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พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
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พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทำ า ได้ โ ดยอาศั ย อำ า นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำาแนะนำา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

๗
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มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพจิ ต
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สุขภาพ”๒ หมายความว่า สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ
“สุ ข ภาพจิ ต ” ๓ หมายความว่ า สุ ข ภาวะทางจิ ต ใจ ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั น
เป็นองค์รวมอย่างสมดุลกับสุขภาวะทางกาย ทางปัญญา และทางสังคม
“ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ” หมายความว่ า อาการผิ ด ปกติ ข องจิ ต ใจ
ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด ความจำา สติปัญญา ประสาท
การรั บ รู้ หรื อ การรู้ เวลา สถานที่ ห รือ บุ คคล รวมทั้ ง อาการผิ ด ปกติ ข องจิ ต ใจ
ที่เกิดจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
“แพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเวชกรรม
“จิตแพทย์” หมายความว่า แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ
เป็นผู้มีความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์
หรือสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
“พยาบาล” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
“ผู้ ป่ ว ย” หมายความว่ า บุ ค คลที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ท างจิ ต ซึ่ ง ควรได้ รั บ
การบำาบัดรักษา
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๖ ก/หน้า ๓๗/๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
มาตรา ๓ นิยามคำาว่า “สุขภาพ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓
มาตรา ๓ นิยามคำาว่า “สุขภาพจิต” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑
๒
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“ผูป้ ว่ ยคดี” หมายความว่า ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูร่ ะหว่างการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง
หรือพิจารณาในคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับการตรวจหรือ
บำ า บั ด รั ก ษา รวมทั้ ง ผู้ ป่ ว ยที่ ศ าลมี คำ า สั่ ง ให้ ไ ด้ รั บ การบำ า บั ด รั ก ษาภายหลั ง
มีคำาพิพากษาในคดีอาญาด้วย
“ผู้รับดูแลผู้ป่วย”๔ หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภริยา ญาติ
พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะผู้ป่วย
“ภาวะอันตราย” หมายความว่า พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจิตแสดงออกโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย
หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น
“ความจำาเป็นต้องได้รบั การบำาบัดรักษา” หมายความว่า สภาวะของผูป้ ว่ ย
ซึ่งขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำาบัดรักษา และ
ต้องได้รับการบำาบัดรักษาโดยเร็วเพื่อป้องกันหรือบรรเทามิให้ความผิดปกติทางจิต
ทวีความรุนแรง หรือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือบุคคลอื่น
“การบำาบัดรักษา” หมายความรวมถึง การดูแลช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทางการแพทย์
และทางสังคม
“สถานบำาบัดรักษา” หมายความว่า สถานบำาบัดรักษาทางสุขภาพจิตที่
รัฐมนตรีประกาศกำาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
“คุมขัง” หมายความว่า การจำากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลด้วยอำานาจ
ของกฎหมายโดยการคุมตัวควบคุม กัก กักกัน ขัง กักขัง จำาขังและจำาคุก
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
“คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา” หมายความว่า คณะกรรมการสุขภาพจิต
ระดับสถานบำาบัดรักษา
มาตรา ๓ นิยามคำาว่า “ผู้รับดูแลผู้ป่วย” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔
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“หน่วยงานของรัฐ”๕ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุข หน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำาหนดและรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสุขภาพจิต
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกระเบียบและ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้

หมวด ๑

คณะกรรมการ

ส่วนที่ ๑

คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
มาตรา ๕ ๖ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการ
สุขภาพจิตแห่งชาติ” ประกอบด้วย
มาตรา ๓ นิยามคำาว่า “หน่วยงานของรัฐ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๖
มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕

๑๐
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(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตำาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
การคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลั ด กระทรวงแรงงาน ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เลขาธิ ก ารสำ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม อั ย การสู ง สุ ด
ผูบ้ ญ
ั ชาการตำารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๔) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองจำานวนหกคน เป็น
กรรมการ
(๕) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จำานวนหกคน ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทีม่ ปี ระสบการณ์และมีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ในสาขาการแพทย์จติ เวช จิตวิทยาคลินกิ
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต กิจกรรมบำาบัด
และกฎหมาย สาขาละหนึ่งคน
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการของกรมสุขภาพจิต
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งจำานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การได้มาซึง่ กรรมการตามวรรคหนึง่ (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด
มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตำ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

๑๑
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(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาำ คุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำารงตำาแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) มีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละสามปีและจะดำารงตำาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ ให้ดำาเนินการ
แต่งตัง้ กรรมการขึน้ ใหม่ภายในเก้าสิบวัน ในระหว่างทีย่ งั มิได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำาแหน่งเพื่อดำาเนินงาน
ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระ ให้มี
การแต่งตั้งกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตำาแหน่งนั้นว่างลง และให้
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีทวี่ าระของกรรมการตามวรรคหนึง่ ทีพ่ น้ จากตำาแหน่งก่อนครบวาระ
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และใน
กรณีนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕
(๔) และ (๕) พ้นจากตำาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมี ม ติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของจำ า นวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖

๑๒
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มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุม
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๐๗ คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ เกี่ยวกับ
การสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ท างจิ ต การเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า น
สุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนดำาเนินการสร้างเสริม
สุขภาพจิต การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต
(๓) กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนดำาเนินการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การให้บริการด้าน
สุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ตรวจสอบและติดตามการดำาเนินงานของคณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา

๗

มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๕) กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใด เพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิตามมาตรา ๑๖/๑
(๖) กำาหนดหน่วยงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการตามมาตรา ๔๐ (๒)
(๗) ออกระเบียบหรือประกาศเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๘) รายงานการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรี
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็น
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การจัดทำานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติตาม (๑) ให้
คำานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและประชาชนในทุกภาคส่วนด้วย
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอาำ นาจแต่งตัง้ ทีป่ รึกษา หรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นำาความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับที่ปรึกษา
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑/๑๘ ให้กรมสุขภาพจิตรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการ และให้มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ ตามมาตรา
๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) เสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องใน
การดำาเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
สุขภาพจิตระดับชาติ

๘

๑๔

มาตรา ๑๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนงาน รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในด้านสุขภาพจิต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการ
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการ
อุทธรณ์ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามทีก่ ฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจ
หน้าที่ของกรมสุขภาพจิต
การจั ด ทำ า แผนสุ ข ภาพจิ ต ระดั บ ชาติ ให้ คำ า นึ ง ถึ ง การดำ า เนิ น การแบบ
มี ส่ ว นร่ ว มจากหน่ ว ยงานของรั ฐ และภาคเอกชน องค์ ก รทางวิ ช าการ และ
ภาคประชาสังคมในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา
มาตรา ๑๒๙ ให้สถานบำาบัดรักษาแต่ละแห่งมีคณะกรรมการสถานบำาบัด
รักษา ซึ่ ง หัว หน้ าสถานบำาบัดรักษาแต่งตั้งอย่างน้อ ยหนึ่ง คณะ ประกอบด้ วย
จิตแพทย์เป็นประธานกรรมการ แพทย์จาำ นวนหนึง่ คน พยาบาลจิตเวชจำานวนหนึง่ คน
นักกฎหมายจำานวนหนึ่งคน และนักจิตวิทยาคลินิก หรือนักสังคมสงเคราะห์
ซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลหรือผ่านการอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ด้าน
จิตเวชหรือนักกิจกรรมบำาบัด จำานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
เมื่อหัวหน้าสถานบำาบัดรักษาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาแล้ว
ให้รายงานให้อธิบดีทราบ
๙

มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษามีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจวินิจฉัย ประเมินอาการและมีคาำ สั่งตามมาตรา ๒๙
(๒) พิจารณา ทำาความเห็นเกีย่ วกับการบำาบัดรักษาและผลการบำาบัดรักษา
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔ ๑๐ กรรมการสถานบำ า บั ด รั ก ษามี ว าระการดำ า รงตำ า แหน่ ง
คราวละสามปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ ให้นาำ ความในมาตรา ๖ มาตรา
๗ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาโดยอนุโลม
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระและยังไม่มี
การแต่งตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่าง หากยังมีประธานกรรมการและกรรมการ
เหลืออยู่รวมกันไม่น้อยกว่าสามคน ให้คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ในกรณีทวี่ าระของกรรมการทีพ่ น้ จากตำาแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยูไ่ ม่ถงึ
เก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้

หมวด ๒

สิทธิผู้ป่วย
มาตรา ๑๕ ผู้ป่วยย่อมมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) ๑๑ ได้ รั บ การบำ า บั ด รั ก ษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ แ ละฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๑๐
๑๑

๑๖

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๑๕ (๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

(๒) ได้รบั การปกปิดข้อมูลเกีย่ วกับการเจ็บป่วยและการบำาบัดรักษาไว้เป็น
ความลับ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เปิดเผยได้
(๓) ได้รับการคุ้มครองจากการวิจัยตามมาตรา ๒๐
(๔) ได้รบั การคุม้ ครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม และระบบ
อื่น ๆ ของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยในประการที่
น่าจะทำาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย เว้นแต่
(๑) ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่น
(๒) เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน
(๓) มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย
มาตรา ๑๖/๑๑๒ การเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือสื่ออื่นใดต้องไม่ทำาให้เกิดความรังเกียจเดียดฉันท์ หรือความเสียหายแก่จิตใจ
ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของผู้ป่วยและครอบครัว
การเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด
มาตรา ๑๖/๒๑๓ ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๖/๑ ให้อธิบดีมอี าำ นาจออกคำาสัง่ ให้ผเู้ ผยแพร่ดาำ เนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูล
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการเผยแพร่ข้อมูล
(๓) ระงับการเผยแพร่ข้อมูลหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการเผยแพร่ข้อมูล

๑๒
๑๓

มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๑๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

(๔) ให้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ้น
การออกคำาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด
มาตรา ๑๗ การบำาบัดรักษาโดยการผูกมัดร่างกาย การกักบริเวณ หรือ
แยกผู้ป่วยจะกระทำาไม่ได้ เว้นแต่เป็นความจำาเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อ
ผู้ป่วยเอง บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของผู้บำาบัดรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรา ๑๘ การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า กระทำาต่อสมองหรือระบบ
ประสาท หรือการบำาบัดรักษาด้วยวิธีอื่นใด ที่อาจเป็นผลทำาให้ร่างกายไม่อาจ
กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างถาวร ให้กระทำาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้ป่วยให้ความยินยอมเป็นหนังสือเพื่อการบำาบัดรักษานั้น โดย
ผู้ป่วยได้รับทราบเหตุผลความจำาเป็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็น
อันตรายร้ายแรง หรืออาจเป็นผลทำาให้ไม่สามารถแก้ไขให้รา่ งกายกลับคืนสูส่ ภาพเดิม
และประโยชน์ของการบำาบัดรักษา
(๒) กรณีมเี หตุฉกุ เฉินหรือมีความจำาเป็นอย่างยิง่ เพือ่ ประโยชน์ของผูป้ ว่ ย
หากมิได้บำาบัดรักษาจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วย ทั้งโดยความเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์ ของคณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา
ให้นำาความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการให้ความยินยอม
ตาม (๑) โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ การทำาหมันผู้ป่วยจะกระทำาไม่ได้ เว้นแต่ได้ปฏิบัติตามมาตรา
๑๘ (๑)
มาตรา ๒๐ การวิจัยใด ๆ ที่กระทำาต่อผู้ป่วยจะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ป่วย และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ที่ดำาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้นำา
ความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการให้ความยินยอมโดยอนุโลม
ความยินยอมตามวรรคหนึ่งผู้ป่วยจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้

๑๘

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

มาตรา ๒๐/๑๑๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาเห็นว่าผู้ป่วย
ตามมาตรา ๒๙ มีความจำาเป็นต้องได้รับการบำาบัดรักษาทางกายด้วย แต่ขาด
ความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำาบัดรักษาทางกาย และ
ไม่มีผู้ให้ความยินยอมตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคสามให้คณะกรรมการ
สถานบำาบัดรักษามีอำานาจให้ความยินยอมในการบำาบัดรักษาทางกายแทน

หมวด ๓

การบำาบัดรักษาทางสุขภาพจิต

ส่วนที่ ๑
ผู้ป่วย

มาตรา ๒๑ การบำาบัดรักษาจะกระทำาได้ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการอธิบาย
เหตุผลความจำาเป็นในการบำาบัดรักษา รายละเอียดและประโยชน์ของการบำาบัดรักษา
และได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย เว้นแต่เป็นผู้ป่วยตามมาตรา ๒๒
ถ้ า ต้ อ งรั บ ผู้ ป่ ว ยไว้ ใ นสถานพยาบาลของรั ฐ หรื อ สถานบำ า บั ด รั ก ษา
ความยินยอมตามวรรคหนึ่งต้องทำาเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้ป่วยเป็นสำาคัญ
ในกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยมี อ ายุ ไ ม่ ถึ ง สิ บ แปดปี บ ริ บู ร ณ์ หรื อ ขาดความสามารถ
ในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำาบัดรักษา ให้คสู่ มรส ผูบ้ พุ การี ผูส้ บื สันดาน
ผู้ ป กครอง ผู้ พิ ทั ก ษ์ ผู้ อ นุ บ าล หรื อ ผู้ ซึ่ ง ปกครองดู แ ลบุ ค คลนั้ น แล้ ว แต่ ก รณี
เป็นผู้ให้ความยินยอมตามวรรคสองแทน
๑๔

มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๙

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

หนังสือให้ความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามแบบที่
รัฐมนตรีกาำ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๑๕
มาตรา ๒๒ บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการบำาบัดรักษา
(๑) มีภาวะอันตราย
(๒) มีความจำาเป็นต้องได้รับการบำาบัดรักษา
มาตรา ๒๓ ผู้ใดพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีลักษณะ
ตามมาตรา ๒๒ ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจ
โดยไม่ชักช้า
มาตรา ๒๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำารวจ
ได้รับแจ้งตามมาตรา ๒๓ หรือพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมี
ลักษณะตามมาตรา ๒๒ ให้ดำาเนินการนำาตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐ
หรือสถานบำาบัดรักษาซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
อาการเบื้องต้นตามมาตรา ๒๗ ทั้งนี้ โดยจะมีผู้รับดูแลบุคคลดังกล่าวไปด้วยหรือไม่
ก็ได้
การนำ า ตั ว บุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ไปยั ง สถานพยาบาลของรั ฐ หรื อ
สถานบำาบัดรักษาโดยการผูกมัดร่างกายบุคคลดังกล่าวจะกระทำาไม่ได้ เว้นแต่เป็น
ความจำาเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อบุคคลนั้นเอง บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่น
มาตรา ๒๕ เมื่อผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่คุมขังหรือสถานสงเคราะห์ หรือ
พนักงานคุมประพฤติ พบบุคคลที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบตามอำานาจหน้าที่
มีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ให้ดำาเนินการส่งตัว
บุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำาบัดรักษาซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า
เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นตามมาตรา ๒๗
๑๕

๒๐

พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๒๑ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒)
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การส่งตัวบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำาหนด
มาตรา ๒๖ ในกรณีฉุกเฉินเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำารวจได้รับแจ้งตามมาตรา ๒๓ หรือพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่า
บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งมีภาวะอันตรายและเป็นอันตรายที่
ใกล้จะถึง ให้มีอำานาจนำาตัวบุคคลนั้นหรือเข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อนำาตัวบุคคลนั้น
ส่งสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำาบัดรักษาซึ่งอยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า เพื่อรับการ
ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นตามมาตรา ๒๗
ถ้าบุคคลนัน้ ขัดขวางหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ให้พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตำารวจมีอำานาจใช้วิธีการเท่าที่เหมาะสมและจำาเป็นแก่พฤติการณ์ใน
การนำาตัวบุคคลนั้นส่งสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำาบัดรักษาตามวรรคหนึ่ง
การส่งตัวบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำาหนด
มาตรา ๒๗ ให้แพทย์อย่างน้อยหนึ่งคนและพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคน
ที่ประจำาสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำาบัดรักษา ตรวจวินิจฉัยและประเมิน
อาการเบื้องต้น บุคคลที่มีการนำาส่งตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖
ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าทั้งนี้ ต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่บุคคลนั้น
มาถึงสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำาบัดรักษา
การตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ให้แพทย์มี
อำานาจตรวจวินิจฉัย และบำาบัดรักษาเพียงเท่าที่จำาเป็นตามความรุนแรงของอาการ
เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของบุคคลนั้น
ในกรณี ที่ ผ ลการตรวจตามวรรคหนึ่ ง ปรากฏว่ า บุ ค คลนั้ น จำ า เป็ น ต้ อ ง
ได้ รั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และประเมิ น อาการโดยละเอี ย ดจากคณะกรรมการ
สถานบำาบัดรักษาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวบุคคลนั้นพร้อมกับรายงานผลการ
ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
อาการโดยละเอียดตามมาตรา ๒๙

