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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
King Bhumibhol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that:

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ
Whereas it is expedient to have the law on national health,

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขนึ้ ไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
Be it, therefore, enacted by H.M. the King, by and with the advise and consent of the
National Legislative Assembly, as follows:

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
Section 1 This Act is called the “National Health Act, B.E. 2550”

มาตรา ๒ 1 พระราชบัญ ญัติ นี้ ใ ห ใ ช บั งคั บ ตั้ ง แต วัน ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเปนตนไป
Section 2 This Act shall come into force as from the day following the date of its
publication in the Government Gazette∗∗ .

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
Section 3 In this Act,
“สุขภาพ”

หมายความวา ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และ
ทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล
“health” means the state of human being which is perfect in physical, mental, spiritual
and social aspects, all of which are holistic in balance;
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“ปญญา”

หมายความวา ความรูทั่ว รูเทาทันและความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหง
ความดี ความชั่ ว ความมี ป ระโยชน แ ละความมี โ ทษ ซึ่ ง นํ า ไปสู ค วามมี จิ ต อั น ดี ง ามและ
เอื้อเฟอเผื่อแผ
“spiritual” means the comprehensive knowledge and conscience leading to kindness
and sympathy;
“ระบบสุขภาพ”

หมายความวา ระบบความสัมพันธทั้งมวลที่เกีย่ วของกับสุขภาพ

“health system” means overall relations in connection with health;
“บริการสาธารณสุข”

หมายความวา บริการตางๆ อันเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพการ
ปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความ
เจ็บปวย และการฟนฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
“public health service” means any service related to health promotion, prevention and
control of diseases and health hazards, diagnosis and treatment of illness and rehabilitation of
person, family and community;
“บุคลากรดานสาธารณสุข”

หมายความวา ผูใหบริการสาธารณสุขที่มีกฎหมาย ระเบียบ

หรือขอกําหนดรองรับ
“public health personnel” means a public health service provider under the law, rules
or regulations;
“ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข”

หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวา

ดวย สถานพยาบาล
“public health profession practitioner” means the professional practitioner under the
law on medical establishment;
“สมั ช ชาสุ ข ภาพ ”

หมายความวา กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะ
นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยาง
เปนระบบและอยางมีสวนรวม
“health assembly” means the process in which the public and related State agencies
exchange their knowledge and cordially learn from each other through an organising
systematic forum with public participation, leading to suggestion of healthy public policy or
public healthiness;
“กรรมการ”

หมายความวา กรรมการสุขภาพแหงชาติ

“member” means the member of the National Health Commission;
“คณะกรรมการสรรหา”

หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติ

“Selective Committee” means the Selective Committee for Selecting Members of the
National Health Commission;
“เลขาธิการ”

หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

“Secretary-General”
Commission;
“สํานักงาน”

means

the

Secretary-General

of

the

National

Health

หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

“Office” means the Office of the National Health Commission;
“คณะกรรมการบริหาร”

หมายความวา คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ
“Board” means the Board of the Office of the National Health Commission;
“กรรมการบริหาร”

หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

“Board member” means the member of the Board;
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“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของรัฐ
“State agency” means the central government agency, provincial government agency,
local government agency, State enterprise, professional practice regulating organ, public
organisation, and other State agency;
“รัฐมนตรี”

หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

“Minister” means the Minister having charge and control of the execution of this Act.

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอาํ นาจออกกฎกระทรวง เพือ่ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
Section 4. The Prime Minister and the Minister of Public Health shall have charge
and control of the execution of this Act, and shall have power to issue Ministerial Regulation
for the implementation of this Act.

กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
Such Ministerial Regulations shall come into force upon their publication in the
Government Gazette.

หมวด ๑
สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ
CHAPTER I
Rights and Duties in Respect of Health

มาตรา ๕ บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
สุขภาพ
Section 5. A person shall enjoy the right to live in the healthy environment and
environmental conditions.

บุ ค คลมี ห น า ที่ ร ว มกั บ หน ว ยงานของรั ฐ ในการดํ า เนิ น การให เ กิ ด สิ่ ง แวดล อ มและ
สภาพแวดลอมตามวรรคหนึ่ง
A person shall have the duties in cooperation with State agency in generating the
environment and environmental conditions under paragraph one.

มาตรา ๖ สุขภาพของหญิงในดานสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุซึ่ง
มีความจําเพาะ ซับซอนและมีอิทธิพลตอสุขภาพหญิงตลอดชวงชีวิต ตองไดรับการสรางเสริม
และคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสม
Section 6. A woman’s health in aspect of her gender and reproductive system which
is of specific characteristics, complicate and influential to her total life span, shall be
harmoniously and appropriately promoted and protected.

สุขภาพของเด็ก คนพิ การ คนสูงอายุ คนดอยโอกาสในสังคมและกลุมคนตางๆ ที่ มี
ความจําเพาะในเรื่องสุขภาพตองไดรับการสรางเสริมและคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสม
ดวย
The health of a child, a disabled person, an elderly person, and a socially deprived
person, as well as, groups of people with specific health characters, shall also be relevantly
and appropriately promoted and protected.
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มาตรา ๗ ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผย
ในประการที่นาจะทําใหบุคคลนั้นเสียหายไมได เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงค
ของบุคคล นั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย แตไมวาในกรณีใดๆ ผูใด
จะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอ
เอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่ไมใชของตนไมได
Section 7. Personal health information shall be kept confidential. No person shall
disclose it in such a manner as to cause damage to him or her, unless it is done according to
his or her will, or is required by a specific law to do so. Provided that, in any case whatsoever,
no person shall have the power or right under the law on official information or other laws to
request for a document related to personal health information of any person other than
himself or herself.

มาตรา ๘ ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรด านสาธารณสุ ข ต องแจ งข อมู ล ด า น
สุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การให บ ริ ก ารให ผู รั บ บริ ก ารทราบอย า งเพี ย งพอที่ ผู รั บ บริ ก ารจะใช
ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการ
ใด จะใหบริการนั้นมิได
Section 8. In providing health service, a public health personnel shall provide health
information in connection with the service to the service receiver as adequately as to decide
the proper choice of service. In case he or she refuses to receive service, no person shall
provide service to him or her.

ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุที่ผูรับบริการปกปด
ขอเท็จจริงที่ตนรูและควรบอกใหแจง หรือแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบ
ในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปนกรณีที่ผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง
In case of damage or danger occurring to the service receiver due to failure to
disclose the facts he or she knows or ought to inform, or due to informing a false statement to
the service provider, the service provider shall not be responsible to such damage or danger,
except in case of gross negligence on his or her part.

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้
The provisions of paragraph one shall not apply to the following cases:
(๑)

ผู รั บ บริ ก ารอยู ใ นภาวะที่ เ สี่ ย งอั น ตรายถึ ง ชี วิ ต และมี ค วามจํ า เป น ต อ งให ค วาม
ชวยเหลือเปนการรีบดวน
(1) the service receiver is fatally ill and needs help urgently;
(๒)

ผูรับบริการไมอยูในฐานะที่จะรับทราบขอมูลได และไมอาจแจงใหบุคคลซึ่งเปน
ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูปกครอง ผูปกครองดูแล ผูพิทักษ
หรือผูอนุบาลของผูรับบริการ แลวแตกรณี รับทราบขอมูลแทนในขณะนั้นได
(2) the service receiver is not in the state enabling him or her to acknowledge the
information and it is not possible to inform any class of statutory heir under the Civil and
Commercial Code, guardian, curator, or custodian of the service receiver, as the case may
be, at that moment.

มาตรา ๙ ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขประสงคจะใชผูรับบริการเปน
สวนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขตองแจงใหผูรับบริการ
ทราบลวงหนา และตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับบริการกอนจึงจะดําเนินการได
ความยินยอมดังกลาว ผูรับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได
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Section 9. In the case where a public health professional practitioner demands to use
a service receiver as subject of experiment in a research, he or she shall inform the service
receiver in advance and the consent must be permitted in writing before carrying out the
experiment. Such consent may be revoked at any time.

มาตรา ๑๐ เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หนวยงานของ
รัฐที่มีขอมูลเกี่ยวกับกรณีดังกลาว ตองเปดเผยขอมูลนั้นและวิธีปองกันผลกระทบตอสุขภาพให
ประชาชนทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็ว
Section 10. In the case where there exists an incident affecting health of the public, a
State agency having information related to such incident shall expeditiously provide and
disclose such information and the protection thereof to the public.

การเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งตองไมมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ
บุคคลใดเปนการเฉพาะ
The disclosure under paragraph one shall not be done in such a manner as to
infringe personal right of any specific person.

มาตรา ๑๑ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิท ธิรองขอให มีการประเมิ นและมีสิ ทธิรว มใน
กระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ
Section 11. An individual or a group of people has the right to request for an
assessment and participating in the assessment of health impact resulting from a public
policy.

บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอน
การอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือ
ของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว
An individual or a group of people shall have the right to acquire information,
explanation and underlying reasons from state agency prior to a permission or performance of
a programme or activity which may affect his or her health or the health of a community, and
shall have the right to express his or her opinion on such matter.

มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่
เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย
ได
Section 12. A person shall have the right to make a living will in writing to refuse the
public health service which is provided merely to prolong his/her terminal stage of life or to
make a living will to refuse the service as to cease the severe suffering from illness.

การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
The living will under paragraph one shall be carried out in accordance with the rules
and procedure prescribed in the Ministerial Regulation.

เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแลว
มิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดทั้งปวง
An act done by public health personnel in compliance with the living will under
paragraph one shall not be held an offence and shall not be liable to any responsibility
whatsoever.
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หมวด ๒
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
CHAPTER II
National Health Commission

มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรียกโดยยอวา “คสช.” ประกอบดวย
Section 13. There shall be a National Health Commission to be called “NHC” in brief,
consisting of:
(๑)

นายกรัฐมนตรี หรื อรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐ มนตรี มอบหมาย เปน ประธาน

กรรมการ
(1) the Prime Minister or the Deputy Prime Minister entrusted by the Prime Minister
as Chairperson;
(๒)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ

(2) the Minister of Public Health as Vice Chairperson;
(๓)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกําหนดจํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ

(3) not exceeding five Ministers designated by the Prime Minister as members;
(๔)

ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ

(4) the President of the National Economic and Social Advisory Council as member;
(๕)

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนกรรมการ

(5) the President of the National Human Rights Commission as member;
(๖)

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเลือกกันเองจํานวนสี่คน เปนกรรมการ

(6) representatives of the local government organisations, being elected among
themselves to be four in number, as members;
(๗)

ผูแทนองคกรวิชาชีพดานสาธารณสุข ที่มีกฎหมายจัดตั้งองคกรละหนึ่งคน เปน

กรรมการ
(7) a representative from each of the public health professional organisations
established by law, as members;
(๘)

ผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ
ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(8) representatives of the professional committees established under the law on
practicing the art of healing, being elected among themselves to be one in number, as
member;
(๙)

ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ซึ่งตองไมเปนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขโดยเลือก
กันเองจํานวนหกคน เปนกรรมการ
(9) qualified persons of any field other than those of public health professional
practitioners, being elected among themselves to be six in number, as members;
(๑๐)

ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไร ไมวาจะจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หรือไม ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสิบสามคน เปนกรรมการ
(10) representatives of organisations from private sector without profit seeking
objectives, notwithstanding they are juristic persons or not, being elected among themselves
to be thirteen in number, as members.

ให เ ลขาธิ ก ารเป น กรรมการและเลขานุ ก าร และให เ ลขาธิ ก ารแต ง ตั้ ง พนั ก งานของ
สํานักงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
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The Secretary-General shall be member and secretary, and shall appoint not more
than two officials of the Office to be assistant-secretaries.

มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
Section 14. The members under section 13 (6), (7), (8), (9) and (10) shall possess
the qualifications and shall not be under any of the prohibition as follows:
(๑)

มีสัญชาติไทย

(1) being of Thai nationality;
(๒)

มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ

(2) not being under twenty years of age;
(๓)

ไมเปนผูมีความผิดปกติทางจิตอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่

(3) not being under mental disorder which may obstruct the performance of duties;
(๔)

ไมติดยาเสพติดใหโทษ

(4) not being addicted to narcotic drug;
(๕)

ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยถึงไลออก ปลดออกหรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ

(5) never having been expelled, dismissed, or removed under disciplinal punishment
from a State agency.
(๖)

ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) never having been imprisoned by a final judgment, except for an offence
committed through negligence or a petty offence.

