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ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ์)                             
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

วันที่.......... 23 พฤศจิกายน 2564 ............ 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(..นายนรินทร์ อักษร...) 
ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ..... 

วันที่.. 23 พฤศจิกายน 2564........ 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นางสาวสว่างนภา สีสว่าง) 
ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

วันที่....... 23 พฤศจิกายน 2564 ............ 
 



พระราชบัญญัติ 

หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

ดังตอไปนี ้

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕” 

 



ม า ต ร า  ๒ 1[๑ ]   พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แ ต วั น ถั ด จ า ก วั น ป ร ะ ก า ศ ใ น 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“บริการสาธารณสุข”  หมายความวา บริการดานการแพทยและสาธารณสุขซึ่งใหโดยตรงแกบุคคล

เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ ที่

จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 

“สถานบริการ”  หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย 

หนวยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม 

“หนวยบริการ”  หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี ้

“เครือขายหนวยบริการ”  หมายความวา หนวยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเปนเครือขาย

หนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี ้

“คาบริการ”  หมายความวา เงินที่ผูรับบริการจายใหแกหนวยบริการในการรับบริการสาธารณสุขแต

ละคร้ัง 

“คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข”  หมายความวา คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ

สาธารณสุขของหนวยบริการ ไดแก 

(๑)  คาสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรค 

(๒)  คาตรวจวินิจฉัยโรค 

(๓)  คาตรวจและรับฝากครรภ 

(๔)  คาบําบัดและบริการทางการแพทย 

(๕)  คายา คาเวชภัณฑ คาอวัยวะเทียม และคาอุปกรณทางการแพทย 

(๖)  คาทําคลอด 

                                                 
 



(๗)  คากินอยูในหนวยบริการ 

(๘)  คาบริบาลทารกแรกเกิด 

(๙)  คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 

(๑๐)  คาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ 

(๑๑)  คาฟนฟูสมรรถภาพรางกาย และจิตใจ 

(๑๒)  คาใชจายอื่นที่จําเปนเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“กองทุน”  หมายความวา กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน”  หมายความวา คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

“เลขาธิการ”  หมายความวา เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือสํานักงานสาขา แลวแตกรณ ี

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน แลวแตกรณี ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจ

แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

หมวด ๑ 

สิทธิการรับบริการสาธารณสุข 



   

 

มาตรา ๕  บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนด

โดยพระราชบัญญัตินี ้

คณะกรรมการอาจกําหนดใหบุคคลที่เขารับการบริการสาธารณสุขตองรวมจายคาบริการในอัตราที่

กําหนดใหแกหนวยบริการในแตละคร้ังที่เขารับการบริการ เวนแตผูยากไรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไม

ตองจายคาบริการ 

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิไดรับใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๖  บุคคลใดประสงคจะใชสิทธิตามมาตรา ๕ ใหย่ืนคําขอลงทะเบียนตอสํานักงานหรือ

หนวยงานที่สํานักงานกําหนด เพื่อเลือกหนวยบริการ เปนหนวยบริการประจํา 

การขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา การขอเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจําและหนาที่ของ

หนวยบริการประจําที่พึงมีตอผูรับบริการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดย

คํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของบุคคลเปนสําคัญ 

ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือกหนวยบริการเปนอยางอ่ืนตามหลักเกณฑการไดรับสวัสดิการหรือตาม

สิทธิที่บุคคลนั้นไดรับอยูตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําส่ังอ่ืนใด ใหการใชสิทธิเขารับ

การบริการสาธารณสุขในหนวยบริการเปนไปตามหลกัเกณฑการไดรับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น 

 

มาตรา ๗  บุคคลที่ไดลงทะเบียนแลว ใหใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขไดจากหนวยบริการประจําของ

ตนหรือหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการท่ีเก่ียวของ หรือจากหนวยบริการอื่นที่หนวยบริการประจําของ

ตนหรือเครือขายหนวยบริการที่เก่ียวของสงตอ เวนแตกรณีท่ีมีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บปวย

ฉุกเฉิน ใหบุคคลนั้นมีสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอื่นได ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความ

สะดวกและความจําเปนของผูใชสิทธิรับบริการ และใหสถานบริการที่ใหบริการนั้นมีสิทธิไดรับคาใชจายจากกองทุน

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 



มาตรา ๘  ผูซ่ึงมีสิทธิตามมาตรา ๕ ท่ียังไมไดลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเขารับบริการครั้งแรกที่

หนวยบริการใดก็ได และใหหนวยบริการที่ใหบริการแกบุคคลดังกลาวจัดใหบุคคลนั้นลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ

ประจําตามมาตรา ๖ และแจงใหสํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแตใหบริการ โดยหนวยบริการดังกลาวมีสิทธิ

ไดรับคาใชจายสําหรับการใหบริการคร้ังนั้นจากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๙  ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลดังตอไปนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใดๆ ท่ีกําหนดขึ้นสําหรับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหใชสิทธิดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี ้

(๑)  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 

(๒)  พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอื่นของรัฐหรือบุคคล

อ่ืนใดที่มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยใชจายจากเงินงบประมาณ 

(๔)  บิดามารดา คูสมรส บุตร หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิ

ของบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

ในการนี้ ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีจัดการใหบุคคลดังกลาวสามารถไดรับบริการสาธารณสุขตามที่ได

ตกลงกันกับรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณ ี

การกําหนดใหบุคคลตามวรรคหนึ่งประเภทใด หรือหนวยงานใด ใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขตาม

พระราชบัญญัติน้ีไดเม่ือใด ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใชบังคับแลว ใหรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณี ดําเนินการจัดสรรเงินในสวนที่เปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล

สําหรับบุคคลตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกานั้นใหแกกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับ

คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๐  ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมให

เปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยประกันสังคม การขยายบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ไปยังผูมีสิทธิ

ตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน 



ใหคณะกรรมการจัดเตรียมความพรอมในการใหบริการสาธารณสุขแกผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวย

ประกันสังคม และเม่ือไดตกลงกันเกี่ยวกับความพรอมใหบริการสาธารณสุขกับคณะกรรมการประกันสังคมแลว ให

คณะกรรมการเสนอรัฐบาลเพื่อตราพระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาการเริ่มใหบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการ

ตามพระราชบัญญัตินี้แกผูมีสิทธิดังกลาว 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใชบังคับแลว ใหสํานักงานประกันสังคมสงเงินคาใชจายเพื่อ

บริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคมใหแกกองทุนตามจํานวนที่คณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคม

ตกลงกัน 

 

มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนผูใดใช

สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแลวใหหนวยบริการแจงการเขารับบริการนั้น

ตอสํานักงานและใหสํานักงานมีสิทธิเรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน แตไมเกินอัตรา

ที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป 

ในกรณีที่ผูเขารับการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้เปนลูกจางของนายจางที่ไมมีหนาที่ตอง

จายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ใหสํานักงานมีสิทธิย่ืนคํารองขอรับเงินทดแทนแทนลูกจางตามกฎหมายวาดวยเงิน

ทดแทนเพื่อชําระคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข แตไมเกินอัตราท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน สงเขา

กองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป 

การจายเงินคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ใหถือเปนการจายเงินทดแทนในสวนของคา

รักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผูประสบภัยจากรถตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถผูใดใช

สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแลว ใหหนวยบริการแจงการเขารับบริการนั้น

ตอสํานักงานและใหสํานักงานมีสิทธิเรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย แตไม

เกินจํานวนคาสินไหมทดแทนตามภาระหนาที่ท่ีกองทุนทดแทนผูประสบภัยตองจายตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ สงเขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป 

ในกรณีที่บริษัทผูรับประกันภัยรถหรือบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด มีหนาที่ตองจาย

คาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยจากรถท่ีเขารับบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานมีอํานาจออกคําส่ัง

ใหบริษัทดังกลาวชําระคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขแตไมเกินสิทธิที่พึงไดรับตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย สง

เขากองทุนเพื่อสงตอใหหนวยบริการตอไป 



การจายเงินคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ใหถือเปนการจายคาสินไหมทดแทนในสวน

ของคารักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

   

 

มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” 

ประกอบดวย 

(๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ 

(๒)  ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูอํานวยการ

สํานักงบประมาณ 

(๓)  ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหารสวนตําบลหน่ึงคน 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท

คัดเลือกกันเอง 

(๔)  ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรม

ดังตอไปนี้ องคกรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละหนึ่งคน และใหผูแทนดังกลาว

คัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนหาคน 

(ก)  งานดานเด็กหรือเยาวชน 

(ข)  งานดานสตรี 

(ค)  งานดานผูสูงอายุ 

(ง)  งานดานคนพิการหรือผูปวยจิตเวช 

(จ)  งานดานผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูปวยเรื้อรังอ่ืน 



(ฉ)  งานดานผูใชแรงงาน 

(ช)  งานดานชุมชนแออัด 

(ซ)  งานดานเกษตรกร 

(ฌ)  งานดานชนกลุมนอย 

(๕)  ผูแทน ผูประกอบอาชีพดานสาธารณสุขจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนแพทยสภา สภาการ

พยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดานละหนึ่งคน 

(๖)  ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความเชี่ยวชาญทางดานประกัน

สุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การเงินการคลัง กฎหมายและ

สังคมศาสตร ดานละหนึ่งคนองคกรเอกชนตาม (๔) ตองเปน 

องคกรที่ดําเนินกิจกรรมมาไมนอยกวาหนึ่งปและไดมาขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานกอนครบกําหนด

สิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุใหมีการคัดเลือกกรรมการถาองคกรใดดําเนินกิจกรรมหลายกลุม ใหขึ้นทะเบียนเพื่อใชสิทธิ

คัดเลือกกรรมการในกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 

ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ

เสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการตาม (๖) 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่ใหเปนไปตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๔  กรรมการตามมาตรา ๑๓ จะดํารงตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๔๘ ในขณะเดียวกัน

มิได 

 

มาตรา ๑๕  กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกหรือแตงต้ังใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได 



เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง 

(๓) (๔) และ (๕) หรือแตงต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๖) ขึ้นใหมใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตาม

วาระนั้น อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับคัดเลือกหรือไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระนั้น 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกหรือแตงต้ัง

กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลงและใหผูไดรับคัดเลือกหรือ

ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการ

คัดเลือกหรือแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได และในการนี้ ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่

เหลืออยู 

 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแลวกรรมการตามมาตรา 

๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) พนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 

(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 

 

มาตรา ๑๗  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 



ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเร่ืองที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นมีหนาที่แจงให

คณะกรรมการทราบและมีสิทธิเขาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องน้ันแตไมมีสิทธิเขารวมประชุม

และลงคะแนนเสียง 

วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และสวนไดเสียซึ่งกรรมการมีหนาที่ตองแจง ให

เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ และ

กําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหมีประสิทธิภาพ 

(๒)  ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓)  กําหนดประเภทและขอบเขตในการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต 

และอัตราคาบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕ 

(๔)  กําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 

(๕)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการถอดถอนเลขาธิการตามมาตรา ๓๑ และกําหนด

คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของเลขาธิการตามมาตรา ๓๒ 

(๖)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการรักษาเงินกองทุน รวมท้ังการจัดหา

ผลประโยชนตามมาตรา ๔๐ 

(๗)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน ในกรณีที่ผูรับบริการ

ไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผูกระทําผิดมิได หรือหาผูกระทําผิดไดแตผูรับบริการไมได

รับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑ 



(๘)  สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ไดตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ เพื่อสราง

หลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗ 

(๙)  สนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑใหองคกรชุมชน องคกรเอกชนและภาคเอกชนที่ไมมี

วัตถุประสงคเพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร ดําเนินงานและบริการจัดการเงินทุนในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ไดตาม

ความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติใหแกบุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗ 

(๑๐)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นจากผูใหบริการและผูรับบริการเพื่อ

ประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

(๑๑)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

(๑๒)  จัดทํารายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทั้งบัญชีและการเงินทุก

ประเภทของคณะกรรมการ แลวรายงานตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาเปนประจําทุกปภายในหก

เดือนนับแตวันส้ินปงบประมาณ 

(๑๓)  จัดประชุมเพื่อใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นโดยท่ัวไปจากผูใหบริการและผูรับบริการ

เปนประจําทุกป 

(๑๔)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนินกิจการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑)  กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน 

(๒)  อนุมัติแผนการเงินของสํานักงาน 

(๓)  ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบขอบังคับ ประกาศ 

หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การติดตาม

ประเมินผล และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน 

 



มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

นี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

และอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่

ตรวจสอบการบริหารเงินและการดําเนินงานของสํานักงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและ

ระเบียบแบบแผนที่เก่ียวของ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมีความโปรงใส และมีผูรับผิดชอบ ทั้งน้ี ตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

อนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนผูดํารงตําแหนงซ่ึงตองหามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตดวย 

 

มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 

แลวแตกรณี มีอํานาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือส่ังใหบุคคลใดที่เก่ียวของมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง มาใหถอยคํา

หรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได 

 

มาตรา ๒๓  ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม คาใชจายในการเดินทางและคาใชจาย

อ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด ๓ 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

   

 

มาตรา ๒๔  ใหมีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล 

อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตร ี



กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย

แรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ เจาหนาที่และลูกจางของ

สํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวา

ดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 

มาตรา ๒๕  ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติต้ังอยูที่กรุงเทพมหานคร หรือในเขตจังหวัด

ใกลเคียง 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกสํานักงานสาขาในเขตพื้นที่โดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

การจัดตั้งสํานักงานสาขาใหคํานึงถึงความจําเปนและความคุมคาในการดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบ

กับคาใชจาย และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทําหนาที่สํานักงานสาขาแทนก็

ได โดยใหไดรับคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๒๖  ใหสํานักงานมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว และคณะกรรมการสอบสวน 

(๒)  เก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานการบริการสาธารณสุข 

(๓)  จัดใหมีทะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ 

(๔)  บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๕)  จายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนดใหแกหนวยบริการและ

เครือขายหนวยบริการตามมาตรา ๔๖ 

(๖)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ 

(๗)  ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีหนวยบริการประจํา และการขอเปลี่ยนหนวยบริการประจํา 

รวมทั้งประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนทราบขอมูลของหนวยบริการ 



(๘)  กํากับดูแลหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการในการใหบริการสาธารณสุขใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่องรองเรียน 

(๙)  ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ 

(๑๐)  กอต้ังสิทธิและทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใดๆ เก่ียวกับทรัพยสิน 

(๑๑)  เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 

(๑๒)  มอบใหองคกรอื่นหรือบุคคลอื่นทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

(๑๓)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพรตอสาธารณชน 

(๑๔)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ

สํานักงานหรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมาย 

 

มาตรา ๒๗  ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 

 

มาตรา ๒๘  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยมีผูบริจาคให หรือไดมาโดยการซื้อหรือ

แลกเปลี่ยนจากรายไดของสํานักงาน ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 

ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ

สํานักงาน 

 

มาตรา ๒๙  ใหคณะกรรมการเสนอขอรับงบประมาณรายจายประจําปตอคณะรัฐมนตรี เพื่อเปน

คาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน 

 

มาตรา ๓๐  การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 



การบัญชีของสํานักงาน ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และ

ตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการ

ตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง 

 

มาตรา ๓๑  ใหสํานักงานมีเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบการบริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชา

เจาหนาที่และลูกจางของสํานักงานทุกตําแหนง 

ใหคณะกรรมการเปนผูคัดเลือกเพื่อแตงต้ังและถอดถอนเลขาธิการ 

ในการจางและแตงต้ังเลขาธิการ ใหคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคนซ่ึงตอง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) 

ใหคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณเหมาะสมที่

จะเปนเลขาธิการซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) 

(๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี้ จะตองไมเปนกรรมการในคณะกรรมการและมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันย่ืนใบ

สมัครเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาทําสัญญาจางและแตงต้ังเปนเลขาธิการ ทั้งนี้ โดยอาจเสนอชื่อผูมีความ

เหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อก็ได 

กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนเลขาธิการ 

ใหกรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหาและเลือกอีกคน

หน่ึงเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

ใหสํานักงานทําหนาที่เปนหนวยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการ 

 

มาตรา ๓๒  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)  สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา 

(๓)  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

(๔)  ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 



(๕)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖)  ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ

(๗)  ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นท่ีแสวงหากําไร 

(๘)  ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

(๙)  ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ

ผูบริหารทองถ่ิน 

(๑๐)  ไมเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๑๑)  ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชน

จํากัด เพราะทุจริตตอหนาที ่

(๑๒)  ไมเปนหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันไดรับแตงต้ัง ไมเคยเปนกรรมการหรือผูบริหาร

หรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนคูสัญญาผูเขารวมงาน  หรือมีประโยชนไดเสีย

เก่ียวของกับกิจการของสํานักงาน 

(๑๓)  คุณสมบัติและลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๓๓  เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ 

(๔)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุ

โทษ 

(๕)  ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามคร้ังติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 



(๖)  คณะกรรมการถอดถอนจากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ

หยอนความสามารถ 

(๗)  ถูกเลิกสัญญาจาง 

 

มาตรา ๓๔  ใหเลขาธิการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตจะดํารง

ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงต้ังเลขาธิการคนใหม หรือในกรณีเลขาธิการไมอาจ

ปฏิบัติหนาท่ีไดเปนการชั่วคราว ใหคณะกรรมการแตงต้ังเจาหนาที่ของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน

เลขาธิการ 

ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเลขาธิการ 

 

มาตรา ๓๕  ใหเลขาธิการเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงและใหถือเปนผูดํารง

ตําแหนงซ่ึงตองหามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวย 

 

มาตรา ๓๖  เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(๑)  บรรจุ แตงต้ัง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีและลูกจางของ

สํานักงาน ตลอดจนใหเจาหนาท่ีและลูกจางของสํานักงานออกจากตําแหนง ท้ังนี้ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

และในกรณีของเจาหนาที่หรือลูกจางที่ปฏิบัติงานในสํานักตรวจสอบ ใหฟงความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ประกอบการพิจารณาดวย 

(๒)  ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนด นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ 

ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงาน เพื่อการน้ีเลขาธิการจะ

มอบอํานาจใหเจาหนาท่ีใดของสํานักงานปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งน้ีตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 



มาตรา ๓๗  ใหมี สํานักตรวจสอบขึ้นในสํานักงานทําหนาที่ เปนสํานักงานเลขานุการของ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรายงานเลขาธิการตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด ๔ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

   

 

มาตรา ๓๘  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรียกวา 

“กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” มีวัตถุประสงคเพื่อเปนคาใชจาย สนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการ

สาธารณสุขของหนวยบริการ 

เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคคลสามารถเขาถึงการบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ใหใชจายเงินกองทุนโดยคํานึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีที่ไมมีหนวยบริการเพียงพอหรือมีการ

กระจายหนวยบริการอยางไมเหมาะสมประกอบดวย 

 

มาตรา ๓๙  กองทุนประกอบดวย 

(๑)  เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 

(๒)  เงินที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(๓)  เงินที่ไดรับจากการดําเนินการใหบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี ้

(๔)  เงินคาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๕)  เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน 

(๖)  ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

(๗)  เงินหรือทรัพยสินใดๆ ที่กองทุนไดรับมาในกิจการของกองทุน 



(๘)  เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เงินและทรัพยสินที่เปนของกองทุนไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวา

ดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม (๑) ใหคณะกรรมการจัดทําคําขอตอคณะรัฐมนตรีโดยพิจารณา

ประกอบกับรายงานความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนบัญชีการเงินและทรัพยสิน

ของกองทุนในขณะที่จัดทําคําขอดังกลาว 

 

มาตรา ๔๐  การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการนําเงินกองทุนไปจัดหา

ผลประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๔๑  ใหคณะกรรมการกันเงินจํานวนไมเกินรอยละหน่ึงของเงินที่จะจายใหหนวยบริการไวเปน

เงินชวยเหลือเบ้ืองตนใหแกผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของ

หนวยบริการ โดยหาผูกระทําผิดมิไดหรือหาผูกระทําผิดได แตยังไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวย

บริการ โดยหาผูกระทําผิดไดแตยังไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑ เมื่อสํานักงานได

จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนใหแกผูรับบริการไปแลว สํานักงานมีสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูกระทําผิดได 

 

มาตรา ๔๓  ภายในสามเดือนนับแตวันส้ินปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ให

คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมา ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ตรวจสอบรับรองแลวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอตอสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๕ 



หนวยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

   

 

มาตรา ๔๔  ใหสํานักงานจัดใหมีการขึ้นทะเบียนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ แลว

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ เพื่อดําเนินการลงทะเบียนเลือกเปนหนวยบริการประจําของตนตามมาตรา ๖ 

การขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ รวมทั้งวิธีการประชาสัมพันธตามวรรค

หน่ึงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๔๕  ใหหนวยบริการมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหบริการสาธารณสุข รวมทั้งการใชวัคซีน ยา เวชภัณฑ อุปกรณในการรักษาท่ีไดมาตรฐานและ

มีคุณภาพ โดยใหความเสมอภาคและอํานวยความสะดวกในการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปน ตลอดจนเคารพในสิทธิ

สวนบุคคล ในศักด์ิศรีความเปนมนุษยและความเชื่อทางศาสนา 

(๒)  ใหขอมูลการบริการสาธารณสุขของผูรับบริการตามที่ผูรับบริการรองขอและตามประกาศที่มี

การกําหนดเกี่ยวกับสิทธิของผูปวยและผูรับบริการโดยไมบิดเบือน ทั้งในเรื่องผลการวินิจฉัย แนวทาง วิธีการ 

ทางเลือก และผลในการรักษา รวมทั้งผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหผูรับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือ

ถูกสงตอ 

(๓)  ใหขอมูลท่ีเก่ียวกับชื่อแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบในการดูแลอยางตอเนื่อง

ทางดานสุขภาพกายและสังคม แกญาติหรือผูที่ใกลชิดกับผูรับบริการอยางเพียงพอ กอนจําหนายผูรับบริการออกจาก

หนวยบริการหรือเครือขายหนวยบริการ 

(๔)  รักษาความลับของผูรับบริการจากการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) และ (๒)อยางเครงครัด เวนแต

เปนการเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

(๕)  จัดทําระบบขอมูลการใหบริการสาธารณสุข เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบคุณภาพและบริการ 

รวมทั้งการขอรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข 

ในการใหบริการสาธารณสุขแกผูรับบริการและการจัดทําระบบขอมูลการใหบริการสาธารณสุข ให

หนวยบริการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด 

 



มาตรา ๔๖  หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตามมาตรา ๔๔ และหนวยบริการท่ีรับการสงตอ

ผู รับบริการ มีสิทธิได รับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑการกําหนดคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ตองผานการรับฟงความ

คิดเห็นตามมาตรา ๑๘ (๑๓) กอน และอยางนอยตองอยูภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี ้

(๑)  อาศัยราคากลางที่เปนจริงของโรคทุกโรคมาเปนฐานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรา ๕๐ (๔) 

(๒)  ครอบคลุมถึงคาใชจายของหนวยบริการในสวนเงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากร 

(๓)  คํานึงถึงความแตกตางในภารกิจของหนวยบริการ 

(๔)  คํานึงถึงความแตกตางในกลุมผูรับบริการและในขนาดของพื้นที่บริการท่ีหนวยบริการ

รับผิดชอบ 

 

มาตรา ๔๗  เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหกับบุคคลในพื้นท่ี โดยสงเสริมกระบวนการมี

สวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ใหคณะกรรมการสนับสนุนและ

ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑเพื่อใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ โดยใหไดรับคาใชจายจากกองทุน 

 

หมวด ๖ 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

   

 

มาตรา ๔๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข” ประกอบดวย 

(๑)  อธิบดีกรมการแพทย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล และผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ 



(๒)  ผูแทนแพทยสภา ผูแทนสภาการพยาบาล ผูแทนทันตแพทยสภา ผูแทนสภาเภสัชกรรม และ

ผูแทนสภาทนายความ 

(๓)  ผูแทนโรงพยาบาลเอกชนที่เปนสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน 

(๔)  ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริการสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท

คัดเลือกกันเอง 

(๕)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ทันตกรรม และเภสัชกรรม วิชาชีพละหนึ่ง

คน 

(๖)  ผูแทนราชวิทยาลัยแพทยเฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม และสาขา

กุมารเวชกรรม สาขาละหนึ่งคน 

(๗)  ผูแทนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขากายภาพบําบัด สาขา

เทคนิคการแพทย สาขารังสีเทคนิค สาขากิจกรรมบําบัด สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาขาการแกไขความ

ผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาละหนึ่งคน และใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนสามคน 

(๘)  ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการแสวงหาผลกําไร และดําเนินกิจกรรม

ดังตอไปนี้ องคกรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละหนึ่งคน และใหผูแทนดังกลาว

คัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนหาคน 

(ก)  งานดานเด็กหรือเยาวชน 

(ข)  งานดานสตรี 

(ค)  งานดานผูสูงอายุ 

(ง)  งานดานคนพิการหรือผูปวยจิตเวช 

(จ)  งานดานผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูปวยเรื้อรังอ่ืน 

(ฉ)  งานดานผูใชแรงงาน 

(ช)  งานดานชุมชนแออัด 

(ซ)  งานดานเกษตรกร 



(ฌ)  งานดานชนกลุมนอย 

(๙)  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนหกคน โดยในจํานวนนี้ใหเปนผูเชี่ยวชาญสาขาเวช

ศาสตรครอบครัว สาขาจิตเวช และสาขาการแพทยแผนไทย สาขาละหนึ่งคน 

องคกรเอกชนตาม (๘) ตองเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมมาไมนอยกวาหน่ึงปและไดมาขึ้นทะเบียน

ไวกับสํานักงานกอนครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุใหมีการคัดเลือกกรรมการ ถาองคกรใดดําเนินกิจกรรม

หลายกลุม ใหขึ้นทะเบียนเพื่อใชสิทธิคัดเลือกกรรมการในกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหเปนไปตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ดําเนินการสรรหาและพิจารณา

คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการตาม (๙) 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่ใหเปนไปตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งประชุม และเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

 

มาตรา ๔๙  การดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและการประชุมของ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ใหนํามาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๐  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑)  ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตาม มาตรา ๔๕ 

(๒)  กํากับดูแลการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ในกรณีที่

หนวยบริการนั้นๆ มีการใหบริการในสวนที่สูงกวาบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕ 

(๓)  กําหนดมาตรการควบคุมและสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวย

บริการ 



(๔)  เสนอแนะอัตราราคากลางของโรคทุกโรคตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ

กําหนดคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขใหแกหนวยบริการตามมาตรา ๔๖ 

(๕)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรองเรียนของผูซ่ึงถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการ 

และวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือแกผูซ่ึงถูกละเมิดสิทธิจากการ

ใชบริการ และกําหนดหนวยรับเร่ืองรองเรียนเพื่อใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียนไดโดยสะดวกและเปนอิสระ

จากผูถูกรองเรียน 

(๖)  รายงานผลการตรวจตราและการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขาย

หนวยบริการตอคณะกรรมการ พรอมท้ังแจงหนวยบริการและหนวยงานตนสังกัดเพื่อปรับปรุงแกไขและติดตาม

ประเมินผลในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน 

(๗)  สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจตราและการควบคุมกํากับหนวยบริการและ

เครือขายหนวยบริการ 

(๘)  จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน ในกรณีท่ีผู รับบริการไดรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการ

รักษาพยาบาลโดยหาผูกระทําผิดมิได หรือหาผูกระทําผิดไดแตผูรับบริการไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอัน

สมควรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

(๙)  สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลแกประชาชนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจใน

การเขารับบริการสาธารณสุข 

(๑๐)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 

มาตรา ๕๑  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาหรือปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมายได 

ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับการประชุม วิธีการประชุม และวิธีปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๒  ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และคณะอนุกรรมการมีอํานาจขอให

หนวยงานของรัฐหรือส่ังใหบุคคลใดที่เก่ียวของมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อ

ประกอบการพิจารณาได 



 

มาตรา ๕๓  ใหกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและอนุกรรมการไดรับคาเบ้ียประชุม 

คาใชจายในการเดินทางและคาใชจายอื่น ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด ๗ 

พนักงานเจาหนาที ่

   

 

มาตรา ๕๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน

สถานท่ีของหนวยบริการ หรือของเครือขายหนวยบริการ ในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบ สอบถามขอเท็จจริง 

ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐาน ถายภาพ ถายสําเนาหรือนําเอกสารที่เก่ียวของไปตรวจสอบ หรือกระทําการ

อยางอ่ืนตามสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาพบการกระทําผิด ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจยึดหรืออายัด

เอกสารหลักฐาน ทรัพยสิน หรือส่ิงของเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาดําเนินการตอไป 

วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด แลวแตกรณ ี

 

มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเก่ียวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 

มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 

 



หมวด ๘ 

การกํากับมาตรฐานหนวยบริการ 

   

 

มาตรา ๕๗  ในกรณีท่ีสํานักงานตรวจสอบพบวาหนวยบริการใดไมปฏิบัติตามมาตรฐานการ

ใหบริการสาธารณสุขท่ีกําหนด ใหรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนพิจารณา 

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนตามความเหมาะสมประกอบดวยผูแทนหนวยงาน

ของรัฐที่ปฏิบัติงานในดานการแพทย การสาธารณสุข และกฎหมาย ผูแทนองคกรเอกชนหรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนซึ่งไม

เปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่จะพิจารณา มีหนาที่สอบสวนและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐาน 

ในการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาจแตงต้ังไว

ลวงหนาเปนจํานวนหลายคณะเพื่อใหดําเนินการสอบสวนโดยเร็วได 

การสอบสวนตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน ถายังดําเนินการไมแลวเสร็จใหขยายเวลา

ออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน และถายังดําเนินการไมแลวเสร็จอีก ใหรายงานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานเพื่อพิจารณามีคําส่ังใหขยายเวลาไดเทาที่จําเปน 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา และใหมีอํานาจขอใหหนวยบริการ เครือขายหนวยบริการ ผูรองเรียน หรือบุคคลใดที่เก่ียวของมี

หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนแลวเสร็จ ใหเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณาตอไป 

ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานพิจารณาออกคําส่ังตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ 

แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเร่ืองจากคณะกรรมการสอบสวน 

 

มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีผลการสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ปรากฏวาหนวยบริการใดไมปฏิบัติตาม

มาตรฐานที่กําหนด ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานดําเนินการ ดังตอไปนี ้



(๑)  ในกรณีที่เปนการกระทําโดยไมเจตนาใหมีคําส่ังเตือนใหปฏิบัติโดยถูกตอง 

(๒)  ในกรณีท่ีมีเจตนากระทําผิด ใหมีคําส่ังใหหนวยบริการนั้นชําระคาปรับทางปกครองเปนจํานวน

ไมเกินหนึ่งแสนบาท สําหรับการกระทําความผิดแตละครั้ง และใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตาม

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ และในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําส่ัง ให

เลขาธิการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการนี้ ถาศาลปกครองเห็นวาคําส่ังใหชําระ

คาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสิน

ขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได 

(๓)  แจงตอหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหมีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดขอกลาวหาหรือขอ

กลาวโทษผูประกอบวิชาชีพทางดานสาธารณสุขซึ่งอาจมีสวนรับผิดชอบในการกระทําผิดของหนวยบริการ และใหมี

การดําเนินการทางวินัยในกรณีที่ผูกระทําผิดเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

 

มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผูรับบริการผูใดไมไดรับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิที่จะไดรับ

บริการสาธารณสุขที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้จากหนวยบริการหรือหนวยบริการเรียกเก็บคาบริการจากตนโดยไม

มีสิทธิที่จะเก็บหรือเรียกเก็บเกินกวาอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือไมไดรับคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ

รักษาพยาบาลของหนวยบริการภายในระยะเวลาอันสมควร ใหผูน้ันมีสิทธิรองเรียนตอสํานักงานเพื่อใหมีการสอบสวน 

และใหนําความในมาตรา ๕๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาผลการสอบสวนปรากฏวา หนวยบริการไมไดกระทําตามที่ถูกรองเรียนใหเลขาธิการแจงใหผู

รองเรียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีผลการสอบสวนดังกลาว 

ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวา หนวยบริการมีการกระทําตามที่ถูกรองเรียนใหคณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจดําเนินการ ดังตอไปนี ้

(๑)  ตักเตือนเปนหนังสือใหหนวยบริการนั้นปฏิบัติตอผูรองเรียนใหเหมาะสมหรือถูกตองตามสิทธิ

ประโยชนของผูรองเรียนนั้น สําหรับกรณีรองเรียนวาหนวยบริการไมอํานวยความสะดวกหรือไมปฏิบัติตามสิทธิ

ประโยชนของผูรองเรียน 

(๒)  ออกคําส่ังเปนหนังสือใหหนวยบริการนั้นคืนเงินคาบริการสวนเกินหรือที่ไมมีสิทธิเรียกเก็บ

ใหแกผูรองเรียนพรอมดอกเบ้ียรอยละสิบหาตอปนับแตวันท่ีเก็บคาบริการนั้นจนถึงวันที่จายเงินคืน และในกรณีที่ไมมี

การปฏิบัติตามคําส่ังใหนําความในมาตรา ๕๘ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



มาตรา ๖๐  ในกรณีที่การกระทําผิดของหนวยบริการตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ เปนการกระทํา

ผิดรายแรงหรือเกิดซ้ําหลายครั้ง ใหเลขาธิการรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณา

ดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(๑)  ส่ังเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหนวยบริการนั้น 

(๒)  แจงตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลเพื่อพิจารณาดําเนินการตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 

(๓)  แจงตอรัฐมนตรีผูกํากับดูแลเพ่ือใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูบริหารของหนวยบริการใน

กรณีท่ีเปนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

(๔)  แจงตอหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหมีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดขอกลาวหาหรือขอ

กลาวโทษผูประกอบวิชาชีพทางดานสาธารณสุขซึ่งมีสวนรับผิดชอบในการกระทําผิดของหนวยบริการ และใหมีการ

ดําเนินการทางวินัยในกรณีที่มีผูกระทําผิดเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 

 

มาตรา ๖๑  ผูรองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคําส่ังจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานตามหมวดนี้ ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือวันที่ไดรับทราบ

คําส่ัง แลวแตกรณ ี

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๖๒  เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังตามมาตรา ๖๑ ผลเปนประการใดแลว ให

เลขาธิการรายงานผลการดําเนินการหรือคําวินิจฉัยตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อทราบ 

 

หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 

   



 

มาตรา ๖๓  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว คณะกรรมการสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 

๒๒ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ

ทั้งจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๖๔  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา ๖๕  ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ และ

มาตรา ๑๒ มาใชบังคับ จนกวาจะไดมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการสาธารณสุขตามบทบัญญัติดังกลาว 

เมื่อไดมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่งแลวใหรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดระยะเวลาการเริ่มใหบริการสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

การจายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ สําหรับหนวยบริการที่อยูในความรับผิดชอบ

ของกระทรวงสาธารณสุข ใหสํานักงานจายใหกระทรวงสาธารณสุขกอนเปนระยะเวลาสามปนับแตวันเร่ิมใหบริการ

สาธารณสุขตามวรรคสอง 

 

มาตรา ๖๖  ใหตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และหากไมแลวเสร็จใหขยายระยะเวลาไดครั้งละหนึ่งป โดยใหสํานักงานหรือสํานักงานและ

สํานักงานประกันสังคม แลวแตกรณี รายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และจัดใหมีการ

เผยแพรรายงานนั้นตอสาธารณชน 

 



มาตรา ๖๗  ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหมีการคัดเลือกและแตงต้ังกรรมการตามมาตรา 

๑๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖)  รวมทั้งสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการเพื่อใหไดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติตามพระราชบัญญัติน้ีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยรัฐมนตรี

เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนหาคนโดยในจํานวนนี้ใหเปนผูแทนผูบริโภคจํานวนสี่คนเปนกรรมการ 

ใหรัฐมนตรีแตงต้ังรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทําหนาที่เลขาธิการเปนการ

ชั่วคราวจนกวาเลขาธิการซึ่งไดรับการแตงต้ังตามพระราชบัญญัตินี้เขารับหนาที ่

ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหทําหนาที่เลขาธิการตามวรรคสามเปนเลขานุการของคณะกรรมการตามวรรค

สอง และใหรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการในกระทรวงสาธารณสุข จํานวนสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 

มาตรา ๖๘  ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหมีการคัดเลือกและแตงต้ังกรรมการตามมาตรา ๔๘ 

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เพื่อใหไดคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตาม

พระราชบัญญัติน้ีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยอธิบดี

กรมการแพทย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ เลขาธิการทันตแพทยสภา เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการสภาการพยาบาล 

เลขาธิการสภาเภสัชกรรม นายกสภาทนายความ และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนเจ็ดคน โดยใหเปน

ผูแทนองคกรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมทางดานคุมครองผูบริโภคจํานวนสามคน และผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพ

การแพทยและสาธารณสุขจํานวนสี่คนเปนกรรมการ 

ใหกรรมการตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการและใหประธาน

กรรมการแตงต้ังผูชวยเลขานุการคนใดคนหนึ่งตามมาตรา ๖๗ เปนเลขานุการคนหนึ่ง และแตงต้ังขาราชการใน

กระทรวงสาธารณสุขจํานวนสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 

มาตรา ๖๙  ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และความรับผิด รวมทั้งเงินงบประมาณของกระทรวง

สาธารณสุข ในสวนที่เก่ียวกับงานประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัติน้ีตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ 

ไปเปนของสํานักงานในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



 

มาตรา ๗๐  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการใดสมัครใจจะเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง

ของสํานักงาน ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา และจะตองผานการคัดเลือกหรือการประเมินตาม

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

ขาราชการซึ่งเปล่ียนไปเปนเจาหนาที่ของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาออกจากราชการเพราะเลิก

หรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

แลวแตกรณ ี

ลูกจางซ่ึงเปลี่ยนไปเปนลูกจางของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาออกจากราชการเพราะทาง

ราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

บําเหน็จลูกจาง 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตามขอบังคับของสํานักงาน 

ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการผูใดเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงานตามมาตรานี้ ประสงคจะใหนับ

เวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางตอเน่ืองกับเวลาทํางานของเจาหนาที่หรือลูกจางของ

สํานักงาน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําได โดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ 

การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสี่ จะตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่โอน สําหรับ

กรณีของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ แลวแตกรณี สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐานยื่นตอผูวาจาง

เพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี

ขอบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการอุทธรณและวิธีพจิารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 



   

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง แกไขหลักเกณฑ วิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของผู

รองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคําส่ังจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตาม

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ 

๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ ใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ 

วิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 

ขอ ๒2[๑]  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีการลงนามในขอบังคับเปนตนไป 

 

ขอ ๓  ใหยกเลิกขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการอุทธรณ

และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

“ผูรองเรียน” หมายความวา ผู รับบริการสาธารณสุขที่ใชสิทธิรองเรียน ตามพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไว ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                                                 
 



“ผูอุทธรณ” หมายความวา ผูรองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคําส่ังจากคณะกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานและใชสิทธิอุทธรณตามขอบังคับนี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรณีอุทธรณ 

 

ขอ ๕  ผูรองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคําส่ังจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มี

สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงหรือวันท่ีไดรับทราบคําส่ังแลวแตกรณ ี

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ตองทําเปนหนังสือและใหประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี ้

(๑)  วัน เดือน ป 

(๒)  ชื่อตัว นามสกุล และที่อยูปจจุบันของผูอุทธรณ 

(๓)  ขอเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองที่อุทธรณ ขอโตแยงหรือขอกฎหมายและเหตุผลที่ยกขึ้นอางอิงใน

อุทธรณโดยชัดแจง 

(๔)  ความประสงคหรือคําขอของผูอุทธรณ 

(๕)  ลายมือชื่อของผูอุทธรณ 

 

ขอ ๖  การอุทธรณตามขอ ๕ ใหผูอุทธรณย่ืนหนังสืออุทธรณดวยตนเองตอสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานสาขา และใหผูท่ีรับหนังสืออุทธรณนั้นออกใบรับอุทธรณไวเปนหลักฐานและใหถือเปน

วันย่ืนอุทธรณ หรือผูอุทธรณอาจสงหนังสืออุทธรณไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานสาขา

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได และเพื่อประโยชนในการนับอายุความในการยื่นอุทธรณโดยทางไปรษณีย ใหถือวา

วันที่เจาพนักงานไปรษณียตนทางประทับตราไปรษณียากรบนซองหนังสืออุทธรณเปนวันยื่นอุทธรณ 