๒๑
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
อาการเบื้องต้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด
มาตรา ๒๘ กรณีที่แพทย์ตรวจพบว่าบุคคลใดมีลักษณะตามมาตรา ๒๒
ให้สง่ ตัวบุคคลนัน้ พร้อมกับรายงานผลการตรวจวินจิ ฉัยและประเมินอาการเบือ้ งต้น
เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดตามมาตรา ๒๙ และ
ให้นำาความในมาตรา ๒๗ วรรคสองและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ เมื่อสถานบำาบัดรักษารับบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่นำาส่งตาม
มาตรา ๒๗ วรรคสาม หรือแพทย์นาำ ส่งตามมาตรา ๒๘ แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ
สถานบำาบัดรักษาตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการบุคคลนั้นโดยละเอียดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่รับตัวบุคคลนั้นไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา
เห็นว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ให้มีคำาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บุคคลนั้นต้องเข้ารับการบำาบัดรักษาในสถานบำาบัดรักษา
(๒) ให้บคุ คลนัน้ ต้องรับการบำาบัดรักษา ณ สถานทีอ่ นื่ นอกจากสถานบำาบัด
รักษาเมือ่ บุคคลนัน้ ไม่มภี าวะอันตราย ทัง้ นี้ จะกำาหนดเงือ่ นไขใด ๆ ทีจ่ าำ เป็นเกีย่ วกับ
การบำาบัดรักษาให้บุคคลนั้น หรือผู้รับดูแลบุคคลนั้นต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ให้นำาความในมาตรา ๒๗ วรรคสองมาใช้บังคับกับการตรวจวินิจฉัยและ
ประเมินอาการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาและมีคำาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐ คำาสัง่ รับผูป้ ว่ ยไว้บาำ บัดรักษาตามมาตรา ๒๙ (๑) ให้คณะกรรมการ
สถานบำาบัดรักษากำาหนดวิธีการและระยะเวลาการบำาบัดรักษาตามความรุนแรง
ของความผิดปกติทางจิต แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีคำาสั่ง และ
อาจขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีคำาสั่งครั้งแรกหรือ
ครั้งถัดไป

๒๒
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ให้คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาพิจารณาผลการบำาบัดรักษาเพือ่ มีคาำ สัง่
ตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี ก่อนสิ้นกำาหนดระยะเวลาบำาบัดรักษา
ในแต่ละครั้งตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
มาตรา ๓๑ ในระหว่ า งการบำ า บั ด รั ก ษาตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง
เมื่อแพทย์ผู้บำาบัดรักษาเห็นว่า ผู้ป่วยได้รับการบำาบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิต
หายหรือทุเลาและผู้ป่วยไม่มีภาวะอันตรายแล้ว ให้แพทย์จำาหน่ายผู้ป่วยดังกล่าว
ออกจากสถานพยาบาลและรายงานผลการบำาบัดรักษาและการจำาหน่ายผู้ป่วย
ให้คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้แพทย์ติดตามผล
การบำาบัดรักษาเป็นระยะ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการรายงานผลการบำาบัดรักษา การจำาหน่ายผูป้ ว่ ย
และการติดตามผลการบำาบัดรักษาตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
กำาหนด
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้รับดูแลผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙
(๒) หรือการบำาบัดรักษาไม่เป็นผล หรือพฤติการณ์ทเี่ ป็นเหตุให้มกี ารออกคำาสัง่ ตาม
มาตรา ๒๙ (๒) เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาอาจแก้ไขเพิ่มเติม
หรือเพิกถอนคำาสั่ง หรือมีคำาสั่งให้รับผู้ป่วยไว้บำาบัดรักษาตามมาตรา ๒๙ (๑) ก็ได้
ในกรณีผู้ป่วยตามมาตรา ๒๙ (๒) ดูแลตนเองไม่ได้และไม่มีผู้รับดูแลให้
นำาความในมาตรา ๔๐ (๒) มาใช้บังคับ
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผู้ป่วยหลบหนีออกนอกเขตสถานพยาบาลของรัฐ
หรือสถานบำาบัดรักษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำารวจและญาติเพื่อติดตามบุคคลนั้นกลับมาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือ
สถานบำ า บั ด รั ก ษา ทั้ ง นี้ มิ ใ ห้ นั บ ระยะเวลาที่ บุ ค คลนั้ น หลบหนี เข้ า ในกำ า หนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แล้วแต่กรณี
ให้นาำ ความในมาตรา ๔๖ มาใช้บงั คับการติดตามผูป้ ว่ ยทีห่ ลบหนีตามวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม

๒๓
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มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบำาบัดรักษาผู้ป่วย ให้คณะกรรมการ
สถานบำาบัดรักษามีอำานาจสั่งย้ายผู้ป่วยไปรับการบำาบัดรักษาในสถานบำาบัดรักษา
อื่นได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด

ส่วนที่ ๒
ผู้ป่วยคดี

มาตรา ๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลส่งผู้ต้องหาหรือจำาเลยไปรับ
การตรวจที่สถานบำาบัดรักษา พร้อมทั้งรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดี
เมื่อสถานบำาบัดรักษารับผู้ต้องหาหรือจำาเลยไว้แล้ว ให้จิตแพทย์ตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต และทำ า ความเห็ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
พนั ก งานสอบสวนหรื อ ศาลว่ า ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จำ า เลยสามารถต่ อ สู้ ค ดี ไ ด้ ห รื อ ไม่
แล้ ว รายงานผลการตรวจวิ นิ จ ฉั ย และประเมิ น ความสามารถในการต่ อ สู้ ค ดี ใ ห้
พนักงานสอบสวนหรือศาลทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับผู้ต้องหาหรือ
จำาเลยไว้ และอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสี่สิบห้าวัน
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการประเมิ น ความสามารถในการต่ อ สู้ ค ดี ให้
สถานบำาบัดรักษามีอำานาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำาเลยจาก
สถานพยาบาลอื่นได้
ให้นำาความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการตรวจวินิจฉัย
ความผิดปกติทางจิตตามวรรคสองโดยอนุโลม

๒๔
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ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยถูกคุมขัง และมีความจำาเป็นต้องรับผู้ต้องหา
หรือจำาเลยไว้ในสถานบำาบัดรักษาเพื่อการสังเกตอาการ ตรวจวินิจฉัย บำาบัดรักษา
และประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี สถานบำาบัดรักษาอาจขอให้พนักงาน
สอบสวนหรือศาลกำาหนดวิธีการ เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อป้องกันอันตราย
ก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดีตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำาหนด
มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาให้สถานบำาบัดรักษารับผู้ต้องหาหรือจำาเลยไว้ควบคุมและ
บำาบัดรักษา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำาเลย จนกว่าผู้ต้องหา
หรือจำาเลยจะหายหรือทุเลาและสามารถต่อสู้คดีได้ เว้นแต่พนักงานสอบสวนหรือ
ศาลจะมีคำาสั่งหรือมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ให้จิตแพทย์ผู้บำาบัดรักษาทำารายงานผลการบำาบัดรักษาส่งให้พนักงาน
สอบสวนหรือศาลภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ผูต้ อ้ งหาหรือจำาเลยไว้
ในกรณีทจี่ ติ แพทย์เห็นว่าผูต้ อ้ งหาหรือจำาเลยยังไม่สามารถต่อสูค้ ดีได้ ให้รายงานผล
การบำาบัดรักษาทุกหนึง่ ร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่พนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคาำ สัง่
เป็นอย่างอื่น
ในระหว่างการบำาบัดรักษา เมือ่ จิตแพทย์ผบู้ าำ บัดรักษาเห็นว่า ผูต้ อ้ งหาหรือ
จำาเลยได้รบั การบำาบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลา และสามารถต่อสู้
คดีได้แล้วให้รายงานผลการบำาบัดรักษาต่อพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบโดยไม่
ชักช้า
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการรายงานผลการบำาบัดรักษาตามวรรคสองและ
วรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด

๒๕

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ศาลมีคำาสั่งให้ส่งผู้ป่วยคดีไปคุมตัวหรือรักษาไว้ใน
สถานพยาบาลตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา หรือตามมาตรา ๒๔๖ (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้
ศาลส่งสำาเนาคำาสั่งไปพร้อมกับผู้ป่วยคดี และให้สถานบำาบัดรักษารับผู้ป่วยคดีไว้
ควบคุมและบำาบัดรักษา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยคดี
ให้จติ แพทย์ผบู้ าำ บัดรักษารายงานผลการบำาบัดรักษาและความเห็นต่อศาล
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับผู้ป่วยคดีไว้ ในกรณีที่จิตแพทย์เห็นว่า
มีความจำาเป็นต้องบำาบัดรักษาผู้ป่วยคดีต่อไป ให้รายงานผลการบำาบัดรักษาและ
ความเห็นต่อศาลทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่ศาลจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น
ในการควบคุมและบำาบัดรักษา สถานบำาบัดรักษาอาจขอให้ศาลกำาหนด
วิธีการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อป้องกันอันตรายก็ได้
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการรายงานผลการบำ า บั ด รั ก ษาและการทำ า
ความเห็นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด
มาตรา ๓๘ ในระหว่างการบำาบัดรักษาตามมาตรา ๓๗ เมื่อจิตแพทย์
ผูบ้ าำ บัดรักษาเห็นว่าผูป้ ว่ ยคดีได้รบั การบำาบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือ
ทุ เ ลาและไม่ มี ภ าวะอั น ตรายแล้ ว ให้ จิ ต แพทย์ ร ายงานผลการบำ า บั ด รั ก ษาและ
ความเห็นเพือ่ จำาหน่ายผูป้ ว่ ยคดีดงั กล่าวออกจากสถานพยาบาลต่อศาลโดยไม่ชกั ช้า
และรายงานผลการบำ า บั ด รั ก ษาและความเห็ น ดั ง กล่ า วให้ ค ณะกรรมการ
สถานบำาบัดรักษาทราบ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการรายงานผลการบำ า บั ด รั ก ษาและการทำ า
ความเห็นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ศาลกำาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง (๔)
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้ศาลส่งผู้ป่วยคดีพร้อมทั้งสำาเนาคำาพิพากษาไปยัง
สถานบำาบัดรักษา

๒๖

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

ให้จติ แพทย์ผบู้ าำ บัดรักษารายงานผลการบำาบัดรักษาและความเห็นต่อศาล
ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ผู้ ป่ ว ยคดี ไ ว้ ในกรณี ที่ จิ ต แพทย์ เ ห็ น ว่ า
มีความจำาเป็นต้องบำาบัดรักษาผู้ป่วยคดีต่อไป ให้รายงานผลการบำาบัดรักษาและ
ความเห็นต่อศาลทุกเก้าสิบวัน เว้นแต่ศาลจะมีคาำ สั่งเป็นอย่างอื่น
ให้นาำ ความในมาตรา ๓๗ วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา ๓๘ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

ส่วนที่ ๓

การฟื้นฟูสมรรถภาพ
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษามีคำาสั่งตามมาตรา
๒๙ (๒) ให้หัวหน้าสถานบำาบัดรักษามีหน้าที่ ดังนี้
(๑) แจ้งให้ผู้รับดูแลผู้ป่วยรับตัวผู้ป่วยไปดูแล
(๒) ในกรณีทไี่ ม่มผี รู้ บั ดูแลให้แจ้งหน่วยงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด
(๓) แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามดูแล ประสานงานและช่วยเหลือใน
การดำาเนินการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูป้ ว่ ยตาม (๑) และหน่วยงานตาม (๒) แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาทราบ
ให้ผู้รับดูแลผู้ป่วยมีสิทธิได้รับบริการให้คำาปรึกษา แนะนำา ฝึกอบรมทักษะ
การจัดการศึกษา และการส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อให้ดูแล
ผู้ป่วยต่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด๑๖

๑๖

มาตรา ๔๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๗

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

มาตรา ๔๑ เมื่อผู้ถูกคุมขังซึ่งได้รับการบำาบัดรักษาในระหว่างถูกคุมขัง
ถึงกำาหนดปล่อยตัวให้หัวหน้าสถานที่คุมขังมีหน้าที่ดาำ เนินการตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๑/๑๑๗ ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องดำาเนินการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ของผู้ป่วยที่ผ่านการบำาบัดรักษาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย ชุมชน และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินการดังกล่าวด้วย
การดำาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด

หมวด ๔

การอุทธรณ์
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา มีคำาสั่งตามมาตรา
๒๙ (๑) หรือ (๒) หรือมีคำาสั่งให้ขยายระยะเวลาการบำาบัดรักษาตามมาตรา ๓๐ ให้
ผู้ป่วยหรือคู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ซึ่ง
ปกครองดูแลผูป้ ว่ ย แล้วแต่กรณี มีสทิ ธิอทุ ธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำาสั่งดังกล่าว
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำาสั่ง เว้นแต่
คณะกรรมการอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มกี ารทุเลาการบังคับตามคำาสัง่ นัน้ ไว้ชวั่ คราว
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการยืน่ อุทธรณ์ และวิธพี จิ ารณาอุทธรณ์ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด
๑๗

๒๘

มาตรา ๔๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ ประกอบด้วย
(๑) อธิบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองจำานวนสามคน
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำ า นวนห้ า คน ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ ที่ มี ค วามรู้
และประสบการณ์ในสาขาการแพทย์จิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์ การพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช และกฎหมาย สาขาละหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
ให้รองอธิบดีหรือหัวหน้าสถานบำาบัดรักษา ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
การเลือกและการแต่งตัง้ กรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด
มาตรา ๔๔ คณะกรรมการอุทธรณ์มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๒
(๒) รายงานผลการดำาเนินการให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
มาตรา ๔๕ ให้นำาความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และ
มาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม

หมวด ๕

พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอำานาจ ดังต่อไปนี้

๒๙

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

(๑)๑๘ เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อนำาบุคคล
ซึ่ ง มี พ ฤติ ก ารณ์ อั น น่ า เชื่ อ ว่ า มี ลั ก ษณะตามมาตรา ๒๒ ไปรั บ การบำ า บั ด รั ก ษา
ในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำาบัดรักษา เมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยตามสมควรว่า
บุ ค คลดั ง กล่ า วอยู่ ใ นเคหสถาน สถานที่ หรื อ ยานพาหนะใด ๆ ประกอบกั บ
มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ า เนื่ อ งจากการเนิ่ น ช้ า กว่ า จะเอาหมายค้ น มาได้ บุ ค คลนั้ น
จะหลบหนีไป หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินเนื่องจากบุคคลนั้นมีภาวะอันตรายและเป็น
อันตรายที่ใกล้จะถึง
(๒) ซักถามบุคคลใด ๆ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนของบุคคลตาม (๑)
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำา ส่งคำาชี้แจง
เป็นหนังสือหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
การดำ า เนิ น การตาม (๑) พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ าจร้ อ งขอให้ พ นั ก งาน
ฝ่ายปกครองหรือตำารวจ หรือผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินให้
ความช่วยเหลือก็ได้ ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำาหนด๑๙
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจำาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
กำาหนด

๑๘
๑๙

พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๐

มาตรา ๔๖ (๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๔๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๖
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๙ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๖

บทกำาหนดโทษ
มาตรา ๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคหนึง่ ได้กระทำาโดยการโฆษณาหรือเผยแพร่
ทางสื่อมวลชน หรือสื่อสารสนเทศใด ๆ ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๕๐/๑ ๒๐ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำ า สั่ ง ที่ อ อกตามมาตรา ๑๖/๒
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๕๑ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำารวจตามมาตรา ๒๓ โดยมีเจตนากลัน่ แกล้งให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๕๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา
๔๖ (๓) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
๒๐

