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พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มีทัง้หมด 16 หมวด 90 มาตรา

หมวด 1 บททัว่ไป
หมวด 2 คณะกรรมการสาธารณสขุ
หมวด 3 การก าจดัส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย
หมวด 4 สขุลกัษณะของอาคาร
หมวด 5 เหตรุ าคาญ
หมวด 6 การควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสตัว์
หมวด 7 กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 
หมวด 8 ตลาด สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ  

สถานท่ีสะสมอาหาร 

หมวด 9 การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ
หมวด 10 อ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถ่ินและ

เจ้าพนักงานสาธารณสขุ 
หมวด 11 หนังสือรบัรองการแจ้ง
หมวด 12 ใบอนุญาต
หมวด 13 ค่าธรรมเนียมและค่าปรบั
หมวด 14 การอทุธรณ์ 
หมวด 15 บทก าหนดโทษ
หมวด 16 บทเฉพาะกาล



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หลกัการของ พรบ.

❖ คุม้ครองประชาชนดา้นสุขลกัษณะและการอนามยัสิง่แวดลอ้ม
❖ กระจายอ านาจสูส่ว่นทอ้งถิน่ ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่และบงัคบัใช้
❖ ใหอ้ านาจ เจา้พนกังาน สาธารณสขุท าหน้าทีต่รวจตรา แนะน าและเป็นทีป่รกึษาดา้น

วชิาการแก่ เจา้พนกังาน ทอ้งถิน่
❖ ใหม้ ีคณะกรรมการ สาธารณสุข ก ากบัดแูล ใหก้ารสนบัสนุน
❖ ใหส้ทิธแิก่ประชาชนยืน่อุทธรณ์ได้



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด 3 การก าจดัสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย

❖ การก าจดัสิง่ปฏกิลูและมลูฝอยกระท าในราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ๆ
❖ อาจมอบใหบุ้คคลใดด าเนินการตามภายใตก้ารควบคุมดแูล
❖ อาจอนุญาตใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัอนุญาตตาม ม.19 ด าเนินการแทน

ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่
o การหา้ม ถ่าย เท ทิง้
o การจดัใหม้ทีีร่องรบัสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย
o วธิกีารการเกบ็ขนก าจดัของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร
o หลกัเกณฑใ์นการปฎบิตัขิองผูไ้ดร้บัอนุญาต

มาตรา 18,19,20



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด 4 สุขลกัษณะของอาคาร

❖ อาคารทีช่ ารดุทรดุโทรม หรอื มสีภาพรกรงุรงั หรอื ไมถู่กสขุลกัษณะเป็นภยัต่อผูอ้าศยั เจา้
พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสอืผูค้รอบครองอาคารนัน้จดัการแก้ไข เปลีย่นแปลง 
รือ้ถอนอาคาร

❖ อาคารทีม่สีนิคา้ เครือ่งเรอืนหรอืสมัภาระสะสมไวม้ากเกนิสมควร หรอืจดัสิง่ของซบัซอ้นจนเป็นที่
อยูอ่าศยัของสตัวใ์หโ้ทษและเป็นภยัต่อผูอ้าศยั เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจออกค าสัง่เป็น
หนงัสอืผูค้รอบครองอาคารยา้ยสนิคา้ออกจากอาคารได้

มาตรา 21,22,23,24



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด 5 เหตุร าคาญ

❖ แหลง่น ้า ทางระบายน ้า ทีอ่าบน ้า สว้ม หรอืทีใ่สม่ลูหรอืเถา้ หรอืสถานทีอ่ื่นใด สกปรก หมกัหมม มกีลิน่เหมน็
หรอืละอองสารเป็นพษิ

❖ การเลีย้งสตัวจ์ านวนมากหรอือนัตรายต่อสุขภาพ
❖ อาคารฯไมม่กีารระบายอากาศ การระบายน ้า การก าจดัสิง่ปฏกิูล หรอืการควบคุมสารเป็นพษิ มกีลิน่เหมน็

หรอืละอองสารเป็นพษิ
❖ การกระท าใหเ้กดิกลิน่ แสง รงัส ีเสยีง ความรอ้น สิง่มพีษิ ความสัน่สะเทอืน ฝุ่ น ละออง เขมา่ เถา้

มาตรา 25,26,27,28

✓ เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจหา้มหรอืออกค าสัง่เป็นหนงัสอื ระงบัหรอืป้องกนัเหตุร าคาญ



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด 6 การควบคุมการเลีย้งหรอืปล่อยสตัว์
มาตรา 29,30

✓ การเลีย้งหรอืปลอ่ยสตัวฯ์ และ ก าหนดใหเ้ป็นเขตหา้มเลีย้งหรอืปลอ่ยสตัวบ์างชนิด
✓ ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ก าหนดใหส้ว่นหน่ึงสว่นใดหรอืทัง้หมดของพืน้ทีใ่นเขตอ านาจของทอ้งถิ่นนัน้ เป็นเขตควบคุมการ

เลีย้งหรอืปลอ่ยสตัว์
✓ มอี านาจกกัสตัวเ์ป็นเวลาอยา่งน้อยสามสบิวนั ถา้ไมม่ผีูใ้ดเป็นเจา้ของเพือ่รบัสตัวค์นื ใหส้ตัวน์ัน้ตกเป็นของทอ้งถิน่ หรอื

ถา้จ าเป็นใหข้ายหรอืขายทอดตลาดสตัว ์โดยหกัคา่ใชจ้า่ย สว่นทีเ่หลอืใหเ้กบ็รกัษาไวแ้ทนสตัว์
✓ ท าลายหรอืจดัการตามทีเ่หน็สมควรถา้ปรากฏวา่สตัวน์ัน้เป็นโรคตดิต่ออนัอาจเป็นอนัตรายต่อประชาชน

ราชการสว่นทอ้งถิน่มอี านาจ



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด 7 กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 
มาตรา 31,32,33

✓ การควบคุม
- ประเภทกจิการ และ สถานทีท่ีใ่ชด้ าเนินกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

✓ ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่
- ประเภทของกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพทีต่อ้งมกีารควบคุมภายในทอ้งถิน่นัน้
- หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทัว่ไปส าหรบัใหผู้ด้ าเนินกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ปฏบิตัเิกี่ยวกบั การดแูลสภาพหรอื

สุขลกัษณะของสถานทีท่ีใ่ชด้ าเนินกจิการและมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ
✓ พจิารณาและออกใบอนุญาต โดยอาจก าหนดเงือ่นไขโดยเฉพาะใหผู้ร้บัใบอนุญาตปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ

ของสาธารณชนเพิม่เตมิ

ราชการสว่นทอ้งถิน่มอี านาจ



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด 8 ตลาด สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร
มาตรา 34,35,36,37,38,39,40

✓ ควบคุม ตลาดและมใิชต่ลาด
มพีืน้ทีไ่มเ่กนิสองรอ้ยตารางเมตรและมใิชต่ลาด และ สถานทีจ่าหน่ายอาหาร สถานทีส่ะสมอาหาร ทีม่พีืน้ทีเ่กนิสอง

รอ้ยตารางเมตรและมใิชต่ลาด
✓ พจิารณาและออกใบอนุญาต ผูจ้ดัตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร ทีม่พีืน้ทีเ่กินสองรอ้ยเมตร

เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจ



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด 8 ตลาด สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร
มาตรา 34,35,36,37,38,39,40

✓ ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่
- ทีต่ ัง้ เน้ือที ่แผนผงัและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสิง่ปลกูสรา้งและสุขลกัษณะ การจดัสถานที ่การวางสิง่ของและการอื่นที่

เกีย่วขอ้ง กาหนดเวลาเปิดและปิดตลาด และหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพือ่ใหผู้ร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้ตลาดปฏบิตัิ
- หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพือ่ใหผู้ข้ายของ และผูช้ว่ยขายของในตลาดปฏบิตัใิหถู้กตอ้งเกีย่วกบัการรกัษาความสะอาด

บรเิวณทีข่ายของ สุขลกัษณะสว่นบุคคล และสุขลกัษณะในการใชก้รรมวธิกีารจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เกบ็หรอืสะสม
อาหารหรอืสนิคา้อื่น รวมทัง้การรกัษาความสะอาดของภาชนะ น้าใชแ้ละของใชต้่าง ๆ

เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจ



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด  9 การจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ
มาตรา 41,42,43

✓ ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่
- ประเภทของสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรอืตาม    ลกัษณะของสถานทีป่ระกอบ

กจิการหรอืตามวธิกีารจ าหน่าย 
- หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจดัตัง้ ใช ้และดแูลรกัษาสถานทีแ่ละสขุลกัษณะทีใ่ชจ้ าหน่ายอาหาร 
- หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการป้องกนัมใิหเ้กดิเหตุร าคาญและการป้องกนัโรคตดิต่อ
- เวลาจ าหน่ายอาหาร 
- สขุลกัษณะสว่นบุคคลของผูจ้าหน่ายอาหาร ผูป้รงุอาหารและผูใ้หบ้รกิาร 
- หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสขุลกัษณะของอาหาร กรรมวธิที า ประกอบ ปรงุ เกบ็รกัษาฯ
- หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสขุลกัษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น ้าใช ้และของใชอ้ื่น ๆ

✓ พจิารณาและออกหนงัสอืรบัรองการแจง้ และใบอนุญาต

เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจ



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด 10 อ านาจหน้าทีข่องเจา้พนกังานทอ้งถิน่และเจา้พนกังานสาธารณสขุ
มาตรา 44,45,46,47

✓ ทีห่รอืทางสาธารณะ หมายถงึ สถานทีห่รอืทางซึง่มใิชเ่ป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรอืใชส้ญัจร
ได้

✓ ออกประกาศทอ้งถิน่โดยความเหน็ชอบของเจา้พนกังานจราจร
✓ พจิารณาและออกใบอนุญาต

เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจ



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด 10 อ านาจหน้าทีข่องเจา้พนกังานทอ้งถิน่และเจา้พนกังานสาธารณสขุ
มาตรา 44,45,46,47

✓ ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่
- หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสขุลกัษณะสว่นบุคคลของผูจ้ าหน่ายหรอืผูช้ว่ยจ าหน่ายสนิคา้
- หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสขุลกัษณะในการใช ้กรรมวธิกีารจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เกบ็หรอืสะสมอาหารหรอืสนิคา้อื่น 

รวมทัง้การรกัษาความสะอาดของภาชนะ น ้าใช ้และของใชต้่าง ๆ   
- หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจดัวางสนิคา้และการเรข่ายสนิคา้
- เวลาส าหรบัการจ าหน่ายสนิคา้
- การอื่นทีจ่ าเป็นเพือ่การรกัษาความสะอาดและป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ รวมทัง้การป้องกนัมใิห้เกดิเหตุร าคาญและ

การป้องกนัโรคตดิต่อ

เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจ



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด 10 อ านาจหน้าทีข่องเจา้พนกังานทอ้งถิน่และเจา้พนกังานสาธารณสขุ
มาตรา 44,45,46,47
อ านาจหน้าทีข่องเจา้พนกังานทอ้งถิน่และเจา้พนกังานสาธารณสุข
✓ จพถ. สัง่ใหผู้ด้ าเนินกจิการนัน้แกไ้ขหรอืปรบัปรุงใหถู้กตอ้ง ถา้กจิการนัน้จะก่อใหเ้กดิหรอืมเีหตุวา่จะเกดิอนัตรายอยา่ง

รา้ยแรงต่อสุขภาพของประชาชน ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้หยดุดาเนินกจิการนัน้ไวท้นัทเีป็นการชัว่คราว*
✓ เจา้พนกังาน สาธารณสุขแจง้ จพถ.เพือ่ด าเนินการ กรณีพบเหตุทีไ่มถู่กตอ้งหรอืมกีารกระท าใด ๆ ทีฝ่่าฝืนกฎหมาย 

และให ้เจา้พนกังาน สาธารณสุขซึง่ตรวจพบเหตุนัน้แจง้ต่อ คณะกรรมการ สาธารณสุขจงัหวดัหรอื คณะกรรมการ 
สาธารณสุข กทม. 