กรณีที่ผูอุทธรณไมสามารถเขียนหนังสืออุทธรณได ใหเจาหนาที่ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติหรือสํานักงานสาขา อํานวยความสะดวก ตามสมควรแกกรณี 



ใหสํานักงานสาขาท่ีไดรับหนังสืออุทธรณ รีบสงหนังสืออุทธรณและเอกสารที่เก่ียวของใหสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติโดยเร็ว 

 

ขอ ๗  ภายในกําหนดระยะเวลาอุทธรณ ผูอุทธรณอาจขอแกไขเพิ่มเติมอุทธรณได โดยทําเปน

หนังสือลงลายมือชื่อผูอุทธรณ ชี้แจงขอเท็จจริง วัตถุประสงคและเหตุผลในการแกไขเพิ่มเติมอุทธรณ 

 

ขอ ๘  ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ จํานวนไมเกิน ๙ คน โดยใหรองเลขาธิการ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมอบหมายเปนเลขานุการ 

และใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพบริการ และผูอํานวยการสํานักกฎหมายสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการ 

 

ขอ ๙  ใหคณะอนุกรรมการมีหนาที่รวบรวมขอมูลและกล่ันกรองกรณีอุทธรณคําสั่งตามมาตรา ๕๘ 

มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ แลวเสนอรายงาน

ความเห็นตอคณะกรรมการ 

 

ขอ ๑๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๙ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาจากพยานเอกสารหลักฐาน

ตางๆ ที่เก่ียวของ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร อาจสอบถามผูอุทธรณ หรือบุคคลท่ีเก่ียวของและใหโอกาส

แกคูกรณีไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนได 

 

ขอ ๑๑  เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ คณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานสาขา สืบเสาะและพินิจเพิ่มเติมในประเด็นที่กําหนดเพื่อ

ประกอบการพิจารณาได 

 

ขอ ๑๒  ในการสอบถามผูอุทธรณหรือบุคคลที่เก่ียวของ ใหมีการบันทึกถอยคําไวเปนหนังสือแลวให

อานขอความที่บันทึกไว ใหผูใหถอยคําฟงและลงลายมือชื่อของบุคคลดังกลาวไวเปนหลักฐานหากผูน้ันลงลายมือชื่อ

ไมไดหรือไมยอมลงลายมือชื่อ ใหจดแจงเหตุท่ีไมมีการลงลายมือชื่อไว 

 



ขอ ๑๓  อุทธรณในเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการทิ้งอุทธรณหรือถอนอุทธรณแลว หามมิให

อุทธรณซํ้าในเร่ืองนั้นหรือประเด็นน้ันอีก 

 

ขอ ๑๔  ผูอุทธรณอาจขอถอนอุทธรณเมื่อใดก็ได แตตองกอนที่คณะกรรมการจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ 

และเมื่อไดถอนอุทธรณแลว ใหการพิจารณากรณีอุทธรณนั้นเปนอันระงับและใหคณะกรรมการจําหนายอุทธรณนั้น

เสีย 

การถอนอุทธรณ ใหทําเปนหนังสือย่ืนตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานสาขาที่

รับอุทธรณไวตามขอ ๖ 

 

ขอ ๑๕  รายงานผลการรวบรวมขอมูลและกล่ันกรองกรณีอุทธรณของคณะอนุกรรมการ ใหทําเปน

หนังสือเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และอยางนอยตองประกอบดวยรายการ ดังตอไปน้ี 

(๑)  วัน เดือน ป ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ 

(๒)  ขอเท็จจริงที่นํามาใชประกอบการพิจารณาอุทธรณ 

(๓)  ขอกฎหมายหรือเหตุผลในการอุทธรณ 

(๔)  ความเห็นของคณะอนุกรรมการ 

(๕)  ลายมือชื่อของอนุกรรมการทุกคนท่ีรวมการพิจารณาอุทธรณนั้น 

 

ขอ ๑๖  เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติแจงผล

การวินิจฉัยอุทธรณนั้น ใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

ขอ ๑๗  เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ผลเปนประการใดแลว ใหเลขาธิการสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติรายงานผลการดําเนินการหรือคําวินิจฉัยตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

เพื่อทราบ 

 



ขอ ๑๘  เร่ือง อุทธรณ วิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใดที่อยูระหวางดําเนินการและ

ยังไมแลวเสร็จในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วา

ดวยหลักเกณฑ วิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือ

จนกวาจะสามารถดําเนินการตามขอบังคับนี้ได 

 

ขอ ๑๙  ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติรักษาการตามขอบังคับนี ้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

พินจิ จารุสมบัติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข ในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน 

กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไข ในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. 

๒๕๔๖ ใหเกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น 

 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๔๘ 

เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้



 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. 

๒๕๔๙” 

 

ขอ ๒3[๑]  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป 

 

ขอ ๓  ใหยกเลิก 

(๑)  ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการ

จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๑๑ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๒)  ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการ

จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลง

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 

(๓)  ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการ

จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลง

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

“การรักษาพยาบาล” หมายความวา บริการสาธารณสุขตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“หนวยบริการ” หมายความวา หนวยบริการตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                                                 
 



“เงินชวยเหลือเบ้ืองตน” หมายความวา เงินที่จายใหผูรับบริการหรือทายาทหรือผูอุปการะเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอนในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ โดยมิ

ตองรอการพิสูจนถูกผิด 

“ผูอุปการะ” หมายความวา ผูใหความชวยเหลือเก้ือกูลหรือดูแล ผูรับบริการกอนเขารับการ

รักษาพยาบาลอยางตอเนื่องเปนเวลานานพอสมควร 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือ

เบ้ืองตน 

 

ขอ ๕  ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ ที่จะเปนเหตุใหไดรับเงิน

ชวยเหลือเบ้ืองตนตามขอบังคับนี้ ใหรวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แตมิใชความเสียหายที่เกิดจาก

การดําเนินไปตามพยาธิสภาพ หรือเหตุแทรกซอนของโรคที่เปนไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยูแลว ซ่ึงโรค

นั้นไดรับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทั่วไป 

 

ขอ ๖  ประเภทของความเสียหายท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ และอัตราจายเงิน

ชวยเหลือเบ้ืองตน แบงเปน 

(๑)  เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยางถาวร จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนได ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒)  สูญเสียอวัยวะหรือพิการ จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนได ไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓)  บาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอเนื่อง จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนได ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

ขอ ๗  ผูรับบริการท่ีไดรับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการหรือทายาท

หรือผูอุปการะหรือหนวยบริการที่ใหบริการ มีสิทธิย่ืนคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนไดที่สํานักงานสาขาของ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในจังหวัดนั้น หรือหนวยรับเร่ืองรองเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) แหง

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ ตองยื่นคํารอง

ภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีทราบความเสียหาย 

 



ขอ ๘  ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข แตงต้ังคณะอนุกรรมการ 

มีจํานวน ๕ – ๗ คน ขึ้นทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนวาเขาเกณฑท่ีจะไดรับความ

ชวยเหลือตามขอบังคับนี้หรือไม และถาควรไดรับควรจะไดตามคํารองขอหรือไมเพียงใด ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงความ

รุนแรงของความเสียหายและเศรษฐานะของผูเสียหายดวย 

คณะอนุกรรมการมีอํานาจอนุมัติจํานวนเงินชวยเหลือเบ้ืองตนไดไมเกินอัตราที่กําหนดในขอ ๖ 

การพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการใหกระทําใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งน้ีไมเกิน ๓๐ วันนับแต

วันที่ไดรับคํารองขอ ผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการใหรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

บริการสาธารณสุขเพื่อทราบ 

 

ขอ ๙  ใหคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดหรือ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสําหรับสาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดที่ไมมีคณะอนุกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจํานวน ๕ – ๗ คน เพื่อให

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขพิจารณาแตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการตามขอ ๘ โดย

ชื่อบุคคลที่เหมาะสมตองมาจากผูทรงคุณวุฒิในพื้นท่ีไมนอยกวา ๓ คน ตัวแทนหนวยบริการ และตัวแทนประชาชน

ผูใชบริการ ฝายละเทาๆ กัน โดยใหดําเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติกําหนด 

ใหผูอํานวยการสํานักงานสาขาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในจังหวัดนั้นเปนเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ 

ใหคณะอนุกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป 

เมื่อมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการแลว ใหเลขานุการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อใหที่ประชุม

เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานคณะอนุกรรมการ 

 

ขอ ๑๐  ในกรณีผูรับบริการหรือทายาทหรือผูอุปการะของบุคคลดังกลาว ไมเห็นดวยกับผลการ

วินิจฉัยของคณะอนุกรรมการที่ส่ังจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนไมเต็มตามอัตราที่กําหนดในขอ ๖ หรือไมจายเงิน

ชวยเหลือเบ้ืองตนหรือจัดประเภทของความเสียหายโดยไมถูกตอง ใหมีสิทธิย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยยื่นท่ีสํานักงานสาขาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในจังหวัด

นั้น หรือหนวยรับเร่ืองรองเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งนี้ตองย่ืนอุทธรณภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย 

 



ขอ ๑๑  กรณีท่ีมีการอุทธรณผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติพิจารณาวาเปนไปตามเงื่อนไขการยื่นอุทธรณตามขอ ๑๐ หรือไม หากเปนไปตามเงื่อนไขใหเสนอ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขวินิจฉัยชี้ขาด ดังนี ้

(๑)  ส่ังใหจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนไดไมเกินอัตราที่กําหนดในขอ ๖ หรือ 

(๒)  ส่ังใหยกอุทธรณ 

คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ใหเปนที่สุด 

 

ขอ ๑๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนตามขอ ๗ ท่ีผูมีสิทธิไดยื่นไว

ต้ังแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ 

 

ขอ ๑๓  ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี ้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

พินิจ  จารุสมบัติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

 

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   

 



โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขการขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อใหเกิดความสะดวกและสอดคลองกับความ

จําเปนในการเลือกหนวยบริการและเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจํา ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ใหออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

ขอ ๒4[๑]  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป 

 

ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวย

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอลงทะเบียนหนวยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ ๖ บุคคลที่ไดเลือกหนวยบริการประจําแลว หากประสงคจะเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจําให

ดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ ๔ และขอ ๕ แตทั้งนี้จะขอเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจําไดไมเกิน ๒ ครั้งในแต

ละปงบประมาณ 

การเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจําระหวางการรับบริการในหนวยบริการใหมีผลหลังจากสิ้นสุดการ

รับบริการในหนวยบริการครั้งน้ันแลว 

กรณีหนวยบริการประจําใดถอนตัวหรือพนจากการเปนหนวยบริการประจํา สํานักงานอาจจัดหนวย

บริการอื่นเปนหนวยบริการประจําใหกับบุคคลที่ไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําน้ันไปกอนโดยมีการ

ประชาสัมพันธใหทราบ และบุคคลนั้นสามารถยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจําใหมไดโดยไมถือเปนการขอ

เปล่ียนแปลงหนวยบริการประจําตามวรรคหนึ่ง” 

 
                                                 
 



 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สุชัย  เจริญรัตนกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวยมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการและเครือขายหนวย

บริการ ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อใหบุคคลผูมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขท่ีไดคุณภาพ

และมาตรฐาน 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๔๘ ใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวย มาตรฐานการ

ใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

ขอ ๒5[๑]  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
                                                 
 



ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 

“มาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข” หมายความวา มาตรฐานเกี่ยวกับการใหบริการดาน

การแพทยและสาธารณสุขซึ่งใหโดยตรงแกบุคคล เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรคการ

รักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ ที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการใหบริการ

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 

“กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข” หมายความวา กฎหมายวาดวยการ

ประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ ทันตกรรม เภสัชกรรม 

กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย หรือกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขอื่นตามที่คณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

 

ขอ ๔  มาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ ใหถือปฏิบัติ

โดยอนุโลม ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข หรือกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลแลวแตกรณี 

เวนแตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะกําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการและ

เครือขายหนวยบริการ เปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งไมไดกําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขในเรื่องใดไว

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จะกําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการและ

เครือขายหนวยบริการเพิ่มเติมก็ได 

 

ขอ ๕  ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รักษาการตามขอบังคับนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สุดารัตน เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

 



 

 

 

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข การรองเรียนของ 

ผูถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวย

หลักเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไข การรองเรียนของผูถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให

เพิ่มอํานาจหนาท่ี ของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ในการไกลเกล่ียและยุติเร่ืองรองเรียนไดดวย 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๕) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๕ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จึงไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๗ 

เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ใหออกขอบังคับไวดังนี้ 

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วธิีการ
และเงื่อนไข การรองเรียนของผูถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ขอ ๒6[๑]  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

                                                 
 



ขอ ๓  ใหยกเลิกขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไข การรองเรียนของผูถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 

 

ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

“ผูถูกละเมิดสิทธ”ิ หมายความวา ผูถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“ผูรองเรียน” หมายความวา ผูถูกละเมิดสิทธิหรือผูแทน และใหหมายความรวมถึงผูพบเหน็และอยู

ในเหตุการณการละเมิดสิทธิการใชบริการสาธารณสุขของผูถูกละเมิดสิทธิ ดวย 

“เรื่องรองเรียน” หมายความวา เร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิการใชบริการสาธารณสุข 

“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริการสาธารณสุข ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ

สาธารณสุข 

“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“หนวยรับเรื่องรองเรียน” หมายความวา สํานักงาน หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอื่น ซ่ึง

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ประกาศกําหนด 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือสํานักงานสาขา แลวแตกรณี 

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไว ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ถูกรองเรียนวาละเมิดสิทธิการใหบริการสาธารณสุข ของผูถูกละเมิดสิทธ ิ

