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พระราชบัญญัติ 
หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 
 

หมวด  ๔ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๓๘ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรียกว่า 

“กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  สนับสนุน  และส่งเสริมการจัด 

บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนโดยค านึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ที่ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอ  

หรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสมประกอบด้วย 

มาตรา ๓๙ กองทุนประกอบด้วย 

(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(๒) เงินที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(๓) เงินที่ได้รับจากการด าเนินการให้บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน 

(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

(๗) เงินหรือทรัพย์สินใด  ๆ  ที่กองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน 

(๘) เงินสมทบอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย 

ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม  (๑)  ให้คณะกรรมการจัดท าค าขอต่อคณะรัฐมนตรีโดยพิจารณา 

ประกอบกับรายงานความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน  ตลอดจนบัญชีการเงิน 

และทรัพย์สินของกองทุนในขณะที่จัดท าค าขอดังกล่าว 

2. เอกสารแนบท้าย              หมายเลข 4.7 



๒ 

 

มาตรา ๔๐ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน  รวมทั้งการน าเงินกองทุน  

ไปจัดหาผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการกันเงินจ านวนไม่เกินร้อยละหนึ่ งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้ 

เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ  ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากการ  

รักษาพยาบาลของหน่วยบริการ  โดยหาผู้กระท าผิดมิได้หรือหาผู้กระท าผิดได้  แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหาย  

ภายในระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ ผู้ รั บบริ การ ได้ รั บความเสี ยหายที่ เ กิดขึ้ นจากการรั กษาพยาบาลของ 

หน่วยบริการ  โดยหาผู้กระท าผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา  ๔๑ 

เมื่อส านักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้ว  ส านักงานมีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระท าผิดได้ 

มาตรา ๔๓ ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา  ซึ่งส านักงานการตรวจเ งิน 

แผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว  ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  เพ่ือน าเสนอต่อ  

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ  และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด  ๘ 
การก ากับมาตรฐานหน่วยบริการ 

 
 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่ส านักงานตรวจสอบพบว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการ

สาธารณสุขที่ก าหนด  ให้รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนพิจารณา 

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ให้มีจ านวนตามความเหมาะสมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของ

รั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ด้ า น ก า ร แ พท ย์   ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข   แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย   ผู้ แ ท น อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น  

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ อ่ืนซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา  มีหน้าที่สอบสวนและเสนอความเห็น  

ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาจแต่งตั้ง 

ไว้ล่วงหน้าเป็นจ านวนหลายคณะเพ่ือให้ด าเนินการสอบสวนโดยเร็วได้ 

การสอบสวนต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  ถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาออกไปได้

อีกไม่ เกินสามสิบวัน  และถ้ายั งด าเนินการไม่แล้ วเสร็จอีก  ให้รายงานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ 

และมาตรฐานเพ่ือพิจารณามีค าสั่งให้ขยายเวลาได้เท่าที่จ าเป็น 



๓ 

 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา  และให้มี อ านาจขอให้หน่ วยบริการ  เครือข่ ายหน่ วยบริการ   ผู้ ร้ อง เรี ยน  หรื อบุคคลใด  

ที่เก่ียวข้องมหีนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาให้ถ้อยค า  หรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ  ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานพิจารณาออกค าสั่ งตามมาตรา  ๕๘  หรือ 

มาตรา  ๕๙  แล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา  ๕๗  ปรากฏว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานที่ก าหนด  ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการกระท าโดยไม่เจตนาให้มีค าสั่งเตือนให้ปฏิบัติโดยถูกต้อง 

(๒) ในกรณีที่มีเจตนากระท าผิด  ให้มีค าสั่งให้หน่วยบริการนั้นช าระค่าปรับทางปกครองเป็นจ านวนไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท  ส าหรับการกระท าความผิดแต่ละครั้ง  และให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับตามค าสั่ง  

ให้เลขาธิการมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับช าระค่าปรับ  ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าค าสั่งให้ช าระ

ค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา  และบังคับคดีให้มีการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช าระค่าปรับได้ 
(๓) แจ้ งต่อหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องเ พ่ือให้มีการสอบสวนและวินิ จฉัยชี้ ขาดข้อกล่ าวหาหรือ 

ข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขซึ่งอาจมีส่วนรับผิดชอบในการกระท าผิดของหน่วยบริการ  และ
ให้มีการด าเนินการทางวินัยในกรณีท่ีผู้กระท าผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ ผู้ รั บบริ การผู้ ใ ด ไม่ ได้ รั บความสะดวกตามสมควรหรื อตามสิทธิที่ จ ะ 
ได้รับบริการสาธารณสุขที่ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้จากหน่วยบริการหรือหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการจาก
ตนโดยไม่มีสิทธิที่จะเก็บหรือเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการก าหนด  หรือไม่ได้รับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การรักษาพยาบาลของหน่วยบริการภายในระยะเวลาอันสมควร  ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อส านักงานเพ่ือให้มีการ
สอบสวน  และให้น าความในมาตรา  ๕๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่า  หน่วยบริการไม่ได้กระท าตามที่ถูกร้องเรียนให้เลขาธิการแจ้งให้  
ผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดังกล่าว 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า  หน่วยบริการมีการกระท าตามที่ถูกร้องเรียนให้คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานมีอ านาจด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตักเตือน เป็นหนั งสือให้หน่ วยบริการนั้นปฏิบั ติต่อผู้ ร้ อง เรี ยนให้ เหมาะสมหรือถูกต้อง 
ตามสิทธิประโยชน์ของผู้ ร้องเรียนนั้น  ส าหรับกรณีร้องเรียนว่าหน่วยบริการไม่อ านวยความสะดวก  
หรอืไม่ปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรียน 

(๒) ออกค าสั่ ง เป็ นหนั ง สื อ ให้ หน่ ว ยบริ การนั้ นคืน เ งิ นค่ าบริ กา รส่ วน เกินหรื อที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ 
เรียกเก็บให้แก่ผู้ร้องเรียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่เก็บค่าบริการนั้นจนถึงวันที่จ่ายเงินคืนและใน
กรณีท่ีไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งให้น าความในมาตรา  ๕๘  (๒)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



๔ 

 
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ การกระท าผิ ดของหน่วยบริการตามมาตรา  ๕๘  หรือมาตรา  ๕๙ 

เป็นการกระท าผิดร้ายแรงหรือเกิดซ้ าหลายครั้ง  ให้เลขาธิการรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ  
และมาตรฐานเพื่อพิจารณาด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการนั้น 
(๒) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้ รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเพ่ือพิจารณาด าเนินการ  

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(๓) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้ก ากับดูแลเพ่ือให้มีการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บริหารของหน่วยบริการ  

ในกรณีที่เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

(๔) แจ้ งต่อหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องเ พ่ือให้มีการสอบสวนและวินิ จฉัยชี้ ขาดข้อกล่ าวหาหรือ 

ข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการกระท าผิดของหน่วยบริการ  และให้มี

การด าเนินการทางวินัยในกรณีที่ผู้กระท าผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๖๑ ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยบริการที่ได้รับค าสั่งจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

ตามหมวดนี้   ให้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธ รณ์ ต่ อ คณะกร รมการภ าย ในส ามสิ บ วั นนั บ แต่ วั นที่ ไ ด้ รั บแจ้ งห รื อ 

วันที่ได้รับทราบค าสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ เป็นไปตามที่

คณะกรรมการก าหนด 
 

.................................................................................... 