มาตรา ๕๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๑

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

มาตรา ๕๓ ผู้ใดไม่อำานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๕๓/๑๒๑ ในกรณีที่ผู้กระทำาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำาการของกรรมการ
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบการดำาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีทบี่ คุ คลดังกล่าวมีหน้าทีต่ อ้ งสัง่ การหรือกระทำาการและละเว้นไม่สงั่ การหรือ
ไม่กระทำาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้สาำ หรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๕๓/๒๒๒ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ ว ย อธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ และผู้แทนสำานักงาน
อัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมสุขภาพจิตแต่งตั้งข้าราชการของกรม
สุขภาพจิตคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ อัยการจังหวัด และผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด เป็นกรรมการ และให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในสั ง กั ด สำ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ไม่ เ กิ น สองคนเป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมี
อำานาจเปรียบเทียบได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด
เมือ่ ผูต้ อ้ งหาได้ชาำ ระเงินค่าปรับตามจำานวนทีเ่ ปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารเปรี ย บเที ย บแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า คดี เ ลิ ก กั น ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
๒๑
๒๒

๓๒

มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๔ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
ตามมาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) และอธิ บ ดี และให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕)
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติด้านลบต่อบุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจิต ทำาให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการบำาบัดรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
เป็นเหตุให้ความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงขึ้นจนก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อ
ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ของตนเองหรือผูอ้ นื่ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต
เพื่อกำาหนดกระบวนการในการบำาบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตอันเป็น
การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลนั้นและสังคมรวมทั้งกำาหนดกระบวนการ
ในการบำาบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวน
การไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณา หรือภายหลังศาลมีคำาพิพากษาในคดีอาญา
จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๓๓

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๒๓
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๒๑ ให้กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ ดำารงตำาแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ทัง้ นี้ จะต้องดำาเนินการแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จะต้องดำาเนินการแต่งตั้ง
กรรมการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๓ บรรดาระเบี ย บหรื อ ประกาศที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีระเบียบ
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดำาเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดำาเนินการให้
แล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ หากไม่ ส ามารถ
๒๓

๓๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ ตอนที่ ๕๐ ก/ หน้า ๒๑๐/ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

ดำาเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดำาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๒๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพจิ ต พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ใช้ บั ง คั บ มาเป็ น เวลานาน ทำ า ให้
บทบัญญัตบิ างประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั บุคคลทีม่ คี วามผิดปกติ
ทางจิตยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการเผยแพร่ข้อมูล
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใด ในทางที่ก่อให้เกิดทัศนะคติไม่ดี
ต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต รวมทั้งขาดกลไกการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ป่วย
ที่มีอาการทุเลาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข สมควรกำาหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคาม
สุขภาพจิต เพิ่มเติมอำานาจหน้าที่คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติให้ครอบคลุม
ด้ า นการสร้ า งเสริ ม การป้ อ งกั น และการควบคุ ม ปั จ จั ย ที่ คุ ก คามสุ ข ภาพจิ ต
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ท างจิ ต การเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า น
สุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต โดย
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MENTAL HEALTH ACT,
B.E. 2551 (2008)
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Unofficial translation

MENTAL HEALTH ACT,
B.E. 2551 (2008)

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.
Given on the 13th Day of February B.E. 2551 (2008);
Being the 63rd Year of the Present Reign.
His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to
proclaim that:
Whereas it is expedient to have a law on mental health;
This Act contains certain provisions in relation to the restriction
of right and liberty of person, in respect of which section 29 in
conjunction with section 32 and section 33 of the Constitution of the
Kingdom of Thailand so permit by virtue of law;
Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice
and consent of the National Legislative Assembly, as follows:
Section 1. This Act is called the “Mental Health Act, B.E. 2551
(2008)”.

๓๗

Section 2.24 This Act shall come into force as from the day
following the date of its publication in the Government Gazette.
Section 3. In this Act,
“Health”25 means health under the law on national health;
“Mental health”26 Means mental well-being which is linked to
a holistic balance with physical, intellectual and social well-being;
“Mental disorder” means any symptom of mental disorder
exposed through behavior, mood, thought, memory, intelligence,
neuro-perception or perception of time, place or person, including any
symptom of mental disorder resulting from alcoholic drinks or other
psychotropic substances;
“Physician” means a medical practitioner under the law on
medical profession;
“Psychiatrist” means a physician having certificate or written
approval as a skillful medical practitioner in psychiatry or child and
adolescent psychiatry;
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“Nurse” means a person practicing in nursing under the law on
nursing and midwifery profession;
“Patient” means a person with mental disorder who should
have treatment;
“Patient in criminal case” means a patient under inquiry or
initial examination or on trial in criminal case who has to receive
diagnosis or treatment by the order of the inquiry official or the Court
as well as a patient who has to receive treatment by the order of the
Court after rendering judgment in a criminal case;
“Patient caregiver”27 means father, mother, child, husband,
wife, relatives or any other person who takes care or support the
patient;
“Threatening condition” means any exposed behavior of a
person with mental disorder which may cause serious harm to live,
body or property of his own or that of the other;
“Requirement for treatment” means a condition that a patient
is incapable to give consent to his/her treatment while he/she has to
receive treatment without delay so as to protect or alleviate his/her
mental disorder or to prevent harm which may be happened to the
patient or the other;

Section 3 Definition of "Patient Caregiver”, added by the Mental Health
Act (No. 2) B.E. 2562 (2019)
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“Treatment” includes medical treatment and social care for a
patient;
“Infirmary” means a mental health infirmary as notified by the
Minister under this Act;
“Detention” means restriction of right and liberty of person by
virtue of law through keeping in custody, detention, hold, restraint,
lockup, confinement, incarceration and imprisonment;
“Board” means the National Mental Health Board;
“Infirmary Committee” means a mental health committee of
an infirmary;
“Government sector”28 means central government, provincial
administration, local government, state enterprise, government
organization, medical and public health professional organization, other
government agencies, and includes the Thai Red Cross;
“Competent official” means a person having qualifications
required by the regulation as prescribed by the Board who is appointed
by the Minister for the execution of this Act;
“Director-General” means the Director-General of the
Department of Mental Health;

Section 3 Definition of “State agency”, added by the Mental Health
Act (No. 2) B.E. 2562 (2019)
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“Minister” means the Minister having charge and control of the
execution of this Act.
Section 4. The Minister of Public Health shall have charge
and control of the execution of this Act and shall have the power to
appoint the competent officials and to issue the regulations and
notifications for the execution of this Act.
Such regulations and notifications shall come into force upon
their publication in the Government Gazette.

CHAPTER I
The Board

Part 1

The National Mental Health Board
Section 5.29 There shall be a National Mental Health Board
consisting of:
(1) the Prime Minister or the Deputy Prime Minister entrusted
by the Prime Minister, as Chairperson;
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(2) the Minister of Public Health, as Vice Chairperson;
(3) Ex officio members are: the Permanent Secretary of the
Ministry of Defense, Permanent Secretary of the Ministry of Finance,
Permanent Secretary of the Ministry of Social Development and Human
Security, the Permanent Secretary of the Ministry of Interior, the
Permanent Secretary of the Ministry of Justice, the Permanent Secretary
of the Ministry of Labor, the Permanent Secretary of the Ministry of
Education, the Permanent Secretary of the Ministry of Public Health,
the Secretary-General of the Court of Justice, the Attorney-General, the
Commissioner-General of the Royal Thai Police, the Secretary-General
of the National Health Commission, and the Secretary-General of the
National Human Rights Commission;
(4) representatives of the non-governmental organizations
which are juristic persons having objectives in providing protection and
care for person with mental disorder as elected among themselves to
be six in number, as members;
(5) six qualified persons appointed by the Minister from experts
having apparent experience and works in psychiatry, clinical psychology,
medical social work, psychiatric mental health nursing, occupational
therapy, and law; one from each field, as members.

๔๒

The Director-General shall be member and secretary and not
more than two civil services of the Department of Mental Health
appointed by the Director General shall be assistant secretaries.
The selection and appointment of the members under (4)
and (5) shall be in accordance with the regulations as notified by the
Minister.
Section 6. A member under section 5 (4) and (5)) shall have
qualifications and not be under the following prohibitions:
(1) being of Thai nationality;
(2) not being under twenty years of age;
(3) not being an incompetent or quasi-incompetent;
(4) not having been sentenced by a final judgement to
imprisonment, except for an offence committed through negligence
or a petty offence;
(5) not being a person holding political position, a member of
local assembly or local administrator, a director of or a person holding
any position responsible for the administration of a political party or
an advisor or official of a political party.
Section 7. A member under section 5 (4) and (5) holds office
for a term of three years, but not more than two consecutive terms.

๔๓

In the case where the member under paragraph one vacates
office upon the expiration of the term, the appointment of the new
member shall be made within ninety days. While the new member
has not been appointed, the member who vacates office shall remain
in office to continue his/her duties until the newly member has been
appointed.
In the case where the member under paragraph one vacates
office before the expiration of the term, the new member shall be
appointed to replace him/her within ninety days as from the date the
office becomes vacant and such person shall remain in office for the
unexpired term of office of the member, he/she replaces.
In the case where the remaining term of office of the member
under paragraph one who vacates office before the expiration of the
term is less than ninety days, the appointment of the new member
to replace the vacancy may not be made. In this case, the Board shall
consist of the remaining members.
Section 8. In addition to vacating office upon the expiration of
the term, a member under section 5 (4) and (5) vacates office upon:
(1) death;
(2) resignation;

๔๔

(3) being removed from office by the resolution of the Board
by the vote of not less than two-thirds of the existing number of the
members due to defects in their duties, misconduct, or incompetence;
(4) being disqualified or being under any of the prohibitions
under section 6.
Section 9. The meeting of the Board shall consist of not less
than one-half of the total number of members of the Board, thus
constituting a quorum.
The Chairperson of the Board shall preside over the meeting.
In the event that the Chairperson of the Board is not present at the
meeting or is unable to perform his/her duties, the Vice-Chairperson
shall preside over the meeting. If the Vice-Chairperson does not attend
the meeting or is unable to perform his/her duties, the members
attending the meeting shall elect one member to be the Chairperson
of the meeting.
The decision of the meeting shall be made by a majority of
the members attending the meeting. One member has one vote. If
the votes are equal, the Chairperson of the meeting shall have an
additional vote as a casting vote.

๔๕

Section 10.30 The Board shall have the following powers and
duties.
(1) to propose national policy, strategy and mental health
plan on mental health promotion, prevention and control of factors
that threaten mental health, protection of rights of person with mental
disorders, access to mental health services, and social coexistence to
the Council of Ministers for consideration and approval and assigning
the relevant departments to perform according to their authorities;
(2) to promote and encourage public and private agencies to
implement mental health promotion, prevention and control of factors
that threaten mental health;
(3) to prescribe rules and procedures for state and private
agencies to take action on the protection of rights of persons with
mental disorders, mental health services, and social coexistence by
notification in the Government Gazette;
(4) to inspect and monitor the performance of the Infirmary
Committee;
(5) to prescribe rules on the dissemination of information in
print media, electronic media, or any other media in order to prevent
infringement under Section 16/1;
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(6) to define welfare agencies and welfare under Section 40
(2);
(7) to issue regulations or announcements relating to the
execution of this Act;
(8) to report on the follow-up of the work of government and
private agencies under this Act to the Council of Ministers;
(9) to perform other duties as prescribed by this Act or other
laws as the powers and duties of the Board or as entrusted by the
Council of Ministers.
Preparation of policies, strategies and plans, national mental
health under paragraph one (1) shall take account of the involvement
of state agencies and public sectors as well.
Section 11. The Board shall have the power to appoint the
advisor or sub-committee for the execution of any matter as may be
entrusted by the Board.
The provisions of section 6, section 8 and section 9 shall apply
to the advisor and sub-committee mutatis mutandis.
Section 11/1.31 The Department of Mental Health shall be
responsible for the administration of the Board, Appeal Committee,
and Sub-Committee by having the following powers and duties:
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(1) to prepare policies, strategies, and national mental health
plans under Section 10 paragraph one (1) to propose to the Board;
(2) to coordinate and cooperate with state and private agencies
involved in mental health operations to be in accordance with policies,
strategies, and national mental health plans;
(3) to monitor and evaluate the implementation of policies,
strategies, and plans, as well as various measures on mental health in
order to comply with policies, strategies, and national mental health
plans under Section 10 paragraph one (1) and report to Board;
(4) to perform any other tasks as entrusted by the Council
of Ministers, the Board, Appeal Committee, and Sub-Committee, or
as required by law to be the authority of the Department of Mental
Health.
Preparing a national mental health plan shall take into account
participatory action from state agencies and the private sector, academic
and civil society organizations in appropriate proportions at the local,
regional, and national levels.

๔๘

Part 2

Infirmary Committee
Section 12.32 In each infirmary, there shall be at least one
Infirmary Committee as appointed by the head of infirmary, consisting
of a psychiatrist as Chairperson and a physician, a psychiatric nurse,
a lawyer, and a clinical psychologist or a social worker who is a
professional in a clinic or through training in social work in psychiatry
or an occupational therapist as members.
When the head of infirmary appointments an Infirmary
Committee, the report of such appointment shall be submitted to the
Director-General.
Section 13. The Infirmary Committee shall have the powers
and duties as follows:
(1) to conduct diagnosis and assessment and to have an order
under section 29;
(2) to consider and give opinion on treatment and result under
this Act.
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Section 14.33 The Infirmary Committee member shall hold
office for a term of three years and may be reappointed. The
provisions of section 6, section 7 paragraph two and three, section 8,
section 9 and section 11 shall apply to Infirmary Committee mutatis
mutandis.
In the case that the member under paragraph one vacates
office before the term of office and there is no appointment of a
member to replace the vacant position. If there is still no less than
three members of the committee chairman and the remaining members,
the remaining Infirmary Committee can continue to perform their
duties.
In the event that the term of the member who has vacated
office before the expiration of the term is less than ninety days, the
member may not be appointed to replace the vacant position.
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CHAPTER II

Rights of Patient
Section 15. A patient shall enjoy the rights as follows:
(1)34 to receive treatment according to medical standards and
rehabilitation with regard to human dignity;
(2) to confidentiality of illness and treatment, except where
the disclosure is prescribed by law;
(3) to protection from the research under section 20;
(4) to impartial and equal protection under the National Health
Insurance and Social Security System and other systems provided by
the State.
Section 16. No person shall disclose health information of
patient in a manner that may cause damage to patient, provided that:
(1) it may be harmful to the patient or other persons;
(2) it is necessary for public safety;
(3) the disclosure is prescribed by law.
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Section 16/1.35 Any dissemination of information via print
media, electronic media, or any other media must not cause disgust,
or damage to the mind, reputation, honour, or any other benefits of
patients and families.
The dissemination of information under the first paragraph
shall be in accordance with the rules, procedures and conditions as
the Board may prescribe.
Section 16/2.36 In the case that the Director-General deems
that any dissemination of information violates or fails to comply with
Section 16/1, the Director-General shall have the power to issue orders
for the publisher to proceed as follows:
(1) to amend the text or method for dissemination of
information;
(2) to prohibit the use of certain messages that appear in the
dissemination of information;
(3) to suspend the dissemination of information or prohibit
the use of that method in the dissemination of information;
(4) to disseminate information to correct misunderstandings
of others that may occur.
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The issuance of the order under the first paragraph shall be
made by the Director-General in accordance with the rules, procedures
and conditions as the Board may prescribe.
Section 17. Treatment by means of physical restraint,
confinement or seclusion of a patient shall not be given, provided
that it is necessary for the protection of the patient, other persons or
properties of other persons and it is given under close monitoring of
the person giving such treatment in accordance with the professional
standard.
Section 18. Electroconvulsive treatment, treatment to be
given to brain or nervous system or any other treatment which
may result in irreversible physical conditions shall be given in the
following cases:
(1) the patient gives written consent for treatment after the
patient has known of reasons and necessities, risks from severely
harmful complicacies or irreversible physical conditions and benefits
of treatment;
(2) there is urgent and critical necessity for the patient to
have treatment, otherwise his/her life would be at risk. In this case,
the unanimous approval of the Infirmary Committee is required.
The provisions of section 21 paragraph three shall apply to the
giving of consent under (1) mutatis mutandis.