 

ขอ ๕  ผูรองเรียน มีสิทธิรองเรียนหนวยบริการ ตอหนวยรับเร่ืองรองเรียนโดยทําเปนหนังสือหรือมา

รองเรียนดวยตนเอง หรือรองเรียนทางโทรศัพท หรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 



ผูรองเรียนตองใหขอมูลกับหนวยรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับชื่อ นามสกุล ที่อยูปจจุบันท่ีสามารถ

ติดตอได เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร และขอเท็จจริงในเรื่องที่รองเรยีนหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของกับเร่ืองรองเรียน

ของผูถูกละเมดิสิทธิ 

 

ขอ ๖  ใหหนวยบริการรับเรื่องรองเรียนมีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้

(๑) รับและบันทึกเรื่องรองเรียนตามขอ ๕ 

(๒) ตรวจสอบขอมูล ขอเทจ็จริงและหลักฐานตาม ขอ ๕ วรรคสอง 

(๓) รวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาเรื่องรองเรียนเบื้องตน 

(๔) ประสาน ไกลเกล่ีย แกปญหา และใหความชวยเหลอืตางๆ เพื่อใหผูถูกละเมิดสิทธิไดรับบริการ

สาธารณสุขตามสิทธิ หากผูถูกละเมิดสิทธิยังไมพอใจใหสงเร่ืองรองเรียนตอคณะอนุกรรมการพิจารณาตอไป 

(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับขอมูลการละเมิดสิทธิการใชบริการสาธารณสุขอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง

เสนอตอคณะอนุกรรมการ 

(๖) เปนหนวยธุรการของคณะอนุกรรมการ 

(๗) จัดเจาหนาที่ของหนวยรับเรื่องรองเรียนเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

(๘) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการ มอบหมาย 

 

ขอ ๗  กรณีทีห่นวยรับเรื่องรองเรียนพบวาเร่ืองรองเรียนอยูนอกพื้นที่รับผิดชอบใหหนวยรับเรื่อง

รองเรียนสงเรือ่งรองเรียนนั้นตอไปใหหนวยรับเรื่องรองเรียนทีเ่ก่ียวของเพื่อดําเนินการตอไป 

 

ขอ ๘  ใหคณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(๑) ควบคุมและกํากับคุณภาพมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการในจังหวัด ตาม

มาตรา ๕๐ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒) พิจารณาเรื่องรองเรียน 



(๓) แสวงหาขอเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน จากผูรองเรียน และหนวยบริการ 

(๔) ใหโอกาสหนวยบริการทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยง

และแสดงพยานหลักฐานของตน 

(๕) รับฟงพยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานผูเชี่ยวชาญ คําชีแ้จง หรือความเห็นของผูรองเรียน

และหนวยบริการ 

(๖) ขอใหผูครอบครองสงพยานหลักฐาน และเอกสารที่เก่ียวของ 

(๗) ออกไปตรวจสถานที่ 

(๘) ในการพจิารณาเร่ืองรองเรียนหากคณะอนุกรรมการ พบวา 

๘.๑ เร่ืองรองเรียนเขาขายมาตรา ๔๑ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ใหสงเร่ืองใหคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนของผูรับบริการ หรือทายาท พิจารณาและสั่ง

การ 

๘.๒ เรื่องรองเรียนเขาขายมาตรา ๕๗ และหรือมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหสงเรื่องใหสํานักงานพิจารณา 

๘.๓ เปนเรื่องรองเรียนอื่นๆ ใหคณะอนุกรรมการ ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อแกปญหา

การใชบริการสาธารณสุข ของผูถูกละเมิดสิทธ ิ

(๙) วิเคราะหรายงานเกี่ยวกับขอมูลการละเมิดสิทธิการใชบริการสาธารณสุขจากหนวยรับเร่ือง

รองเรียนเพื่อทราบเหตุแหงการรองเรียน การแกปญหา การปองกัน โดยใหรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐาน ทุกสามเดือนเพื่อพิจารณาและสั่งการ 

(๑๐) สงเสรมิความรูความเขาใจและสรางการมีสวนรวม ตามมาตรา ๕๐ (๗) และ (๙) แหง

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๑๑) ไกลเกล่ีย และยุติเรื่องรองเรียน 

(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมาย 

 



ขอ ๙  การพิจารณาเรื่องรองเรียน ตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันถายังดําเนินการยังไม

แลวเสร็จ ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน และถายังดําเนินการไมแลวเสร็จอีก ใหรายงานคณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณา มีคําส่ังขยายเวลาไดเทาที่จําเปน 

 

ขอ ๑๐  ใหนํามาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาใช

บังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และวิธีปฏิบัติของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

 

ขอ ๑๑  ใหหนวยรับเรื่องรองเรียน แจงผลการพิจารณาเร่ืองรองเรียนของคณะอนุกรรมการ ตอผู

รองเรียนและหนวยบริการเพื่อทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีมีการพิจารณา ดังกลาว 

 

ขอ ๑๒  ผูรองเรียน หรือหนวยบริการที่ไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนแลวมีสิทธิอุทธรณ

ตอหนวยรับเร่ืองรองเรียนภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง และใหหนวยรับเร่ืองรองเรียนสงเรื่องอุทธรณ นั้นตอ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เอ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ 

ประธานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ 

และมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน 

กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   



 

โดยที่เปนการสมควรแกไขขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงไดมีมติในการประชุม คร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๗ เมื่อ

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ ใหออกขอบังคับไวดังนี้ 

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วธิีการ
และเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ขอ ๒7[๑]  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๖  แหงขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวย

หลักเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไขในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนกรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการ

รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๖  ผูรับบริการท่ีไดรับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ หรือทายาท

ของบุคคลดังกลาว มีสิทธิย่ืนคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนไดที่สํานักงานสาขาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติในจังหวัดนั้น หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งน้ีตองย่ืนคํารองภายใน ๑ ป นับจากวันท่ีทราบความ

เสียหาย 

ใหหนวยงานตามวรรคหนึ่งที่ไดรับคํารอง รีบสงคํารองโดยเร็วเพื่อใหคณะอนุกรรมการพิจารณา

วินิจฉัย” 

 

                                                 
 



ขอ ๔  ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการอุทธรณ และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนด หลักเกณฑ วิธีการอุทธรณ และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ของผู

รองเรียนหรือหนวยบริการ ท่ีไดรับคําส่ังจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตาม

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

ฉะน้ันอาศัยอํานาจในมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

ใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วธิีการ
อุทธรณและวิธีพจิารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 



ขอ ๒ 8[๑]  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป 

 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 

“ผูรองเรียน” หมายความวา ผูรับบริการสาธารณสุขหรือผูแทนของผูรับบริการสาธารณสุข ที่ใชสิทธิ

รองเรียนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“ผูอุทธรณ” หมายความวา ผูรองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคําส่ังจากคณะกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานและใชสิทธิอุทธรณตามขอบังคับนี้หรือบุคคลที่ใชสิทธิอุทธรณ ตามขอบังคับ ระเบียบ หรือ

ประกาศ ที่คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

 

ขอ ๔  ผูรองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคําส่ังจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

หรือบุคคลใดที่ไดรับคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ไมไดออกโดย

คณะกรรมการ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงหรือวันที่ไดรับทราบคําส่ัง 

แลวแตกรณ ี

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ตองทําเปนหนังสือและใหประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

(๑) วัน เดือน ป 

(๒) ชื่อตัว นามสกุล และที่อยูปจจุบันของผูอุทธรณ 

                                                 
 



(๓) ขอเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองที่อุทธรณ ขอโตแยงหรือขอกฎหมายและเหตุผลที่ยกขึ้นอางอิงใน

อุทธรณโดยชดัแจง 

(๔) ความประสงคหรือคําขอของผูอุทธรณ 

(๕) ลายมือชื่อของผูอุทธรณ 

 

ขอ ๕  การอุทธรณตามขอ ๔ ใหผูอุทธรณย่ืนหนังสืออุทธรณดวยตนเองตอสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานสาขา และใหผูที่รับหนังสืออุทธรณน้ันออกใบรบัอุทธรณไวเปนหลักฐานและใหถือเปน

ย่ืนอุทธรณ หรือผูอุทธรณอาจสงหนังสืออุทธรณไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานสาขาโดย

ทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได และเพื่อประโยชนในการนับอายุความในการยื่นอุทธรณโดยทางไปรษณีย ใหถือวาวันที่

เจาพนักงานไปรษณียตนทางประทับตราไปรษณียากรบนซองหนังสืออุทธรณ เปนวนัยื่นอุทธรณ 

ใหสํานักงานสาขาตามวรรคหนึ่งท่ีไดรับหนังสืออุทธรณ รีบสงหนังสืออุทธรณและเอกสารท่ีเก่ียวของ

ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติโดยเร็ว 

 

ขอ ๖  ภายในกําหนดระยะเวลาอุทธรณ ผูอุทธรณอาจขอแกไขเพิ่มเตมิอุทธรณไดโดยทําเปนหนงัสือ

ลงลายมือชื่อผูอุทธรณ ชี้แจงขอเทจ็จริง วัตถุประสงค และเหตุผลในการแกไขเพิ่มเติมอุทธรณ 

 

ขอ ๗  ใหคณะกรรมการแตงต้ัง คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณจํานวนไมเกิน ๙ คน โดย

ใหรองเลขาธกิารสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมอบหมาย 

เปนเลขานุการ และใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพบริการ และผูอํานวยการสํานักกฎหมายสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการ 

 

ขอ ๘  ใหคณะอนุกรรมการตามขอ ๗ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณการออกคําสั่งตามมาตรา 

๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือการอุทธรณใดๆ 

ตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ แลวเสนอรายงานผลการพิจารณา

วินิจฉัยตอคณะกรรมการเพือ่ทราบตอไป 

 



ขอ ๙  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณอยางนอยใหคณะอนุกรรมการพิจารณาจากคําส่ังที่ถูกอุทธรณ 

คําอุทธรณ คําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณและเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ในกรณีที่เห็นสมควร

คณะอนุกรรมการอาจจะแสวงหาขอเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของเพิ่มเติม เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา

ก็ได 

ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา ใหเปนดุลพนิิจของคณะอนุกรรมการที่จะขออนุญาตใหมี

การแถลงการณดวยวาจาหรือไมก็ได และหากอนุญาตใหแถลงการณดวยวาจาใหคณะอนุกรรมการเปดโอกาสให

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานไดรับทราบและแถลงการณแกดวยวาจา โดยอาจมอบหมายเปนหนังสือ

ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนผูแถลงแทนก็ได ทั้งนี้คณะอนุกรรมการตองแจงกําหนดวันแถลงการณใหคูกรณีทราบ

ลวงหนาตามสมควร และตองเปดโอกาสใหคูกรณีไดรับฟงแถลงการณดวยวาจาของอีกฝายหน่ึงดวย 

 

ขอ ๑๐  เพื่อประโยชนในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่

ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานสาขาสืบเสาะและพินิจเพิม่เติมในประเด็นที่กําหนด เพื่อ

ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยได 

 

ขอ ๑๑  ในการสอบถามผูอุทธรณหรือบุคคลที่เก่ียวของ ใหมีการบันทึกถอยคําไวเปนหนังสือแลวให

อานขอความที่บันทึกไวใหผูใหถอยคําฟงและลงลายมือชื่อของบุคคลดังกลาวไวเปนหลักฐาน หากผูน้ันลงลายมือชื่อ

ไมไดหรือไมยอมลงลายมือชื่อ ใหจดทะเบียนแจงเหตุที่ไมมีการลงลายมือชื่อไว 

 

ขอ ๑๒  อุทธรณในเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการทิ้งอุทธรณหรือถอนอุทธรณแลว หามมิให

อุทธรณซํ้าในเร่ืองนั้นหรือประเด็นน้ันอีก 

 

ขอ ๑๓  ผูอุทธรณอาจขอถอนอุทธรณเมือ่ใดก็ได แตตองกอนท่ีคณะอนุกรรมการจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณ และเมื่อไดถอนอุทธรณแลว ใหการพิจารณาอุทธรณนั้นเปนอนัระงับและใหคณะอนุกรรมการจําหนาย

อุทธรณน้ันเสีย 

การถอนอุทธรณ ใหทําเปนหนังสือย่ืนตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานสาขาที่

รับอุทธรณไวตามขอ ๕ 



 

ขอ ๑๔  รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของคณะอนุกรรมการตามขอ ๘ ใหทําเปนหนังสือ 

และอยางนอยตองประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

(๑) วัน เดือน ป ท่ีคณะอนกุรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

(๒) ขอเท็จจริงที่นํามาใชประกอบการพิจารณาอุทธรณ 

(๓) ขอกฎหมายหรือเหตุผลในการวินิจฉัยอุทธรณ 

(๔) ความเห็นของคณะอนุกรรมการ 

(๕) ลายมือชื่อของอนุกรรมการทุกคนที่รวมพจิารณาอุทธรณนั้น 

 

ขอ ๑๕  เมื่อคณะกรรมการไดรับทราบคําวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณนั้นใหผูอุทธรณหรือหนวยบริการทราบภายในสิบหาวัน 

 

ขอ ๑๖  ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รักษาการตามขอบังคับนี้ 

ประกาศ ณ วันที ่๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข การขึ้นทะเบียน 

เปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 



   

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการและ

เครือขายหนวยบริการ รวมทั้งวิธีการประชาสัมพนัธ เพือ่ใหบุคคลผูมสิีทธิไดลงทะเบียนเลือกเปนหนวยบริการประจํา 

 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วธิีการ
และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ขอ ๒9[๑]  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป 

