาตรา ๙  ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขประสงค
จะใชผูรับบริการเปนสวนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย ผูประกอบ
วิชาชีพดานสาธารณสุขตองแจงใหผูรับบริการทราบลวงหนา และตอง
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับบริการกอนจึงจะดําเนินการได 
ความยินยอมดังกลาว ผูรับบริการจะเพิกถอนเสียเม่ือใดก็ได 
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มาตรา ๑๐  เม่ือมีกรณีท่ีจะมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
เกิดขึ้น หนวยงานของรัฐท่ีมีขอมูลเก่ียวกับกรณีดังกลาว ตองเปดเผย
ขอมูลนั้นและวิธีปองกันผลกระทบตอสุขภาพใหประชาชนทราบและ
จัดหาขอมูลใหโดยเร็ว 

การเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งตองไมมีลักษณะเปนการละเมิด
สิทธิสวนบุคคลของบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

มาตรา ๑๑  บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอใหมีการ
ประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
จากนโยบายสาธารณะ 

บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผล
จากหนวยงานของรัฐกอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดง
ความเห็นของตนในเร่ืองดังกลาว 

มาตรา ๑๒  บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะ
รับบริการสาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของ
ชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได 

การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของ
บุคคลตามวรรคหนึ่งแลวมิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดและให
พนจากความรับผิดท้ังปวง 
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หมวด ๒ 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

   
 

มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรียกโดยยอวา 
“คสช.” ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธาน
กรรมการ 

(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดจํานวนไม
เกินหาคน เปนกรรมการ 

(๔) ประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปน
กรรมการ 

(๕) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนกรรมการ 
(๖) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเลือกกันเองจํานวนส่ี

คน เปนกรรมการ 
(๗) ผูแทนองคกรวิชาชีพดานสาธารณสุขท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง

องคกรละหนึ่งคน เปนกรรมการ 
(๘) ผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย

การประกอบโรคศิลปะ ซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 
(๙) ผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ซ่ึงตองไมเปนผูประกอบวิชาชีพ

ดานสาธารณสุขโดยเลือกกันเองจํานวนหกคน เปนกรรมการ 
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(๑๐) ผูแทนองคกรภาคเอกชนท่ีไมแสวงหากําไร ไมวาจะจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไม ซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสิบสามคน เปน
กรรมการ 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการ
แตงตั้งพนักงานของสํานักงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๑๔  กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ 
(๑๐) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนผูมีความผิดปกติทางจิตอันเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติหนาท่ี 
(๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
(๕) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยถึงไลออก ปลดออกหรือใหออก

จากหนวยงานของรัฐ 
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวน

แตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ 

มาตรา ๑๕  การเ ลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓(๖) ให
ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและ
หัวหนาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเปน
การเฉพาะทํานองเดียวกัน ดําเนินการเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่ง
คน 
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(๒) ใหนายกเทศมนตรีทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่ง
คน 

(๓) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกแหงเลือกกันเองให
ไดกรรมการหนึ่งคน 

(๔) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงเลือกกันเองใหได
กรรมการหนึ่งคน 

การเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) คณะกรรมการสรร
หาจะจัดใหมีการประชุมเพ่ือเลือกกันเอง หรือจะจัดใหมีการสมัครและ
ใหลงคะแนนเลือกกันเองทางไปรษณียหรือวิธีอ่ืนใดก็ได  ท้ังนี้ ตาม
วิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ใหเปนไป
ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวย
การประกอบโรคศิลปะกําหนด 

มาตรา ๑๗  การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

ในการกําหนดหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหา
แยกกลุมของผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ เปนหกกลุม และใหผูทรงคุณวุฒิ
ของแตละกลุมเลือกกันเองใหไดกรรมการกลุมละหนึ่งคน 

การจัดใหผูทรงคุณวุฒิผูใดอยูในกลุมผูทรงคุณวุฒิกลุมใด ให
เปนไปตามท่ีผูทรงคุณวุฒิแสดงความจํานงตอคณะกรรมการสรรหา 
และคณะกรรมการสรรหาจะเสนอช่ือบุคคลเขาอยูในบัญชีรายช่ือของ
กลุมผูทรงคุณวุฒิแตละกลุมตามท่ีเห็นสมควรดวยก็ได แตตองไมเกิน
หนึ่งในสามของจํานวน ผูทรงคุณวุฒิท่ีแสดงความจํานงในแตละกลุม 
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เวนแตมีผูแสดงความจํานงนอยกวาหาคน ใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอไดไมเกินหาคน 