๕๓

Section 19. A patient shall not be sterilised, except where
there is the case under section 18 (1).
Section 20. A research in relation to patient shall be made
upon written consent of the patient and upon approval of a committee
responsible for human research ethics of concerned agency. The
provisions of section 21 paragraph three shall apply to the giving of
consent mutatis mutandis.
The patient may at any time withdraw the consent given under
paragraph one.
Section 20/1.37 In the case where the Infirmary Committee
considers that the patient under Section 29 is necessary to receive
physical therapy but incapable to have decision in giving consent for
receiving physical therapy, and without the person to give consent as
specified in Section 21 paragraph three, the committee shall be given
the authority to give consent for receiving physical therapy instead.
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CHAPTER III

Mental Health Treatment

Part 1

Patient
Section 21. Treatment may be given when reasons, necessities,
details and benefits have been explained to patient and consent for
treatment has been given by the patient, except for the patient under
section 22.
If a patient has to be admitted in a State hospital or infirmary,
the consent under paragraph one shall be made in writing and signed
by the patient.
In the case where the patient is less than eighteen years of age
or incapable to have decision in giving consent for treatment, his/her
spouse, ancestor, descendant, protector, curator, guardian or a person
who takes care of that person, as the case may be, shall give consent
under paragraph two on his/her behalf.
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The written consent under paragraph two and paragraph three
shall be in accordance with the form as prescribed by the Minister and
published in the Government Gazette.38
Section 22. A person with any of the following mental disorders
shall have to receive treatment:
(1) being in threatening condition;
(2) having requirement for treatment.
Section 23. Any person finds a person having behaviour
which is reasonable to believe that he/she is a person with mental
disorders under section 22 shall notify the competent official or the
administrative or police official without delay.
Section 24. The competent official or the administrative or
police official who has been notified under section 23, or finds a person
having behaviour which is reasonable to believe that he/she is a person
with mental disorders under section 22 shall without delay take that
person, with or without the caregiver of such person, to nearby State
hospital or infirmary for preliminary diagnosis and assessment under
section 27.

Section 21, paragraph four, amended by the Mental Health Act
(No. 2) B.E. 2562 (2019)
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No physical restraint shall be made in taking of the person
under paragraph one to State hospital or infirmary, provided that it is
necessary for the protection of that person, other persons or properties
of other persons.
Section 25. The person supervising the place for detention
or welfare agency or the probation officer who finds the person
under his/her responsibility having behaviour which is reasonable to
believe that he/she is a person with mental disorders under section
22 shall transfer that person to nearby State hospital or infirmary for
preliminary diagnosis and assessment under section 27.
The transfer of the person under paragraph one shall be in
accordance with the regulations as prescribed by the Board.
Section 26. In an emergency situation, the competent official
or administrative or police official who has been notified under
section 23 or finds a person having behaviour which is reasonable to
believe that he/she is a person with mental disorder in threatening
condition and that may give rise to imminent danger shall have the
power to take that person or enter into any place so as to take that
person to nearby State hospital or infirmary for preliminary diagnosis
and assessment under section 27.

๕๗

If that person resists, escapes or attempts to escape, the
administrative or police official shall have the power to take reasonable
and necessary measures with a view to take that person to State
hospital or infirmary under paragraph one.
The taking of the person under paragraph one shall be in
accordance with the regulations as prescribed by the Board.
Section 27. At least one physician and nurse attached to
State hospital or infirmary shall complete initial diagnosis and
assessment of the person who has been taken under Section 24,
Section 25 or Section 26 without delay. This shall not exceed
forty-eight hours from the time that the person arrives at State
hospital or infirmary.
The initial diagnosis and assessment of the symptoms under
paragraph one shall be made by the physician having the authority
to diagnose and treat only as necessary as the severity of the
symptoms for the benefit of that person’s health.
If the result of diagnosis under paragraph one indicates that
that person requires elaborated diagnosis and assessment of the
Infirmary Committee, the competent official shall transfer that person,
together with the report on initial diagnosis and assessment, to have
elaborated diagnosis and assessment under section 29.
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The rules and procedures for reporting the results of the
initial diagnosis and assessment of the initial symptoms under
paragraph three shall be in accordance with the regulations prescribed
by the Board.
Section 28. In the case that the physician detects that any
person has the characteristics under Section 22, the physician shall
submit that person together with the results of the initial diagnosis
and assessment in order to conduct an elaborated diagnosis and
assessment of the symptoms under Section 29, and the provisions
of Section 27 paragraph two and paragraph four shall apply mutatis
mutandis.
Section 29. When the infirmary admits the person transferred
by the competent official under section 27 paragraph three or by
the physician under section 28, as the case may be, the Infirmary
Committee shall conduct elaborated diagnosis and assessment to
that person within thirty days as from the date of admittance of that
person. In the case where the Infirmary Committee is of opinion that
that person having mental disorders under section 22, the Infirmary
Committee shall have any of the following orders:
(1) to admit that person to have treatment at the infirmary;
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(2) to order that person to have treatment at any other places
other than the infirmary if he/she is not in threatening condition. In this
case, any conditions necessary for the treatment of that person or the
practicing of the caregiver of that person may also be specified.
The provisions of section 27 paragraph two shall apply to the
diagnosis and assessment under paragraph one mutatis mutandis.
The rules and procedure for consideration and having the
order under paragraph one shall be notified in the Government Gazette
by the Board.
Section 30. The order to admit the patient to have treatment
according to Section 29 (1), the Infirmary Committee shall prescribe
procedures and period of treatment according to the severity of mental
disorders, but must not exceed ninety days from the date of the order
and may be extended for a period of not more than ninety days from
the date of the first or the next order.
The Infirmary Committee shall consider the result of treatment
so as to have the order under section 29 (1) or (2), as the case may be,
prior to the expiration of the period for each treatment under paragraph
one for not less than fifteen days.
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Section 31. During the treatment under Section 30, paragraph
one, when the treatment physician is of opinion that the patient has
been treated until the mental disorder has recovered or abatement
and no dangerous condition, the treatment physician shall discharge
the said patient from the infirmary and report the treatment and
discharge of patients to the Infirmary Committee without delay. In
this case, the physician shall follow-up the result of treatment from
time to time.
The rules and procedure for reporting the result of treatment,
the discharge of patient and the follow-up of the result of treatment
under paragraph one shall be in accordance with the regulations as
prescribed by the Board.
Section 32. In the case where the patient or caregiver fails
to comply with Section 29 (2), or treatment is not effective, or
circumstances that cause the issuance of the order under Section 28
(2) are changed. The Infirmary Committee may amend or revoke the
order, or to have an order to admit the patient for treatment under
Section 29 (1).
In the case of a patient under Section 29 (2) cannot take care
of himself/herself and does not have any caregiver, the provisions of
Section 40 (2) shall apply.
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Section 33. In the case where the patient escapes from
State hospital or infirmary, the competent official shall coordinate
with the administrative or police official and patient’s relatives in
order to take the patient back to State hospital or infirmary. In this
case, the escaped period shall not be calculated with the period
under section 27, section 29 or section 30, as the case may be.
The provisions of section 46 shall apply to the taking back
of the escaped patient under paragraph one mutatis mutandis.
Section 34. For the benefits of patients’ treatment, the
Infirmary Committee shall have the power to order the transfer
of patients to receive treatment in other treatment facilities in
accordance with the regulations prescribed by the committee.

Part 2

Patient in Criminal Case
Section 35. Subject to Section 14 paragraph one of the Criminal
Procedure Code, the inquiry official or the Court shall transfer the
alleged offender or the defendant to be diagnosed at the infirmary,
including details of the circumstances of the case.
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When the infirmary admits the alleged offender or the
defendant, the psychiatrist will diagnose the mental disorders and
give an opinion to the inquiry officer or the Court whether the alleged
offender or the defendant is capable to defend the case or not. The
results of the diagnosis and assessment of the capability to defend
the case shall be reported to the inquiry official or the Court within
forty-five days from the date of admittance of the alleged offender
or the defendant and may extend the period for not more than
forty-five days.
For the purpose of assessing the capability to defend the case,
the infirmary has the power to summon documents relating to the
alleged offender or the defendant from other medical institutions.
The provisions of Section 27 paragraph two shall apply to the
diagnosis of mental disorders under paragraph two mutatis mutandis.
In the event that the alleged offender or the defendant
is detained and is required to admit the alleged offender or the
defendant in the infirmary for observation, diagnosis, treatment and
assessment of the capability to defend the case, the infirmary may
request the inquiry official or the Court to prescribe methods to prevent
escape or harm.
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The rules and procedures for reporting the results of the
diagnosis and assessing the capability to defend the case under
paragraph two shall be in accordance with the regulations prescribed
by the Board.
Section 36. Subject to Section 14 paragraph two of the
Criminal Procedure Code, the infirmary can admit the alleged offender
or the defendant for control and treatment without the consent of the
alleged offender or the defendant until the alleged offender or the
defendant has recovered or alleviated and being capable to defend
the case. Unless the inquiry official or the Court has an order or is
otherwise provided by law.
The treatment psychiatrist shall report the treatment result
to the inquiry officer or the Court within one hundred and eighty days
from the date of admittance the alleged offender or the defendant.
In the case that the treatment psychiatrist considers that the alleged
offender or the defendant is incapable to defend the case, the
treatment psychiatrist shall report the treatment results every one
hundred and eighty days, unless otherwise ordered by the inquiry
officer or the Court.
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During the course of treatment, if the treatment psychiatrist is
of opinion that the alleged offender or the defendant has recovered
or alleviated and being capable to defend the case, the treatment
psychiatrist shall report the result of treatment to the inquiry official
or the Court without delay.
The rules and procedures for reporting the treatment results
under paragraph two and paragraph three shall be in accordance with
the regulations prescribed by the Board.
Section 37. In the case where the Court has ordered the
patient in criminal case to be kept in custody or to have treatment at
the medical institution under section 48 and section 49 paragraph two
of the Penal Code or section 246(1)) of the Criminal Procedure Code,
the Court shall send a copy of such order together with the patient
in criminal case. In this case, the infirmary shall admit that patient to
be kept in custody and to conduct treatment without the patient’s
consent.
The treatment psychiatrist shall report the result of treatment
and his/her opinion to the Court within one hundred and eighty days
as from the date of admittance of the patient in criminal case. In the
case where the treatment psychiatrist is of opinion that it is necessary
to continue treatment for the patient in criminal case, he/she shall
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report the result of treatment and his/her opinion to the Court every
one hundred and eighty days, unless otherwise ordered by the Court.
In providing custody or treatment, the infirmary may request
the Court to prescribe the method to prevent escape or harm.
The rules and procedure for reporting the result of treatment
and giving opinion under paragraph two shall be in accordance with
the regulations as prescribed by the Board.
Section 38. During the course of treatment under section 37, if
the treatment psychiatrist is of opinion that the patient in criminal case
has recovered or alleviated and not being in threatening condition, he/
she shall report the result of treatment and his/her opinion in relation
to the discharge of the patient in criminal case from the infirmary to
the Court without delay, and shall then report the result of treatment
and his/her given opinion to the Infirmary Committee for information.
The rules and procedure for reporting the result of treatment
and giving opinion under paragraph one shall be in accordance with
the regulations as prescribed by the Committee.
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Section 39. In the case where the Court imposes the condition
under Section 56, paragraph two (4) of the Criminal Code, the Court
shall transfer the patient in the criminal case together with a copy of
the judgment to the infirmary.
The treatment psychiatrist shall report the treatment and
his/her opinion to the Court within ninety days from the date of
admittance the patient in criminal case. In the case that the psychiatrist
is of opinion that it is necessary to further treat the patient, he/she
shall report the treatment result and the opinion to the Court every
ninety days unless the Court has an order otherwise.
The provisions of Section 37, paragraph three and paragraph
four and section 38 shall apply mutatis mutandis.

Part 3

Rehabilitation
Section 40. In the case where the Infirmary Committee having
the order under section 29 (2), the head of the infirmary shall have
the following duties:
(1) to notify the caregiver to receive the patient to take care of;
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(2) In the absence of a caregiver, the government and private
welfare agencies shall be notified as determined by the Committee’s
notification;
(3) to notify the competent official to follow up, supervise,
coordinate, and assist in the rehabilitation of the patient under (1) and
the agency under (2) and report to the infirmary.
The caregiver is entitled to receive counselling services, advice,
skills training, education management, and career promotion, as well
as any other assistance in order to take care of patients in accordance
with the rules and methods as prescribed by the Board.39
Section 41. When the detainee receiving treatment during the
detention is due to be released, the head of the detention facility shall
have the duty to proceed under Section 40.
Section 41/1.40 The relevant state agencies will perform
rehabilitation of patients who have been treated to be able to live in
a normal society, as well as encouraging patients, relatives of patients,
communities, and the private sector to participate in such actions as
well.

Section 40 paragraph two, added by the Mental Health Act (No. 2)
B.E. 2562 (2019)
40
Section 41/1, added by the Mental Health Act (No. 2) B.E. 2562 (2019)
39
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The rehabilitation of the patient shall be in accordance with
the rules and procedures prescribed by the Committee.

CHAPTER IV
Appeal

Section 42. If the Infirmary Committee has the order under
section 29 (1) or (2) or the order extending treatment period under
section 30, the patient or his/her spouse, ancestor, descendant,
protector, curator, guardian or parent, as the case may be, shall have
the right to appeal in writing to the Appeal Committee within thirty
days as from the date of receiving of such order.
The appeal under the paragraph one is not the cause of
the suspension of the enforcement of the order unless the Appeal
Committee deems it appropriate to temporarily suspend the execution
of that Order.
The Appeal Committee shall have a decision on the appeal
within thirty days from the date of receiving the appeal. The decision
of the Appeal Committee shall be final.
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The rules and procedures for filing an appeal and the procedure
for appeal shall be in accordance with the regulations prescribed by
the Board.
Section 43. There shall be an Appeal Committee consisting of:
(1) the Director-General, as Chairperson;
(2) representatives of the non-governmental organizations
which are juristic persons having objectives in providing protection and
care for person with mental disorder as elected among themselves to
be three in number, as members;
(3) five qualified persons appointed by the Minister from
experts having apparent experience and works in psychiatry, clinical
psychology, medical social work, psychiatric mental health nursing and
law; one from each field, as members.
The Deputy Director-General or the head of an infirmary
appointed by the Director-General shall be member and secretary.
The selection and appointment of the members under (2) and
(3) shall be in accordance with the regulations as prescribed by the
Minister.
Section 44. The Appeal Committee shall have the powers
and duties as follows:
(1) to consider an appeal under section 42;
(2) to report its performance to the Board at least once a year.
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Section 45. The provisions of section 6, section 7, section 8,
section 9 and section 11 shall apply to the Appeal Committee mutatis
mutandis.

CHAPTER V

Competent Official
Section 46. For the execution of this Act, the competent
official shall have the powers as follows:
(1)41 to enter into any dwelling place, place, or vehicle in order
to taking a person who has a convincing circumstance that has the
characteristics under Section 22 to have treatment in State hospital or
infirmary, if there is a reasonable ground to believe that that person is
in such dwelling place, place or vehicle and the delay in obtaining of
search warrant may give rise to the escape of that person, or there is
in urgent circumstances since that person is in threatening condition
and that may give rise to imminent danger;

41

Section 46(1), amended by the Mental Health Act (No. 2) B.E. 2562

(2019)
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(2) to interrogate any person for obtaining information relating
to health, illness, behaviour and family and community relationship
of the person under (1);
(3) to have written inquiry or to summon any person to give
oral or written statement or to submit any relevant document or
evidence for examination or consideration.
In the execution under (1), the competent official may request
assistance from the administrative or police or those operating under
the law on emergency medicine. In this case, the competent official
shall act in compliance with the regulations as prescribed by the
Board.42
Section 47. In the performance of duties under this Act, the
competent official must show his identity card to the person concerned.
Form of the identification card of the competent official shall
be prescribed by the Minister.
Section 48. In the performance of duties of the competent
official under Section 46, the person concerned shall provide reasonable
facilities.

Section 46, paragraph two, amended by the Mental Health Act
(No. 2) B.E. 2562 (2019)
42
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Section 49. In the performance of duties under this Act, the
competent official shall be an official under the Penal Code.

CHAPTER VI
Penalties

Section 50. Any person who violates Section 16 shall be
liable to imprisonment for a term not exceeding one year, or a fine
not exceeding twenty thousand baht, or both.
If the offense under paragraph one has been done by
advertising or disseminating in the media or any information media,
the offender shall be liable to not more than two years in prison, or
a fine not exceeding forty thousand baht, or both.
Section 50/1.43 Any person who fails to comply with the order
issued under Section 16/2 shall be liable to imprisonment for a term
not exceeding one year, or a fine not exceeding one hundred thousand
baht, or both.

43

Section 50(1) added by the Mental Health Act (No. 2) B.E. 2562 (2019)
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Section 51. Any person who makes a false statement to the
competent official, administrative officer or police under Section 23 with
malicious intent to defame any person shall be liable to imprisonment
for a term not exceeding one year, or fine not exceeding twenty
thousand baht, or both.
Section 52. Any person who fails to comply with the written
inquiry of the competent official under Section 46 (3) without reasonable
cause shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six
months, or fine not more than ten thousand baht, or both.
Section 53. Any person who does not provide reasonable
facilities to the competent official in the performance of duties under
Section 48 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding
one month, or a fine not exceeding ten thousand baht, or both.
Section 53/1.44 In the event that the offender is a juristic
person, if the offense of a juristic person is caused by an order or
action of a director, or manager, or any person responsible for the
operation of that juristic person, or in the event that such person has
a duty to order or act and refrain from ordering or not committing
to the cause of such offense, the person shall also be punished as
provided for such offense.