✓ เจา้พนกังาน สาธารณสุขออกค าสัง่ใหผู้ก้ระท าการไมถู่กตอ้งหรอืฝ่าฝืนกฎหมายทีม่ผีลกระทบตอ่สภาวะความเป็นอยูท่ี ่
หรอืจะเป็นอนัตรายอยา่งรา้ยแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นสว่นรวมเพือ่แกไ้ขหรอืระงบัเหตุนัน้ หรอืด าเนินการใด ๆ 
ตามสมควรแลว้ใหแ้จง้ จพถ. ทราบ



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด 14 การอุทธรณ์ 
มาตรา 66,67

➢ ผูร้บัค าสัง่ไมพ่อใจค าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ เจา้พนกังานสาธารณสุข ผูน้ัน้มสีทิธอิุทธรณ์เป็นหนงัสอืต่อ คณะกรรมการ 
พจิารณาอุทธรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทราบค าสัง่

➢ คณะกรรมการ พจิารณาอุทธรณ์ พจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหเ้สรจ็สิน้ภายในเกา้สบิวนันบัแตว่นัที่ไดร้บัอุทธรณ์ แลว้แจง้
ค าวนิิจฉยัพรอ้มดว้ยเหตุผลเป็นหนงัสอืไปยงัผูอุ้ทธรณ์ และเจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืเจา้พนกังานสาธารณสุข

➢ ค าวนิิจฉยัของ คณะกรรมการ พจิารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นทีสุ่ด



พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด 15 บทก าหนดโทษ

มาตรา 68,69,70,71,72,73,74,75
76,77,78,79,80,81,82,83,84,85

❖ ปรบั จ าคุก ทัง้จ าทัง้ปรบั
❑ ฝ่าฝืนกฎหมาย
❑ ฝ่าฝืนกฎกระทรวง
❑ ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาสัง่
❑ ฝ่าฝืนขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่
❑ ไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไข
❑ ไมป่ฏบิตัติามหนงัสอืเรยีก
❑ ด าเนินการโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต

❖ คณะกรรมการ เปรยีบเทยีบ
กทม. / จงัหวดั

❖ แนวคดิ
ผูต้อ้งหาไมค่วรไดร้บัโทษถงึจ าคุก หรอืไมค่วรถูกฟ้องรอ้ง

❖ เงือ่นไข โทษปรบัสถานเดยีว หรอืเป็นความผดิทีม่โีทษจ าคุกไม่
เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมื่นหา้พนับาท หรอืทัง้จ าทัง้
ปรบั คณะกรรมการ เปรยีบเทยีบอาจมอบหมายใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถิน่หรอืผูซ้ึง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอบหมายมอี านาจ
เปรยีบเทยีบได้

คณะกรรมการ เปรยีบเทยีบ



พระราชบญัญติั
รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535



พรบ. รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535

มทีัง้หมด 6 หมวด 62 มาตรา

หมวด 1 การรกัษาความสะอาดในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะ
หมวด 2 การดแูลรกัษาสนามหญา้และตน้ไมใ้นถนนและสถานสาธารณะ
หมวด 3 การหา้มทิง้สิง่ปฏกิลูมลูฝอยในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะ
หมวด 4 การรกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
หมวด 5 อ านาจหน้าทีข่องเจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืพนกังานเจา้หน้าที
หมวด 6 บทก าหนดโทษ
บทเฉพาะกาล



พรบ. รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535

เจตนารมณ์

เพือ่ดแูลใหบ้า้นเมอืง/ชมุชนใหม้คีวามสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ไมส่กปก รกรุงรงั รวมทัง้
การสรา้งวนิยัในการรกัษาความสะอาดของประชาชนในชมุชนดว้ย

✓ การรกัษาความสะอาดในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะ
✓ การดแูลรกัษาสนามหญา้และตน้ไมใ้นถนนและสถานสาธารณะ
✓ การหา้มทิง้สิง่ปฏกิลูมลูฝอยในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะ
✓ การรกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย



พรบ. รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535

การรกัษาความสะอาดในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะ

มาตรา 20 หา้มมใิหผู้ใ้ด 
(1) ปรุงอาหาร ขายหรอืจ าหน่ายสนิคา้บนถนน หรอืในสถานสาธารณะ 
(2) ใชร้ถยนตห์รอืลอ้เลื่อนเป็นทีป่รุงอาหาร เพือ่ขายหรอืจ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนบนถนนหรอืในสถานสาธารณะ

มาตรา 21 หา้มมใิหผู้อ้ยูใ่นรถยนตห์รอืผูข้บัขีห่รอืผูน้ัง่ซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนต ์ซือ้สนิคา้ทีข่ายหรอืจ าหน่ายใน สถาน
สาธารณะหรอืบนถนนยกเวน้ถนนสว่นบคุคล



พรบ. รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535

การรกัษาความสะอาดในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะ

มาตรา 24
(1) เจา้ของรา้นจ าหน่ายอาหารหรอืเครื่องดื่ม ซึง่จดัสถานทีส่ าหรบับรกิารลกูคา้ ในขณะเดยีวกนัไมต่ ่ากวา่ 20 คนตอ้งจดั
ใหม้สีว้มทีต่อ้งดว้ยสุขลกัษณะ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง เวน้แต่งานเทศกาล/งานชัว่คราว

ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติาม ระวางโทษปรบัไมเ่กนิ 2,000 บาท และปรบัอกีวนัละ 100 บาท รายวนัจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง
ตามกฎกระทรวง

มาตรา 25 สถานบรกิารจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืก๊าซส าหรบัยานพาหนะ ตอ้งจดัใหม้สีว้มสุขลกัษณะตามกฎหมาย 



พรบ. รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535

อ านาจหน้าทีข่องเจา้พนกังานทอ้งถิน่ และพนกังานเจา้หน้าที่

1) โฆษณาใหป้ระชาชนไดท้ราบถงึหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้
2) สอดสอ่งและกวดขนัไมใ่หม้กีารฝ่าฝืนพระราชบญัญตันิี้ โดยเครง่ครดั
3) ตกัเตอืนผูก้ระท าความผดิหรอืสัง่ใหผู้ก้ระท าความผดิแกไ้ขหรอืขจดัความสกปกหรอืความไมเ่ป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยใหห้มดไป
4) จบักุมผูก้ระท าความผดิ ซึง่ไมเ่ชือ่ฟังค าตกัเตอืนและด าเนินคดตีามพระราชบญัญตันิี้



พรบ. รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535

อ านาจหน้าทีข่องเจา้พนกังานทอ้งถิน่ และพนกังานเจา้หน้าที่

เมื่อมกีารกระท าผดิ 
เกดิขึน้ในทอ้งทีใ่ด

กรณีจบักุม
ผูก้ระท าผดิได้

ไมอ่าจทราบตวัผูก้ระท าผดิ 
(ม.46)

ให ้พงจ.ของ อปท.นัน้ ขจดั/แกไ้ขสิง่ที่
ผดิกฎหมาย ไมใ่หป้รากฏในทีส่าธารณะ

หรอืสถานสาธารณะอกีต่อไป

แจง้ใหป้รบัปรุง/แกไ้ข
ภายในเวลาทีก่ าหนด 

(ม.46)

ถา้ผูก้ระท าผดิยนิยอมปฏบิตัติาม ใหค้ดี
เป็นอนัเลกิกนั

ถา้ไมป่ฏบิตัติาม
พงจ.จดัการเอง/มอบให้

ผูอ้ื่นท า

ใหผู้ก้ระท าผดิชดใช้
คา่เสยีหาย/ไมย่กเลกิ

ความผดิ



พระราชบญัญติั
ส่งเสริม และรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535



มทีัง้หมด 7 หมวด 115 มาตรา

หมวด 1 คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ
หมวด 2 กองทุนสิง่แวดลอ้ม
หมวด 3 การคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม

ส่วนที ่1 มาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ส่วนที ่2 การวางแผนควบคุมจดัการสิง่แวดลอ้ม
ส่วนที ่3 เขตอนุรกัษ์และพืน้ทีค่วบคุม

สิง่แวดลอ้ม
ส่วนที ่4 การจดัท ารายงานประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม

หมวด 4 การควบคุมมลพษิ
ส่วนที ่1 คณะกรรมการควบคุมมลพษิ
ส่วนที ่2 มาตรการควบคุมมลพษิจาก

แหล่งก าเนิด
ส่วนที ่3 เขตควบคุมมลพษิ
ส่วนที ่4 มลพษิทางอากาศและเสยีง
ส่วนที ่5 มลพษิทางน ้า
ส่วนที ่6 มลพษิอื่น และของเสยีอนัตราย
ส่วนที ่7 การตรวจสอบและควบคุม
ส่วนที ่8 ค่าบรกิารและค่าปรบั

หมวด 5 มาตรการส่งเสรมิ
หมวด 6 ความรบัผดิทางแพ่ง
หมวด 7 บทก าหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

พรบ.สง่เสรมิ และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535



พรบ.สง่เสรมิ และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535

วตัถุประสงค์

1) สง่เสรมิประชาชน และองคก์รเอกชนใหม้สีว่นรว่มในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพแวดลอ้ม
2) จดัระบบการบรหิารงานดา้นสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามหลกัการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
3) ก าหนดอ านาจหน้าทีข่องสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ และราชการสว่นทอ้งถิน่ใหเ้กดิการประสานงาน และมหีน้าทีร่ว่มกนัใน

การสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และก าหนดแนวทางปฏบิตัใินสว่นในสว่ยทีไ่มม่หีน่วยงานใดรบัผดิชอบโดยตรง
4) ก าหนดมาตรการควบคุมมลพษิดว้ยการจดัใหม้รีะบบบ าบดัอากาศเสยี ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบก าจดัของเย และ

เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ต่าง ๆ เพือ่แกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัมลพษิ
5) ก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อใหเ้กดิมลพษิใหเ้ป็นไปโดยชดัเจน
6) ก าหนดใหม้มีาตรการสง่เสรมิดา้นกองทุน และความชว่ยเหลอืดา้นต่าง ๆ เพือ่เป็นการจงูใจใหม้กีารยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัิ

หน้าทีใ่นการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม จงึจ าเป็นตอ้งท าพระราชบญัญตัน้ีิ



พรบ.สง่เสรมิ และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535

โครงสรา้งกลไกการบงัคบัใช้



พรบ.สง่เสรมิ และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535

อ านาจหน้าทีข่อง เจา้พนกังานควบคุมมลพษิ

มาตรา 82 เพือ่ปฏบิตักิารใหเ้จา้หน้าทีพ่นกังานควบคมุมลพษิมอี านาจ ดงัต่อไปนี้

1) เขา้ไปในอาคารสถานทีแ่ละเขตทีต่ ัง้ของแหลง่ก าเนิดมลพษิหรอืเขตทีต่ ัง้ของระบบบ าบดัน ้าเสยี เพื่อการตรวจตราได้
2) ออกค าสัง่เป็นหนงัสอื ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองหรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตรบัจา้งใหบ้รกิารระบบบ าบดัของเสยีปรบัปรุง พกั