มาตรา ๑๕ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) ใหดําเนินการ ดังนี้
Section 15. The selecting procedure for the members under section 13 (6) shall be
proceeded as follows:
(๑)

ใหผูว าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัท ยาและหัว หนาผูบ ริ หารองค กร
ปกครองสว นทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะทํานองเดียวกัน ดํ าเนิ นการเลือก
กันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน
(1) the Governor of the Bangkok Metropolitan, the Governor of the Pattaya City, and
the heads of the local government organisations which are established under specific laws of
the same nature, one of which being elected among them;
(๒)

ใหนายกเทศมนตรีทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน

(2) the heads of all municipalities, one of which being elected among them;
(๓)

ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน

(3) all presidents of Changwat Administrative Organisations, one of which being
elected among them
(๔)

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน

(4) all presidents of Tambon Administrative Organisations, one of which being elected
among them;

การเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) คณะกรรมการสรรหาจะจัดใหมีการประชุม
เพื่อเลือกกันเอง หรือจะจัดใหมีการสมัครและใหลงคะแนนเลือกกันเองทางไปรษณียหรือวิธีอื่น
ใดก็ไดทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
In selecting the members under (2) (3) and (4) the Selective Committee may organise
a meeting for election among their own groups or may call for application for candidates to be
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voted among their own groups by post or by any other means as prescribed by the Selective
Committee.

มาตรา ๑๖ การเลื อ กกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ให เ ป น ไปตามวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะกําหนด
Section 16. The selecting procedure for the member under section 13 (8) shall be as
prescribed by the Committee under the law on practicing the art of healing.

มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
Section 17. The selecting procedure for the members under section 13 (9) shall be in
accordance with the rules and procedure prescribed by the Selective Committee.

ในการกํ า หนดหลั ก เกณฑ ต ามวรรคหนึ่ ง ให ค ณะกรรมการสรรหาแยกกลุ ม ของ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นต า งๆ เป น หกกลุ ม และให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องแต ล ะกลุ ม เลื อ กกั น เองให ไ ด
กรรมการกลุมละหนึ่งคน
In prescribing the rules under paragraph one, the Selective Committee shall divide
the qualified persons into six groups, each of which shall elect one among themselves to
represent each group.

การจัดใหผูทรงคุณวุฒิผูใดอยูในกลุมผูทรงคุณวุฒิกลุมใด ใหเปนไปตามที่ผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความจํานงตอคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลเขาอยูใน
บัญชีรายชื่อของกลุมผูทรงคุณวุฒิแตละกลุมตามที่เห็นสมควรดวยก็ได แตตองไมเกินหนึ่งใน
สามของจํานวน ผูทรงคุณวุฒิที่แสดงความจํานงในแตละกลุม เวนแตมีผูแสดงความจํานงนอย
กวาหาคน ใหคณะกรรมการสรรหาเสนอไดไมเกินหาคน
A qualified person shall be placed into a group as he or she applies to the Selective
Committee. Moreover, the Selective Committee may propose any person into the names list
of any group as it deems appropriate but not exceeding one third of applicants in each group;
unless there are less than five applicants in any group, the Selective Committee may propose
not more than five persons into such group.

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแสดงความจํานงเพื่อเขาอยูในกลุมใดตามวรรคสามตองมีคุณสมบัติ
เฉพาะตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดสําหรับกลุมนั้น และจะแสดงความจํานงเขาอยูในกลุม
ใดเกินหนึ่งกลุมมิได
A qualified person who applies to the group under paragraph three shall possess the
specific qualifications prescribed by the Selective Committee for such group and no person
shall apply for more than one group.

การแยกกลุมผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสองใหประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
ลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนมีการเลือก และใหประกาศแยกกลุมใหมทุกครั้งที่จะมีการ
เลือก
The division of qualified persons into groups under paragraph two shall be publicized
not less than sixty days in advance of the election. Such division into groups shall be
rearranged in every election.

มาตรา ๑๘ การเลื อ กกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑๐) ให ค ณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการดังตอไปนี้
Section 18. In selecting the members under section 13 (10), the Selective Committee
shall proceed as follows:
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(๑)

จั ด กลุ ม ขององค ก รภาคเอกชนตามลั ก ษณะของกิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ

สุขภาพ
(1) organisations from private sector shall be classified into groups according to their
nature of activities related to health;
(๒)

จัดใหองคกรภาคเอกชนในแตละจังหวัดที่ประสงคจะมีสวนรวมมาขึ้นทะเบียนใน
กลุมตางๆ ตาม (๑)
(2) organisations from private sector in each Changwat which desire to participate
shall register in each group under (1);
(๓)

จัดใหผูซึ่งมีหนังสือมอบหมายใหเปนผูแทนขององคกรภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียน
ตาม (๒) ของแตละจังหวัดมาเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละหนึ่งคน
(3) the persons with written delegation of power of the organisations from private
sector registered under (2) in each Changwat shall elect one among themselves in each
group;
(๔)

จัดใหผูไดรับการเลือกเปนผูแทนของแตละกลุมในแตละจังหวัดตาม (๓) มาประชุม
รวมกันและเลือกกันเองใหเหลือผูแทนจังหวัดละหนึ่งคน
(4) the persons elected under (3) to be representatives of each group in each
Changwat shall attend a meeting and elect one among themselves to be representative of the
Changwat;
(๕)

ประกาศกําหนดพื้นที่ของประเทศออกเปนสิบสามเขต โดยใหกรุงเทพมหานครเปน
หนึ่ง เขต และให ผูแทนตาม (๔) ของแตล ะจังหวัดในแตล ะเขต ยกเว นกรุ งเทพมหานครมา
ประชุมรวมกันและเลือกกันเองใหเหลือเขตละหนึ่งคน
(5) all Changwats shall be divided into thirteen areas, whereby the Bangkok
Metropolis is one of them; the representative of each Changwat in each area under (4),
except the Bangkok Metropolis, shall organise a meeting to elect one among themselves to
be representative of each area.

การดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและระยะเวลาที่
คณะกรรมการสรรหา ประกาศกําหนด
Provided that it shall be proceeded in accordance with the rules, procedure and
period of time prescribed by the Selective Committee.

มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่ง คสช. แตงตั้ง ประกอบดวย
Section 19. There shall be a Selective Committee appointed by NHC consisting of
the following:
(๑)

กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) หรื อ (๑๐) หนึ่ ง คน เป น ประธาน
คณะกรรมการสรรหา
(1) a member under section 13 (7), (8), (9) or (10) as Chairperson;
(๒)

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน ผูประกอบวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขหนึ่งคน ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพดาน
สาธารณสุขหนึ่งคน ผูประกอบอาชีพสื่อมวลชนหนึ่งคน ผูซึ่งทําหนาที่เปนผูแทนตามกฎหมาย
ขององคกรภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพโดยไมแสวงหากําไรหนึ่ง
คน เปนกรรมการ
(2) qualified persons appointed from a representative of the Ministry of Public Health,
a public health professional practitioner, a professor of the University of the State who is not a
public health professional practitioner, a mass media practitioner, a person acting as legal
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representative of the private organisation which is a juristic person performing activities
related to health without profit seeking objectives, as members;
(๓)

เลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

(3) the Secretary-General shall be secretary of the Selective Committee.

มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
Section 20. The Selective Committee shall have powers and duties as follows:
(๑)

กําหนดวิธีการ หลักเกณฑและระยะเวลา ตลอดจนดําเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไว
ใน มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘
(1) determining the procedure, rules and period of time as well as other activities as
prescribed in section 15, section 17 and section 18;
(๒)

แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย

(2) appointing a sub-committee for the performance of duties as
entrusted by the Selective Committee.

มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) มีว าระการดํารง
ตําแหนงคราวละสี่ป โดยกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) จะดํารงตําแหนงเกิน
สองวาระติดตอกันมิได
Section 21. The members under section 13 (6), (7), (8), (9) and (10) shall hold office
for a term of four years; however, no member under section 13 (7), (8), (9) and (10) shall hold
office for two consecutive terms.

ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแทนตนจะเขารับหนาที่
The outgoing member who vacates office upon the expiration of term shall remain in
office to perform the duties until the newly appointed member takes office.

เมื่อกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือกเพื่อแตงตั้งกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนกอนวันครบวาระไมนอยกวาเกาสิบวัน
Before the expiration of term of office, an election for member of the same category
shall be carried out for further appointment not later than ninety days before such expiration of
term.

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง
และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
In the case where the member under paragraph one vacates office before the
expiration of term, an election for member of the same category shall be carried out within
one hundred and twenty days from such vacancy of office. In this instance, the replacing
member shall hold office only for the remainder of the term.

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่งป และ
ยังมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู หรือแมไมมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู แตมี
วาระเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกเพื่อแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้นก็
ได และในกรณีนี้ให คสช. ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู
In the case where a member vacates office before the expiration of term while the
remainder of the term is less than one year and still there is another member of the same
category, or even though there is no member of the same category but the remainder of the
term is less than one hundred and eighty days, there may be no election for replacing the
vacancy. In such case, NHC shall consist of the remaining members.
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มาตรา ๒๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) พน
จากตําแหนงเมื่อพนจากตําแหนงตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี
Section 22. In addition to the vacation of office upon the expiration of the term, the
member under section 13 (6) vacates office upon the vacation of any office as enumerated in
section 15 (1), (2), (3) or (4) as the case may be.

มาตรา ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗)
(๘) (๙) และ (๑๐) พนจากตําแหนง เมื่อ
Section 23. In addition to the vacation of the office upon the expiration of the term,
the member under section 13 (6), (7), (8), (9) and (10) vacates office upon:
(๑)

ตาย

(1) death;
(๒)

ลาออก

(2) resignation;
(๓)

ถูกจําคุก

(3) being imprisoned;
(๔)

คสช. มีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหออก
เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(4) being removed from office by the resolution of not less than two-thirds of the
remaining members of NHC on the ground of deficiency, misbehaviour or;
(๕)

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔

(5) being disqualified or being under any of the prohibitions under section 14.

มาตรา ๒๔ หลักเกณฑและวิธีการการประชุม คสช. และการปฏิบัติงานของ คสช. ให
เปนไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
Section 24. The rules and procedure of the meeting and the performance of duties of
NHC shall be in accordance with the rule prescribed by NHC.

มาตรา ๒๕ ให คสช. มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
Section 25. NHC shall have powers and duties as follows:
(๑)

จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบ
(1) to prepare a statute on national health system for consideration of approval of the
Council of Ministers;
(๒)

เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดาน
สุขภาพ และติดตามผลการดําเนินงานตามที่ไดเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาดังกลาวพรอมทั้ง
เปดเผยใหสาธารณชนทราบดวย
(2) to give suggestion or advice related to policies and strategies on health to the
Council of Ministers, and to follow-up the implementation of such suggestion or advice, as
well as to disclose such implementation to the public;
(๓)

จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
(3) to organise a national health assembly and support the organisation of a health
assembly in a specific locality or on a specific issue;
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(๔)

จั ด ให มี หรื อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ระบวนการในการพั ฒ นานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมจากทุกฝาย
(4) to provide, promote or support the process of health policies and strategies
development for continuity of performance of activities and public participation from all
sectors;
(๕)

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพ
แหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ
(5) to prescribe rules and procedure on monitoring and evaluation in respect of
national health system and the impact on health resulting from public policies, both in the
level of policy making and implementation;
(๖)

เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ หรือการออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(6) to give suggestion or advice on the amendment of this Act or the issuance of
Ministerial Regulation under this Act;
(๗)

กํ า หนดนโยบาย และกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การของคณะกรรมการบริ ห ารและ

สํานักงาน
(7) to make policy and supervise the performance of activities of the Board and the
Office;
(๘)

แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม
ที่ คสช. มอบหมาย
(8) to appoint a committee, sub-committee or working group for the performance of
duties entrusted by NHC;
(๙)

วางระเบี ยบว าด วยเบี้ ยประชุ มที่มิใ ชเ บี้ยประชุมของ คสช. และระเบียบวาด ว ย
คาใชจายในการเดินทาง และคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(9) to set the rule on meeting allowances other than those of NHC and the rule on
traveling expenses and other expenses in the performance of duties under this Act;
(๑๐)

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(10) to perform other duties prescribed under this Act or other laws or as entrusted by
the Council of Ministers;

ขอเสนอแนะหรือคํา ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพตาม (๒) ตอง
สอดคลองกั บ ธรรมนู ญว าดว ยระบบสุขภาพแหงชาติ และคํ านึงถึ งข อเสนอแนะของสมัช ชา
สุขภาพดวย
The suggestion or advice relating to policies and strategies on health under (2) shall
be in harmony with the statute on national health system and shall also take into
consideration the suggestions of the health assemblies.
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หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
CHAPTER III
Office of the National Health Commission

มาตรา ๒๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ขึ้นเปนหนวยงานของ
รัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
Section 26. The Office of the National Health Commission shall be established as a
State agency other than Government agency or State enterprise under the law on budgetary
procedure or other laws.

ใหสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของนายกรัฐมนตรี
The Office shall enjoy the status of a juristic person under the supervision of the
Prime Minister.

กิจ การของสํ านั ก งานไม อยู ภ ายใต บั ง คับ แหง กฎหมายว าด ว ยการคุ ม ครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน แต พ นั ก งานและลู ก จ า งของสํ า นั ก งานต อ งได รั บ ประโยชน ต อบแทนไม น อ ยกว า ที่
กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว
The Office’s affairs shall not be subject to the law on labour protection, the law on
labour relations, the law on social security, and the law on compensation; provided that the
officials and employees of the Office shall be entitled to the compensation and benefits not
lower than those prescribed by such laws.

มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
Section 27. The Office shall have powers and duties as follows:
(๑)

รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร

(1) to be responsible for the administrative affairs of NHC and the Board;
(๒)

ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลและหนวยงาน
อื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และดําเนินการเพื่อใหเกิดการ
ทํางานรวมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ
(2) to co-ordinate with the agencies involved in policies and strategies of the
Government and other agencies, both of public and private sectors, which carry out the
activities related to health, and to arrange for cooperation in the level of formulation of
policies, strategies and work plans regarding health;
(๓)

สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ รวมทั้งสถานการณของระบบสุขภาพเพื่อ
จัดทําเปนรายงานหรือเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(3) to survey, study and analyse various data as well as circumstances of health
system in order to prepare a report or for the performance of activities under this Act;
(๔)

ดําเนินการเพื่อใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และการสนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช.
(4) to arrange for the organisation of national health assembly and to support the
organisation of a health assembly in a specific locality or on a specific issue for
accomplishment of the resolutions of NHC;
(๕)

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ คสช. มอบหมาย
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(5) to perform other duties prescribed under this Act or other laws or as entrusted by
the Council of Ministers or NHC.

มาตรา ๒๘ รายไดของสํานักงาน ประกอบดวย
Section 28. The income of the Office consists of the following:
(๑)

เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป

(1) the general subsidy annually allocated by the Government as appropriate;
(๒)

เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให

(2) money or properties donated;
(๓)

เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสํานักงาน

(3) other money or properties vested in the Office;
(๔)

รายไดจากการดําเนินกิจการของสํานักงาน

(4) the income accruing from the affairs of the Office;
(๕)

ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

(5) the fruits of money or properties under (1) (2) (3) and (4).

มาตรา ๒๙ บรรดารายไดของสํานักงานตามมาตรา ๒๘ ไมเปนรายไดที่ตองนําสง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
Section 29. All the income of the Office under section 28 shall not be remitted to the
Ministry of Finance in accordance with the law on treasury balance and the law on budgetary
procedure.

ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุ
ความขึ้นเปนขอตอสูสํานักงานในเรื่องทรัพยสินของสํานักงานมิได
The assets of the Office shall not be liable to execution and no prescription shall be
set up against the Office in respect of such assets.

บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยมีผูบริจาคใหหรือไดมาโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายไดตามมาตรา ๒๘ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ของสํานักงาน ใหเปนกรรมสิทธิ์
ของสํานักงาน
All immovable properties acquired by the Office by donation or by purchasing or
exchanging with the income of the Office under section 28 (2), (3), (4) or (5) shall be
properties owned by the Office.

ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสํานักงาน
The Office shall have the power to administer, supervise, maintain, use, and seek for
benefits from the assets of the Office.

บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยใชเงินรายไดตามมาตรา ๒๘ (๑) ใหตกเปน
ที่ราชพัสดุ แตสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนได
All immovable properties acquired by the Office from the income under section 28 (1)
shall be Ratchapasadu properties; provided that the Office shall have the power to
administer, supervise, maintain, use, and seek for benefits from such immovable properties.

มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด
Section 30. The keeping and expending money of the Office shall be in accordance
with the rule prescribed by the Board.
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การบั ญ ชี ข องสํ า นั ก งาน ให จั ด ทํ า ตามหลั ก สากลตามแบบและหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารทราบ
อยางนอยปละครั้ง
The account of the Office shall be prepared under the universally recognised rule in
the form and rules prescribed by the Board, and there shall be provided an internal audit in
respect of the finance, accountancy, and procurement of the Office, as well as a report of the
result of audit to the Board for information at least once a year.

ใหสํานักงานจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการสง
ผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป
The Office shall maintain and present a finance account which shall at least contain a
balance-sheet and working account to the auditor within one hundred and twenty days from
the end of each fiscal year.

ในทุ ก รอบป ใ ห สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น หรื อ บุ ค คลภายนอกตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี
และประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอ
วิเคราะหวาการใชจายดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมาย
เพียงใด แลวทํารายงานผลการสอบบัญชี เสนอตอ คสช.
The Office of the Auditor General or an outsider appointed by the Board with the
approval of the Office of the Auditor General shall annually audit and evaluate the result of
expending money and properties of the Office, which shall be done by giving an opinion on
analysis as to whether such expenditure complies with the objectives, be economical, and
meets the goal or not, and thereafter shall submit an auditing report to NHC.

ภายในหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น สิ้ น ป บั ญ ชี ข องทุ ก ป ให สํ า นั ก งานทํ า รายงาน
ประจําปเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอตอ คสช. และรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบ
การเงินและบัญชีทําการที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี
รวมทั้งแสดงผลงานของสํานักงานในปที่ลวงมาดวย
Within one hundred and eighty days from the end of each fiscal year, the Office shall
prepare and submit an annual report to the Board for further submission to NHC and the
Minister for information. Such annual report shall contain a finance account and working
account certified by the auditor to be true and correct, as well as a report of the auditor
including the work done by the Office during previous year.

มาตรา ๓๑ ใหมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานขึ้น
ตรงต อ คสช. มี ห น า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง งานของสํ า นั ก งาน และเป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
พนักงานและลูกจางในสํานักงาน โดยอาจมีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนดเปนผูชวย สั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได
Section 31. There shall be a Secretary-General to be the person responsible for the
administration of the Office directly answerable to NHC, having the duties to supervise the
general affairs of the Office and being the superior of the officials and employees of the
Office. There may be Deputies Secretary-General in the number as prescribed by the Board
to assist in ordering and performing the activities entrusted by the Secretary-General.