 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 

“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและของสภากาชาดไทย

หรือหนวยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม 

“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามขอบังคับนี้ 

“หนวยบริการประจํา” หมายความวา สถานบริการหรือกลุมสถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนเปนหนวย

บริการประจํา ซ่ึงสามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตไดอยางเปนองค

รวม ทั้งการสรางเสริมสุขภาพการปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ โดย

ตองใหบริการดานเวชกรรมดวยตนเอง และมีเครือขายหนวยบริการเพื่อการสงตอผูรับบริการไปรับการบริการ

สาธารณสุขในกรณีที่เกินขีดความสามารถ ซ่ึงผูมีสิทธสิามารถเลือกลงทะเบียนเปนหนวยบริการประจําของตน ทั้งน้ี

หนวยบริการประจํามีสิทธิไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจายรายหัวและคาใชจายเพื่อบรกิาร

สาธารณสุขอื่นจากกองทุนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

                                                 
 



“หนวยบริการปฐมภูมิ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิใน

เครือขายของหนวยบริการประจํา ซ่ึงสามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิดานเวชกรรม หรือทันตกรรมขั้น

พื้นฐานไดอยางเปนองครวม ทั้งการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และ

การฟนฟูสมรรถภาพ โดยผูมีสิทธิของหนวยบริการประจําดังกลาวสามารถใชบริการสาธารณสุข ณ หนวยบริการปฐม

ภูมิในเครือขายได ท้ังนี้หนวยบริการปฐมภูมิมีสิทธิไดรับคาใชจายเพือ่บริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจําหรือ

จากกองทุนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“หนวยบริการที่รับการสงตอ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการท่ีรับการ

สงตอ ซ่ึงสามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือเฉพาะทาง โดยผูมีสิทธิสามารถใชบริการ

สาธารณสุข ณ หนวยบริการท่ีรับการสงตอไดเมื่อไดรับการสงตอหรือไดรับความเห็นชอบจากหนวยบริการประจําหรือ

สํานักงาน ทั้งนี้หนวยบริการที่รับการสงตอ มีสิทธิไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจําหรือ

จากกองทุน ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“หนวยบริการรวมใหบริการ” หมายความวา สถานบริการที่จัดบริการสาธารณสุขไมครบเกณฑระดับ

ปฐมภูมิ และไดขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการรวมใหบริการสาธารณสุขเฉพาะดานใดดานหนึ่ง โดยมีขอตกลงเปน

หนังสือกับหนวยบริการประจํา ในการใหบริการสาธารณสุขแกผูมีสิทธิ ทั้งนี้หนวยบริการรวมใหบริการ มีสิทธิไดรับ

คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจําตามขอตกลง 

“เครือขายหนวยบริการ” หมายความวา หนวยบริการที่รวมตัวกัน โดยประกอบดวยหนวยบริการ

ประจําหน่ึงหนวยเปนแกนกลาง รวมตัวกับหนวยบริการที่รับการสงตอและหนวยบริการปฐมภูมิ ทั้งน้ีอาจมีหนวย

บริการรวมใหบริการเขารวมก็ไดและไดขึ้นทะเบียนเปนเครือขายหนวยบริการตามที่สํานักงานประกาศ ทั้งนี้เครือขาย

หนวยบริการมีสิทธิไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจําหรือจากกองทุน ตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

“สํานักงานสาขา” หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขา 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

ขอ ๔  ประเภทของหนวยบริการที่รับขึ้นทะเบียนมี ๔ ประเภทดังนี้ 

(๑) หนวยบริการประจํา 



(๒) หนวยบริการปฐมภูม ิ

(๓) หนวยบริการที่รับการสงตอ 

(๔) หนวยบริการรวมใหบริการ 

เกณฑการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการ ใหเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด 

 

ขอ ๕  สถานบริการอื่นนอกจากสถานบริการของรัฐและของสภากาชาดไทยซึ่งประสงคจะขึ้นทะเบียน

เปนหนวยบริการตามขอ ๔ ใหย่ืนคําขอตอสํานักงานหรือสํานักงานสาขา 

 

ขอ ๖  ใหสํานักงานหรือสํานักงานสาขาตรวจประเมินสถานบริการท่ียื่นคําขอขึน้ทะเบียนและสถาน

บริการของรัฐและของสภากาชาดไทย ตามเกณฑการตรวจประเมินในขอ ๔ วรรคสอง 

ในกรณีที่สถานบริการผานการตรวจประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานพิจารณาประกาศรับการขึ้น

ทะเบียนเปนหนวยบริการ แตละประเภท และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 

ขอ ๗  หนวยบริการปฐมภูมิอาจรวมกันเขาเปนกลุม ตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด เพื่อขอขึน้

ทะเบียนเปนหนวยบริการประจํา หรืออาจจัดใหมีหนวยบริการรวมใหบริการเพื่อใหผูมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุข

อยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นได ทั้งน้ีหนวยบริการดังกลาวตองประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ 

 

ขอ ๘  หนวยบริการประจําแตละหนวยอาจเปนแกนกลางในการรวมตัวกับหนวยบริการที่รับการสง

ตอและหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนเครือขายหนวยบริการ ตอสํานักงานหรือสํานักงานสาขา 

ใหสํานักงานพจิารณาประกาศรับขึ้นทะเบียนเปนเครือขายหนวยบริการตามวรรคหนึ่งและ

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ทั้งน้ีการประกาศรับขึ้นทะเบียนใหสาํนักงานคํานึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร 

ศักยภาพของหนวยบริการและความสะดวกในการเขาถึงบริการของประชาชน 

เพื่อประโยชนในการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี สํานักงานอาจประกาศกําหนดใหหนวยบริการ

ประจํา หนวยบริการปฐมภูมิ และหนวยบริการที่รับการสงตอ เปนเครือขายหนวยบริการไดตามที่เห็นสมควร 

 



ขอ ๙  หนวยบริการตองประชาสัมพันธเก่ียวกับการเปนหนวยบริการ ตามพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้ตามที่สํานักงานกําหนด 

การประชาสัมพันธของสํานักงานตามขอ ๖ ขอ ๘ ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ใหสํานักงานหรือสํานักงาน

สาขาดําเนินการผานสื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือส่ืออ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดทราบอยาง

แพรหลาย 

 

ขอ ๑๐  ใหสํานักงานหรือสํานักงานสาขาตรวจประเมินหนวยบริการ ตามเกณฑการขึ้นทะเบียนในขอ 

๔ อยางนอยปงบประมาณละหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่มีผลการตรวจประเมินพบวา ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ใหสํานักงานหรือสํานักงาน

สาขามีหนังสือแนะนําหรือตักเตือนใหหนวยบริการปฏิบัติตามเกณฑภายในระยะเวลาที่กําหนดหากพนกําหนด

ระยะเวลาดังกลาวแลวใหสํานักงานหรือสํานักงานสาขาตรวจประเมินอีกครั้งหนึ่ง หากผลการตรวจประเมินยังไม

เปนไปตามเกณฑที่กําหนด และเปนกรณท่ีีมีผลโดยตรงตอมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการอยาง

ชัดเจน ซ่ึงหนวยบริการไมสามารถปรับปรุงแกไขได ใหสํานักงานพิจารณาประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนหนวยบริการ

และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 

ขอ ๑๑  ใหหนวยบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไว ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักประกัน

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนหนวยบริการตามขอบังคับนี้และใหสํานักงานประกาศเปนหนวยบริการแตละประเภทและ

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 

ขอ ๑๒  ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รักษาการตามขอบังคับนี ้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ



 

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน 

กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โดยที่เปนการสมควรแกไขขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วธิีการและเง่ือนไขใน

การจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อใหมีผล

ในทางที่เปนคุณแกผูรับบริการซึ่งไดรับความเสียหายในชวงระหวางวันที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใชบังคับ ถึงวันที่ขอบังคับดังกลาวขางตนไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๗ เมือ่วันที่ ๕ เมษายน 

๒๕๔๗ ใหออกขอบังคับไวดังนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขใน
การจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ใหผูรบับริการที่ไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการในชวงระหวางวันที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ หรือทายาทของบุคคลดังกลาวมีสิทธิย่ืนคํารองขอรับเงินชวยเหลือ

เบ้ืองตนตามขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจายเงิน

ชวยเหลือเบ้ืองตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๖  ทั้งนี้ตองย่ืนคํารอง

ภายใน ๙๐ วนั นับแตวันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ หรือนับแตวันท่ีทราบความเสียหาย 

ขอ ๔  ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ



 

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข การรองเรียน 

ของผูถูกละเมดิสิทธิจากการใชบริการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการรองเรียนของผูซ่ึงถูกละเมิดสิทธิ

จากการใชบริการ และวิธีพิจารณาเร่ืองรองเรียน รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลอืแกผูซ่ึงถูกละเมิดสิทธิ

จากการใชบริการและกําหนดหนวยรับเรื่องรองเรียนเพือ่ใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียนไดโดยสะดวกและ

เปนอิสระจากผูถูกรองเรียน 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๕) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๕ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จึงไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ใหออกขอบังคับไวดังนี ้

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วธิีการ
และเงื่อนไข การรองเรียนของผูถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ขอ ๒10[๑]  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 

                                                 
 



“ผูถูกละเมิดสิทธ”ิ หมายความวา ผูถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“ผูรองเรียน” หมายความวา ผูถูกละเมิดสิทธิหรือผูแทน และใหหมายความรวมถึงผูพบเหน็และอยู

ในเหตุการณการละเมิดสิทธิการใชบริการสาธารณสุขของผูถูกละเมิดสิทธิ ดวย 

“เรื่องรองเรียน” หมายความวา เร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิการใชบริการสาธารณสุข 

“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริการสาธารณสุข ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ

สาธารณสุข 

“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“หนวยรับเรื่องรองเรียน” หมายความวา สํานักงาน หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนซึ่งคณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ประกาศกําหนด 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือสํานักงานสาขา แลวแตกรณี 

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไว ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ถูกรองเรียนวาละเมิดสิทธิการใชบริการสาธารณสุขของผูถูกละเมิดสิทธ ิ

 

ขอ ๔  ผูรองเรียน มีสิทธิรองเรียนหนวยบริการ ตอหนวยรับเร่ืองรองเรียนโดยทําเปนหนังสือหรือมา

รองเรียนดวยตนเอง หรือรองเรียนทางโทรศัพท หรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ผูรองเรียนตองใหขอมูลกับหนวยรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับชื่อ นามสกุล ที่อยูปจจุบันท่ีสามารถ

ติดตอได เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร และขอเท็จจริงในเรื่องที่รองเรยีน หรือหลักฐานอื่นทีเ่ก่ียวของกับเร่ือง

รองเรียนของผูถูกละเมิดสิทธิ 

 



ขอ ๕  ใหหนวยรับเร่ืองรองเรียนมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(๑) รับและบันทึกเรื่องรองเรียนตามขอ ๔ 

(๒) ตรวจสอบขอมูล ขอเทจ็จริงและหลักฐานตาม ขอ ๔ วรรคสอง 

(๓) รวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาเรื่องรองเรียนเบื้องตน 

(๔) ประสาน ไกลเกล่ีย แกปญหา และใหความชวยเหลอืตางๆ เพื่อใหผูถูกละเมิดสิทธิไดรับบริการ

สาธารณสุขตามสิทธิ หากผูถูกละเมิดสิทธิยังไมพอใจใหสงเรื่องรองเรียนตอคณะอนุกรรมการพิจารณาตอไป 

(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับขอมูลการละเมิดสิทธิการใชบริการสาธารณสุขอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง

เสนอตอคณะอนุกรรมการ 

(๖) เปนหนวยธุรการของคณะอนุกรรมการ 

(๗) จัดเจาหนาที่ของหนวยรับเรื่องรองเรียนเปนเลขานุการ และผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

(๘) ปฏิบัติหนาท่ีตามที่คณะอนุกรรมการ มอบหมาย 

 

ขอ ๖  กรณีทีห่นวยรับเรื่องรองเรียนพบวาเร่ืองรองเรียนอยูนอกพื้นที่รับผิดชอบใหหนวยรับเรื่อง

รองเรียนสงเรือ่งรองเรียนนั้นตอไปใหหนวยรับเรื่องรองเรียนทีเ่ก่ียวของเพื่อดําเนินตอไป 

 

ขอ ๗  ใหคณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) ควบคุมและกํากับคุณภาพมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการในจังหวัด ตาม

มาตรา ๕๐ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒) พิจารณาเรื่องรองเรียน 

(๓) แสวงหาขอเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน จากผูถูกรองเรียนและหนวยบริการ 

(๔) ใหโอกาสหนวยบริการทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยง

และแสดงพยานหลักฐานของตน 



(๕) รับฟงพยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานผูเชี่ยวชาญ คําชีแ้จง หรือความเห็นของผูรองเรียน

และหนวยบริการ 

(๖) ขอใหผูครอบครองสงพยานหลักฐาน และเอกสารที่เก่ียวของ 

(๗) ออกไปตรวจสถานที่ 

(๘) ในการพจิารณาเร่ืองรองเรียนหากคณะอนุกรรมการ พบวา 

๘.๑ เร่ืองรองเรียนเขาขายมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ใหสงเร่ืองใหคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนของผูรับบริการหรือทายาท พิจารณาและสั่ง

การ 

๘.๒ เรื่องรองเรียนเขาขายมาตรา ๕๗ และหรือมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหสงเรื่องใหสํานักงานพิจารณา 

๘.๓ เปนเรื่องรองเรียนอื่นๆ ใหคณะกรรมการ ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพือ่แกปญหาการใช

บริการสาธารณสุข ของผูถูกละเมิดสิทธ ิ

(๙) วิเคราะหรายงานเกี่ยวกับขอมูลการละเมิดสิทธิการใชบริการสาธารณสุขจากหนวยรับเร่ือง