ใช/้เพกิถอนใบอนุญาต รวมทัง้การสัง่ใหห้ยดุ/ปิดการด าเนินการได้
3) ถา้แหลง่ก าเนิดมลพษินัน้เป็นโรงงานด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ถา้ไมด่ าเนินการให ้เจา้พนกังานควบคุมมลพษิมอี านาจ

ด าเนินการตามทีก่ าหนดไวใ้น พระราชบญัญตัไิด้
4) ออกค าสัง่เป็นหนงัสอืสัง่ปรบัเจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหลง่ก าเนิดมลพษิ ซึง่มใิชโ่รงงานอุตสาหกรรม แต่ถา้เป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมใหม้หีนงัสอื แจง้ไปยงัเจา้พนกังานตามกฎหมายโรงงานใหอ้อกค าสัง่ปรบั โดยถอืวา่เป็นเจา้พนักงานควบคุม
มลพษิตามพระราชบญัญตัน้ีิ



พระราชบญัญติั
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558



พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

❖ พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2523 ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ บทบญัญตับิางประการไมเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั ซึง่มกีารแพรก่ระจายของโรคตดิต่อทีร่นุแรงและกอ่ใหเ้กดิโรคระบาดมากผดิปกตทิีเ่คย
เป็นมา ทัง้โรคตดิต่อทีอุ่บตัใิหมแ่ละโรคตติดต่อทีอุ่บตัซิ ้า

❖ ประกอบกบัประเทศไทยไดใ้หก้ารรบัรองและด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายอนามยัระหวา่ง
ประเทศ พ.ศ.2548 จงึตอ้งพฒันาและปรบัปรงุมาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการเฝ้าระวงั การป้องกนั 
และการควบคมุโรคตดิต่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและขอ้ก าหนดของกฎหมายอนามยัระหวา่ง
ประเทศ

เหตุผลการประกาศใช ้พรบ.โรคตดิต่อ พ.ศ.2558



พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

มทีัง้หมด 9 หมวด 60 มาตรา
หมวด 1 บททัว่ไป
หมวด 2 คณะกรรมการโรคตดิต่อแหง่ชาติ
หมวด 3 คณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดั
หมวด 4 คณะกรรมการโรคตดิต่อกรงุเทพมหานคร
หมวด 5 การเฝ้าระวงัโรคตดิต่อ
หมวด 6 การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ
หมวด 7 เจา้พนกังานควบคุมโรคตดิต่อ
หมวด 8 คา่ทดแทน
หมวด 9 บทก าหนดโทษ
บทเฉพาะกาล



พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

1) โรคตดิต่อ หมายความวา่ โรคทีเ่กดิจากเชือ้โรคหรอืพษิของโรคซึง่สามารถแพรโ่ดยตรงหรอืทางออ้มมาสู่คน
2) โรคตดิต่ออนัตราย หมายความวา่ โรคตดิต่อทีม่คีวามรุนแรงสงูและสามารถแพรไ่ปสูผู่อ้ ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็
3) โรคตดิต่อทีต่อ้งเฝ้าระวงั หมายความวา่ โรคตดิต่อทีต่อ้งมกีารตดิตาม ตรวจสอบ หรอืจดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง
4) โรคระบาด หมายความวา่ โรคตดิต่อหรอืโรคทีย่งัไมท่ราบสาเหตุของการเกดิโรคแน่ชดั ซึง่อาจแพรไ่ปสู่ผูอ้ื่นไดอ้ยา่ง

รวดเรว็และกวา้งขวางหรอืมภีาวะของการเกดิโรคมากผดิปกตกิวา่ทีเ่คยเป็นมา
5) ระยะตดิต่อของโรค หมายความวา่ ระยะเวลาทีเ่ชือ้โรคสามารถแพรจ่ากคนหรอืสตัวท์ีม่เีชือ้โรคไปยงัผูอ้ื่นไดโ้ดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม

ค าส าคญั



พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

6) แยกกกั หมายความวา่ การแยกผูส้มัผสัโรคหรอืพาหะไวต้่างหากจากผูอ้ื่นในทีเ่อกเทศเพือ่ป้องกนัมใิหเ้ชือ้โรคแพรโ่ดย
ทางตรงหรอืทางออ้มไปยงัผูซ้ึง่อาจไดร้บัเชือ้โรคนัน้ ๆ ได ้จนกวา่จะพน้ระยะตดิต่อของโรค

7) กกักนั หมายความวา่ การควบคุมผูส้มัผสัโรคหรอืพาหะใหอ้ยูใ่นทีเ่อกเทศ เพือ่ป้องกนัมใิหเ้ชือ้โรคแพรโ่ดยทางตรง
หรอืทางออ้มไปยงัผูซ้ึง่อาจไดร้บัเชือ้โรคนัน้ ๆ ได ้จนกวา่จะพน้ระยะฟักตวัของโรคหรอืจนกวา่จะพน้ความเป็นพาหะ

8) คุมไวส้งัเกต หมายความวา่ การควบคุมดแูลผูส้มัผสัโรคหรอืพาหะโดยไมก่กักนั และอาจจะอนุญาตใหผ้่านไปในทีใ่ด ๆ 
กไ็ด ้โดยมเีงือ่นไขวา่เมื่อไปถงึทอ้งทีใ่ดทีก่ าหนดไว ้ผูน้ัน้ตอ้งแสดงตวัต่อเจา้พนกังานควบคุมโรคตดิต่อประจาทอ้งที่
นัน้เพือ่รบัการตรวจในทางแพทย ์เพือ่ป้องกนัมใิหเ้ชือ้โรคแพร ่โดยทางตรงหรอืทางออ้มไปยงัผูซ้ึ่งอาจไดร้บัเชือ้โรคนัน้ 
ๆ ได้

ค าส าคญั



พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

9) เขตตดิโรค หมายความวา่ ทอ้งทีห่รอืเมอืงทา่ใดนอกราชอาณาจกัรทีม่โีรคตดิต่ออนัตราย หรอืโรคระบาดเกดิขึน้ 
10) การสอบสวนโรค หมายความวา่ กระบวนการเพือ่หาสาเหตุ แหลง่ทีเ่กดิและแหลง่แพรข่องโรค เพือ่ประโยชน์ในการ

ควบคุมโรค 
11) การเฝ้าระวงั หมายความวา่ การสงัเกต การเกบ็รวบรวม และการวเิคราะหข์อ้มลู ตลอดจน การรายงาน และการ

ตดิตามผลของการแพรข่องโรคอยา่งต่อเน่ืองดว้ยกระบวนการทีเ่ป็นระบบ เพือ่ประโยชน์ ในการควบคุมโรค 
12) พาหนะ หมายความวา่ ยานพาหนะ สตัว ์หรอืวตัถุ ซึง่ใชใ้นการขนสง่คน สตัว ์หรอืสิง่ของ โดยทางบก ทางน ้า หรอื

ทางอากาศ 
13) เจา้ของพาหนะ หมายความรวมถงึ ตวัแทนเจา้ของ ผูเ้ชา่ ตวัแทนผูเ้ชา่ หรอืผูค้รอบครอง พาหนะนัน้

ค าส าคญั



พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

14) ผูค้วบคุมพาหนะ หมายความวา่ ผูร้บัผดิชอบในการควบคุมพาหนะ 
15) ผูเ้ดนิทาง หมายความวา่ คนซึง่เดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัร และใหห้มายความรวมถงึ ผูค้วบคุมพาหนะและคน

ประจ าพาหนะ 
16) การสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค หมายความวา่ การกระท าทางการแพทยต์่อคน หรอืสตัว ์โดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหค้นหรอื

สตัวเ์กดิความตา้นทานโรค
17) ทีเ่อกเทศ หมายความวา่ ทีใ่ดๆ ซึง่เจา้พนกังานควบคุมโรคตดิต่อก าหนดใหเ้ป็นทีส่ าหรบัแยกกกั หรอืกกักนัคนหรอื

สตัวท์ีเ่ป็นหรอืมเีหตุสงสยัวา่เป็นโรคตดิต่อใดๆ เพือ่ป้องกนัมใิหโ้รคนัน้แพรโ่ดยทางตรง หรอืทางออ้มไปยงัผูซ้ึง่อาจ
ไดร้บัเชือ้โรคนัน้ ๆ ได ้

18) สุขาภบิาล หมายความวา่ การควบคุม ป้องกนั หรอืรกัษาสภาพสิง่แวดลอ้มและปัจจยัทีม่ผีล ต่อการเกดิหรอืการแพร่
ของโรคตดิต่อ 

19) ชอ่งทางเขา้ออก หมายความวา่ ชอ่งทางหรอืสถานทีใ่ดๆ ทีใ่ชส้ าหรบัผา่นเขา้ออกระหวา่งประเทศ ของผูเ้ดนิทาง

ค าส าคญั



พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

❖ ก าหนดประเภทของโรคตดิต่อเป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่ โรคตดิต่ออนัตราย,โรคตดิต่อทีต่อ้งเฝ้าระวงั และโรคระบาด
❖ ก าหนดให ้รมต. กท.สธ. เป็นผูป้ระกาศเขตตดิโรคตดิต่ออนัตรายหรอืโรคระบาด นอกราชอาณาจกัร
❖ ก าหนดใหอ้ธบิดกีรมควบคุมโรคเป็นผูป้ระกาศชื่ออาการส าคญั และสถานที ่ทีม่โีรคระบาดในราชอาณาจกัร
❖ ก าหนดใหม้ ีคณะกรรมการ โรคตดิต่อแหง่ชาต ิคณะกรรมการ ป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อจงัหวดั/กทม. 

คณะกรรมการ ดา้นวชิาการ และคณะท างานประจ าชอ่งทางเขา้ออก
❖ ก าหนดใหก้รมควบคุมโรคเป็นส านกังานเลขานุการของ คณะกรรมการ โรคตดิต่อแหง่ชาตแิละ คณะกรรมการ ดา้น

วชิาการ รวมทัง้เป็นหน่วยงานกลางและศูนยข์อ้มลูดา้นโรคตดิต่อของประเทศ
❖ ก าหนดใหม้“ีหน่วยปฏบิตักิารควบคุมโรคตดิต่อ”ขึน้ในทุกอ าเภอ/เขต

หมวดที่ 1 บททัว่ไป



พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558
โครงสรา้ง คณะกรรมการ ตาม พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ.2558

คณะกรรมการ โรคตดิต่อแหง่ชาติ

คณะกรรมการ โรคตดิต่อ 
กทม. 