44
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Section 53/1, added by the Mental Health Act (No. 2) B.E. 2562 (2019)

Section 53/2.45 There shall be a Settling Committee:
(1) In Bangkok, it consists of the Director-General of the
Department of Mental Health, as the Chairperson of the committee,
the Representative of the Royal Thai Police, and the Representative of
the Office of the Attorney General as a member. The Director-General
of the Department of Mental Health shall appoint a government official
of the Department of Mental Health as a secretary and not more than
two persons as assistant secretaries;
(2) In other provinces, it consists of the provincial governor as
the Chairperson, provincial prosecutors, and provincial police officers
as members. The provincial public health doctor is the secretary and
shall appoint not more than two civil servants under the Provincial
Public Health Office as assistant secretary.
All the offenses under this Act shall be settled by the Settling
Committee in accordance with the regulations prescribed by the Board.
When the alleged offender has paid the fine according to the
amount of settle within thirty days from the date of the settle, the
case shall be deemed terminated according to the Criminal Procedure
Code.

45

Section 53/2, added by the Mental Health Act (No. 2) B.E. 2562 (2019)
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Transitory Provision
Section 54. At the outset, the Board shall consist of the
members under section 5 (1), (2) and (3) and the Director-General, and
shall perform the duties of the Board under this Act temporarily until
the members under section 5 (4) and (5) take office, but not more
than one hundred and twenty days as from the date this Act comes
into force.
Countersigned by
General Surayud Chulanont
Prime Minister
Note: - The reason for the promulgation of this Act is that most
people still lack knowledge, understanding, and having negative
attitudes towards person with mental disorders that result in the
mental disorder person not receiving correct and proper treatment.
It causes the deteriorating of the mental disorder and poses a serious
danger to life, health, or property of oneself or others. Whereas, it is
appropriate to have a law on mental health to determine the process
of treatment for person with mental disorders which is to protect
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the safety of that person and society, as well as to determine the
process of treating person with mental disorders which is in the process
of preliminary examination or trial or after the court rendering judgment
in a criminal case. Therefore, it needs to enact this Act.
The Mental Health Act (No. 2) B.E. 2562 (2019)46
Section 2. This Act shall come into force after the expiration
of ninety days from the date of its publication in the Government
Gazette.
Section 21. The Board Members under Section 5 (4) and (5)
of the Mental Health Act B.E. 2551 (2008) which hold the position
on the day before the date on which this Act comes into force shall
continue to perform duties until the appointment of the Board Members
under Section 5 (4) and (5) of the Mental Health Act B.E. 2551 (2008),
as amended by this Act. However, the appointment of such Board
Members must be completed within one hundred and twenty days
from the date this Act comes into force.
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Section 22. The Infirmary Committee, which holds office
on the day before the date on which this Act comes into force shall
continue to perform duties until the Infirmary Committee is appointed
under Section 12 of the Mental Health Act, B.E. 2551 (2008), as amended
by this Act. However, the appointment of such Infirmary Committee
must be completed within one hundred and eighty days from the date
this Act comes into force.
Section 23. All regulations or announcements issued under
the Mental Health Act, B.E. 2551 (2008), which are enforced on the
day before the date this Act comes into force shall continue to apply
as far as not contrary to or inconsistent with the provisions of the
Mental Health Act, B.E. 2551 (2008), as amended by this Act until there
is a regulation or announcement issued under the Mental Health Act
B.E. 2551 (2008), as amended by this Act.
The process of issuing regulations or announcements under
paragraph one shall be completed within one year from the date this
Act comes into force. If it is unable to proceed, the Minister of Public
Health shall report the reasons that could not continue to the Council
of Ministers.
Section 24. The Minister of Public Health shall have charge
and control of the execution of this Act.
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Note: - The reason for the promulgation of this Act is that the Mental
Health Act B.E. 2551 (2008) has been in force for a long time, causing
some provisions to be inconsistent with the current situation. Also,
persons with mental disorders are not properly and adequately
protected. There are publishing information, electronic media, or any
other media in a way that causes bad attitude to person with mental
disorders. Including the lack of a rehabilitation mechanism for patients
who have symptomatic relief to be able to return to normal life in
society. Therefore, it is appropriate to establish provisions relating to
promotion, prevention, and control of factors that threaten mental
health. This Act will increase the authority of the National Mental
Health Committee to cover the promotion, prevention, and control of
factors that threaten mental health, protection of the rights of person
with mental disorders, access to mental health services, and living
together in a society of persons with mental disorder with regard to
the involvement of public authorities and citizens in all sectors. As well
as prohibiting all types of media to disseminate any information that
causes disrespect or damage to the mind, reputation, and honour of
the person with mental disorder.
As well as, requiring that each Infirmary can set up more than
one Infirmary Committee to ensure speed in the work which promotes
the treatment and rehabilitation of patients. Moreover, the penalties
and provisions relating to the settle is amended for appropriateness.
It is, therefore, necessary to enact this Act.

๗๙

พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑

๘๐

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

พร ราชบั

ุ ภาพจิต
พ ๒๕๕๑

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ัติ

ภมิพลอ ุล เ ช ร

นั ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ ๒๕๕๑
เ น ที่ ๖๓ นรัชกาล จจุบัน
พร บาท มเ จพร รมินทรม าภมิพลอ ุล เ ช มีพร บรมราช
อ การ ร เกลา
ร กา ่า
ที่เ นการ ม รมีก มา ่า ุ ภาพจิต
พร ราชบั ัตินีมีบทบั ัติบา ร การเกี่ กับการจากั ิทธิ ล
เ รีภาพ อ บุ ล ่ มาตรา ๒ ร กอบกับมาตรา ๓๒ ล มาตรา ๓๓
อ รั ธรรมน ่ ราชอา าจักร ท บั ัติ กร ทา
อา ั อานาจ
ตามบทบั ัติ ่ ก มา
จ ทร พร กรุ า ร เกลา
ตราพร ราชบั ั ติ น
า น นา ล ิน อม อ ภานิติบั ัติ ่ ชาติ ั ต่อ นี
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มาตรา ๑ พร ราชบั ัตินีเรี ก ่า พร ราชบั ัติ ุ ภาพจิต
พ ๒๕๕๑
มาตรา ๒ พร ราชบั ัตินี ชบั ับตั ต่ ัน ั จาก ัน ร กา
นราชกิจจานุเบกษา เ นตน
มาตรา ๓ นพร ราชบั ัตินี
าม ิ กติทา จิต มา าม ่า อาการ ิ กติ อ จิต จที่
ออกมาทา พ ติกรรมอารม ์ าม ิ ามจา ติ า ร าท
การรับร รอการรเ ลา านที่ รอบุ ล ร มทั อาการ ิ กติ อ จิต จ
ที่เกิ จาก ุรา รอ ารอ่นที่ออก ทธิต่อจิต ล ร าท
พท ์ มา าม ่า ร กอบ ิชาชีพเ ชกรรมตามก มา ่า
ิชาชีพเ ชกรรม
จิต พท ์ มา าม ่า พท ์ ่ รับ ุ ิบัตร รอ นั ออนุมัติ
เ น มี ามร ามชานา นการ ร กอบ ชิ าชีพเ ชกรรม า าจิตเ ช า ตร์
รอ า าจิตเ ช า ตร์เ ก ล ั รุ่น
พ าบาล มา าม ่ า ร กอบ ิ ช าชี พ การพ าบาลตาม
ก มา ่า ิชาชีพการพ าบาล ล การ ุ รรภ์
มา าม ่า บุ ลที่มี าม ิ กติทา จิต ่ ร รับ
การบาบั รักษา
ี มา าม ่า
ที่อ ่ร ่า การ อบ น ต่ น
มล อ รอพิจาร า น ีอา า ่ พนัก าน อบ น รอ าล ั่
รับ
การตร จ รอบาบั รักษาร มทั
ที่ าลมี า ั่
รับการบาบั รักษา
ภา ลั มี าพิพากษา น ีอา า