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแสดงความจํานงเพ่ือเขาอยูในกลุมใดตามวรรค
สามตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนดสําหรับ
กลุมนั้น และจะแสดงความจํานงเขาอยูในกลุมใดเกินหนึ่งกลุมมิได 

การแยกกลุมผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสองใหประกาศใหประชาชน
ทราบเปนการท่ัวไปลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนมีการเลือก และให
ประกาศแยกกลุมใหมทุกคร้ังท่ีจะมีการเลือก 

มาตรา ๑๘  การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑๐) ให
คณะกรรมการสรรหาดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดกลุมขององคกรภาคเอกชนตามลักษณะของกิจกรรมท่ี
ดําเนินงานเก่ียวกับสุขภาพ 

(๒) จัดใหองคกรภาคเอกชนในแตละจังหวัดท่ีประสงคจะมีสวน
รวมมาขึ้นทะเบียนในกลุมตาง ๆ ตาม (๑) 

(๓) จัดใหผูซ่ึงมีหนังสือมอบหมายใหเปนผูแทนขององคกร
ภาคเอกชนท่ีขึ้นทะเบียนตาม (๒) ของแตละจังหวัดมาเลือกกันเองใน
แตละกลุมใหเหลือกลุมละหนึ่งคน 

(๔) จัดใหผูไดรับการเลือกเปนผูแทนของแตละกลุมในแตละ
จังหวัดตาม (๓) มาประชุมรวมกันและเลือกกันเองใหเหลือผูแทน
จังหวัดละหนึ่งคน 

(๕) ประกาศกําหนดพ้ืนท่ีของประเทศออกเปนสิบสามเขต โดย
ใหกรุงเทพมหานครเปนหนึ่งเขต และใหผูแทนตาม (๔) ของแตละ
จังหวัดในแตละเขต ยกเวนกรุงเทพมหานครมาประชุมรวมกันและเลือก
กันเองใหเหลือเขตละหนึ่งคน 
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การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙  ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซ่ึง คสช. 
แตงตั้ง ประกอบดวย 

(๑) กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) หนึ่ง
คน เปนประธานคณะกรรมการสรรหา 

(๒) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่ง
คน ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหนึ่งคน ศาสตราจารยของ
มหาวิทยาลัยของรัฐซ่ึงมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหนึ่งคน 
ผูประกอบอาชีพส่ือมวลชนหนึ่งคน ผู ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูแทนตาม
กฎหมายขององคกรภาคเอกชนท่ีเปนนิติบุคคลและดําเนินงานเก่ียวกับ
สุขภาพโดยไมแสวงหากําไรหนึ่งคน เปนกรรมการ 

(๓) เลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการสรรหามีหนา ท่ีและอํานาจ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดวิ ธีการ หลักเกณฑและระยะเวลา ตลอดจน
ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไวใน มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา 
๑๘ 

(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือใหปฏิบั ติหนา ท่ีตามท่ี
คณะกรรมการสรรหามอบหมาย 

มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ 
(๑๐) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป โดยกรรมการตามมาตรา 
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๑๓ (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) จะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน
มิได 

ใหกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปจนกวากรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งแทนตนจะเขารับหนาท่ี 

เม่ือกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือก
เพ่ือแตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนกอนวันครบวาระไมนอยกวา
เกาสิบวัน 

ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
ใหดําเนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในหนึ่งรอยยี่สิบ
วันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง และใหผูไดรับแตงตั้งอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
เหลืออยูไมถึงหนึ่งป และยังมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู หรือ
แมไมมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู แตมีวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกเพ่ือแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวางนั้น
ก็ได และในกรณีนี้ให คสช. ประกอบดวยกรรมการท่ีเหลืออยู 

มาตรา ๒๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ (๖) พนจากตําแหนงเม่ือพนจากตําแหนงตามท่ีระบุไว
ในมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณ ี

มาตรา ๒๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) พนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) ถูกจําคุก 
(๔) คสช. มีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติ
เส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๒๔  หลักเกณฑและวิธีการการประชุม คสช. และการ
ปฏิบัติงานของ คสช. ใหเปนไปตามระเบียบท่ี คสช. กําหนด 

มาตรา ๒๕  ให คสช. มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพ่ือเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
(๒) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเ ก่ียวกับ

นโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ และติดตามผลการดําเนินงาน
ตามท่ีไดเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาดังกลาวพรอมท้ังเปดเผยให
สาธารณชนทราบดวย 

(๓) จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนในการจัดใหมี
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

(๔) จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการในการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพเพ่ือใหเกิดการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง และมีสวนรวมจากทุกฝาย 