คณะกรรมการ โรคตดิต่อจงัหวดั มไีมน้่อยกวา่ 18คน 
ม ีผวจ. เป็นประธาน

หน่วยปฏบิตักิารควบคุมโรคตดิต่อ

คณะท างานประจ าชอ่งทางเขา้ออก

คณะกรรมการ ดา้นวชิาการ 



พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

❖ กรณีทีม่โีรคตดิต่ออนัตราย โรคตดิต่อทีต่อ้งเฝ้าระวงัหรอืโรคระบาดตามนิยามกฎหมายเกดิขึน้ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ี
แจง้ต่อเจา้พนกังานควบคุมโรคตดิต่อ

➢ เจา้บา้น,ผูค้วบคุมดแูลบา้น ,แพทยผ์ูท้ าการการรกัษาพยาบาล ,ผูร้บัผดิชอบในสถานพยาบาล ,ผูท้ าการชนัสตูร
หรอืผูร้บัผดิชอบในสถานทีท่ีไ่ดม้กีารชนัสตูร , ผูค้วบคุมสถานประกอบการหรอืสถานทีอ่ื่นใด ในกรณีทีพ่บผูท้ีเ่ป็น
หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นโรคตดิต่อดงักลา่วเกดิขึน้ในสถานทีน่ัน้ ๆ ใหแ้จง้ต่อเจา้พนักงานควบคุมโรคตดิต่อ
ทนัที

หมวดที่ 5 การเฝ้าระวงัโรคตดิต่อ

มาตรา 31,32,33



พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

❖ เจา้พนกังาน ควบคุมโรคตดิต่อในพืน้ทีน่ัน้มอี านาจทีจ่ะด าเนินการเองหรอืออกค าสัง่หนงัสอืใหผู้ใ้ดด าเนินการใหม้า
รบัการตรวจหรอืรกัษา หรอืรบัการชนัสตูร รบัการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค ตามวนั เวลา สถานทีซ่ึ่งเจา้พนกังาน
โรคตดิต่อก าหนด หรอืใหน้ าศพหรอืซากสตัวซ์ึง่ตายหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ตายดว้ยโรคตดิต่ออนัตรายหรอืโรค
ระบาดไปรบัการตรวจ หรอืจดัการทางแพทย์

❖ ใหเ้จา้ของ ผูค้รอบครอง หรอืผูพ้กัอาศยัในบา้น โรงเรอืน สถานที ่หรอืพาหนะ..ก าจดั ท าลาย หรอืแกไ้ขปรบัปรุง
การสุขาภบิาลใหถู้กสุขลกัษณะหา้มผูใ้ดเขา้ไปหรอืออกจากที ่เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนักงานควบคมุ
โรคตดิต่อเขา้ไปควบคุมมใิหม้กีารแพรข่องโรค ในบา้น โรงเรอืน สถานที ่หรอืพาหนะทีม่หีรอืสงสยัวา่มโีรคตดิต่อ
อนัตรายหรอืโรคระบาดเกดิขึน้เพือ่เฝ้าระวงั ป้องกนั

หมวดที่ 6 การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ
มาตรา 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44



พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

❖ กรณีจ าเป็นเรง่ดว่น ผวจ. โดยความเหน็ชอบของ คณะกรรมการ โรคตดิต่อจงัหวดั หรอื กทม. มอี านาจในพืน้ที่
ความรบัผดิชอบของตน

✓สัง่ปิดตลาด สถานทีป่ระกอบหรอืจ าหน่ายอาหาร สถานทีผ่ลติหรอืจ าหน่ายเครื่องดื่มโรงงานสถานทีชุ่มนุมชน 
โรงมหรสพ สถานศกึษา หรอืสถานทีอ่ื่นใดไวเ้ป็นการชัว่คราว
✓สัง่ใหผู้ท้ีเ่ป็นหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัฯหยดุการประกอบอาชพีเป็นการชัว่คราว
✓สัง่หา้มเขา้ไปในสถานทีชุ่มนุมชน โรงมหรสพ สถานศกึษา หรอืสถานทีอ่ื่นใด เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้
พนกังานควบคุมโรคตดิต่อ

หมวดที่ 6 การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ
มาตรา 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44



พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

หมวดที่ 7 เจา้พนกังานควบคุมโรคตดิต่อ
มาตรา 45,46,47

เจา้พนกังานควบคุมโรคตดิต่อมอี านาจ

1) มหีนงัสอืเรยีกบุคคลใด ๆ มาใหถ้อ้ยค าหรอืแจง้ขอ้เทจ็จรงิหรอืท าการค าชีแ้จงเป็นหนงัสอืหรอืใหส้ง่
เอกสาร หรอืหลกัฐานใดเพือ่ตรวจสอบหรอืเพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณา

2) เขา้ไปในพาหนะ อาคาร หรอืสถานทีใ่ด ๆ ในเวลาระหวา่งพระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์กหรอืในเวลา
ท าการการของอาคารหรอืสถานทีน่ัน้ เพือ่ตรวจสอบหรอืควบคุมใหเ้ป็นไปตาม พรบ. น้ีและหากยงั
ด าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ในเวลาดงักลา่วใหส้ามารถด าเนินการต่อไปไดจ้นกวา่จะแลว้เสรจ็



พระราชบญัญติั
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554



พรบ. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

✓ การน าเทคโนโลย ีเครื่องมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์ สารเคม ีและสารเคมอีนัตรายมาใชใ้นกระบวนการผลติ การก่อสรา้ง และ
บรกิาร แต่ขาดการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจควบคูก่นัไป 

✓ ผูใ้ชแ้รงงานไมไ่ดร้บัความปลอดภยัดา้นอาชวีอนามยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน และก่อใหเ้กดิอนัตรายจากการท างาน 
จนถงึแก่บาดเจบ็ พกิาร ทุพพลภาพ เสยีชวีติ หรอืเกดิโรคอนัเน่ืองจากการท างานซึง่มแีนวโน้มสงูขึน้และทวคีวามรุนแรง
ขึน้ดว้ย 

✓ พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มหีลกัการสว่นใหญ่เป็นเรื่องการคุม้ครองแรงงานทัว่ไป และมขีอบเขตจ ากดั
ไมส่ามารถก าหนดกลไกและมาตรการบรหิารงานความปลอดภยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

✓ เพือ่ใชว้างมาตรการควบคุม ก ากบั ดแูล และบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

เจตนารมณ์ของ กม.คุม้ครองความปลอดภยัในการท างาน



พรบ. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

มทีัง้หมด 8 หมวด 74 มาตรา
หมวด 1 บททัว่ไป
หมวด 2 การบรหิาร การจดัการ และการด าเนินการดา้นความปลอดภยั  อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
หมวด 3 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
หมวด 4 การควบคุม ก ากบั ดแูล 
หมวด 5 พนกังานตรวจความปลอดภยั
หมวด 6 กองทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
หมวด 7 สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
หมวด 8 บทก าหนดโทษ
บทเฉพาะกาล



พรบ. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

1) ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายความวา่ การกระท า หรอืสภาพการท างานซึง่ปลอด
จากเหตุอนัจะท าใหเ้กดิการประสบอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย จติใจ หรอืสุขภาพอนามยัอนัเน่ืองจากการท างานหรอืเกีย่วกบั
การท างาน 

2) นายจา้ง หมายความวา่ นายจา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและใหห้มายความ รวมถงึ ผูป้ระกอบกจิการซึง่
ยอมใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดมาท างานหรอืท าผลประโยชน์ใหแ้ก่หรอืในสถาน ประกอบกจิการ ไมว่า่การท างานหรอืการท า
ผลประโยชน์นัน้จะเป็นสว่นหน่ึงสว่นใดหรอืทัง้หมด ในกระบวนการผลติหรอืธุรกจิในความรบัผดิชอบของผู้ประกอบกจิการ
นัน้หรอืไมก่ต็าม 

3) ลกูจา้ง หมายความวา่ ลกูจา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและใหห้มายความ รวมถงึผูซ้ึง่ไดร้บัความยนิยอม
ใหท้ างานหรอืท าผลประโยชน์ใหแ้ก่หรอืในสถานประกอบกจิการของนายจา้ง ไมว่า่จะเรยีกชื่ออยา่งไรกต็าม

ค าส าคญั



พรบ. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

4) ผูบ้รหิาร หมายความวา่ ลกูจา้งตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการในหน่วยงานขึน้ไป 
5) หวัหน้างาน หมายความวา่ ลกูจา้งซึง่ท าหน้าทีค่วบคุม ดแูล บงัคบับญัชาหรอืสัง่ใหล้กูจา้ง ท างานตามหน้าทีข่องหน่วยงาน 
6) เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน หมายความวา่ ลกูจา้งซึง่นายจา้งแต่งตัง้ใหป้ฏบิตั ิหน้าทีด่า้นความปลอดภยั อาชวีอ

นามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตามพระราชบญัญตัน้ีิ

ค าส าคญั

• ขอบเขตการบงัคบัใช ้สถานประกอบการเอกชน
• มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาคและราชการสว่นทอ้งถิน่ กจิการอื่นทัง้หมดหรอืแต่บางสว่น

ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
• เงือ่นไขตอ้งจดัใหม้มีาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมใน

การท างานในหน่วยงานของตนไมต่ ่ากวา่มาตรฐานตามกฎหมายน้ี



พรบ. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

หน้าทีน่ายจา้ง 

❑ จดัและดแูลสถานประกอบกจิการและลกูจา้งใหม้สีภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและ
ถูกสขุลกัษณะ รวมทัง้สง่เสรมิสนบัสนุนการปฏบิตังิานของลกูจา้งมใิหล้กูจา้งไดร้บัอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย จติใจ 
และสุขภาพอนามยั

❑ ออกคา่ใชจ้า่ยเพือ่การด าเนนิการอยา่งหนึ่งอยา่งตามกฎหมาย
❑ บรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั ฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
❑ จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนด
❑ แจง้ใหล้กูจา้งทราบถงึอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการท างาน และแจกคูม่อืปฏบิตังิานใหล้กูจ้างทุกคนกอ่นทีล่กูจา้ง

จะเขา้ท างาน เปลีย่นงาน หรอืเปลีย่นสถานทีท่ างาน
❑ ฝึกอบรมความปลอดภยั ฯ เพือ่ใหบ้รหิารจดัการและด าเนนิการไดอ้ยา่งปลอดภยั 



พรบ. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

หน้าทีน่ายจา้ง 

➢ ตดิประกาศสญัลกัษณ์เตอืนอนัตรายและเครือ่งหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั ฯ รว่มกนัด าเนนิการดา้นความ
ปลอดภยั ฯ ในการท างานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

➢ ด าเนินการดา้นความปลอดภยั ฯ เกีย่วกบัอาคาร สถานที ่เครือ่งมอื เครือ่งจกัร อุปกรณ์หรอืสิง่อื่นใดทีเ่ชา่นัน้ตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด

➢ จดัและดแูลใหล้กูจา้งสวมใสอุ่ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลทีไ่ดม้าตรฐานตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด
➢ จดัใหม้กีารประเมนิอนัตราย ศกึษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการท างาน จดัท าแผนการด าเนินงานดา้นความ

ปลอดภยัฯ สง่ผลการประเมนิอนัตราย การศกึษาผลกระทบ แผนการด าเนนิงานและแผนการควบคุมใหอ้ธบิดหีรอืผู้
ซึง่อธบิดมีอบหมาย 



พรบ. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

หน้าทีล่กูจา้ง 

✓ ใหค้วามรว่มมอืกบันายจา้ง ในการด าเนนิการและสง่เสรมิดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัแกล่กูจา้งและสถานประกอบกจิการ 

✓ สนบัสนุนและรว่มมอืกบันายจา้ง และบุคลากรอื่นเพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตาม
✓ ดแูลสภาพแวดลอ้มในการท างานตามมาตรฐานทีก่ าหนด เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัต่อชวีติ รา่งกาย จติใจ 

และสุขภาพอนามยั โดยค านึงถงึสภาพของงานและพืน้ทีท่ ีร่บัผดิชอบ 



พรบ. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

การขึน้ทะเบยีนการใหบ้รกิารความปลอดภยั ฯ ของบุคคล

❖ บุคคลใดประสงคจ์ะใหบ้รกิารในการตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ รบัรอง ประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้
จดัฝึกอบรมหรอืใหค้าปรกึษาเพือ่สง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานตามมาตรฐานทีก่ าหนด

❖ นิตบิุคคลใดประสงคจ์ะใหบ้รกิารในการตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ รบัรอง ประเมนิความเสีย่ง
รวมทัง้จดัฝึกอบรมหรอืใหค้ าปรกึษาเพือ่สง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานตามมาตรฐานทีก่ าหนด 