๘๒

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ภา อันตรา มา าม ่า พ ติกรรมที่บุ ลที่มี าม ิ กติ
ทา จิ ต
ออก
ร การที่ น่ า จ ก่ อ เกิ อั น ตรา รา ร ต่ อ ชี ิ ต
ร่า กา รอทรัพ ์ ิน อ ตนเอ รอ อ่น
ามจาเ นตอ รับการบาบั รักษา มา าม ่า ภา
อ
่ า าม ามาร นการตั ิ น จ
าม ิ น อมรั บ
การบาบั รักษา ล ตอ รับการบาบั รักษา เร เพ่อ อ กัน รอบรรเทา
มิ าม ิ กติทา จิตท ี ามรุน ร รอเพ่อ อ กันอันตรา ที่จ เกิ น
กับ
รอบุ ลอ่น
การบาบั รักษา มา ามร ม การ ลช่ เ ลอ
ทา การ พท ์ ล ทา ั ม
านบาบั รักษา มา าม ่า านบาบั รักษาทา ุ ภาพจิต
ที่รั มนตรี ร กา กา น ตามพร ราชบั ัตินี
ุม ั มา าม ่า การจากั ิทธิเ รีภาพ อ บุ ล อานาจ
อ ก มา การ ุมตั บ ุม กัก กักกัน ั กัก ั จา ั ล จา ุก
กรรมการ มา าม ่า
กรรมการ ุ ภาพจิต ่ ชาติ
กรรมการ านบาบั รักษา มา าม ่า
กรรมการ
ุ ภาพจิตร ับ านบาบั รักษา
พนัก านเจา นาที่ มา าม ่า ่ มี ุ มบัติตามร เบี บ
ที่ กรรมการกา น ล รั มนตรี ต่ ตั
บิ ตั กิ ารตามพร ราชบั ตั นิ ี
อธิบ ี มา าม ่า อธิบ ีกรม ุ ภาพจิต
รั มนตรี มา าม ่า รั มนตรี รักษาการตามพร ราชบั ัตินี
มาตรา ๔ รั มนตรี ่าการกร ทร าธาร ุ รักษาการตาม
พร ราชบั ัตินี ล มีอานาจ ต่ ตั พนัก านเจา นาที่ กับออกร เบี บ
ล ร กา เพ่อ ิบัติการตามพร ราชบั ัตินี
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ร เบี บ ล ร กา นัน เม่อ ร กา นราชกิจจานุเบกษา ล
ชบั บั
หมวด ๑
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
มาตรา ๕ มี กรรมการ ุ ภาพจิต ่ ชาติ ร กอบ
๑ นา กรั มนตรี รอรอ นา กรั มนตรีทนี่ า กรั มนตรีมอบ มา
เ น ร ธานกรรมการ
๒ รั มนตรี ่าการกร ทร าธาร ุ เ นรอ ร ธานกรรมการ
๓ ลั กร ทร การพั นา ั ม ล ามมั่ น อ มนุ ษ ์
ลั กร ทร ม า ท ลั กร ทร ุ ติ ธ รรม ลั กร ทร ร าน
ลั กร ทร กษาธิการ ลั กร ทร าธาร ุ อั การ ุ บั ชาการ
ตาร จ ่ ชาติ ล เล าธิ ก าร กรรมการ ิ ท ธิ ม นุ ษ ชน ่ ชาติ
เ นกรรมการ
ทนอ ์ ก รภา เอกชนที่ เ นนิ ติ บุ ล ล มี ั ต ุ ร
์
เกี่ กับการ มุ รอ ลบุ ลทีม่ ี าม ิ กติทา จิต ่ เลอกกันเอ จาน น
ี่ น เ นกรรมการ
๕ ทร ุ ุ ิจาน น ก น ่ รั มนตรี ต่ ตั จาก เชี่ ชา
ที่ มี ร บการ ์ ล มี ล านเ นที่ ร จั ก ษ์ น า าการ พท ์ จิ ต เ ช
จิต ิท า ลินิก ั ม เ รา ์ทา การ พท ์ การพ าบาล ุ ภาพจิต ล
จิตเ ช กิจกรรมบาบั ล ก มา า าล น่ น เ นกรรมการ
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อธิบ เี นกรรมการ ล เล านุการ ล าราชการ อ กรม ุ ภาพจิต
่ อธิบ ี ต่ ตั จาน น ม่เกิน อ นเ น ช่ เล านุการ
การเลอก ล การ ต่ ตั กรรมการตาม
ล ๕ เ น ตาม
ร เบี บที่รั มนตรี ร กา กา น
มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา ๕
ล ๕ ตอ มี ุ มบัติ ล
ม่มีลักษ ตอ าม ั ต่อ นี
๑ มี ั ชาติ ท
๒ มีอา ุ ม่ต่าก ่า ี่ ิบ บริบร ์
๓ ม่เ น น ร าม ามาร รอ นเ มอน ร าม ามาร
ม่เ รับ ทษจา ุก าพิพากษา ที่ ุ จา ุก เ น ต่
เ น ทษ า รับ าม ิ ที่ กร ทา ร มาท รอ าม ิ ล ุ ทษ
๕ ม่เ น าร ตา น่ ทา การเมอ มาชิก ภาทอ ิ่น รอ
บริ ารทอ ิ่น กรรมการ รอ าร ตา น่ ่ รับ ิ ชอบ นการบริ าร
พรร การเมอ ที่ รกษาพรร การเมอ รอเจา นาที่พรร การเมอ
มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ ล ๕ มี าร การ าร ตา น่
รา ล าม ล จ าร ตา น่ เกิน อ าร ติ ต่อกัน ม่
นกร ี ที่ ก รรมการตาม รร น่ พนจากตา น่ ตาม าร
าเนินการ ต่ ตั กรรมการ น ม่ภา นเกา ิบ ัน นร ่า ที่ ั มิ มี
การ ต่ ตั กรรมการ น ม่ กรรมการ ่ พนจากตา น่ ตาม าร นันอ ่ น
ตา น่ เพ่อ าเนิน านต่อ จนก า่ กรรมการ ่ รับ ต่ ตั ม่เ ารับ นาที่
นกร ีที่กรรมการตาม รร น่ พนจากตา น่ ก่อน รบ าร มี
การ ต่ ตั กรรมการ ทนภา นเกา ิบ ันนับ ต่ ันที่ตา น่ นัน ่า ล ล
ที่ รับการ ต่ ตั อ ่ นตา น่ เท่ากับ าร ที่เ ลออ ่ อ กรรมการ
่ ตน ทน
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นกร ที ี่ าร อ กรรมการตาม รร น่ ทีพ่ นจากตา น่ ก่อน รบ
าร เ ลออ ่ ม่ เกา ิบ ัน จ ม่ ต่ ตั กรรมการ ทนตา น่ ที่ ่า นันก
ล นกร ีนี
กรรมการ ร กอบ กรรมการที่เ ลออ ่
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตา น่ ตาม าร กรรมการตาม
มาตรา ๕
ล ๕ พนจากตา น่ เม่อ
๑ ตา
๒ ลาออก
๓
กรรมการมีมติ ม่นอ ก ่า อ น าม อ จาน นกรรมการ
ทั ม เท่าทีม่ อี ่ ออกเน่อ จากบกพร่อ ต่อ นาที่ มี าม ร พ ติเ อ่ มเ ี
รอ ่อน าม ามาร
า ุ มบัติ รอมีลักษ ตอ ามตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ การ ร ชุม กรรมการตอ มีกรรมการมา ร ชุม ม่นอ
ก ่าก่ น่ อ จาน นกรรมการทั ม จ เ นอ ์ ร ชุม
ร ธานกรรมการเ น ร ธาน นที่ ร ชุม นกร ีที่ ร ธาน
กรรมการ ม่มา ร ชุม รอ ม่อาจ บิ ตั ิ นาที่ รอ ร ธานกรรมการเ น
ร ธาน นที่ ร ชุม ากรอ ร ธาน ม่มา ร ชุม รอ ม่อาจ ิบัติ นาที่
กรรมการ ่ มา ร ชุมเลอกกรรมการ น น่ เ น ร ธาน นที่ ร ชุม
การ ิ นิ จ ั ชี า อ ที่ ร ชุ ม อเ ี า มาก อ กรรมการ
ที่มา ร ชุมกรรมการ น น่ มีเ ี น่ นการล นน า นนเ ี
เท่ากัน ร ธาน นที่ ร ชุมออกเ ี เพิ่ม นอีกเ ี น่ เ นเ ี ชี า
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มาตรา ๑๐
กรรมการมีอานาจ ล นาที่ ั ต่อ นี
๑ กา น น บา ล มาตรการ นการ ุม รอ ิทธิ อ บุ ลที่มี
าม ิ กติทา จิต ล การเ า บริการ าน ุ ภาพจิตร มทั การอ ร่ ่ มกัน
นั ม
๒ า ลักเก ์ ล ิธีการ นการ า รกษา น นา ล
ร าน านกับ น่ าน อ รั ล เอกชนเกี่ กับการ ุม รอ ิทธิ อ
บุ ลทีม่ ี าม ิ กติทา จิต การ บริการ าน ุ ภาพจิต ล การอ ร่ ่ มกัน
นั ม
๓ ตร จ อบ ล ติ ตามการ าเนิ น าน อ
กรรมการ
านบาบั รักษา
กา น บบ นั อ
าม ิ น อมรั บ การบาบั รั ก ษาตาม
มาตรา ๒๑
๕ กา น น่ าน าน เ รา ์ ล ั กิ ารตามมาตรา ๐ ๒
๖ า ร เบี บ รอ ร กา เกี่ กับการ บิ ตั กิ ารตามพร ราชบั ตั นิ ี
บิ ตั กิ ารอ่น ตามทีบ่ ั ตั ิ นพร ราชบั ตั นิ ี รอก มา
อ่น รอตามที่ รั มนตรีมอบ มา
มาตรา ๑๑ กรรมการมีอานาจ ต่ ตั ที่ รกษา รอ อนุกรรมการ
เพ่อ ิบัติการ ตามที่ กรรมการมอบ มา
นา าม นมาตรา ๖ มาตรา ล มาตรา มา ชบั บั กับที่ รกษา
ล
อนุกรรมการ อนุ ลม
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ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา
มาตรา ๑๒ านบาบั รั ก ษา ต่ ล ่ มี
กรรมการ
านบาบั รักษา ่ อธิบ ี ต่ ตั ร กอบ จิต พท ์ ร จา านบาบั รักษา
น่ น เ น ร ธานกรรมการ พท ์ น่ นพ าบาลจิ ต เ ช น่ น
นักก มา น่ น ล นักจิต ิท า ลินิก รอนัก ั ม เ รา ์ทา
การ พท ์ น่ น เ นกรรมการ
มาตรา ๑๓ กรรมการ านบาบั รักษามีอานาจ นาที่ ั ต่อ นี
๑ ตร จ ินิจ ั ร เมินอาการ ล มี า ั่ ตามมาตรา ๒
๒ พิจาร า ทา ามเ นเกี่ กับการบาบั รักษา ล ลการบาบั รักษา
ตามพร ราชบั ัตินี
มาตรา ๑๔ นา าม นมาตรา ๖ มาตรา มาตรา มาตรา
ล มาตรา ๑๑ มา ชบั ับกับ กรรมการ านบาบั รักษา อนุ ลม
หมวด ๒
สิทธิผู้ป่วย
มาตรา ๑๕
่อมมี ิทธิ ั ต่อ นี
๑ รับการบาบั รักษาตามมาตร านทา การ พท ์
ัก ิ รี ามเ นมนุษ ์
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๒ รับการ ก อมลเกี่ กับการเจบ ล การบาบั รักษา
เ น ามลับ เ น ต่มีก มา บั ัติ เ เ
๓ รับการ ุม รอ จากการ ิจั ตามมาตรา ๒๐
รับการ มุ รอ นร บบ ร กัน ุ ภาพ ล ร กัน ั ม ล
ร บบอ่น อ รั อ ่า เ มอภา ล เท่าเที มกัน
มาตรา ๑๖ ามมิ
เ เ อมล าน ุ ภาพ อ
น ร การที่น่าจ ทา เกิ ามเ ี า ก่
เ น ต่
๑ นกร ีที่อาจเกิ อันตรา ต่อ
รอ อ่น
๒ เพ่อ าม ลอ ภั อ าธาร ชน
๓ มีก มา เ พา บั ัติ ตอ เ เ
มาตรา ๑๗ การบาบั รักษา การ กมั ร่า กา การกักบริเ
รอ ก
จ กร ทา ม่ เ น ต่เ น ามจาเ นเพ่อ อ กัน การเกิ
อันตรา ต่อ
เอ บุ ลอ่น รอทรัพ ์ ิน อ อ่น ตอ อ ่ภา ต
การ ลอ ่า กลชิ อ บาบั รักษาตามมาตร าน ิชาชีพ
มาตรา ๑๘ การรักษาทา จิตเ ช
า การกร ทาต่อ มอ รอ
ร บบ ร าท รอการบาบั รักษา ิธีอ่น ที่อาจเ น ลทา ร่า กา
ม่อาจกลับ น ่ ภาพเ ิมอ ่า า ร กร ทา นกร ี ั ต่อ นี
๑ กร ี
าม นิ อมเ น นั อเพ่อการบาบั รักษานัน
รับทราบเ ตุ ล ามจาเ น ามเ ี่ ที่อาจเกิ ภา ทรก อนที่
เ นอันตรา รา ร รออาจเ น ลทา ม่ ามาร ก ร่า กา กลับ น
่ ภาพเ ิม ล ร ชน์ อ การบาบั รักษา
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๒ กร ีมีเ ตุ ุกเ ิน รอมี าม ามจาเ นอ ่า ิ่ เพ่อ ร ชน์
อ
ากมิ บาบั รักษาจ เ นอันตรา
ก่ชี ิต อ
ทั นี
ามเ นชอบเ นเอก ันท์ อ
กรรมการ านบาบั รักษา
นา าม น มาตรา ๒๑ รร าม มา ชบั บั กับการ าม นิ อม
ตาม ๑ อนุ ลม
มาตรา ๑๙ การทา มัน
จ กร ทา ม่ เ น ต่
ิบัติตาม
มาตรา ๑ ๑
มาตรา ๒๐ การ ิจั
ที่กร ทาต่อ
จ กร ทา ต่อเม่อ รับ
าม ิ น อมเ น นั อจาก
ล ตอ ่ า น ามเ นชอบ อ
กรรมการที่ าเนินการเกี่ กับจริ ธรรมการ ิจั น น อ น่ าน
ที่เกี่ อ ล นา าม นมาตรา ๒๑ รร าม มา ชบั ับกับการ
าม ิน อม อนุ ลม
าม ิน อมตาม รร น่
จ เพิก อนเ ี เม่อ ก
หมวด ๓
การบำาบัดรักษาทางสุขภาพจิต
ส่วนที่ ๑
ผู้ป่วย
มาตรา ๒๑ การบาบั รักษาจ กร ทา ต่อเม่อ
รับการอธิบา
เ ตุ ล ามจาเ น นการบาบั รักษา รา ล เอี ล ร ชน์ อ การ
บาบั รักษา ล รับ าม ิน อมจาก
เ น ต่เ น
ตามมาตรา ๒๒
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าตอ รับ
น านพ าบาล อ รั รอ านบาบั รักษา
าม ิน อมตาม รร น่ ตอ ทาเ น นั อ ล ล ลา มอช่อ
เ น
าั
นกร ีที่
มีอา ุ ม่ ิบ
บริบร ์ รอ า าม ามาร
นการตั ิ น จ
าม ิน อมรับการบาบั รักษา
่ มร บุพการี
บ ัน าน ก รอ พิทักษ์ อนุบาล รอ ่ ก รอ ลบุ ลนัน
ล ต่กร ี เ น
าม ิน อมตาม รร อ ทน
นั อ าม นิ อมตาม รร อ ล รร าม เ น ตาม บบ
ที่ กรรมการกา น
ร กา นราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ บุ ลที่ มี าม ิ กติ ท า จิ ต นกร ี กร ี น่
ั ต่อ นีเ นบุ ลที่ตอ รับการบาบั รักษา
๑ มีภา อันตรา
๒ มี ามจาเ นตอ รับการบาบั รักษา
มาตรา ๒๓ พบบุ ล ่ มี พ ติ ก าร ์ อั น น่ า เช่ อ ่ า บุ ลนั น
มีลักษ ตามมาตรา ๒๒ จ ต่อพนัก านเจา นาที่ พนัก าน า ก รอ
รอตาร จ ม่ชักชา
มาตรา ๒๔ เม่อพนัก านเจา นาที่ พนัก าน า ก รอ รอตาร จ
รับ จ ตามมาตรา ๒๓ รอพบบุ ล ่ มีพ ติการ ์อันน่าเช่อ ่าบุ ลนัน
มีลักษ ตามมาตรา ๒๒ าเนินการนาตั บุ ลนัน ั านพ าบาล
อ รั รอ านบาบั รักษา ่ อ ่ กล ม่ชักชา เพ่อรับการตร จ
การนาตั บุ ลตาม รร น่ ั านพ าบาล อ รั รอ าน
บาบั รักษา การ กมั ร่า กา บุ ล ั กล่า จ กร ทา ม่ เ น ต่เ น
ามจาเ นเพ่อ อ กันการเกิ อันตรา ต่อบุ ลนันเอ บุ ลอ่น รอ
ทรัพ ์ ิน อ อ่น
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มาตรา ๒๕ เม่อ รับ ิ ชอบ ล านที่ ุม ั รอ าน เ รา ์
รอพนัก าน ุม ร พ ติ พบบุ ลที่อ ่ น าม ลรับ ิ ชอบตามอานาจ
นาที่ มี พ ติ ก าร ์ อั น น่ า เช่ อ ่ า บุ ลนั นมี ลั ก ษ ตามมาตรา ๒๒
าเนินการ ่ ตั บุ ลนัน ั านพ าบาล อ รั รอ านบาบั รักษา
่ อ ่ กล ม่ชกั ชา เพ่อรับการตร จ นิ จิ ั ล ร เมินอาการเบอ ตนตาม
มาตรา ๒
การ ่ ตั บุ ลตาม รร น่ เ น ตามร เบี บที่ กรรมการ
กา น
มาตรา ๒๖ นกร ี ุกเ ิน เม่อพนัก านเจา นาที่ พนัก าน า
ก รอ รอตาร จ รับ จ ตามมาตรา ๒๓ รอพบบุ ล ่ มีพ ติการ ์
อันน่าเช่อ ่าบุ ลนันเ นบุ ลที่มี าม ิ กติทา จิต ่ มีภา อันตรา
ล เ นอันตรา ที่ กลจ
มีอานาจนาตั บุ ลนัน รอเ า น านที่
เพ่อนาตั บุ ลนัน ่ านพ าบาล อ รั รอ านบาบั รักษา
่ อ ่ กล ม่ชกั ชาเพ่อรับการตร จ นิ จิ ั ล ร เมินอาการเบอ ตนตาม
มาตรา ๒
าบุ ลนั น ั า รอ ลบ นี รอพ า ามจ ลบ นี
พนัก าน า ก รอ รอตาร จ มีอานาจ ช ธิ กี ารเท่าทีเ่ มา ม ล จาเ น
ก่พ ติการ ์ นการนาตั บุ ลนัน ่ านพ าบาล อ รั รอ านบาบั
รักษาตาม รร น่
การ ่ ตั บุ ลตาม รร น่ เ น ตามร เบี บที่ กรรมการ
กา น
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มาตรา ๒๗ พท อ์ า่ นอ น่ น ล พ าบาลอ า่ นอ น่ น
ที่ ร จา านพ าบาล อ รั รอ านบาบั รักษา ตร จ นิ จิ ั ล ร เมิน
อาการเบอ ตนบุ ลที่มีการนา ่ ตามมาตรา ๒ มาตรา ๒๕ รอมาตรา ๒๖
ล เ รจ ม่ชกั ชา ทั นี ตอ ม่เกิน ี่ บิ
ชั่ ม นับ ต่เ ลาทีบ่ ุ ลนัน
มา านพ าบาล อ รั รอ านบาบั รักษา
การตร จ ินิจ ั ล ร เมินอาการเบอ ตนตาม รร น่
พท ์
มีอานาจตร จ ินิจ ั ล บาบั รักษาเพี เท่าที่จาเ นตาม ามรุน ร อ
อาการเพ่อ ร ชน์ ก่ ุ ภาพ อ บุ ลนัน
นกร ีที่ ลการตร จตาม รร น่ ราก ่า บุ ลนันจาเ นตอ
รับการตร จ ินิจ ั ล ร เมินอาการ ล เอี จาก กรรมการ
านบาบั รั ก ษา พนั ก านเจา นาที่ ่ ตั บุ ลนั นพรอมกั บ รา าน
ลการตร จ ินิจ ั ล ร เมินอาการเบอ ตน เพ่อเ ารับการตร จ ินิจ ั
ล ร เมินอาการ ล เอี ตามมาตรา ๒
ลักเก ์ ล ธิ กี าร นการรา าน ลการตร จ นิ จิ ั ล ร เมิน
อาการเบอ ตนตาม รร าม เ น ตามร เบี บที่ กรรมการกา น
มาตรา ๒๘ กร ีที่ พท ์ตร จพบ ่าบุ ล มีลักษ ตามมาตรา
๒๒ ่ ตั บุ ลนันพรอมกับรา าน ลการตร จ นิ จิ ั ล ร เมินอาการ
เบอ ตน เพ่อเ ารับการตร จ ินิจ ั ล ร เมินอาการ ล เอี ตาม
มาตรา ๒ ล นา าม นมาตรา ๒ รร อ ล รร ี่ มา ชบั ับ
อนุ ลม

๙๓

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

มาตรา ๒๙ เม่อ านบาบั รักษารับบุ ลที่พนัก านเจา นาที่นา ่
ตามมาตรา ๒ รร าม รอ พท ์นา ่ ตามมาตรา ๒ ล ต่กร ี
กรรมการ านบาบั รักษาตร จ ินิจ ั ล ร เมินอาการบุ ลนัน
ล เอี ภา น าม ิ บ ั น นั บ ต่ ั น ที่ รั บ ตั บุ ลนั น นกร ี ที่
กรรมการ านบาบั รักษาเ น ่าบุ ลนันมีลักษ ตามมาตรา ๒๒
มี า ั่ อ ่า อ ่า น่ ั ต่อ นี
๑ บุ ลนันตอ เ ารับการบาบั รักษา น านบาบั รักษา
๒ บุ ลนันตอ รับการบาบั รักษา
านที่อ่นนอกจาก าน
บาบั รักษาเม่อบุ ลนัน ม่มีภา อันตรา ทั นี จ กา น เ ่อน
ทีจ่ าเ นเกี่ กับการบาบั รักษา บุ ลนัน รอ รับ ลบุ ลนันตอ บิ ตั ิ
ก
นา าม นมาตรา ๒ รร อ มา ชบั ับกับการตร จ ินิจ ั
ล ร เมินอาการตาม รร น่ อนุ ลม
ลักเก ์ ล ิธีการ นการพิจาร า ล มี า ั่ ตาม รร น่
เ น ตามที่ กรรมการกา น
ร กา นราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐ า ั่ รั บ
บาบั รั ก ษาตามมาตรา ๒ ๑
กรรมการ านบาบั รักษากา น ธิ กี าร ล ร เ ลาการบาบั รักษา
ตาม ามรุน ร อ าม ิ กติทา จิต
ต่ทั นีตอ ม่เกินเกา บิ นั นับ ต่ นั ทีม่ ี า ั่ ล อาจ า ร เ ลา
อีก รั ล ม่เกินเกา ิบ ัน นับ ต่ ันที่มี า ั่ รั รก รอ รั ั
กรรมการ านบาบั รักษาพิจาร า ลการบาบั รักษาเพ่อ
มี า ั่ ตามมาตรา ๒ ๑ รอ ๒ ล ต่กร ี ก่อน ินกา น ร เ ลา
บาบั รักษา น ต่ล รั ตาม รร น่ ม่นอ ก ่า ิบ า ัน