รองเรียนเพื่อทราบเหตุแหงการรองเรียน การแกปญหา การปองกัน โดยใหรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐาน ทุกสามเดือน เพื่อพิจารณาและสั่งการ 

(๑๐) สงเสรมิความเขาใจและสรางการมีสวนรวม ตามมาตรา ๕๐ (๗) และ (๙) แหง

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๑๑) ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมาย 

 

ขอ ๘  การพิจารณาเรื่องรองเรียน ตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน ถายังดําเนินการยังไม

แลวเสร็จ ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน และถายังดําเนินการไมแลวเสร็จอีก ใหรายงานคณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพิจารณา มีคําส่ังขยายเวลาไดเทาที่จําเปน 

 

ขอ ๙  ใหนํามาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาใชบังคับ

กับการประชุม วิธีการประชุม และวิธีปฏิบัติของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 



 

ขอ ๑๐  ใหหนวยรับเรื่องรองเรียน แจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะอนุกรรมการ ตอผู

รองเรียนและหนวยบริการเพื่อทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีมีการพิจารณา ดังกลาว 

 

ขอ ๑๑  ผูรองเรียน หรือหนวยบริการที่ไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนแลวมีสิทธิอุทธรณ

ตอหนวยรับเร่ืองรองเรียนภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง และใหหนวยรับเร่ืองรองเรียนสงเรื่องอุทธรณ นั้นตอ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพจิารณาโดยเร็ว 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เอ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ 

ประธานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ 

และมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

 

 

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอลงทะเบียน 

เลือกหนวยบริการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง แกไขขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวย

หลักเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไขในการขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเกิดความสะดวกและ

สอดคลองกับความจําเปนของผูมีสิทธิ 



 

ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๗ (๑๕/๒๕๔๖) 

เมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วธิีการ
และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 

ขอ ๒11[๑]  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ เปนตนไป 

 

ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๗ แหงขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวย

หลักเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไขการขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ ๗  การลงทะเบียน การเลือกหนวยบริการประจํา หรือการเปล่ียนแปลงหนวยบริการประจํา ให

บุคคลน้ันๆ แสดงหลักฐานดังตอไปนี้ เพือ่ประกอบการพิจารณาดวย คือ 

(๑) สําเนาทะเบียนบานของตนเอง 

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกใหและมีรูปถายติด

อยู 

ในกรณีที่บุคคลใดมีถ่ินที่อยูหรือพักอาศัยอยูไมตรงกับทะเบียนบาน ใหแสดงหลักฐานอยางหน่ึง

อยางใดท่ีแสดงวาตนมีถ่ินท่ีอยูหรือพักอาศัยอยูในพื้นทีน่ั้นๆ ดังนี ้

(ก) หนังสือรับรองของเจาบาน 

(ข) หนังสือรับรองของผูนําชุมชน 

(ค) หนังสือรับรองของผูวาจางหรือนายจาง 

                                                 
 



(ง) เอกสารหรือหลักฐานอื่น เชน ใบเสรจ็รับเงินคาสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงินคาเชาท่ีพัก สัญญา

เชาที่พัก ฯลฯ ท่ีแสดงวาบุคคลนั้นมีถ่ินที่อยูหรือพักอาศัยอยูในพืน้ที่นัน้ๆ” 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สุดารัตน เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

 

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวยหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 

เพื่อใหความชวยเหลือเบ้ืองตนกรณีผูใหบริการไดรับความเสียหาย 

จากการใหบริการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพื่อใหความ

ชวยเหลือเบ้ืองตนแกผูใหบริการที่ไดรับความเสียหายจากการใหบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๗ 
(๔/๒๕๔๖) เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ใหออกขอบังคับไวดังนี ้

 



ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพื่อใหความชวยเหลือเบ้ืองตน กรณีผูใหบริการไดรับความเสียหายจากการ

ใหบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 

ขอ ๒12[๑]  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 

“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“หนวยบริการ” หมายความวา หนวยบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

“เงินชวยเหลือเบ้ืองตน” หมายความวา เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติท่ีสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติจายใหผูใหบริการหรือทายาท เพื่อบรรเทาความเดือนรอนในกรณีทีผู่ใหบริการไดรับ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใหบริการสาธารณสุขตามหนาที่ของหนวยบริการ  

 

ขอ ๔  ประเภทของความเสยีหายที่เกิดจากการใหบริการสาธารณสุข และอัตราจายเงินชวยเหลือ

เบ้ืองตน แบงเปน 

(๑) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยางถาวร จายเงินชวยเหลอืเบ้ืองตนไดไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

(๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนไดไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๓) บาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอเนื่อง จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนไดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

ขอ ๕  ผูใหบริการที่ไดรับความเสียหายที่เกิดจากการใหบริการสาธารณสุข หรือทายาทของบุคคล

ดังกลาว มีสิทธิยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนไดที่สํานักงานสาขาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติใน

                                                 
 



จังหวัดนั้น หรือที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ท้ังนี้ตองยื่นคํารองภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่มีความ

เสียหายเกิดขึน้ หรือวันท่ีทราบความเสียหาย 

ใหสํานักงานสาขาท่ีไดรับคํารอง รีบสงคํารองโดยเร็วเพื่อใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

พิจารณาวินิจฉัย 

 

ขอ ๖  ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แตงต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยคํารอง มี

จํานวนไมเกิน ๕ คน เพื่อทําหนาที่วินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนตามขอ ๕ วาเขาเกณฑที่จะไดรับความ

ชวยเหลือตามขอบังคับนี้หรือไมและถาควรไดรับ ควรจะไดตามคํารองหรือไมเพียงใด ทั้งนี้โดยคาํนึงถึงประเภทและ

ความรุนแรงของความเสียหาย 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยคํารอง เสนอผลการพิจารณาวินิจฉัยใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติพิจารณาวินิจฉัยชีข้าด ทั้งนี้จํานวนเงินชวยเหลือเบ้ืองตน หากวินิจฉัยใหไดรับจะตองไมเกินอัตราท่ี

กําหนดในขอ ๔ 

การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการและของเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ให

กระทําใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารอง  

 

ขอ ๗  ในกรณีท่ีผูใหบริการที่ไดรับความเสียหายหรือทายาท ไมเห็นดวยกับการพิจารณาวินิจฉัยชี้

ขาดของเลขาธกิารสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามขอ ๖ ใหมีสิทธิย่ืนอุทธรณ โดยยื่นท่ีสํานักงานสาขาของ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในจังหวัดนั้นหรือท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งนี้ตองดําเนนิการ

อุทธรณภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย 

 

ขอ ๘  ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยคํารองตามขอ ๖ เหน็ควรสั่งจายเงินชวยเหลอืเบ้ืองตน

มากกวาอัตราจายเงินที่กําหนดในขอ ๔ หรือกรณีที่ผูใหบริการท่ีไดรับความเสียหายหรือทายาทอุทธรณผลการวินิจฉัย

ตามขอ ๗ ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเสนอเรื่องใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติโดยเร็ว 

ใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พิจารณาวินิจฉัยชีข้าดดังนี ้

(๑) ส่ังจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนตามอัตราที่กําหนดไวในขอ ๔ หรือมากกวาอัตราที่กําหนดไวในขอ 

๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยคํารอง แตตองไมเกิน ๒ เทาของอัตราที่กําหนดไวในขอ ๔ 



(๒) สั่งใหยกอุทธรณของผูใหบริการที่ไดรับความเสียหายหรือทายาท 

คําวินิจฉัยชีข้าดของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามวรรคสองใหเปนท่ีสุด 

 

ขอ ๙  การจายเงินชวยเหลอืเบ้ืองตนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกผูใหบริการ

หรือทายาทตามขอบังคับนี้ ไมเปนการลิดรอนสิทธิของผูใหบริการหรือทายาทที่จะไดรับความชวยเหลือจากทาง

ราชการหรือหนวยงานตนสังกัด 

 

ขอ ๑๐  ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี ้

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน 

กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลอืเบื้องตนใหแกผูรับบริการ ซ่ึงไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 



อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔ (๑/๒๕๔๖) เมื่อ
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖ ใหออกขอบังคับไวดังนี้ 

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วธิีการ
และเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๔๖” 

 

ขอ ๒13[๑]  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 

“การรักษาพยาบาล” หมายความวา บริการสาธารณสุขตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“หนวยบริการ” หมายความวา หนวยบริการตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“เงินชวยเหลือเบ้ืองตน” หมายความวา เงินที่จายใหผูรับบริการหรือทายาทเพื่อบรรเทาความเดือน
รอนในกรณีท่ีผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ โดยมิตองรอการพิสูจน

ถูกผิด 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลอื
เบ้ืองตนของผูรับบริการหรือทายาท 

 

ขอ ๔  ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการที่เปนเหตุใหรองขอรับเงินชวยเหลือเบือ้งตนได จะตองไมเกิดจากการดําเนินไปตามพยาธิสภาพของโรค หรือเหตุแทรกซอนที่
เปนผลจากการวินิจฉัยตามปกติหรือรักษาโรคตามมาตรฐาน 

 

                                                 
 



ขอ ๕  ประเภทของความเสยีหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ และอัตราจายเงิน

ชวยเหลือเบ้ืองตน แบงเปน 

(๑) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยางถาวร จายเงินชวยเหลอืเบ้ืองตนไดไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

(๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนไดไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๓) บาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอเนื่อง จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนไดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

ขอ ๖  ผูรับบริการที่ไดรับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ หรือทายาท

ของบุคคลดังกลาว มีสิทธิย่ืนคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนไดที่สํานักงานสาขาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติในจังหวัดนั้น หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ตองย่ืนคํารองภายใน ๙๐ วนั นับจากวันที่มีความ

เสียหายเกิดขึน้ หรือวันท่ีทราบความเสียหาย 

ใหหนวยงานตามวรรคหนึ่งที่ไดรับคํารอง รีบสงคํารองโดยเร็วเพื่อใหคณะอนุกรรมการพิจารณา

วินิจฉัย 

 

ขอ ๗  ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 

มีจํานวน ๕ - ๗ คน ขึ้นทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตน วาเขาเกณฑที่จะไดรับความ

ชวยเหลือตามขอบังคับนี้หรือไมและถาควรไดรับ ควรจะไดตามคําขอหรือไม เพียงใด ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความรุนแรง

ของความเสียหายและเศรษฐานะของผูเสียหายดวย 

คณะอนุกรรมการมีอํานาจอนุมัติจํานวนเงนิชวยเหลือได ไมเกินอัตราที่กําหนดในขอ ๕ 

การพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ ใหกระทําใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ไมเกิน ๓๐ วันนับแต

วันที่ไดรับคํารอง ผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ ใหรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

บริการสาธารณสุขเพื่อทราบ 

 

ขอ ๘  ใหคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัด ซ่ึงไดรับการแตงต้ังตามมาตรา ๒๐ แหง

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดที่ทําหนาที่อยู

ในปจจุบัน เปนผูเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสม จํานวน ๕ - ๗ คน เพื่อใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน



บริการสาธารณสุขพิจารณาแตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการตามขอ ๗ โดยชื่อบุคคลที่เหมาะสมตองมาจากผูทรงคุณวุฒิ

ในพื้นที่ไมนอยกวา ๓ คน ตัวแทนหนวยบริการและตัวแทนประชาชนผูใชบริการ ฝายละเทาๆ กัน 

ใหผูอํานวยการสํานักงานสาขาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในจังหวัดนั้น เปน

เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

ใหคณะอนุกรรมการฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป 

เมื่อมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการแลว ใหเลขานุการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อใหที่ประชมุ

เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานคณะอนุกรรมการ 

 

ขอ ๙ ในกรณีท่ีผูไดรับความเสียหายหรือทายาท ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ ให

ผูไดรับความเสียหายหรือทายาทมีสิทธิย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

โดยยื่นที่สํานักงานสาขาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในจังหวัดนั้น หรือหนวยรับเร่ืองรองเรียนตาม

มาตรา ๕๐ (๕) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ 

ตองดําเนินการภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ไดทราบผลการวินิจฉัย 

 

ขอ ๑๐  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการ เห็นควรสั่งจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนมากกวาอัตราจายเงินท่ี

กําหนดในขอ ๕ หรือกรณีท่ีผูไดรับความเสียหายหรือทายาทอุทธรณผลการวินิจฉัยตามขอ ๙ ใหคณะอนุกรรมการ

เสนอเร่ืองใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขวินิจฉัยโดยเร็ว 

ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข พจิารณาวินิจฉัยชี้ขาดดังน้ี 

(๑) ส่ังใหจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนตามอัตราท่ีกําหนดไวในขอ ๕ หรือมากกวาอัตราที่กําหนดไวใน

ขอ ๕ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ แตตองไมเกิน ๒ เทาของอัตราที่กําหนดไวในขอ ๕ 

(๒) สั่งใหยกอุทธรณของผูไดรับความเสียหายหรือทายาท 

คําวินิจฉัยชีข้าดของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขตามวรรคสอง ให

เปนที่สุด 

 

ขอ ๑๑  ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 



 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

วาดวยการจายคาใชจายเพือ่บริการสาธารณสุข ใหแกหนวยบริการที่ใหบริการ 

แกบุคคลท่ียังไมไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   

 
โดยที่เปนการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขการจายคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุข ใหแกหนวยบรกิารที่ใหบริการแกบคุคลที่ยังไมไดลงทะเบียน

เลือกหนวยบริการประจํา 

 

ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑๑ (๘/๒๕๔๖) 
เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยการจายคาใชจาย
เพื่อบริการสาธารณสุข ใหแกหนวยบริการที่ใหบริการแกบุคคลที่ยังไมไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ พ.ศ. 
๒๕๔๖” 