พรบ. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

องคป์ระกอบ คณะกรรมการ ความปลอดภยั ฯ

❖ ปลดักระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ 
❖ อธบิดกีรมควบคุมมลพษิ อธบิดกีรมควบคุมโรค อธบิดกีรมพฒันาฝีมอืแรงงาน อธบิดกีรมโยธาธกิาร

และผงัเมอืง อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ อธบิดกีรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เป็นกรรมการ กบัผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งและผูแ้ทนฝ่ายลกูจ้าง ฝ่ายละ
แปดคน และผูท้รงคุณวุฒอิกีหา้คนซึง่รฐัมนตรแีตง่ตัง้เป็นกรรมการ

❖ ขา้ราชการกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นเลขา 



พรบ. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

อ านาจหน้าทีข่อง คณะกรรมการ ความปลอดภยั ฯ

❖ เสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบาย แผนงาน หรอืมาตรการความปลอดภยัอาชวีอนามยั และ
การพฒันาสภาพแวดลอ้มในการท างาน

❖ เสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบยีบ เพือ่ปฏบิตักิารตามกฎหมายนี้ 
❖ ใหค้วามเหน็แกห่น่วยงานของรฐัเกีย่วกบัการสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน 
❖ วนิิจฉยัอุทธรณ์
❖ ปฏบิตักิารอื่นใดตามกฎหมายนี้หรอืกฎหมายอื่นทีก่ าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่อง คณะกรรมการ ความ

ปลอดภยั ฯ หรอืตามทีร่ฐัมนตรมีอบหมาย 



พรบ. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

อ านาจหน้าทีข่อง คณะกรรมการ บรหิารกองทุน ฯ

❖ กากบัการจดัการและบรหิารกองทุน
❖ พจิารณาจดัสรรเงนิกองทุนเพือ่การชว่ยเหลอืและการอุดหนุน การใหกู้ย้มื การทดรองจา่ย และการ

สนบัสนุนเงนิในการด าเนนิงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
❖ วางระเบยีบเกีย่วกบัการรบัเงนิ การจา่ยเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิกองทุน และการจดัหาผลประโยชน์ของ

เงนิกองทุน โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั
❖ วางระเบยีบเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการใหเ้งนิชว่ยเหลอื และเงนิอุดหนุน การขอเงนิ

ชว่ยเหลอืและเงนิอุดหนุน การอนุมตัเิงนิทดรองจา่ย การขอเงนิทดรองจา่ย การใหกู้ย้มืเงนิ และการชาระ
เงนิคนืแกก่องทุน 

❖ ปฏบิตักิารอื่นใดตามกฎหมาย 



พรบ. ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

โทษ

❖ ส าหรบันายจา้ง หรอืผูฝ่้าฝืน
o บทลงโทษสงูสดุ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ 2 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 800,000 บาท หรอื
ทัง้จ า ทัง้ปรบั
o โทษต ่าสดุปรบัไมเ่กนิ 50,000, บาท



พระราชบญัญติั
สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550



พรบ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

มทีัง้หมด 6 หมวด 55 มาตรา
หมวด 1 สทิธแิละหน้าทีด่า้นสุขภาพ
หมวด 2 คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ
หมวด 3 ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
หมวด 4 สมชัชาสขุภาพ
หมวด 5 ธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสุขภาพแหง่ชาติ
หมวด 6 บทก าหนดโทษ
บทเฉพาะกาล



พรบ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

1) สุขภาพ หมายความวา่ ภาวะของมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้ทางกาย จติ ปัญญา และสงัคม เชื่อมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่ง
สมดุล

2) ปัญญา หมายความวา่ ความรูท้ ัว่ รูเ้ทา่ทนัและความเขา้ใจอยา่งแยกไดใ้นเหตุผลแหง่ความด ีความชัว่ ความมี
ประโยชน์และความมโีทษซึง่นาไปสูค่วามมจีติอนัดงีามและเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่

3) ระบบสุขภาพ หมายความวา่ ระบบความสมัพนัธท์ัง้มวลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพ
4) บรกิารสาธารณสุข หมายความวา่ บรกิารต่าง ๆ อนัเกีย่วกบัการสรา้งเสรมิสขุภาพการป้องกนัและควบคุมโรคและ

ปัจจยัทีคุ่กคามสุขภาพ การตรวจวนิิจฉยัและบาบดัสภาวะความเจบ็ป่วย และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพบุคคล ครอบครวั
และชุมชน

5) สมชัชาสุขภาพ หมายความวา่ กระบวนการทีใ่หป้ระชาชนและหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งไดร้ว่มแลกเปลีย่นองค์
ความรูแ้ละเรยีนรูอ้ยา่งสมานฉนัท ์เพือ่นาไปสูก่ารเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพือ่สุขภาพหรอืความมสีุขภาพของ
ประชาชน โดยจดัใหม้กีารประชุมอยา่งเป็นระบบและอยา่งมสีว่นรว่ม

ค าส าคญั



พรบ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

หมวดท่ี 1 สทิธแิละหน้าทีด่า้นสุขภาพ

มาตรา 5 มสีทิธใินการด ารงชวีติในสิง่แวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ และ มหีน้าทีร่ว่มกบัหน่วยงานภาครฐัทีจ่ะดา
เนินการ

มาตรา 6 สุขภาพหญงิในดา้นสุขภาพทางเพศ ฯ เดก็ คนพกิาร คนสงูอายคุนดอ้ยโอกาสฯทีม่คีวามจ าเพาะตอ้งไดร้บัการสรา้ง
เสรมิและคุม้ครองอยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม

มาตรา 7 ไดร้บัการคุม้ครอง เรื่องขอ้มลูสุขภาพสว่นบุคคล

มาตรา 8 ในการบรกิารสาธารณสุขบุคลากรดา้นสาธารณสขุ ตอ้งแจง้ขอ้มลูดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารให้
ผูร้บับรกิาร ทราบอยา่งเพยีงพอทีผู่ร้บับรกิารจะใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการรบัหรอืไมร่บับรกิาร



พรบ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

หมวดท่ี 1 สทิธแิละหน้าทีด่า้นสุขภาพ

มาตรา 9 ในกรณีผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสาธารณสุขประสงค ์จะใชผู้ร้บับรกิารเป็นส่วนหน่ึงของการทดลองในงานวิจยั ผูป้ระกอบ
วชิาชพีดา้นสาธารณสุขต้องแจง้ใหผู้ร้บับรกิารทราบล่วงหน้า และตอ้งไดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากผู้ รบับรกิารก่อนจงึจะ
ด าเนินการได้

มาตรา 10 หน่วยงานรฐัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูและวธิป้ีองกนักรณีทีจ่ะมผีลกระทบต่อสุขภาพใหท้ราบและจดัหาขอ้มลูใหโ้ดยเรว็

มาตรา 11 บุคคล ฯ มสีทิธริอ้งขอใหม้กีารประเมนิและมสีทิธริว่มในกระบวนการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพจากนโยบาย
สาธารณะ และ มสีทิธไิดร้บัรูข้อ้มลู คาชีแ้จง และเหตุผลจากหน่วยงานของรฐั และแสดงความเหน็ของตนก่อนการอนุญาต ฯ 



พรบ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

หมวดท่ี 1 สทิธแิละหน้าทีด่า้นสุขภาพ

มาตรา 12 มสีทิธทิาหนงัสอืแสดงเจตนาไมป่ระสงคท์ีจ่ะรบับรกิารสาธารณสขุ ทีเ่ป็นไปเพยีงเพือ่ยดืการตายในวาระสุดทา้ยของ
ชวีติ หรอืยตุกิารทรมานจากการเจบ็ป่วย ทัง้น้ี การดาเนินการ ตามหนงัสอืแสดงเจตนาฯตอ้งกาหนดหลกัเกณฑ ์วิธกีารเป็นกฎ 
กท. 



พรบ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

หมวดท่ี 2 คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

มาตรา 4 ให ้นรม. และ รมต. วา่การ กท.สาธารณสุขรกัษาการตาม พรบ.น้ี และใหม้อีานาจออกกฎ กท. เพือ่ปฏบิตักิารตาม 
พรบ.น้ี

มาตรา 13 ใหม้ ีคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาต ิเรยีกโดยยอ่วา่“คสช.”ประกอบดว้ย
(1) นรม. หรอืรอง นรม. ที ่นรม. มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) รมต. วา่การ กท.สาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ
(3) รมต. วา่การ กท.ที ่นรม. กาหนดจานวนไมเ่กนิหา้คน เป็นกรรมการ
(4) ประธานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิเป็นกรรมการ  
(5) ประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตเิป็นกรรมการ 
(6) ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ซึง่เลอืกกนัเองจ านวน สี ่คน เป็นกรรมการ 
(7) ผูแ้ทนองคก์รวชิาชพีดา้นสาธารณสุขทีม่กีฎหมายจดัตัง้องคก์รละหน่ึงคนเป็นกรรมการ  



พรบ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

หมวดท่ี 2 คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

(8) ผูแ้ทนคณะกรรมการวชิาชพีทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย การประกอบโรคศลิปะ ซึง่เลอืกกนัเองจ านวนหน่ึงคนเป็น
กรรมการ
(9) ผูท้รงคุณวุฒดิา้นต่าง ๆ ซึง่ตอ้งไมเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพี ดา้นสาธารณสุขโดยเลอืกกนัเองจ านวนหกคน เป็นกรรมการ ๘ 
พระราชบญัญตัสิุขภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ 
(10) ผูแ้ทนองคก์รภาคเอกชนทีไ่มแ่สวงหาก าไร ซึง่เลอืกกนัเองจ านวนสบิสามคน เป็นกรรมการใหเ้ลขาธกิารเป็นกรรมการและ
เลขานุการและใหเ้ลขาธกิาร แต่งตัง้พนกังานของส านกังานไมเ่กนิสองคนเป็นผูช้ว่ยเลขานุการ 



พรบ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

หมวดท่ี 2 คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

มาตรา 14 กรรมการตามมาตรา 13 (6) (7) (8) (9) และ (10) ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้
(1) มสีญัชาตไิทย
(2) มอีายไุมต่ ่ากวา่ ๒๐ ปีบรบิูรณ์
(3) ไมเ่ป็นผูม้คีวามผดิปกตทิางจติอนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าที่
(4) ไมต่ดิยาเสพตดิใหโ้ทษ
(5) ไมเ่คยถูกลงโทษทางวนิยัถงึไลอ่อก ปลดออกหรอืใหอ้อกจากหน่วยงานของรฐั
(6) ไมเ่คยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาท
หรอืความผดิลหโุทษ



พรบ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

หมวดท่ี 2 คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

มาตรา 15 การเลอืกกรรมการตามมาตรา 13 (6) ใหด้ าเนินการ ดงันี้ 
1) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยาและ หวัหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่มี

กฎหมายจัดตัง้ขึ้นเป็น การเฉพาะท านองเดียวกัน ด าเนินการเลือกกันเองให้ได้กรรมการหนึ่ ง ค น 
พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐  

2) ใหน้ายกเทศมนตรทีุกแหง่เลอืกกนัเองใหไ้ดก้รรมการหนึ่งคน
3) ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัทุกแหง่เลอืกกนัเองใหไ้ดก้รรมการหนึ่งคน
4) ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุกแหง่เลอืกกนัเองใหไ้ดก้รรมการหนึ่งคน

มาตรา 16 การเลือกกรรมการตามมาตรา 13 ให้เป็นไปตามวธิกีารที่คณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะตาม
กฎหมายวา่ดว้ย การประกอบโรคศลิปะก าหนด