๙๔

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

มาตรา ๓๑ นร ่า การบาบั รักษาตามมาตรา ๓๐ รร น่
เม่อ พท ์ บาบั รักษาเ น ่า
รับการบาบั รักษาจน าม ิ กติ
ทา จิต า รอทุเลา ล
ม่มภี า อันตรา ล พท จ์ า น่า
ั กล่ า ออกจาก านพ าบาล ล รา าน ลการบาบั รั ก ษา ล
การจา น่า
กรรมการ านบาบั รักษาทราบ ม่ชักชา ทั นี
พท ์ติ ตาม ลการบาบั รักษาเ นร
ลักเก ์ ล ิธีการ นการรา าน ลการบาบั รักษา การจา น่า
ล การติ ตาม ลการบาบั รักษาตาม รร น่ เ น ตามร เบี บ
ที่ กรรมการกา น
มาตรา ๓๒ นกร ีที่
รอ รับ ล
ม่ ิบัติตามมาตรา
๒ ๒ รอการบาบั รั ก ษา ม่ เ น ล รอพ ติ ก าร ์ ที่ เ นเ ตุ มี
การออก า ั่ ตามมาตรา ๒ ๒ เ ลี่ น ล
กรรมการ านบาบั รักษา
อาจ ก เพิ่มเติม รอเพิก อน า ั่ รอมี า ั่ รับ
บาบั รักษา
ตามมาตรา ๒ ๑ ก
นกร ี
ตามมาตรา ๒ ๒ ลตนเอ ม่ ล ม่มี รับ ล
นา าม นมาตรา ๐ ๒ มา ชบั ับ
มาตรา ๓๓ นกร ที ี่
ลบ นีออกนอกเ ต านพ าบาล อ รั
รอ านบาบั รักษา พนัก านเจา นาที่ ร าน านกับพนัก าน า
ก รอ รอตาร จ ล าติ เพ่อติ ตามบุ ลนันกลับมาที่ านพ าบาล
อ รั รอ านบาบั รักษา ทั นีมิ นับร เ ลาที่บุ ลนัน ลบ นีเ า น
กา น ร เ ลาตามมาตรา ๒ มาตรา ๒ รอมาตรา ๓๐ ล ต่กร ี
นา าม นมาตรา ๖ มา ชบั ับกับการติ ตาม
ที่ ลบ นี
ตาม รร น่ อนุ ลม

๙๕

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

มาตรา ๓๔ เพ่อ ร ชน์ นการบาบั รักษา
กรรมการ
านบาบั รั ก ษามี อ านาจ ่ั า
รั บ การบาบั รั ก ษา น าน
บาบั รักษาอ่น ตามร เบี บที่ กรรมการกา น
ส่วนที่ ๒
ผู้ป่วยคดี
มาตรา ๓๕ ภา ตบั ับมาตรา ๑ รร น่ ่ ร ม ลก มา
ิธีพิจาร า ามอา า พนัก าน อบ น รอ าล ่ ตอ า รอจาเล
รับการตร จที่ านบาบั รักษาพรอมทั รา ล เอี พ ติการ ์ ่ ี
เม่อ านบาบั รักษารับ ตอ า รอจาเล ล จิต พท ์ตร จ
ินิจ ั าม ิ กติทา จิต ล ทา ามเ นเพ่อ ร กอบการพิจาร า อ
พนัก าน อบ น รอ าล ่า ตอ า รอจาเล ามาร ต่อ ี รอ ม่
ล รา าน ลการตร จ ินิจ ั ล ร เมิน าม ามาร นการต่อ ี
พนัก าน อบ น รอ าลทราบภา น ี่ บิ า นั นับ ต่ นั ที่ รับ ตอ า
รอจาเล
ล อาจ า ร เ ลา อีก ม่เกิน ี่ ิบ า ัน
เพ่ อ ร ชน์ นการ ร เมิ น าม ามาร นการต่ อ ี
านบาบั รักษามีอานาจเรี กเอก ารที่เกี่ อ กับ ตอ า รอจาเล
จาก านพ าบาลอ่น
นา าม นมาตรา ๒ รร อ มา ชบั ับกับการตร จ ินิจ ั
าม ิ กติทา จิต ตาม รร อ อนุ ลม

๙๖

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

นกร ีที่ ตอ า รอจาเล ก ุม ั ล มี ามจาเ นตอ รับ
ตอ า รอจาเล น านบาบั รักษาเพ่อการ ั เกตอาการ ตร จ ินิจ ั
บาบั รั ก ษา ล ร เมิ น าม ามาร นการต่ อ ี านบาบั รั ก ษา
อาจ อ พนัก าน อบ น รอ าลกา น ิธีการ เพ่อ อ กันการ ลบ นี
รอเพ่อ อ กันอันตรา ก
ลักเก ์ ล ธิ กี าร นการรา าน ลการตร จ นิ จิ ั ล ร เมิน
าม ามาร นการต่อ ตี าม รร อ เ น ตามร เบี บที่ กรรมการ
กา น
มาตรา ๓๖ ภา ตบั ับมาตรา ๑ รร อ ่ ร ม ลก มา
ิธีพิจาร า ามอา า านบาบั รักษารับ ตอ า รอจาเล
บ ุม
ล บาบั รักษา ม่ตอ รับ าม ิน อมจาก ตอ า รอจาเล จนก ่า
ตอ า รอจาเล จ า รอทุเลา ล ามาร ต่อ ี เ น ต่พนัก าน
อบ น รอ าลจ มี า ั่ รอมีก มา บั ัติ เ นอ ่า อ่น
จิต พท ์ บาบั รักษาทารา าน ลการบาบั รักษา ่ พนัก าน
อบ น รอ าลภา น น่ รอ
ิบ ัน นับ ต่ ันที่ รับ ตอ า รอ
จาเล นกร ที จี่ ติ พท เ์ น า่ ตอ า รอจาเล ั ม่ ามาร ต่อ ี
รา าน ลการบาบั รักษาทุก น่ รอ
บิ นั เ น ต่พนัก าน อบ น
รอ าลจ มี า ั่ เ นอ ่า อ่น
นร า่ การบาบั รักษา เม่อจิต พท ์ บาบั รักษาเ น า่ ตอ า
รอจาเล รับการบาบั รักษาจน าม ิ กติทา จิต า รอทุเลา ล
ามาร ต่อ ี ล รา าน ลการบาบั รักษาต่อพนัก าน อบ น รอ
าลทราบ ม่ชักชา

๙๗

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ลักเก ์ ล ธิ กี าร นการรา าน ลการบาบั รักษาตาม รร อ
ล รร าม เ น ตามร เบี บที่ กรรมการกา น
มาตรา ๓๗ นกร ที ี่ าลมี า ั่ ่
ี มุ ตั รอรักษา น
านพ าบาลตามมาตรา
ล มาตรา รร อ ่ ร ม ลก มา
อา า รอตามมาตรา ๒ ๖ ๑ ่ ร ม ลก มา ธิ พี จิ าร า ามอา า
าล ่ าเนา า ั่ พรอมกับ
ี ล
านบาบั รักษา รับ
ี
บ ุม ล บาบั รักษา ม่ตอ รับ าม ิน อมจาก
ี
จิต พท ์ บาบั รักษารา าน ลการบาบั รักษา ล ามเ น
ต่อ าลภา น น่ รอ
ิบ ันนับ ต่ ันที่ รับ
ี นกร ีที่
จิต พท เ์ น า่ มี ามจาเ นตอ บาบั รักษา
ตี อ่
รา าน ลการ
บาบั รักษา ล ามเ นต่อ าลทุก น่ รอ
บิ นั เ น ต่ าลจ มี า ั่
เ นอ ่า อ่น
นการ บ ุ ม ล บาบั รั ก ษา านบาบั รั ก ษาอาจ อ าล
กา น ิธีการเพ่อ อ กันการ ลบ นี รอเพ่อ อ กันอันตรา ก
ลั ก เก ์ ล ิ ธี ก าร นการรา าน ลการบาบั รั ก ษา ล
การทา ามเ นตาม รร อ เ น ตามร เบี บที่ กรรมการกา น
มาตรา ๓๘ นร ่า การบาบั รักษาตามมาตรา ๓ เม่อจิต พท ์
บาบั รักษาเ น ่า
ี รับการบาบั รักษาจน าม ิ กติทา จิต
า รอทุ เ ลา ล ม่ มี ภ า อั น ตรา ล
จิ ต พท ์ ร า าน ล
การบาบั รั ก ษา ล ามเ นเพ่ อ จา น่ า
ี ั กล่ า ออกจาก
านพ าบาลต่ อ าล ม่ ชั ก ชา ล รา าน ลการบาบั รั ก ษา ล
ามเ น ั กล่า
กรรมการ านบาบั รักษาทราบ

๙๘

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ลักเก ์ ล ิธีการ นการรา าน ลการบาบั รักษา ล การทา
ามเ นตาม รร น่ เ น ตามร เบี บที่ กรรมการกา น
มาตรา ๓๙ นกร ที ี่ าลกา น เ อ่ น ตามมาตรา ๕๖ รร อ
่ ร ม ลก มา อา า าล ่
ีพรอมทั าเนา าพิพากษา
ั านบาบั รักษา
จิต พท ์ บาบั รักษารา าน ลการบาบั รักษา ล ามเ น
ต่อ าลภา นเกา บิ นั นับ ต่ นั ที่ รับ
ี นกร ที จี่ ติ พท เ์ น า่
มี ามจาเ นตอ บาบั รักษา
ตี อ่
รา าน ลการบาบั รักษา ล
ามเ นต่อ าลทุกเกา ิบ ัน เ น ต่ าลจ มี า ั่ เ นอ ่า อ่น
นา าม นมาตรา ๓ รร าม ล รร ี่ ล มาตรา ๓ มา ช
บั ับ อนุ ลม
ส่วนที่ ๓
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
มาตรา ๔๐ นกร ีที่ กรรมการ านบาบั รักษามี า ั่ ตาม
มาตรา ๒ ๒
ั นา านบาบั รักษามี นาที่ ั นี
๑ จ รับ ล
รับตั
ล
๒ นกร ี ที่ ม่ มี รั บ ล จ น่ าน าน เ รา ์ ล
ั ิการทั ภา รั ล เอกชนตามที่ กรรมการ ร กา กา น
๓ จ พนัก านเจา นาทีต่ ิ ตาม ล ร าน าน ล ช่ เ ลอ
นการ าเนินการ น มรร ภาพ
ตาม ๑ ล น่ านตาม ๒ ล
รา าน
กรรมการ านบาบั รักษาทราบ

๙๙

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

มาตรา ๔๑ เม่อ ก มุ ั ่ รับการบาบั รักษา นร า่ ก มุ ั
กา น ล่อ ตั ั นา านที่ ุม ั มี นาที่ าเนินการตามมาตรา ๐
หมวด ๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๔๒ นกร ีที่ กรรมการ านบาบั รักษา มี า ั่ ตาม
มาตรา ๒ ๑ รอ ๒ รอมี า ั่
า ร เ ลาการบาบั รักษาตาม
มาตรา ๓๐
รอ ่ มร บุพการี บ ัน าน ก รอ พิทักษ์
อนุบาล รอ ่ ก รอ ล
ล ต่กร ี มี ิทธิอุทธร ์เ น นั อ
ต่อ กรรมการอุทธร ์ภา น าม ิบ ันนับ ต่ ันที่ รับ นั อ จ า ั่
ั กล่า
การอุทธร ต์ าม รร น่ ม่เ นเ ตุทเุ ลาการบั บั ตาม า ั่ เ น ต่
กรรมการอุทธร ์ จ เ น ม ร มีการทุเลาการบั ับตาม า ั่ นัน
ชั่ รา
กรรมการอุทธร พ์ จิ าร าอุทธร ์ ล เ รจภา น าม บิ นั
นับ ต่ ันที่ รับอุทธร ์ า ินิจ ั อ
กรรมการอุทธร ์ เ นที่ ุ
ลักเก ์ ล ิธีการ นการ ่นอุทธร ์ ล ิธีพิจาร าอุทธร ์
เ น ตามร เบี บที่ กรรมการกา น
มาตรา ๔๓ มี กรรมการอุทธร ์ ร กอบ
๑ อธิบ ี เ น ร ธานกรรมการ
๒ ทนอ ก์ รภา เอกชนทีเ่ นนิตบิ ุ ล ล มี ตั ุ ร เ์ กี่ กับ
การ ุม รอ ลบุ ลที่มี าม ิ กติทา จิต ่ เลอกกันเอ จาน น าม น
เ นกรรมการ

๑๐๐

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

๓ ทร ุ ุ ิจาน น า น ่ รั มนตรี ต่ ตั จาก ที่มี ามร ล
ร บการ ์ น า าการ พท ์จิตเ ช จิต ิท า ลินิก ั ม เ รา ์ทา
การ พท ์ การพ าบาล ุ ภาพจิต ล จิตเ ช ล ก มา า าล น่ น
เ นกรรมการ
รอ อธิ บ ี รอ ั นา านบาบั รั ก ษา ่ อธิ บ ี ต่ ตั เ น
กรรมการ ล เล านุการ
การเลอก ล การ ต่ ตั กรรมการตาม ๒ ล ๓ เ น ตาม
ร เบี บที่รั มนตรี ร กา กา น
มาตรา ๔๔
กรรมการอุทธร ์มีอานาจ นาที่ ั ต่อ นี
๑ พิจาร าอุทธร ์ตามมาตรา ๒
๒ รา าน ลการ าเนินการ
กรรมการทราบอ า่ นอ ล รั
มาตรา ๔๕ นา าม นมาตรา ๖ มาตรา มาตรา มาตรา
ล มาตรา ๑๑ มา ชบั ับกับ กรรมการอุทธร ์ อนุ ลม
หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๖ นการ ิบัติการตามพร ราชบั ัตินี พนัก าน
เจา นาที่มีอานาจ ั ต่อ นี
๑ เ า นเ
าน รอ านที่
นร ่า พร อาทิต ์
น ล ตกเพ่ อ นาบุ ล ่ มี พ ติ ก าร ์ อั น น่ า เช่ อ ่ า มี ลั ก ษ ตาม
มาตรา ๒๒ รับการบาบั รักษา น านพ าบาล อ รั รอ านบาบั รักษา

๑๐๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เม่ อ มี เ ตุ อั น ร ั ตาม ม ร ่ า บุ ล ั กล่ า อ ่ นเ
าน รอ
านที่นัน ร กอบกับมีเ ตุอัน รเช่อ ่าเน่อ จากการเนิ่นชาก ่าจ เอา
มา นมา บุ ลนัน จ ลบ นี รอกร ีมีเ ตุ ุกเ ินเน่อ จากบุ ล
นันมีภา อันตรา ล เ นอันตรา ที่ กลจ
๒ กั ามบุ ล เพ่อทราบ อมลเกี่ กับ ุ ภาพ ามเจบ
พ ติกรรม ล าม ัมพันธ์ น รอบ รั ล ชุมชน อ บุ ลตาม ๑
๓ มี นั อ อบ าม รอเรี กบุ ล
มาเพ่ อ อ า
่ าชี จ เ น นั อ รอ ่ เอก าร รอ ลัก านทีเ่ กี่ อ มาเพ่อตร จ อบ
รอเพ่อ ร กอบการพิจาร า
การ าเนินการตาม ๑ พนัก านเจา นาทีอ่ าจรอ อ พนัก าน า
ก รอ รอตาร จ ามช่ เ ลอก ทั นี พนัก านเจา นาที่ ิบัติ
ตามร เบี บที่ กรรมการกา น
มาตรา ๔๗ นการ ิ บั ติ นาที่ ต ามพร ราชบั ั ติ นี พนั ก าน
เจา นาที่ตอ
บัตร ร จาตั ต่อบุ ลที่เกี่ อ
บัตร ร จาตั พนัก านเจา นาที่ เ น ตาม บบทีร่ ั มนตรี ร กา
กา น
มาตรา ๔๘ นการ บิ ตั ิ นาที่ อ พนัก านเจา นาทีต่ ามมาตรา ๖
บุ ลที่เกี่ อ อาน าม กตาม ม ร
มาตรา ๔๙ นการ ิบัติ นาที่ตามพร ราชบั ัตินี พนัก าน
เจา นาที่เ นเจาพนัก านตาม ร ม ลก มา อา า

๑๐๒

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

หมวด ๖
บทกำาหนดโทษ
มาตรา ๕๐
า นมาตรา ๑๖ ตอ ร า ทษจา ุก ม่เกิน น่
รอ รับ ม่เกิน อ ม่นบาท รอทั จาทั รับ
าการกร ทา าม ิ ตาม รร น่ กร ทา การ ษ า รอ
เ พร่ทา ่อม ลชน รอ ่อ าร นเท
กร ทาตอ ร า ทษจา ุก
ม่เกิน อ รอ รับ ม่เกิน ี่ ม่นบาท รอทั จาทั รับ
มาตรา ๕๑
จ อ ามอั น เ นเทจต่ อ พนั ก านเจา นาที่
พนัก าน า ก รอ รอตาร จตามมาตรา ๒๓ มีเจตนากลัน่ กล เกิ
ามเ ี า ก่ น่ ตอ ร า ทษจา ุก ม่เกิน น่ รอ รับ ม่เกิน
อ ม่นบาท รอทั จาทั รับ
มาตรา ๕๒
ม่ ิบัติตาม นั อ อ พนัก านเจา นาที่ตาม
มาตรา ๖ ๓
ม่มีเ ตุอัน ม ร ตอ ร า ทษจา ุก ม่เกิน กเ อน
รอ รับ ม่เกิน น่ ม่นบาท รอทั จาทั รับ
มาตรา ๕๓
ม่ อ าน
าม
กตาม ม ร ก่ พ นั ก าน
เจา นาที่ นการ ิบัติ นาที่ตามมาตรา
ตอ ร า ทษจา ุก ม่เกิน
น่ เ อน รอ รับ ม่เกิน น่ ม่นบาท รอทั จาทั รับ