(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
เก่ียวกับระบบสุขภาพแหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจาก
นโยบายสาธารณะท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
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(๖)  เสนอแนะหรือใหคํ าป รึกษาในการแก ไ ข เ พ่ิม เติม
พระราชบัญญัตินี้ หรือการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี ้

(๗) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดํา เนินการของ
คณะกรรมการบริหารและสํานักงาน 

(๘) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 
เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตาม ท่ี คสช. มอบหมาย 

(๙) วางระเบียบวาดวยเบี้ยประชุมท่ีมิใชเบี้ยประชุมของ คสช. 
และระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง และคาใชจายอ่ืนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอเสนอแนะหรือคํา ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรดาน
สุขภาพตาม (๒) ตองสอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ และคํานึงถึงขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพดวย 

 
หมวด ๓ 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
   

 
มาตรา ๒๖ [๒]  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ขึ้นเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย

                                                             
[๒] มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒

๒
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ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน 

ให สํ านักง านมีฐานะ เปนนิติบุ คคลและอยู ใน กํ า กับของ
นายกรัฐมนตรี 

กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจาง
ของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายดังกลาว 

มาตรา ๒๗  ใหสํานักงานมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 
(๒) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของ

รัฐบาลและหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ
เร่ืองสุขภาพ และดําเนินการเพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับ
นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ 

(๓) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ รวมท้ังสถานการณ
ของระบบสุขภาพเพ่ือจัดทําเปนรายงานหรือเพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ดําเนินการเพ่ือใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และการ
สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีและสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช. 

(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ คสช. มอบหมาย 
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มาตรา ๒๘  รายไดของสํานักงาน ประกอบดวย 
(๑) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปน

รายป 
(๒) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให 
(๓) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีตกเปนของสํานักงาน 
(๔) รายไดจากการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

มาตรา ๒๙  บรรดารายไดของสํานักงานตามมาตรา ๒๘ ไมเปน
รายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูสํานักงานในเร่ืองทรัพยสิน
ของสํานักงานมิได 

บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสํานักงานไดมาโดยมีผูบริจาคใหหรือ
ไดมาโดยการซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายไดตามมาตรา ๒๘ (๒) (๓) 
(๔) หรือ (๕) ของสํานักงาน ใหเปนกรรมสิทธ์ิของสํานักงาน 

ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และ
จัดหาประโยชนจากทรัพยสินของสํานักงาน 

บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสํานักงานไดมาโดยใชเงินรายไดตาม
มาตรา ๒๘ (๑) ใหตกเปนท่ีราชพัสดุ แตสํานักงานมีอํานาจในการ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนได 

มาตรา ๓๐  การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสํานักงานให
เปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด 
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การบัญชีของสํานักงาน ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและ
หลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด และตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน 
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารทราบอยาง
นอยปละคร้ัง 

ใหสํานักงานจัดทํางบการเงินซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยงบดุล
และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่ สิบวันนับแตวันส้ินป
บัญชีของทุกป 

ใน ทุ ก ร อ บ ป ใ ห สํ า นั ก ง าน ก า ร ต ร ว จ เ งิ น แ ผ น ดิ น ห รื อ
บุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการบริหารแตงตั้งดวยความเห็นชอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการ
ใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอ
วิเคราะหวาการใชจายดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และ
ไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํารายงานผลการสอบบัญชี เสนอตอ 
คสช. 

ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีของทุกป ให
สํานักงานทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือเสนอตอ 
คสช. และรัฐมนตรีเพ่ือทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการท่ี
ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชี 
รวมท้ังแสดงผลงานของสํานักงานในปท่ีลวงมาดวย 

มาตรา ๓๑  ใหมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผู รับผิดชอบการ
บริหารงานของสํานักงานขึ้นตรงตอ คสช. มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไป
ซ่ึงงานของสํานักงาน และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางใน
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สํานักงาน โดยอาจมีรองเลขาธิการตามจํานวนท่ีคณะกรรมการบริหาร
กําหนดเปนผูชวย ส่ังและปฏิบัติงานตามท่ีเลขาธิการมอบหมายก็ได 

คุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ ใหเปนไปตามท่ี 
คณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช. 

ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้ ง เลขาธิการจากบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริหารคัดเลือก และ คสช. ใหความเห็นชอบแลว 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการตามวรรคสามใหเปนไป
ตามระเบียบท่ี คสช. กําหนด 

เลขาธิการมีอํานาจแตงตั้งรองเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหาร 

มาตรา ๓๒  ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป 
และอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน
มิได 

เม่ือเลขาธิการพนจากตําแหนง ใหรองเลขาธิการพนจากตําแหนง
ดวย 

เม่ือตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งเลขาธิการคน
ใหม ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผู
รักษาการแทน 

ในกรณีท่ีเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองเลขาธิการท่ี
คณะกรรมการบริหารกําหนดเปนผู รักษาการแทน แตถาไมมีรอง
เลขาธิการหรือรองเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหคณะกรรมการ
บริหารแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 
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มาตรา ๓๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว 
เลขาธิการพนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุก 
(๔) ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมผาน

การประเมิน  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดโดย
ความเห็นชอบของ คสช. 