พรบ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

หมวดท่ี 2 คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

มาตรา 17 การเลอืกกรรมการตามมาตรา ๑๓ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนดการจดัให้
ผูท้รงคุณวุฒผิูใ้ดอยูใ่นกลุม่ผูท้รงคุณวุฒกิลุม่ใด ใหเ้ป็นไปตามทีผู่ท้รงคุณวุฒแิสดงความจ านงต่อคณะกรรมการ

มาตรา 18 การเลอืกกรรมการตามมาตรา 13 ใหค้ณะกรรมการสรรหาด าเนินการดงัต่อไปน้ี
(1) จดักลุม่ขององคก์รภาคเอกชนตามลกัษณะของกจิกรรมทีด่ าเนินงานเกีย่วกบัสุขภาพ
(2) จดัใหอ้งคก์รภาคเอกชนในแต่ละจงัหวดัทีป่ระสงคจ์ะมสีว่นรว่มมาขึน้ทะเบยีนในกลุม่ต่าง ๆ
(3) จดัใหผู้ซ้ึง่มหีนงัสอืมอบหมายใหเ้ป็นผูแ้ทนขององคก์รภาคเอกชนทีข่ ึน้ทะเบยีนตามของแต่ละจงัหวดัมาเลอืกกนัเองในแต่ละกลุม่ใหเ้หลอื
กลุม่ละหน่ึงคน
(4) จดัใหผู้ไ้ดร้บัการเลอืกเป็นผูแ้ทนของแต่ละกลุม่ในแต่ละจงัหวดัมาประชุมรว่มกนัและเลอืกกนัเองใหเ้หลอืผูแ้ทนจงัหวดัละหน่ึงคน
(5) ประกาศก าหนดพืน้ทีข่องประเทศออกเป็นสบิสามเขต โดยใหก้รุงเทพมหานครเป็นหน่ึงเขต และใหผู้แ้ทนตามของแต่ละจงัหวดัในแต่ละ
เขต ยกเวน้กรุงเทพมหานครมาประชุมรว่มกนัและเลอืกกนัเองใหเ้หลอืเขตละหน่ึงคน



พรบ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

หมวดท่ี 2 คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

มาตรา 19 ใหม้คีณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึง ซึง่ คสช.แต่งตัง้ประกอบดว้ย
(1) กรรมการตามมาตรา 13 (7) (8) (9) หรอื (10) หน่ึงคนเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
(2) ผูท้รงคุณวุฒซิึง่แต่งตัง้จากผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุขหน่ึงคน ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสาธารณสุขหน่ึงคนศาสตราจารยข์อง
มหาวทิยาลยัของรฐัซึง่มใิชเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสาธารณสุขหน่ึงคนผูป้ระกอบอาชพีสื่อมวลชนหน่ึงคน ผูซ้ึง่ท าหน้าทีเ่ป็น
ผูแ้ทนตามกฎหมายขององคก์รภาคเอกชนทีเ่ป็นนิตบิุคคลและด าเนินงานเกีย่วกบัสุขภาพโดยไมแ่สวงหาก าไรหน่ึงคนเป็นกรรมการ
(3) เลขาธกิารเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

มาตรา 20 ใหค้ณะกรรมการสรรหามหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดวธิกีารหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาตลอดจน ด าเนินการอื่นใดตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 15 มาตรา 17 และมาตรา 18
(๒) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการสรรหามอบหมาย
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หมวดท่ี 2 คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

มาตรา 21 กรรมการตามมาตรา 13 (6) (7) (8) (9) และ (10) มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี โดยกรรมการตามมาตรา 12
พระราชบญัญตัสิุขภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550 13 (7) (8) (9) และ (10) จะด ารงต าแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนั มไิด้

มาตรา 22 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ ตามมาตรา 13 (6) พน้จากต าแหน่งเมื่อพน้จากต าแหน่งตามที่ระบุไว้
ในมาตรา 15 (1) (2) (3) หรอื (4) แลว้แต่กรณี

มาตรา 23 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระกรรมการ ตามมาตรา 13 (6) (7) (8) (9) และ (10)
พน้จากต าแหน่ง เมื่อ ตาย ลาออก  ถูกจ าคุก มคีวามประพฤต ิเสื่อมเสยีหรอืหยอ่นความสามารถ

มาตรา 24 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารการประชุม คสช. และการปฏบิตังิานของ คสช. ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่คสช. ก าหนด
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หมวดท่ี 2 คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ
มาตรา 25 ให ้คสช. มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) จดัท าธรรมนูญว่าดว้ยระบบสขุภาพแห่งชาตเิพื่อเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
(๒) เสนอแนะหรอืใหค้ าปรกึษาต่อคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบายและยุทธศาสตรด์า้นสขุภาพ และตดิตามผลการด าเนินงาน พรอ้มทัง้เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบดว้ย 
(๓) จดัใหม้สีมชัชาสขุภาพแห่งชาตแิละสนบัสนุนในการจดัใหม้สีมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ที ่หรอืสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็
(๔) จดัใหม้หีรอืสง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีระบวนการในการพฒันานโยบายและยุทธศาสตรด์า้นสขุภาพเพื่อใหเ้กดิการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมสีว่นร่วมจากทุกฝ่าย
(๕) ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิีการในการติดตามและประเมนิผล เกี่ยวกบัระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั ้งระดบั

นโยบายและระดบัปฏบิตักิาร
(๖) เสนอแนะหรอืใหค้ าปรกึษาในการแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตันิี้ หรอืการออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญตัิ
(๗) ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินการของคณะกรรมการบรหิารและส านกังาน
(๘) แต่งตัง้คณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างาน เพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าที ่
(๙) วางระเบยีบว่าดว้ยเบีย้ประชุมทีม่ใิช่เบีย้ประชุมของ คสช. และระเบยีบว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดนิทางและค่าใชจ้่ายอื่นในการ ปฏบิตัิหน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ 
(๑๐) ปฏิบตัิหนาที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตินี้หรอืกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรฐัมนตรมีอบหมายข้อเสนอแนะหรอืค าปรกึษา เกี่ยวกบันโยบายและ

ยุทธศาสตรด์า้นสขุภาพตาม



พรบ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550
หมวดท่ี 3 ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ

มาตรา 26 ใหจ้ดัตัง้ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิขึน้เป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่เป็นสว่นราชการตามกฎหมายว่าดว้ย คุม้ครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยการ ประกนัสงัคมและกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทนแต่พนกังานและลูกจ้ างของ
ส านกังานตอ้งไดร้บัประโยชน์ตอบแทนไมน้่อยกวา่ทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายดงักล่าว 

มาตรา 27 ใหส้ านกังานมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปน้ี (1) รบัผดิชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบรหิาร (2) ประสานงาน (3) 
ส ารวจศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลู (4) ด าเนินการเพื่อใหก้ารจดัสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ. (5) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีค่ณะรฐัมนตรหีรอื คสช. 
มอบหมาย

มาตรา 28 รายไดข้องส านกังาน ประกอบดว้ย (1) เงนิอุดหนุนทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี (2) เงนิหรอืทรพัยส์นิ
ทีม่ผีูบ้รจิาคให ้(3) เงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นทีต่กเป็นของส านักงาน (4) รายได้จากการด าเนินกจิการของส านกังาน (5) ดอกผลของเงนิหรอื
ทรพัยส์นิตาม (1) (2) (3) และ (4)

มาตรา ๒๙ บรรดารายไดข้องส านกังานตามมาตรา ๒๘ ไมเ่ป็นรายไดท้ีต่อ้งน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั
และ กฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ
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หมวดท่ี 3 ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ

มาตรา 30 การเกบ็รกัษาและการใชจ้า่ยเงนิของส านกังานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิารก าหนด
การบญัชขีองส านักงาน ให้จดัท าตามหลกัสากลตามแบบและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรหิารก าหนด และต้องจดัใหม้กีารต รวจสอบ
ภายในเกีย่วกบัการเงนิ การบญัช ีและการพสัดุของส านักงานตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรหิารทราบอยา่งน้อยปี
ละครัง้

มาตรา 31 ใหม้เีลขาธกิารคนหน่ึงเป็นผูร้บัผดิชอบการ บรหิารงานของส านกังานขึน้ตรงต่อ คสช. มหีน้าทีค่วบคุมดแูลโดยทัว่ไป ซึ่งงานของ
ส านักงาน และเป็นผู้บงัคบับญัชาพนักงานและลูกจ้างใน 18 พระราชบญัญตัิสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ. 2550 ส านักงาน โดยอาจมีรอง
เลขาธกิารตามจ านวนทีค่ณะกรรมการบรหิาร ก าหนดเป็นผูช้ว่ยสัง่และปฏบิตังิานตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมายกไ็ด้
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มาตรา 32 ใหเ้ลขาธกิารมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่ และอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีไดแ้ต่จะด ารงต าแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนั มไิด ้เมื่อ
เลขาธกิารพน้จากต าแหน่งใหร้องเลขาธกิารพน้จากต าแหน้งดว้ย

มาตรา 33 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้เลขาธกิารพน้จากต าแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ถูกจ าคุก (4) ไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

มาตรา 34 เลขาธกิารมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปน้ี
(1) บรหิารกจิการของส านกังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายนโยบายมตขิอ้บงัคบัระเบยีบหรอืประกาศของ คสช. และคณะกรรมการ
บรหิาร
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หมวดท่ี 3 ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ

(2) จดัท าแผนงานหลกัแผนการด าเนินงาน แผนการเงนิและงบประมาณประจ าปีของส านกังานเสนอคณะกรรมการบรหิารเพือ่อนุมตัิ
(3) ด าเนินการเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล การเงนิงบประมาณและการบรหิารดา้นอื่นของส านกังานตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิาร
ก าหนด
(4) วางระเบยีบเกีย่วกบัการด าเนินงานของส านกังานเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง่กบักฎหมาย นโยบาย มต ิขอ้บงัคบั ระเบยีบหรอืประกาศ
ของคสช. และคณะกรรมการบรหิาร
(5) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ตามทีค่ณะรฐัมนตร ีคสช. และคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย

มาตรา 35 เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธกิาร ใหค้ณะกรรมการบรหิารก าหนดตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 
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หมวดท่ี 3 ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ

มาตรา 36 ใหเ้ลขาธกิารเป็นผูแ้ทนของส านกังานในกจิการของ ส านกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลภายนอก แต่เลขาธกิารจะมอบหมายให ้
บุคคลใดปฏบิตังิานในเรื่องใดแทนตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิาร ก าหนดกไ็ด

มาตรา 37 ให ้คสช. แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร

มาตรา 38 การด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง การประชุม และการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่
คสช. ก าหนด
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มาตรา 39 คณะกรรมการบรหิารมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัน้ี
(1) ก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูลการด าเนินงานของส านกังาน ใหเ้กดิการจดัการทีด่มีปีระสทิธภิาพและบรรลุวตัถุประสงคต์ามอ านาจ
หน้าที่
(2) ก าหนดคุณสมบตัขิองเลขาธกิารและรองเลขาธกิาร และ ด าเนินการคดัเลอืกเลขาธกิารตามระเบยีบที ่คสช. ก าหนด
(3) อนุมตัแิผนงานหลกัแผนการด าเนินงาน แผนการเงนิและงบประมาณประจ าปีของส านกังาน 
(4) ออกขอ้บงัคบัระเบยีบหรอืประกาศตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัน้ีิ
(5) จดัใหม้กีารประเมนิผลการด าเนินงานของส านกังานและรายงานต่อ คสช. อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
(6) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของเลขาธกิาร 
(7) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมาย 
(8) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิหรอื ตามที ่คสช. มอบหมาย
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หมวดท่ี 4 สมชัชาสขุภาพ