คุณสมบั ติ ข องเลขาธิก ารและรองเลขาธิก าร ใหเ ปน ไปตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
กําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช.
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The qualifications of the Secretary-General and Deputy Secretary-General shall be
prescribed by the Board with the approval of NHC.

ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเลขาธิการจากบุคคลที่คณะกรรมการบริหารคัดเลือก
และ คสช. ใหความเห็นชอบแลว
The Prime Minister shall have power to appoint a Secretary-General from the person
selected by the Board and approved by NHC.

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการตามวรรคสามใหเปนไปตามระเบียบที่ คสช.
กําหนด
The rules and procedure for selecting the Secretary-General under paragraph three
shall be in accordance with the rule prescribed NHC.

เลขาธิการมีอํานาจแตงตั้งรองเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
The Secretary-General shall have the power to appoint a Deputy Secretary-General
upon the approval of the Board.

มาตรา ๓๒ ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีก
ไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
Section 32. The Secretary-General shall hold office for a term of four years and may
be reappointed but not for more than two consecutive terms.

เมื่อเลขาธิการพนจากตําแหนง ใหรองเลขาธิการพนจากตําแหนงดวย
When the Secretary-General vacates office, the Deputy Secretary-General shall also
vacate office.

เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหม ใหคณะกรรมการ
บริหารแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
Upon the vacancy of office of the Secretary-General, and pending the appointment of
a new Secretary-General, the Board shall appoint a Board member to be Acting SecretaryGeneral for the time being.

ในกรณีที่เลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนดเปนผูรักษาการแทน แตถาไมมีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
In the case where the Secretary-General is unable to perform the duties, the Deputy
Secretary-General designated by the Board shall be Acting Secretary-General. However, if
there is no Deputy Secretary-General or the Deputy Secretary-General is unable to perform
the duties, the Board shall appoint an official of the Office to be Acting Secretary-General.

มาตรา ๓๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ
Section 33. In addition to vacation of office upon expiration of the term, the
Secretary–General vacates office upon:
(๑)

ตาย

(1) death;
(๒)

ลาออก

(2) resignation;
(๓)

ถูกจําคุก

(3) being imprisoned;
(๔)

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมผานการประเมิน ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช.
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(4) being incapable of efficiently performing the duties, or fails the evaluation criteria,
in accordance with the rule prescribed by the Board with the approval of NHC.

มาตรา ๓๔ เลขาธิการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
Section 34. The Secretary-General shall have powers and duties as follows:
(๑)

บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร
(1) to carry out the administrative affairs of the Office so as to comply with the law,
policy, resolution, regulation, rule, or notification of NHC and the Board;
(๒)

จัดทําแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปของ
สํานักงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ
(2) to prepare a principal work plan, performance plan, financial plan, and annual
budget estimate of the Office to be submitted for approval of the Board;
(๓)

ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการบริหาร
ดานอื่นของสํานักงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
(3) to carry out the personnel administration, financial, budgetary and other
administrative affairs of the Office in accordance with the rule prescribed by the Board;
(๔)

วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย
นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร
(4) to lay down the rule relating to the performance of activities of the Office in so far
as it is not contrary to or inconsistent with the law, policy, resolution, regulation, rule, or
notification of NHC and the Board;
(๕)

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี คสช. และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

(5) to perform other duties entrusted by the Council of Ministers, NHC and the Board.

มาตรา ๓๕ เงิ น เดื อ นและประโยชน ต อบแทนอื่ น ของเลขาธิ ก ารให ค ณะ
กรรมการบริหารกําหนดตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
Section 35. The salary and other remunerations of the Secretary– General shall be
determined by the Board under the rule prescribed by the Council of Ministers.

มาตรา ๓๖ ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวของ
กับบุคคลภายนอก แตเลขาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารกําหนดก็ได
Section 36. The Secretary-General shall represent the Office in respect of its
external affairs; however, the Secretary-General may entrust any person to act on his or her
behalf in accordance with the rule prescribed by the Board.

มาตรา ๓๗ ให คสช. แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย
Section 37. NHC shall appoint the Board consisting of the followings:
(๑)

ประธานกรรมการบริหารซึ่งแตงตั้งจากกรรมการ

(1) the President of the Board appointed from members;
(๒)

กรรมการบริหารซึ่งแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน

(2) a Board member appointed from a representative of the Ministry of Public Health;
(๓)

กรรมการบริหารซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน

(3) not more than five Board members appointed from qualified persons;
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(๔)

เลขาธิการเปนกรรมการบริหารและเลขานุการ

(4) the Secretary-General shall be Board member and secretary.

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ คสช. กําหนด
The qualifications, rules and procedure for selecting the qualified persons under (3)
shall be in accordance with the rule prescribed by NHC.

มาตรา ๓๘ การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุมและการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
Section 38. The assumption of and removal from office, the meeting and the
performance of activities of the Board shall be in accordance with the rule prescribed by NHC.

มาตรา ๓๙ คณะกรรมการบริหารมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
Section 39. The Board shall have powers and duties as follows:
(๑)

กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานใหเกิดการจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามอํานาจหนาที่
(1) to make policy and supervise the performance of activities of the Office for the
sound and effective management and attaining the objectives within the powers and duties;
(๒)

กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องเลขาธิ ก ารและรองเลขาธิ ก าร และดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก
เลขาธิการตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
(2) to determine the qualifications of the Secretary-General and Deputy SecretaryGeneral and to proceed with the selection for the Secretary-General in accordance with the
rule prescribed by NHC;
(๓)

อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปของ

สํานักงาน
(3) to approve the principal work plan, performance plan, financial plan, and annual
budget estimate of the Office;
(๔)

ออกขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้

(4) to issue a regulation, rule, or notification under this Act;
(๕)

จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและรายงานตอ คสช. อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
(5) to provide an evaluation of the performance of duties of the Office and report to
NHC at least once a year;
(๖)

จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ

(6) to provide an evaluation of the performance of duties of the Secretary-General;
(๗)

แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

(7) to appoint a sub-committee for the performance of duties entrusted by the Board;
(๘)

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ คสช. มอบหมาย

(8) to perform other duties prescribed under this Act or as entrusted by NHC.
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หมวด ๔
สมัชชาสุขภาพ
CHAPTER IV
Health Assembly

มาตรา ๔๐ การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
หรือสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คสช. กําหนด
Section 40. The organisation of a health assembly in a specific locality or on a
specific issue or the support of public participation for organising a health assembly in a
specific locality or on a specific issue shall be in accordance with the rules and procedure
prescribed by NHC.

ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีขอเสนอใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติหรือ
นําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ใหเสนอตอ คสช. เพื่อ
พิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป
In the case where the health assembly under paragraph one proposes a suggestion
for a State agency to implement or to supplement the consideration in making public policy on
health, such proposal shall be submitted to NHC for consideration of accomplishment in case
it deems appropriate.

มาตรา ๔๑ ให คสช. จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
Section 41. NHC shall organise a national health assembly at least once a year.

มาตรา ๔๒ ในการจั ดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ให คสช. แตงตั้งคณะกรรมการจั ด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติคณะหนึ่งมีจํานวนตามที่ คสช. กําหนด
Section 42. In organising a national health assembly, NHC shall appoint a
Committee for Organising National Health Assembly consisting of members in the number as
determined by NHC.

กรรมการตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจากผูแทนหนวยงานของรัฐและผูซึ่งมิไดเปนผูแทน
หนวยงานของรัฐในอัตราสวนที่ คสช. กําหนด ทั้งนี้ ผูซึ่งมิไดเปนผูแทนหนวยงานของรัฐจะตอง
มีจํานวนไมนอยกวารอยละหกสิบของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
The members under paragraph one shall be appointed from representatives of State
agencies and those other than representatives of State agencies in the proportion determined
by NHC; provided that the latter shall not be less than sixty per cent of the number of
members under paragraph one.

ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
จัดการเกี่ยวกับการจัดประชุมและหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
The Committee for Organising National Health Assembly shall have the power to
prescribe rules and procedure in organising the forum and other rules relating to the
performance of duties.

มาตรา ๔๓ ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีหนาที่ในการจัดการประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม ซึ่งตองประกาศใหประชาชน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันประชุม
Section 43. The Committee for Organising National Health Assembly shall have the
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duty to organise a forum of national health assembly, and to fix the date, time and venue of
the forum which must be publicized at least thirty days in advance of the date of forum.

มาตรา ๔๔ ผูใดประสงคจะเขารวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติในการประชุมครั้งใด ให
สมัครลงทะเบียนสําหรับการประชุมครั้งนั้นตอเจาหนาที่ที่คณะกรรมการจัดสมั ชชาสุขภาพ
แหงชาติกําหนดตามแบบและหลักเกณฑที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนด
Section 44. Any person desiring to participate in a forum of the national health
assembly shall apply for registration for participating the forum to the official assigned by the
Committee for Organising National Health Assembly in accordance with the form and rules
prescribed by the Committee.

นอกจากผู ล งทะเบี ย นตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ จ ะ
กําหนดใหเชิญบุคคล ผูแทนหนวยงานของรัฐหรือองคกรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมารวม
ประชุมดวยก็ได
Besides the persons registered under paragraph one, the Committee for Organising
National Health Assembly may consider inviting any person, representatives of State
agencies or private organisations to participate in the forum as it deems appropriate.

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ ส มัช ชาสุขภาพแหงชาติมีข อเสนอให หนว ยงานของรั ฐนํ าไป
ปฏิบัติ หรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ใหเสนอตอ
คสช.เพื่อพิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป
Section 45. In the case where the national health assembly proposes a suggestion
for a State agency to implement or to supplement the consideration in making public policy on
health, such proposal shall be submitted to NHC for consideration of accomplishment in case
it deems appropriate.

หมวด ๕
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
CHAPTER V
Statute on National Health System

มาตรา ๔๖ ให คสช. จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อใชเปนกรอบ
และแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
Section 46. NHC shall prepare a statute on national health system to be referred to
as a framework and guideline in making policy, strategy and the performance of activities in
respect of national health to be submitted for approval of the Council of Ministers.

ในการจั ดทํา ธรรมนู ญว าดว ยระบบสุข ภาพแหง ชาติ ให คสช. นํ า ความคิ ด เห็นและ
ขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมาประกอบดวย
In preparing the statute on national health system, NHC shall take into consideration
the opinions and suggestions of the health assemblies.

เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติแลว ให
รายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
Upon the approval of the statute on national health system by the Council of
Ministers, it shall be reported to the National Assembly for information and shall be published
in the Government Gazette.
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ให คสช. ทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติอยางนอยทุกหาป
NHC shall review the statute on national health system at least once every five years.

มาตรา ๔๗ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย และอยางนอยตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
Section 47. The statute on national health system shall conform to the Constitution of
the Kingdom of Thailand, and shall at least contain the essential matters as follows:
(๑)

ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ

(1) philosophy and principal concept of health system;
(๒)

คุณลักษณะที่พึงประสงคและเปาหมายของระบบสุขภาพ

(2) desirable characteristics and goal of health system;
(๓)

การจัดใหมีหลักประกันและความคุมครองใหเกิดสุขภาพ

(3) provision of health security and protection;
(๔)

การสรางเสริมสุขภาพ

(4) health promotion;
(๕)

การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ

(5) prevention and control of diseases and health hazards;
(๖)

การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ

(6) public health service and its quality control;
(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 การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกอื่นๆ
(7) promotion, support, use and development of local wisdom in respect of health,
Thai traditional medicine, indigenous medicine, and other alternative medicines;
(๘)

การคุมครองผูบริโภค

(8) consumer protection;
(๙)

การสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ

(9) creation and dissemination of knowledge in respect of health;
(๑๐)

การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ

(10) dissemination of health information;
(๑๑)

การผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข

(11) production and development of public health personnel;
(๑๒)

การเงินการคลังดานสุขภาพ

(12) health financing.

มาตรา ๔๘ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และนโยบายและยุทธศาสตรดาน
สุขภาพตามมาตรา ๒๕ (๒) ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหผูกพันหนวยงานของรัฐ
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน
Section 48. The statute on national health system and the policies and strategies on
health under section 25 (2) approved by the Council of Ministers shall be binding upon
relevant State agencies in the performance of activities under their powers and duties.
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หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
CHAPTER VI
Penalties

มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
Section 49. Any person violates section 7 or section 9 shall be liable to an
imprisonment for a term not exceeding six months, or to a fine not exceeding ten thousand
Baht, or to both.

ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได
An offence under this section is a compoundable offence.

บทเฉพาะกาล
Transitory Provisions

มาตรา ๕๐ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิท ธิ หนี้สิ น และเงิ นงบประมาณของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในสวนของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ไปเปนของ
สํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
Section 50. All the affairs, properties, rights, liabilities and budget of the Health
System Research Institute on the part of the Office of the National Health System Reform
shall be transferred to be those of the Office under this Act.

ให โ อนพนั ก งานของสํ า นั ก งานปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ สถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุขไปเปนพนักงานของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
The officials of the Office of the National Health System Reform, Health Systems
Research Institute, shall be transferred to be officials of the Office under this Act.

ขาราชการและลูกจางผูใดถูกสั่งใหไปชวยปฏิบัติงานที่สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
แหงชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อไดแสดงความจํานงเปนหนังสือตอเลขาธิการภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหโอนมาเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานนับแตวันที่แสดงความจํานง
Any Government official or employee assigned to perform the duties in the Office of
the National Health System Reform, Health System Research Institute, on the date this Act is
published in the Government Gazette shall, upon application in writing to the SecretaryGeneral within sixty days from the date this Act comes into force, be transferred to be an
official or employee of the Office as from the date of application thereof.

มาตรา ๕๑ ใหนําบรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ ม าใช บั ง คั บ กั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
สํ า นั ก งานโดยอนุ โ ลม จนกว า จะได มี ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัตินี้
Section 51. All the regulations, rules, notifications or orders relating to the
performance of duties of the Office of the National Health Reform shall apply to the
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performance of duties of the Office until the regulation, rule, notification, or order is issued
under this Act.

มาตรา ๕๒ ใหถือวาขาราชการที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากราชการเพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวา
ดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
Section 52. The Government official transferred under section 50 shall be deemed to
be retired from Government service by reason of the dismissal or revocation of position in
accordance with the law on Government official’s gratuities and pensions, or the law on
Government official’s pension fund, as the case may be.

ใหถือวาลูกจางที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนง
หรื อ เลิ ก จ า งโดยไม มี ค วามผิ ด และให ไ ด รั บ บํ า เหน็ จ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย
บําเหน็จลูกจาง
The employee transferred under section 50 shall be deemed to be retired from
employment by reason of revocation of position or retirement without fault and shall be
entitled to receive gratuities in accordance with the Rule of the Ministry of Finance on
employee’s gratuities.

มาตรา ๕๓ ใหนําความในมาตรา ๕๒ มาใชบังคับกับการออกจากราชการหรือออก
จากงานของขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่สํานักงานรับเขาทํางานดวยโดยอนุโลม แต
ขาราชการหรือลูกจางนั้นตองแสดงความจํานงเปนหนังสือสมัครเขาทํางานตอสํานักงานภายใน
หนึ่งป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
Section 53. The provisions of section 52 shall apply mutatis mutandis to the
retirement from Government service of a Government official or the retirement from
employment of an employee who is recruited to the Office; provided that such Government
official or employee shall apply for recruitment in writing to the Office within one year from the
date this Act comes into force.

มาตรา ๕๔ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการไปจนกวาจะมีการ
แตงตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้
Section 54. The Acting Director of the Office of the National Health System Reform
on the date this Act is published in the Government Gazette shall perform the duties of the
Secretary-General for the time being until NHC appoints the Secretary-General under this
Act.

มาตรา ๕๕ ในวาระเริ่มแรก ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตาม
มาตรา ๑๙ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
Section 55. In the initial stage, the Prime Minister shall complete the appointment of
the Selective Committee under section 19 within sixty days from the date this Act comes into
force, subject to the following rules:
(๑)

ประธานกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๑) ใหแตงตั้งจากผูเคยดํารงตําแหนง
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓

23

(1) the Chairperson under section 19 (1) shall be appointed from a person who has
been a qualified member of the National Health System Reform Committee under the Rule of
the Office of the Prime Minister on National Health System Reform, B.E. 2543 (2000)
(๒)

กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๑๙ (๒) ให น ายกรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ตาม
ขอเสนอแนะของเลขาธิการ
(2) the Prime Minister shall appoint the qualified members under section 19 (2) from
the persons proposed by the Secretary-General.

ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการตามมาตรา ๒๐ ใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
The Selective Committee shall proceed with section 20 and complete the process
within two hundred and forty days from the date this Act comes into force.

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
Countersigned by
General Surayuth Julanon
Prime Minister
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สุขภาพหมายถึง ภาวะ
ของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวม
อยางสมดุล การวางระบบ เพื่อดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน จึงไมอาจมุงเนนที่
การจัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงดานเดียว เพราะจะทํา ใหรัฐและประชาชนตองเสีย
คาใชจายมาก และจะเพิ่มมากขึ้นตามลํา ดับในขณะเดียวกันโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพมี
การเปลี่ยนแปลงและมีความยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น จําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมี
ความรูเทาทัน มีสวนรวม และมีระบบเสริมสรางสุขภาพและระวังปองกันอยางสมบูรณ สมควรมี
กฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ เพื่อวางกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร
และการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ รวมทั้งมีองคกรและกลไกเพื่อใหเกิดการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย อันจะนําไปสูเปาหมายในการสรางเสริมสุขภาพ รวมทั้ง
สามารถดู แ ลแก ไ ขป ญ หาด า นสุ ข ภาพของประชาชนได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั่ ว ถึ ง จึ ง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
Remark:- The reasons for promulgation of this Act are as follows: Whereas health
means the state of human being which is perfect in physical, mental, intellectual and social
aspects, all of which are interrelated and integrated in balance. Thus the established system
of health care service should not focus only on therapeutic service only. It, in fact, incurs huge
expenses to be paid by the State and the public. Such expenses become increasingly higher
while the diseases and health hazards vary and become more complicated. Hence, the public
should be well-informed and participate in the health system. The complete health promotion
and protection should be established. Therefore, it is expedient to have the law on national
health in order to settle the framework and guidelines in formulating national policies,
strategies and activities in respect of national health, with organs and mechanism for securing
continuous performance of activities and participation from all sectors to lead to the ultimate
goal of health promotion, as well as to solve the problems in respect of health for the public
effectively and thoroughly. It is therefore expedient to promulgate this Act.
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