มาตรา ๓๔  เลขาธิการมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 

มติ ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการ
บริหาร 

(๒) จัดทําแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและ
งบประมาณประจําปของสํานักงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ืออนุมัต ิ

(๓) ดํ า เนินการเ ก่ียว กับการบริหารงานบุคคล การเงิ น 
การงบประมาณและการบริหารดานอ่ืนของสํานักงาน ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการบริหารกําหนด 

(๔) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานเทาท่ีไมขัด
หรือแยงกับกฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ 
คสช. และคณะกรรมการบริหาร 

(๕)  ปฏิ บั ติหน า ท่ี อ่ื น ตาม ท่ีคณะ รัฐมนต รี  คสช .  และ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๐ 

มาตรา ๓๕  เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ
ใหคณะกรรมการบริหารกําหนดตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๓๖  ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการของ
สํานักงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก แตเลขาธิการจะมอบหมายให
บุคคลใดปฏิบัติงานในเร่ืองใดแทนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหาร
กําหนดก็ได 

มาตรา  ๓๗   ให  คสช .  แต งตั้ งคณะกรรมการบ ริหา ร 
ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการบริหารซ่ึงแตงตั้งจากกรรมการ 
(๒) กรรมการบริหารซ่ึงแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุข

หนึ่งคน 
(๓) กรรมการบริหารซ่ึงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหา

คน 
(๔) เลขาธิการเปนกรรมการบริหารและเลขานุการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม 

(๓) ใหเปนไปตามระเบียบท่ี คสช. กําหนด 

มาตรา ๓๘  การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม
และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามระเบียบท่ี 
คสช. กําหนด 

มาตรา ๓๙   คณะกรรมการบ ริหารมีหนา ท่ีและอํ านาจ 
ดังตอไปนี้ 
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(๑) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงาน
ใหเกิดการจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามอํานาจ
หนาท่ี 

(๒) กําหนดคุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ และ
ดําเนินการคัดเลือกเลขาธิการตามระเบียบท่ี คสช. กําหนด 

(๓) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและ
งบประมาณประจําปของสํานักงาน 

(๔) ออกขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัตินี ้

(๕) จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและ
รายงานตอ คสช. อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

(๖) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารมอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ

ตามท่ี คสช. มอบหมาย 
 

หมวด ๔ 
สมัชชาสุขภาพ 
   

 
มาตรา ๔๐  การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี หรือสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือจัด



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๒ 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี คสช. กําหนด 

ในกรณีท่ีสมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีขอเสนอใหหนวยงาน
ของรัฐนําไปปฏิบัติหรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพ ใหเสนอตอ คสช. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให
บรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป 

มาตรา ๔๑  ให คสช. จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอย
ปละหนึ่งคร้ัง 

มาตรา ๔๒  ในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ให คสช. แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติคณะหนึ่งมีจํานวนตามท่ี คสช. 
กําหนด 

กรรมการตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจากผูแทนหนวยงานของรัฐและ
ผูซ่ึงมิไดเปนผูแทนหนวยงานของรัฐในอัตราสวนท่ี คสช. กําหนด  ท้ังนี้ 
ผูซ่ึงมิไดเปนผูแทนหนวยงานของรัฐจะตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละ
หกสิบของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการจัดการเก่ียวกับการจัดประชุมและหลักเกณฑอ่ืนท่ี
เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี 

มาตรา ๔๓  ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มี
หนาท่ีในการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ กําหนดวัน เวลาและ
สถานท่ีในการประชุม ซ่ึงตองประกาศใหประชาชนทราบลวงหนาไมนอย
กวาสามสิบวันกอนวันประชุม 



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๓ 

มาตรา ๔๔  ผูใดประสงคจะเขารวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติใน
การประชุมคร้ังใด ใหสมัครลงทะเบียนสําหรับการประชุมคร้ังนั้นตอ
เจาหนาท่ีท่ีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนดตามแบบ
และหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนด 

นอกจากผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแหงชาติจะกําหนดใหเชิญบุคคล ผูแทนหนวยงานของรัฐหรือ
องคกรภาคเอกชนตามท่ีเห็นสมควรมารวมประชุมดวยก็ได 

มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีขอเสนอให
หนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ หรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนด
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ใหเสนอตอ คสช.เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป 

 
หมวด ๕ 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
   

 
มาตรา ๔๖  ให คสช. จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ เ พ่ือใช เปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตรและการดํา เนินงานดานสุขภาพของประเทศเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ในการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ให คสช. นํา
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมาประกอบดวย 



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๔ 

เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติแลว ใหรายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือ
ทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให คสช. ทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติอยาง
นอยทุกหาป 

มาตรา ๔๗  ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ตอง
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และอยางนอยตองมี
สาระสําคัญเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ 
(๒) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปาหมายของระบบสุขภาพ 
(๓) การจัดใหมีหลักประกันและความคุมครองใหเกิดสุขภาพ 
(๔) การสรางเสริมสุขภาพ 
(๕) การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ 
(๖) การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ 
(๗) การสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถ่ินดานสุขภาพการแพทยแผนไทย การแพทย พ้ืนบานและ
การแพทยทางเลือกอ่ืน ๆ 

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



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕ 

มาตรา ๔๘  ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และนโยบาย
และยุทธศาสตรดานสุขภาพตามมาตรา ๒๕ (๒) ท่ีคณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบแลว ใหผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของท่ีจะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของตน 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๐  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และ
เงินงบประมาณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในสวนของสํานักงาน
ปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ไปเปนของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหโอนพนักงานของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไปเปนพนักงานของสํานักงานตาม
พระราชบัญญัตินี ้

ขาราชการและลูกจางผูใดถูกส่ังใหไปชวยปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน
ปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อยูในวันท่ี



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๖ 

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือไดแสดงความจํานง
เปนหนังสือตอเลขาธิการภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหโอนมาเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานนับแตวันท่ี
แสดงความจํานง 

มาตรา ๕๑  ใหนําบรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ัง
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ
มาใชบังคับกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยอนุโลม จนกวาจะไดมี
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๕๒  ใหถือวาขาราชการท่ีโอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจาก
ราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ แลวแตกรณ ี

ใหถือวาลูกจางท่ีโอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากงานเพราะทาง
ราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับ
บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

มาตรา ๕๓  ใหนําความในมาตรา ๕๒ มาใชบังคับกับการออก
จากราชการหรือออกจากงานของขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
ท่ีสํานักงานรับเขาทํางานดวยโดยอนุโลม แตขาราชการหรือลูกจางนั้น
ตองแสดงความจํานงเปนหนังสือสมัครเขาทํางานตอสํานักงานภายใน
หนึ่งป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๔  ใหผูปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบ

สุขภาพแหงชาติอยู ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๗ 

นุเบกษา ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการไปจนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๕๕  ในวาระเร่ิมแรก ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาตาม มาตรา ๑๙ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) ประธานกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๑) ใหแตงตั้งจาก
ผูเคยดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๒)  กรรมการผู ท รงคุณ วุฒิต ามมาตรา  ๑๙ (๒)  ให
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอแนะของเลขาธิการ 

ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการตามมาตรา ๒๐ ใหแลวเสร็จ
ภายในสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๘

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐    

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดย
ท่ีสุขภาพหมายถึง ภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย ทางจิต ทาง
ปญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล การวาง
ระบบ เพ่ือดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน จึงไมอาจมุงเนน
ท่ีการจัดบริการเพ่ือการรักษาพยาบาลเพียงดานเดียว เพราะจะทํา ใหรัฐ
และประชาชนตองเสียคาใชจายมาก และจะเพ่ิมมากขึ้นตามลํา ดับใน
ขณะเดียวกันโรคและปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพมีการเปล่ียนแปลงและมี
ความยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น จําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมี
ความรูเทาทัน มีสวนรวม และมีระบบเสริมสรางสุขภาพและระวัง
ปองกันอยางสมบูรณ สมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ เพ่ือวาง
กรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรและการดําเนินงาน
ดานสุขภาพของประเทศ รวมท้ังมีองคกรและกลไกเพ่ือใหเกิดการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย อันจะนําไปสู
เปาหมายในการสรางเสริมสุขภาพ รวมท้ังสามารถดูแลแกไขปญหาดาน
สุขภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 

 



พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๙
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พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ [๓] 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปน
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอ่ืน ทําใหเกิดปญหาการตีความเก่ียวกับสถานะและการขอตั้ง
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สมควรแกไข
เ พ่ิมเติมบทบัญญัติดั งกล าว เ พ่ือกําหนดสถานะของสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
[๓] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนท่ี ๒๒ ก /หนา ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
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