 



ขอ14[๑] ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและใหหมายความรวมถึง
สํานักงานสาขาดวย 

“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหหมายความรวมถึงหนวยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย

หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

 

ขอ ๔ ในกรณทีี่มีบุคคลซึ่งยังไมไดลงทะเบียนเพื่อเลือกหนวยบริการ เขารับบริการคร้ังแรกที่หนวย

บริการใด หนวยบริการนั้นตองใหบริการสาธารณสุขแกบุคคลดังกลาวและตองดําเนินการดังน้ี 

(๑) ตรวจสอบสิทธิของบุคคลดังกลาวแลวจัดใหบุคคลนั้น ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําตาม

หลักเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒) แจงใหสํานักงานภายในสามสิบวันนับแตใหบริการ ทั้งนี้ใหหนวยบริการแจงผลการดําเนินการ
ตาม (๑) ไปใหสํานักงานทราบดวย 

 

ขอ ๕ ใหสํานกังานจายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ใหแกหนวยบริการที่ไดใหบริการแกบุคคลซึ่งยังไมไดลงทะเบียนเพื่อเลือกหนวยบริการ ตามหลักเกณฑ วธิีการและ

เงื่อนไขดังน้ี 

(๑) กรณีท่ีบุคคลนั้นไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการนั้น เปนหนวยบริการประจําใหจายในอัตรา

เหมาจายรายหัว ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

                                                 
 



(๒) กรณีที่บุคคลน้ัน ไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการอ่ืน เปนหนวยบริการประจํา ใหจายในอัตรา

เชนเดียวกับกรณีหนวยบริการไดใหบริการกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สุดารัตน  เกยรุาพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวยการใชสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควร 

กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   

 

โดยที่เปนการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑการใหบุคคลที่ไดลงทะเบียนเลือกหนวยบรกิารประจําตามพระราชบัญญตัิหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใช
สิทธิเขารับบรกิารจากสถานบรกิารอื่นกรณีท่ีมีเหตุสมควร กรณีอบุตัิเหตุหรือกรณีเจ็บปวยฉกุเฉนิ และกําหนดหลักเกณฑ วิธกีารและเง่ือนไขในการที่สถานบริการดังกลาวจะไดรับคาใชจาย
เพ่ือบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๑ (๘/๒๕๔๖) 
เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 



ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยการใชสิทธเิขารับ
บริการจากสถานบริการอื่นกรณีท่ีมีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 

ขอ15[๑] ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและของสภากาชาดไทย 

หนวยบริการประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติกําหนดเพิ่มเติม 

 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และใหหมายความรวมถึง
สํานักงานสาขาดวย 

 

ขอ ๔ บุคคลทีไ่ดลงทะเบียนเพื่อเลือกหนวยบริการเปนหนวยบริการประจําจะเขารับบริการจากสถาน

บริการอื่นตามที่กําหนดไวในขอ ๖ ซ่ึงมิใชหนวยบริการประจําของตนไดเฉพาะกรณีท่ีเปนความสะดวกและความ

จําเปนของตนและเปนไปตามเงื่อนไขดังนี ้

(๑) กรณีท่ีมีเหตุสมควร ทั้งนี้บุคคลนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยบริการประจําของตน
กอนเขารับบริการที่สถานบริการอื่น 

(๒) กรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ทั้งนี้บุคคลนั้น บุคคลที่เก่ียวของหรือสถานบริการท่ี

ใหบริการจะตองแจังใหหนวยบริการประจําทราบทันที เพื่อหนวยบริการประจําจะไดพิจารณารับ ยายและรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้นหลังระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงแรก 

กรณีท่ีไมมีการแจงใหหนวยบริการประจําทราบ บุคคลนั้นจะตองรับผิดชอบคาใชจายเพื่อบริการ

สาธารณสุขที่เกิดขึ้นหลังระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงแรก 

 

                                                 
 



ขอ ๕ การวินิจฉัยวาเจ็บปวยฉุกเฉิน ตองมีขอบงชี้ดังน้ี 

(๑) โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรงตองรักษาเปนการเรงดวนหากปลอยไวจะเปนอันตราย
ตอชีวิตหรืออันตรายตอผูอ่ืน 

(๒) โรคที่ตองผาตัดดวน หากปลอยไวจะเปนอันตรายตอชีวิต 

(๓) โรคหรือลักษณะอาการของโรคที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

ส่ิงที่ตองพิจารณาประกอบตาม (๑) และ (๒) ไดแก ความดันโลหิต ชีพจรอาการของโรค การ

วินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา และความเรงดวนในการรักษา 

 

ขอ ๖ สถานบริการอื่นที่จะใหบริการสาธารณสุขแกบุคคลตามขอ ๔ จะตองมีลักษณะและเปนไปตาม

เงื่อนไขดังน้ี 

(๑) กรณีเปนสถานบริการของเอกชน จะตองไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาลและจะตองเปนสถานบริการที่เปดบริการตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

(๒) สถานบริการนั้นจะตองย่ืนแสดงความจาํนงตอสํานักงานโดยตกลงที่จะรับคาใชจายเพื่อบริการ
สาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี ้

(๓) สถานบริการนั้นมีมาตรฐานตามที่สํานักงานกําหนดและไดรับการประกาศรายชื่อจากสํานักงาน 

 

ขอ ๗ สถานบริการตามขอ ๖ ที่ใหบริการสาธารณสุขแกบุคคลตามเงื่อนไขในขอ ๔ มีสิทธิไดรับ

คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติดังน้ี 

(๑) กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน จายเงินเปนคาบริการสาธารณสุขใหเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้น

จริงตามความจําเปนภายในระยะเวลาไมเกินเจ็ดสิบสองชั่วโมง นับแตเวลาที่ผูนั้นเขารับบริการสาธารณสุขคร้ังแรก 

ดังน้ี 

(๑.๑) ประเภทผูปวยนอก ใหไดรับคาบริการสาธารณสุขปละไมเกินสองครั้งตามประเภทและอัตรา

ดังน้ี 



(๑.๑.๑) คารักษาพยาบาล ตามจํานวนเทาที่จายจริงแตไมเกินสามรอยบาทตอครั้ง 

(๑.๑.๒) คาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการจายเพิม่จากคารักษาพยาบาลตาม (๑) ตามจํานวน
เทาที่จายจริง แตไมเกินสองรอยบาทตอครั้ง 

(๑.๑.๓) คารักษาพยาบาลดวยหัตถการจากแพทย จายเพิ่มจากคารักษาพยาบาลตาม (๑) ตาม
จํานวนเทาที่จายจริง แตไมเกินสองรอยบาทตอคร้ัง 

(๑.๒) ประเภทผูปวยใน ใหไดรับคาบริการสาธารณสุขปละไมเกินสองคร้ังตามประเภทและอัตรา

ดังน้ี 

(๑.๒.๑) คารักษาพยาบาล ตามจํานวนเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละหนึ่งพนัหารอยบาท 

(๑.๒.๒) กรณีมีความจําเปนตองผาตัดใหญ และใชเวลาในการผาตัดไมเกินสองชัว่โมง ตามจํานวน
เทาที่จายจริง แตไมเกินรายละแปดพันบาทตอการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยแตละคร้ัง 

(๑.๒.๓) กรณีมีความจําเปนตองผาตัดใหญ และใชเวลาในการผาตัดเกินกวาสองชั่วโมง ตาม
จํานวนเทาที่จายจริง แตไมเกินรายละหนึ่งหมื่นส่ีพนับาทตอการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยแตละคร้ัง 

(๑.๒.๔) คาหองและคาอาหาร ตามจํานวนเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละเจ็ดรอยบาท 

(๑.๒.๕) จายคารักษาพยาบาลเพิ่มจากคารักษาพยาบาลตาม (๑.๒.๑) กรณีที่ตองมีการ
รักษาพยาบาลในหอง Intensive Care Unit (ICU) ตามความจําเปนแตไมเกินวันละสองพันบาท 

(๑.๒.๖) คาใชจายจากการตรวจรักษาดวยเทคโนโลยชีัน้สูงที่จําเปนเฉพาะการตรวจ Computed 
Tomography Scan (CT SCAN) หรือและ Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
ตามจํานวนเทาท่ีจายจริง แตไมเกินรายละสี่พันบาทตอการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยแตละคร้ัง ตามหลักเกณฑ

ดังน้ี 

(  บุคคลนัน้ไดรับการตรวจดวย CT SCAN หรือ MRI แลวและไดรับการผา (א 

ตัดสมองทันที หรือถึงแกความตายภายหลังการตรวจ 

(  บุคคลนัน้ไดเขารับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินและมีการสงตรวจเพื่อการ (ב 

วินิจฉัยวามีเสนโลหิตในสมองแตกหรืออุดตัน โดยมีเหตุผลทางการแพทยประกอบ 



(ค) บุคคลนัน้ไดรับการตรวจวินิจฉัยเพื่อการผาตัดกระดูกสันหลังหรือไขสันหลัง 

จากแพทยของสถานพยาบาลที่ทําการผาตัดนั้น 

(๒) กรณีที่มีเหตุสมควร จายเงินเปนคาบริการสาธารณสุขใหเชนเดียวกับกรณีรับสงตอผูมีสิทธินอกจังหวัด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สุดารัตน  เกยรุาพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอลงทะเบียนเลอืกหนวยบริการประจําและการขอเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจําให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๑ (๘/๒๕๔๖) 
เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 



ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วธิีการ
และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 

ขอ ๒16[๑] ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และใหหมายความรวมถึง
สํานักงานสาขาดวย 

“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหหมายความรวมถึงหนวยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย

หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

 

ขอ ๔ บุคคลใดประสงคจะรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาต 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหยื่นคําขอลงทะเบียนตอสํานักงานหรือหนวยงานที่สํานักงานกําหนด 

 

ขอ ๕ การเลือกหนวยบริการเปนหนวยบริการประจํา ใหบุคคลตามขอ ๔ เลือกหนวยบริการที่อยูใน

พื้นที่ตําบลหรืออําเภอที่ตนมีชื่ออยูตามทะเบียนบาน หรือหนวยบริการในพื้นท่ีตําบลหรืออําเภอที่อยูตอเน่ือง ทั้งนี้ 

โดยใหคํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของตนเปนสําคัญ 

ในกรณีที่บุคคลใด มีถ่ินที่อยูหรือท่ีพักอาศัยไมตรงกับทะเบียนบาน บุคคลดังกลาวอาจลงทะเบียน

และเลือกหนวยบริการในพืน้ที่ตําบลหรืออําเภอที่ตนมีถ่ินที่อยูหรือพกัอาศัยอยูนั้นก็ได 

 

                                                 
 



ขอ ๖ บุคคลทีไ่ดเลือกหนวยบริการประจําแลว หากประสงคจะเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจํา ให

ดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ ๔ และขอ ๕ แตทั้งนี้จะขอเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจําได ไมเกิน ๒ คร้ังในแต

ละปงบประมาณ 

 

ขอ ๗ การขอลงทะเบียน การเลือกหนวยบริการประจําหรือการเปล่ียนแปลงหนวยบริการประจําให

บุคคลน้ันๆ แสดงหลักฐานดังตอไปนี้ เพือ่ประกอบการพิจารณาดวย คือ 

(๑) สําเนาทะเบียนบานของตนเอง 

(๒) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกใหและมีรูปถายติดอยู 

(๓) ในกรณีที่บุคคลใดมีถ่ินที่อยูหรือพักอาศัยไมตรงกับทะเบียนบานใหแสดงสําเนาทะเบียนบาน
ของบุคคลท่ีตนไปพักอาศัยอยูและหนังสือรับรองของเจาบานหรือของผูนําชุมชนซึ่งรับรองวาตนมีถ่ินที่อยูหรือพกั

อาศัยอยูในพื้นที่น้ันๆ 

 

ขอ ๘ การขึ้นทะเบียนและการเลือกหนวยบริการประจํากอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหถือวา

เปนการขอลงทะเบียนและเลือกหนวยบริการประจําตามขอบังคับนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สุดารัตน  เกยรุาพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

 

 

 



ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วาดวยการมอบอํานาจของเลขาธิการสํานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๖17[๑] 

   

 

โดยที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖ วรรคทาย กําหนดให

เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนผูแทนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในกิจการท่ี

เก่ียวกับบุคคลภายนอก เพือ่การน้ีเลขาธกิารสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะมอบอํานาจใหเจาหนาที่ใดของ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งน้ีตามขอบังคับที่คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติกําหนด 

 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๖ วรรคทาย แหง

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงไดมีมติการ

ประชุมคร้ังที่ (๔) ๑/๒๕๔๖ เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๔๖ ใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการมอบอํานาจ
ของเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖ 

 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

                                                 
 



“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

ขอ ๔  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานอื่นที่เลขาธิการจะ

พึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติของคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการ ถา

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติของคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการในเรื่องนั้น มิไดกําหนดเร่ืองการมอบ

อํานาจไวเปนอยางอ่ืน หรือมิไดหามเร่ืองการมอบอํานาจไว เลขาธิการอาจมอบอํานาจใหบุคคลผูดํารงตําแหนง

ดังตอไปนี้ ปฏิบัติงานแทนได คือ 

(๑)  รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(๒)  ผูอํานวยการสํานัก 

(๓)  ผูอํานวยการสํานักงานสาขา 

ขอ ๕  การมอบอํานาจของเลขาธิการตามขอบังคับนี้ ใหทําเปนหนังสอื ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงระดับ 

ตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ  

 

ขอ ๖  เมื่อเลขาธิการไดมีการมอบอํานาจตามขอบังคับนี้โดยชอบแลวผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับ

มอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได 

 

ขอ ๗  ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

 

 