มาตรา ๔๐ การจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพืน้ที ่หรอืสมชัชา สุขภาพเฉพาะประเดน็ หรอืสนบัสนุนใหป้ระชาชนรวมตวักนัเพือ่จดั ๒๒ 
พระราชบญัญตัสิุขภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ สมชัชาสุขภาพเฉพาะพืน้ที ่หรอืสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ใหเ้ป็นไป ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่คสช. ก าหนด

มาตรา ๔๑ ให ้คสช. จดัใหม้สีมชัชาสุขภาพแหง่ชาตอิยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

มาตรา ๔๒ ในการจดัสมชัชาสุขภาพแหง่ชาตใิห ้คสช. แต่งตัง้ คณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพแหง่ชาตคิณะหน่ึงมจี านวนตามที ่
คสช. ก าหนด

มาตรา ๔๓ ใหค้ณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพแหง่ชาต ิม ีหน้าทีใ่นการจดัการประชุมสมชัชาสุขภาพแหง่ชาต ิก าหนดวนั เวลาและ 
สถานทีใ่นการประชุม ซึง่ตอ้งประกาศใหป้ระชาชนทราบลว้งหน้าไมน้่อยกวา่สามสบิวนัก่อนวนัประชุม
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หมวดท่ี 4 สมชัชาสขุภาพ

มาตรา 44 ผูใ้ดประสงคจ์ะเขา้รว่มสมชัชาสุขภาพแหง่ชาตใินการประชุมครัง้ใด ใหส้มคัรลงทะเบยีนส าหรบัการประชุมครัง้นัน้
ต่อเจา้หน้าทีท่ีค่ณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพแหง่ชาตกิ าหนดตามแบบและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพ
แหง่ชาตกิ าหนด นอกจากผูล้งทะเบยีนตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพแหง่ชาตจิะก าหนดใหเ้ชญิบุคคล 
ผูแ้ทนหน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รภาคเอกชนตามทีเ่หน็สมควรมารว่มประชุมดว้ยกไ็ด ้

มาตรา 45 ในกรณีทีส่มชัชาสุขภาพแหง่ชาตมิขีอ้เสนอให ้หน่วยงานของรฐัน าไปปฏบิตั ิหรอืน าไปพจิารณาประกอบในการ
ก าหนด นโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ ใหเ้สนอต่อ คสช.เพือ่พจิารณาด าเนินการใหบ้รรลุผลตามควรแกก่รณตี่อไป
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หมวดท่ี 5 ธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสุขภาพแหง่ชาติ

มาตรา 46 ให ้คสช. จดัท าธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสุขภาพแหง่ชาตเิพือ่ใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบายยทุธศาสตรแ์ละการ
ด าเนินงานดา้นสุขภาพของประเทศเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
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หมวดท่ี 5 ธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสุขภาพแหง่ชาติ

มาตรา 47 ธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสขุภาพแหง่ชาต ิตอ้ง
สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย และอยา่ง
น้อยตอ้งมสีาระส าคญัเกีย่วกบัเรือ่งดงัต่อไปนี้

(1) ปรชัญาและแนวคดิหลกัของระบบสุขภาพ 
(2) คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละเป็นหมายของระบบสุขภาพ
(3) การจดัใหม้หีลกัประกนัและความคุม้ครองใหเ้กดิสุขภาพ 
(4) การสรา้งเสรมิสุขภาพ 
(5) การป้องกนัและควบคุมโรคและปัจจยัทีคุ่กคามสุขภาพ 
(6) การบรกิารสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ 

(7) การส่งเสรมิ สนบัสนุน การใชแ้ละการพฒันาภมูปัิญญา 
ทอ้งถิน่ดา้นสุขภาพการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้นและ การแพทย์
ทางเลอืกอื่น ๆ 
(8) การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
(9) การสรา้งและเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นสุขภาพ 
(10) การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารดา้นสุขภาพ 
(11) การผลติและการพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุข 
(12) การเงนิการคลงัดา้นสุขภาพ

มาตรา 48 ธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสขุภาพแหง่ชาต ิและนโยบายและยทุธศาสตรด์า้นสขุภาพตามมาตรา 25
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หมวดท่ี 6 ก าหนดโทษ

มาตรา 49 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 7 หรอืมาตรา 9 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบั
ไมเ่กนิหนึ่งหมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบัความผดิตามมาตรานี้เป็นความผดิอนัยอมความได้
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บทเฉพาะกาล

มาตรา 50 ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี้สนิ และเงนิงบประมาณของสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุขในส่วนของ
ส านกังานปฏริปูระบบสขุภาพแหง่ชาต ิไปเป็นของส านกังานตามพระราชบญัญตันิี้

มาตรา 51 ใหน้ าบรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของส านกังานปฏริปูระบบสขุภาพ
แหง่ชาตมิาใชบ้งัคบักบัการปฏบิตังิานของส านักงานโดยอนุโลมจนกว่าจะไดม้ ีขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่ทีอ่อก
ตามพระราชบญัญตันิี้
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บทเฉพาะกาล

มาตรา 52 ใหถ้อืวา่ขา้ราชการทีโ่อนมาตามมาตรา 50 ออกจาก ราชการเพราะทางราชการเลกิหรอืยุบต าแหน่งตามกฎหมาย
วา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการหรอืกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ แลว้แต่กรณี

มาตรา 53 ใหน้ าความในมาตรา 52 มาใชบ้งัคบักบัการออก จากราชการหรอืออกจากงานของขา้ราชการหรอืลูกจา้งของส่วน
ราชการทีส่ านักงานรบัเขา้ท างานดว้ยโดยอนุโลม แต่ขา้ราชการหรอืลูกจา้งนัน้ ต้องแสดงความจ านงเป็นหนังสอืสมคัรเขา้
ท างานต่อส านกังานภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั

มาตรา 54 ใหผู้ป้ฏบิตัหิน้าทีผู่อ้ านวยการส านกังานปฏริปูระบบสขุภาพแหง่ชาตอิยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขาธกิารไปจนกวา่จะมกีารแต่งตัง้เลขาธกิารตามพระราชบญัญตันิี้
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บทเฉพาะกาล

มาตรา 55 ในวาระเริม่แรกใหน้ายกรฐัมนตรเีป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาตาม มาตรา 19 ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนั 
นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้
(1) ประธานกรรมการสรรหาตามมาตรา 19 ใหแ้ต่งตัง้จากผูเ้คยด ารงต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการปฏริปู
ระบบ
สขุภาพแหง่ชาตติามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการปฏริปูระบบสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2543
(2) กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา 19  ใหน้ายกรฐัมนตรแีต่งตัง้ตามขอ้เสนอแนะของเลขาธกิารใหค้ณะกรรมการสรรหา
ด าเนินการตามมาตรา 20 ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสองรอ้ยสีส่บิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั



พระราชบญัญตัิ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2545
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มทีัง้หมด 9 หมวด 70 มาตรา
หมวด 1 สทิธกิารรบับรกิารสาธารณสขุ
หมวด 2 คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
หมวด 3 ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
หมวด 4 กองทุนหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
หมวด 5 หน่วยบรกิารและมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ
หมวด 6 คณะกรรมการควบคุมคณุภาพและมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ
หมวด 7 พนกังานเจา้หน้าที่
หมวด 8 การก ากบัมาตรฐานหน่วยบรกิาร
หมวด 9 บทก าหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
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วตัถุประสงคข์องกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ (ม.38)

❖ ใหจ้ดัตัง้กองทุนขึน้กองทุนหน่ึงใหส้ านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเรยีกวา่ “กองทุน
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต”ิ มวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย สนบัสนุน และสง่เสรมิการ
จดับรกิารสาธารณสขุของหน่วยบรกิาร

❖ เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหบุ้คคลสามารถเขา้ถงึการบรกิารสาธารณสขุไดอ้ยา่งทัว่ถงึและมี
ประสทิธภิาพ ใหใ้ชจ้า่ยเงนิกองทุนโดยค านึงถงึการพฒันาการบรกิารสาธารณสขุในเขตพืน้ที่
ทีไ่มม่หีน่วยบรกิารเพยีงพอหรอืมกีารกระจายหน่วยบรกิารอยา่งไมเ่หมาะสมประกอบดว้ย
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สทิธกิารรบับรกิารสาธารณสขุ

ผูม้สีทิธ ิ(ม.5)
➢ บุคคล (สญัชาตไิทย)
➢ รว่มจา่ยค่าบรกิาร
➢ ประเภทและขอบเขตของ

บรกิาร สธ.

การใชส้ทิธ ิ(ม.7) 
➢ ใหใ้ชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสุขจากหน่วยบรกิารประจ าหรอืหน่วยงาน

บรกิารปฐมภมูิ
➢ ยกเวน้ กรณอุีบตัเิหตุ กรณเีจบ็ป่วยฉุกเฉิน กรณทีีม่เีหตุสมควร เขา้รบั

บรกิารจากสถานบรกิารอื่นได้

การมใชส้ทิธ ิ(ม.6)
ตอ้งยืน่ลงทะเบยีนกบัหน่วยบรกิารประจ าก่อน
การใชส้ทิธิ
• เปลีย่นไดปี้ละ 4 ครัง้
• กรณสีทิธวิ่าง

บุคคลทีย่งัไมไ่ดล้งทะเบยีนตาม ม.6 ม.8
❖ อาจเขา้รบับรกิาร ณ หน่วยบรกิารใดกไ็ด้
❖ หน่วยบรกิารจดัใหม้กีารลงทะเบยีนได้
❖ หน่วยบรกิารนัน้มสีทิธไิดร้บัค่าใชจ้่ายจากกองทุน
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ทีม่าของสทิธติามมาตรา 41

❖ มาตรา 41 ก าหนดใหก้นัเงนิทีจ่า่ยใหห้น่วยบรกิารไมเ่กนิรอ้ยละ 1 เพือ่ไวส้ าหรบัการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้
แกป่ระชาชนผูร้บับรกิารทีร่บัความเสยีหายจากการใหบ้รกิารของหน่วยบรกิารโดยมพิกัต้องรอการ
พสิจูน์ถูกผดิ ทัง้นี้ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตกิ าหนด

“เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้” จงึหมายความวา่ เงนิทีจ่า่ยใหผู้ร้บับรกิารหรอืทายาท เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นใน
กรณทีีผู่ร้บับรกิารไดร้บัความเสยีหายทีเ่กดิจากการรกัษาพยาบาลของหน่วยบรกิารโดยมติ้องรอการพสิจูน์
ถูกผดิ
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การก ากบัมาตรฐานหน่วยบรกิาร (หมวด 8)

❖ ถา้หน่วยบรกิารใดไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานหรอืเกบ็คา่บรกิารหรอืเกบ็เกนิกวา่ทีก่ าหนด จะมกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนการสอบสวนจะเสรจ็ภายในสามสบิวนั ถา้ยงัไมเ่สรจ็ ขยายไดไ้มเ่กนิสามสบิวนั

❖ คณะกรรมการอบสวนมจี านวนตามความเหมาะสม ประกอบดว้ยผูแ้ทนของรฐัดา้นการแพทย ์การ
สาธารณสขุ และกฎหมายผูแ้ทนองคก์รเอกชน หรอืผูท้รงคุณวุฒอิืน่ ซึง่ไมเ่ป็นผูม้สีวนไดเ้สยี

❖ เมือ่คณะกรรมการสอบวนเสรจ็ ใหเ้สนอความเหน็ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อ
พจิารณาต่อไป

❖ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ ฯ ตอ้งออกค าสัง่ตามมาตรา 58 หรอืมาตรา 59 แลว้แต่กรณ ีภายใน
สามสบิวนั
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ค าสัง่ของคณะกรรมการควบคุมต่อหน่วยบรกิาร

ค าสัง่ตามมาตรา 58
(1) ในกรณทีีไ่มเ่จตนา จะมคี าสัง่เตอืน ใหป้ฎบิตัถิูกตอ้ง
(2) ในกรณทีีม่เีจตนากระท าผดิจะมคี าสัง่ใหช้ าระคา่ปรบั ไมเ่กนิหนึ่งแสนบาทตอ่ครัง้
(3) แจง้ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหด้ าเนินการต่อไป

ค าสัง่ตามมาตรา 59
(1) ตกัเตอืนเป็นหนงัสอืใหป้ฏบิตัอิยา่งเหมาะสม หรอืถูกตอ้งตามสทิธปิระโยชน์
(2) ออกค าสัง่ใหค้นืเงนิคา่บรกิารสว่นเกนิหรอืทีไ่มม่สีทิธเิรยีกเกบ็ พรอ้มดอกเบี้ยรอ้ยละสบิหา้ต่อปี
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ค าสัง่ของคณะกรรมการควบคุมต่อหน่วยบรกิาร

กรณกีารกระท าผดิรา้ยแรงหรอืเกดิซ ้าหลายครัง้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมอี านาจ (มาตรา 60)
(1) สัง่เพกิถอนการขึน้ทะเบยีนของหน่วยบกิารนัน้
(2) แจง้ต่อรฐัมนตรตีามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล
(3) แจง้ต่อรฐัมนตรผีูก้ ากบัดแูลใหด้ าเนินการทางวนิยัแกผู่บ้รหิารของหน่วยบรกิารของรฐั
(4) แจง้ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ด าเนนิการต่อไป
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พระราชบญัญตัิ
วชิาชพีการสาธารณสขุชุมชน พ.ศ. 2556



พรบ.วชิาชพีการสาธารณสขุชุมชน พ.ศ. 2556

มทีัง้หมด 7 หมวด 53 มาตรา
หมวด 1 สภาการสาธารณสุขชุมชน
หมวด 2 สมาชกิ
หมวด 3 คณะกรรมการ
หมวด 4 การด าเนินการของคณะกรรมการ
หมวด 5 การควบคุมการประกอบวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน
หมวด 6 พนกังานเจา้หน้าที่
หมวด 7 บทก าหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
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❖ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏบิตังิานของบุคคลดา้นการสาธารณสขุที่
ปฏบิตังิานอยูท่ ัว่ประเทศ ใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั

❖ เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน โดยจดัตัง้สภาการสาธารณสขุชุมชนขึน้เพือ่สง่เสรมิ
การประกอบวชิาชพี

❖ การสาธารณสขุชุมชน ก าหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวชิาชพีและควบคุม
มใิหม้กีารแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากบุคคลซึง่ไมม่คีวามรู ้อนัจะก่อใหเ้กดิภยั
และความเสยีหายต่อสขุภาพของบุคคลและชุมชน

หลกัการ
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มาตราที ่1
พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกวา่ “พระราชบญัญตัวิชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556”

หมวดท่ี 1 สภาการสาธารณสขุชมุชน

มาตราที ่2
พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป

มาตราที ่3
วชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน หมายความวา่ วชิาชพีทีก่ระท าต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม ในชุมชนเกีย่วกบัการสง่เสรมิ
สุขภาพ การป้องกนัโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมนิและการบ าบดั โรคเบือ้งตน้ การดแูลใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วย 
การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
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มาตราที ่3
การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชมุชน หมายความว่า การกระท าการสาธารณสขุต่อบุคคล ครอบครวั ชุมชน และอนามยั
1. การสง่เสรมิการเรยีนรู ้การแนะน าและใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค การควบคุมโรค การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ และการฟ้ืนฟู
สภาพ ต่อบุคคล ครอบครวั และชุมชน โดยการผสมผสานต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป็นองคร์วม
2. การประยุกตห์ลกัวทิยาศาสตร ์โดยการกระท าดา้นการอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม เพื่อการควบคุมป้องกนัปัจจยัที่ท าใหเ้กดิโรค และลดความ
เสีย่ง การเจบ็ป่วยต่อบุคคล ครอบครวั และชุมชน 
3. การตรวจประเมนิและการบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วย การสรา้งเสรมิ ภูมคิุม้กนัโรค และการวางแผนครอบครวัตามหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด
4. การตรวจประเมนิอาการเจบ็ป่วย และการช่วยเหลอืผูป่้วยเพื่อการสง่ต่อตามหลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด
โครงสรา้งการประกอบวิชาชีพ 
ผูป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน ใบอนุญาต สมาชกิ กรรมการ คณะกรรมการ เลขาธกิาร รองเลขาธกิาร พนกังานเจา้หน้าที ่รฐัมนตร ี

หมวดท่ี 1 สภาการสาธารณสขุชมุชน
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มาตรา 6
สภาการสาธารณสุขชุมชนมวีตัถปุระสงคด์งัต่อไปน้ี
1. สง่เสรมิการศกึษา การวจิยั และการประกอบวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน
2. ควบคุม ก ากบั ดแูล และก าหนดมาตรฐานการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน
3. ควบคุมดแูลความประพฤตขิองผูป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชนใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแหง่      วชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน
4. ชว่ยเหลอื และใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนและองคก์รอื่นในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการสาธารณสุขชุมชน
5. ใหค้ าปรกึษาหรอืขอ้เสนอแนะต่อรฐับาลเกีย่วกบัวชิาชพีการสาธารณสขุชุมชน
6. สง่เสรมิความสามคคั ีีและผดุงเกยีรตขิองสมาชกิ
7. ผดุงไวซ้ึง่สทิธ ิความเป็นธรรมและสง่เสรมิสวสัดกิารใหแ้กส่มาชกิ
8. เป็นตวัแทนผูป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชนของประเทศไทย

หมวดท่ี 1 สภาการสาธารณสขุชมุชน
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มาตรา 7
สภาการสาธารณสุขชุมชนมอี านาจหน้าท่ีดงัต่อไปนี้
1. รบัขึน้ทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน
2. ออกค าสัง่ตามมาตรา 39 วรรคสี่
3. ใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษาวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชนในระดบัอุดมศกึษาของสถาบนัการศกึษาทีจ่ะท าการสอนวชิาชพีการ
สาธารณสุขชุมชน เพื่อเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
4. รบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัรเทยีบเท่าปรญิญา อนุปรญิญา ประกาศนียบตัรหรอืวุฒบิตัรในวชิาชพีการสาธารณสุขของสถาบนัต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ในการสมคัรเป็นสมาชกิ
5. รบัรองหลกัสตูรต่างๆ ส าหรบัการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรของสถาบนัทีจ่ะท าการสอนและฝึกอบรมวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน
6. รบัรองวทิยฐานะของสถาบนัทีท่ าการสอนและฝึกอบรมใน 5.
7. จดัท าแผนการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อสภานายกพเิศษอย่างน้อยปีละครัง้
8. ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาการสาธารณสุขชุมชน

หมวดท่ี 1 สภาการสาธารณสขุชมุชน
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หมวดท่ี 5 การควบคมุการประกอบวิชาชีพการสาธารณสขุชมุชน

มาตรา 28 ใบอนุญาตใหม้อีายไุมเ่กนิหา้ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาต และต่ออายไุดค้รัง้ละเทา่กบัอายใุบอนุญาตตามที่
ก าหนดในขอ้บงัคบัสภาการสาธารณสุขชุมชนแต่ไมเ่กนิครัง้ละหา้ปี

มาตรา 29 ผูข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตตอ้งเป็นสมาชกิแหง่สภาการสาธารณสุขชุมชน และตอ้งไดร้บัปรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัรเทยีบเทา่ปรญิญาดา้นการสาธารณสขุ รวมทัง้มคีุณสมบตัแิละตอ้งผา่นการสอบความรูต้ามทีก่ าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัสภาการสาธารณสุขชุมชน

มาตรา 30 ผูป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชนตอ้งประกอบวชิาชพีภายใตบ้งัคบัแหง่ขอ้จ ากดัและเงือ่นไข และตอ้ง
ประพฤตใิหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีการสาธารณสุขชุมชนตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาการสาธารณสุข
ชุมชน
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หมวดท่ี 7 บทก าหนดโทษ

มาตรา 47 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 27 หรอืมาตรา 41 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้จ า
ทัง้ปรบั 

มาตรา 48 ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา 29 วรรคสาม หรอืไมอ่ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เจา้หน้าทีต่ามมาตรา 44 วรรค
สอง ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิสองพนับาท 

มาตรา 49 ผูใ้ดไมม่าใหถ้อ้ยค าหรอืไมส่ง่เอกสารหรอืวตัถุใด ๆ ตามทีเ่รยีกหรอืแจง้ใหส้ง่ ตามมาตรา 36 โดยไมม่เีหตุอนั
ควร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืนหรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
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บทเฉพาะกาล

มาตรา 50
ในระยะเริม่แรกทีย่งัมไิดเ้ลอืกกรรมการตามมาตรา 13 (2) (5) และ (6) แต่งตัง้กรรมการตามมาตรา 13 (7) และเลอืกตัง้กรรมการตามมาตรา 13 (8) ให้
คณะกรรมการ ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงสาธารณสขุ เป็นนายกสภาการสาธารณสขุชุมชน ใหป้ลดักระทรวงสาธารณสขุ แต่งตัง้นิตกิรเชีย่วชาญ (ดา้น
กฎหมาย) ของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุคนหนึ่ง เป็นกรรมการ ผูอ้ านวยการส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ผูอ้ านวยการส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ผูอ้ านวยการกองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน กรมสนบัสนุน
บรกิารสขุภาพ คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผูอ้ านวยการสถาบนัพระบรมราชชนก นายกสมาคมวชิาชพีสาธารณสขุ อุปนายกสมาคม
วชิาชพีสาธารณสขุ และเลขาธกิารสมาคมวชิาชพีสาธารณสขุ เป็นกรรมการ ทีป่รกึษาสมาคมวชิาชพีสาธารณสขุซึง่นายกสมาคมวชิาชพีสาธารณสขุแต่งตัง้
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
ใหน้ายกสมาคมวชิาชพีสาธารณสขุท าหน้าทีเ่ลขาธกิาร และเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ใหป้ลดักระทรวงสาธารณสขุแต่งตัง้ขา้ราชการของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุอย่างน้อยสองคนเป็นผูช้ว่ยเลขานุการในทีป่ระชมุ
ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแต่งตัง้กรรมการท าหน้าทีร่องเลขาธกิาร เหรญัญกิ และผูด้ ารงต าแหน่งอื่นตามความจ าเป็น



พรบ.วชิาชพีการสาธารณสขุชุมชน พ.ศ. 2556

บทเฉพาะกาล

มาตรา 51 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการในมาตรา 50

มาตรา 52 ในวาระเริม่แรก มใิหน้ ามาตรา 17 มาใชบ้งัคบักบันายกสมาคมวชิาชพีสาธารณสุขและกรรมการตามมาตรา 13
(8) 

มาตรา 53 ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชนอยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ด าเนินการขอรบัใบอนุญาต
จากสภาการสาธารณสุขชุมชนภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัทีม่ขีอ้บงัคบัวา่ดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการ
สาธารณสุขชุมชน และในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่วมใิหน้ ามาตรา 27 มาใชบ้งัคบั



Thanks for
Watching