๑๐๓

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๔ น าร เริ่ม รก
กรรมการ ร กอบ กรรมการ
ตามมาตรา ๕ ๑ ๒ ๓ ล อธิบ ี ล
ิบัติ นาที่ กรรมการตาม
พร ราชบั ตั นิ ี พลา ก่อนจนก า่ จ มีกรรมการตามมาตรา ๕ ล ๕
่ ตอ ม่เกิน น่ รอ ี่ ิบ ัน นับ ต่ ันที่พร ราชบั ัตินี ชบั ับ
รับ นอ พร บรมราช อ การ
พลเอก ุร ุทธ์ จุลานนท์
นา กรั มนตรี
มา เ ตุ เ ตุ ล นการ ร กา ชพร ราชบั ัติ บับนี อ ที่
ร ชาชน ่ น ่ ั า ามร ามเ า จ ล มีทั น ติ านลบต่อบุ ลทีม่ ี
าม ิ กติทา จิต ทา บุ ล ั กล่า ม่ รับการบาบั รักษาอ า่ กตอ
ล เ มา ม เ นเ ตุ าม ิ กติทา จิตท ี ามรุน ร นจนก่อ เกิ
อันตรา รา ร ต่อชี ิต ร่า กา รอทรัพ ์ ิน อ ตนเอ รอ อ่น ม รมี
ก มา ่า ุ ภาพจิต เพ่อกา น กร บ นการ นการบาบั รักษาบุ ล
ที่มี าม ิ กติทา จิต อันเ นการ ุม รอ าม ลอ ภั อ บุ ลนัน ล
ั มร มทั กา น กร บ นการ นการบาบั รักษาบุ ลที่มี าม ิ กติ
ทา จิต ่ อ ่ร ่า การ อบ นการ ต่ นมล อ รอการพิจาร า รอ
ภา ลั าลมี าพิพากษา น ีอา าจ จาเ นตอ ตราพร ราชบั ัตินี

๑๐๔

พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐๕

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

ร ราชบ

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ติ

ุ า จิต บบที่ ๒
๒๕๖๒

มเ จ ร เจาอย่ ม า ชิราล กร บ ินทรเท ย รา กร
นที่ ๑๕ เมษายน
๒๕๖๒
เ น ที่ นรชกาล จจุบน

มเ จ ร เจาอย่ ม า ชิ ร าล กร บ ิ น ทรเท ย รา กร
มี ร ราช อ การ ร เกลา
ร กา ่า
ยที่เ นการ ม ร ก เ ิ่มเติมก มาย ่า ย ุ า จิต
ร ราชบ ตินีมีบทบ ติบา ร การเกี่ย กบการจาก ิท ิ
ล เ รี า อ บุ ล ่ มาตรา ๒๖ ร กอบกบมาตรา ๒ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓ ล มาตรา ๓๕ อ ร รรมน ่ ราชอา าจกร ทย
บ ติ กร ทา ยอา ยอานาจตามบทบ ติ ่ ก มาย

๑๐๖

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เ ตุ ล ล ามจาเ น นการจาก ิท ิ ล เ รี า อ บุ ลตาม
ร ราชบ ตินี เ ่อ
ย รบการ ุม รอ จากการเ ย ร่ อมล
น ่อทุก ร เ ทที่อาจนา อมล ่ นบุ ล ช ร ยชน ม่ ่า นทา
อนจ ทา เกิ ามร เกียจเ ีย นท รอ ามเ ีย าย ก่จิต จช่อเ ีย
เกียรติ ุ อ ย ล รอบ ร ล เ ่อ ามาร นา ที่มี ติการ
น่ า เช่ อ ่ า เ น ย รบการบาบ รกษา อย่ า ทนท่ ที ่ การตรา
ร ราชบ ติ นี อ ลอ กบเ ่ อ น ที่ บ ติ นมาตรา ๒๖ อ
ร รรมน ่ ราชอา าจกร ทย ล
จ ทร ร กรุ า ร เกลา
ตรา ร ราชบ ติ น ย
า น นา ล ยินยอม อ านิติบ ติ ่ ชาติทา นาที่ร า ต่อ นี
มาตรา ๑ ร ราชบ ตินีเรียก ่า ร ราชบ ติ ุ า จิต
บบที่ ๒
๒๕๖๒
มาตรา ๒ ร ราชบ ตินี ชบ บเม่อ นกา น เกา บิ นนบ ต่
น ร กา นราชกิจจานุเบกษาเ นตน
มาตรา ๓ เ ิ่มบทนิยาม า ่า ุ า ล ุ า จิต ก่อน
บทนิยาม า ่า าม ิ กติทา จิต นมาตรา ๓ ่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต
๒๕๕๑
ุ า
มาย าม ่า ุ า ตามก มาย ่า ย ุ า
่ ชาติ
ุ า จิต มาย าม ่า ุ า ทา จิต จ ่ เช่อม ย กนเ น
อ ร มอย่า ม ุลกบ ุ า ทา กาย ทา
า ล ทา ม
มาตรา ๔ เ ิ่มบทนิยาม า ่า รบ ล ย ร ่า บทนิยาม
า า่
ย ี ล า า่ า อนตราย นมาตรา ๓ ่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต
๒๕๕๑

๑๐๗

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

รบ ล ย มาย าม ่า บิ า มาร า บุตร ามี ริยา าติ
ี่นอ รอบุ ลอ่น ที่รบ ล รออุ การ
ย
มาตรา ๕ เ มิ่ บทนิยาม า า่ น่ ย าน อ ร ร า่ บทนิยาม
า ่า
กรรมการ านบาบ รกษา ล า ่า นก านเจา นาที่
นมาตรา ๓ ่ ร ราชบ ติ ุ า จิต
๒๕๕๑
น่ ย าน อ ร มาย าม ่า ราชการ ่ นกลา ราชการ ่ น
มิ า ราชการ ่ นทอ ิ่น ร ิ า กิจ อ การม าชน อ กร ิชาชี าน
การ ทย ล การ า าร ุ น่ ย านอ่น อ ร ล มาย ามร ม
ากาชา ทย
มาตรา ๖ ยกเลิก าม นมาตรา ๕ ่ ร ราชบ ติ ุ า จิต
๒๕๕๑ ล ช ามต่อ นี ทน
มาตรา ๕ มี กรรมการ
น่ เรียก ่า
กรรมการ
ุ า จิต ่ ชาติ ร กอบ ย
๑ นายกร มนตรี รอรอ นายกร มนตรี ่ นายกร มนตรีมอบ มาย
เ น ร านกรรมการ
๒ ร มนตรี ่าการกร ทร า าร ุ เ นรอ ร านกรรมการ
๓ กรรมการ ยตา น่ ก่ ล กร ทร กลา ม ล กร ทร
การ ล ล กร ทร การ นา ม ล ามม่น อ มนุษย ล กร ทร
จิ ทิ ลเ อ่ เ รษ กิจ ล ม ล กร ทร ม า ทย ล กร ทร ยุติ รรม
ล กร ทร ร าน ล กร ทร
น รรม ล กร ทร กษา ิการ
ล กร ทร า าร ุ เล า ิการ านก าน าลยุติ รรม อยการ ุ
บ ชาการตาร จ ่ ชาติ เล า ิการ กรรมการ ุ า ่ ชาติ ล
เล า ิการ กรรมการ ิท ิมนุษยชน ่ ชาติ

๑๐๘

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ทนอ กร า เอกชนที่ เ นนิ ติ บุ ล ล มี ต ุ ร
เกีย่ กบการ มุ รอ ลบุ ลทีม่ ี าม ิ กติทา จิต ่ เลอกกนเอ จาน น
ก น เ นกรรมการ
๕ กรรมการ ทร ุ ุ ิ จาน น ก น ่ ร มนตรี ต่ ต จาก
เชี่ย ชา ที่มี ร บการ ล มี ล านเ นที่ ร จกษ น า าการ ทย
จิตเ ช จิต ิทยา ลินิก ม เ รา ทา การ ทยการ ยาบาลจิตเ ช ล
ุ า จิต กิจกรรมบาบ ล ก มาย า าล น่ น
อ บิ เี นกรรมการ ล เล านุการ ล าราชการ อ กรม ุ า จิต
่ อ ิบ ี ต่ ต จาน น ม่เกิน อ น เ น ช่ ยเล านุการ
การ มา ่ กรรมการตาม รร น่
ล ๕ เ น ตาม ลกเก
ล ิ ีการที่ร มนตรี ร กา กา น
มาตรา ๗ ยกเลิก าม นมาตรา ๑๐ ่ ร ราชบ ติ ุ า จิต
๒๕๕๑ ล ช ามต่อ นี ทน
มาตรา ๑๐
กรรมการมีอานาจ นาที่ ต่อ นี
๑ เ นอน ยบาย ยุท า ตร ล น ุ า จิตร บชาติ เกีย่ กบ
การ รา เ ริม ุ า จิตการ อ กน ล การ บ มุ จจยที่ กุ าม ุ า จิต
การ ุม รอ ิท ิ อ บุ ลที่มี าม ิ กติทา จิตการเ า บริการ าน
ุ า จิต ล การอย่ร่ มกน น ม ต่อ ร มนตรีเ ่อ ิจาร า
ามเ นชอบ ล มอบ มาย น่ ย านทีเ่ กีย่ อ าเนินการตามอานาจ นาที่
๒ ่ เ ริม ล นบ นุน น่ ย าน อ ร ล เอกชน าเนินการ
รา เ ริม ุ า จิตการ อ กน ล การ บ ุม จจยที่ ุก าม ุ า จิต

๑๐๙

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

๓ กา น ลกเก ล ิ ีการ น่ ย าน อ ร ล เอกชน
าเนิ น การเกี่ ย กบการ ุ ม รอ ิ ท ิ อ บุ ลที่ มี าม ิ กติ ท า จิ ต
การ บริ ก าร าน ุ า จิ ต ล การอย่ ร่ มกน น ม ย ร กา
นราชกิจจานุเบกษา
ตร จ อบ ล ติ ตามการ าเนิ น าน อ
กรรมการ
านบาบ รกษา
๕ กา น ลกเก เกีย่ กบการเ ย ร่ อมล า่ ารทา อ่ ิ่ มิ
่ออิเลกทรอนิก รอ ่ออ่น เ ่อ ม่ มีการล เมิ ิท ิตามมาตรา ๑๖ ๑
๖ กา น น่ ย าน าน เ รา ล
กิ ารตามมาตรา ๐ ๒
ออกร เบียบ รอ ร กา เกีย่ กบการ บิ ติการตาม ร ราชบ ตินี
ราย านการติ ตามการ ิบติ าน อ น่ ย าน อ ร ล
เอกชนตาม ร ราชบ ตินี ต่อ ร มนตรี
ิบติการอ่นตามที่ ร ราชบ ตินี รอก มายอ่นบ ติ
เ นอานาจ นาที่ อ
กรรมการ รอตามที่ ร มนตรีมอบ มาย
การจ ทาน ยบาย ยุท า ตร ล น ุ า จิตร บชาติตาม ๑
าน ลกการมี ่ นร่ ม อ น่ ย าน อ ร ล ร ชาชน นทุก า
่น ย
มาตรา ๘ เ ิ่ม ามต่อ นีเ นมาตรา ๑๑ ๑ อ ่ นที่ ๑
กรรมการ ุ า จิต ่ ชาติ น ม ๑ กรรมการ ่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต
๒๕๕๑

๑๑๐

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ ๑ กรม ุ า จิ ต รบ ิ ชอบ าน ุ ร การ อ
กรรมการ
กรรมการอุท ร ล
อนุกรรมการ ล มี
อานาจ นาที่ ต่อ นี
๑ จ ทาน ยบาย ยุ ท า ตร ล น ุ า จิ ต ร บชาติ
ตามมาตรา ๑๐ รร น่ ๑ เ นอต่อ กรรมการ
๒ ร าน าน ล ร่ มมอกบ น่ ย าน อ ร ล เอกชน
ที่ เ กี่ ย อ นการ าเนิ น าน าน ุ า จิ ต เ ่ อ เ น ตามน ยบาย
ยุท า ตร ล น ุ า จิตร บชาติ
๓ ติ ตาม ล ร เมิน ลการ ิบติตามน ยบาย ยุท า ตร ล
น าน ร มท มาตรการต่า น าน ุ า จิต เ ่อ เ น ตามน ยบาย
ยุท า ตร ล น ุ า จิตร บชาติ ตามมาตรา ๑๐ รร น่ ๑ ล
ราย านต่อ กรรมการ
บิ ติการอ่น ตามที่ ร มนตรี กรรมการ กรรมการ
อุท ร รอ อนุกรรมการมอบ มาย รอตามที่ก มายกา น เ น
อานาจ นาที่ อ กรม ุ า จิต
การจ ทา น ุ า จิตร บชาติ าน การ าเนินการ บบ
มี ่ นร่ มจาก น่ ย าน อ ร ล า เอกชน อ กรทา ิชาการ ล
า ร ชา ม น ่ นที่เ มา ม ท นร บทอ ิ่นร บ มิ า ล
ร บชาติ
มาตรา ๙ ยกเลิก าม นมาตรา ๑๒ ่ ร ราชบ ติ ุ า จิต
๒๕๕๑ ล ช ามต่อ นี ทน

๑๑๑

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๒
านบาบ รกษา ต่ ล ่ มี กรรมการ
านบาบ รกษา ่
นา านบาบ รกษา ต่ ต อย่า นอย น่
ร กอบ ย จิต ทย เ น ร านกรรมการ ทยจาน น น่ น ยาบาล
จิตเ ชจาน น น่ น นกก มายจาน น น่ น ล นกจิต ทิ ยา ลินกิ รอ
นก ม เ รา ่ ร กอบ ิชาชี น าน ยาบาล รอ ่านการอบรม
าน ม เ รา านจิ ต เ ช รอนกกิ จ กรรมบาบ จาน น น่ น
เ นกรรมการ
เม่อ นา านบาบ รกษา ต่ ต
กรรมการ านบาบ รกษา
ล ราย าน อ ิบ ีทราบ
มาตรา ๑๐ ยกเลิก าม นมาตรา ๑
่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต
๒๕๕๑ ล ช ามต่อ นี ทน
มาตรา ๑ กรรมการ านบาบ รกษามี าร การ าร ตา น่
รา ล าม ล อาจ รบ ต่ ต ม่อีก ท นี นา าม นมาตรา ๖
มาตรา รร อ ล รร าม มาตรา มาตรา ล มาตรา ๑๑ มา ช
บ บกบ กรรมการ านบาบ รกษา ยอนุ ลม
นกร ที กี่ รรมการตาม รร น่ นจากตา น่ ก่อน าร ล ย ม่มี
การ ต่ ต กรรมการ ทนตา น่ ที่ ่า ากย มี ร านกรรมการ ล
กรรมการเ ลออย่ ร มกน ม่ น อยก ่ า าม น
กรรมการ าน
บาบ รกษาที่เ ลออย่ ิบติ นาที่ต่อ
นกร ีที่ าร อ กรรมการที่ นจากตา น่ ก่อน รบ าร เ ลออย่
ม่ เกา ิบ นจ ม่ ต่ ต กรรมการ ทนตา น่ ที่ ่า นนก

๑๑๒

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ ยกเลิก าม น ๑ อ มาตรา ๑๕ ่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต
๒๕๕๑ ล ช ามต่อ นี ทน
๑ รบการบาบ รกษาตามมาตร านทา การ ทย ล น
มรร า ย าน ก ิ รี ามเ นมนุษย
มาตรา ๑๒ เ ิ่ม ามต่อ นีเ นมาตรา ๑๖ ๑ ล มาตรา ๑๖ ๒
่ ร ราชบ ติ ุ า จิต
๒๕๕๑
มาตรา ๑๖ ๑ การเ ย ร่ อมล ทา อ่ ิ่ มิ อ่ อิเลกทรอนิก
รอ ่ออ่น ตอ ม่ทา เกิ ามร เกียจเ ีย นท รอ ามเ ีย าย
ก่จติ จ ช่อเ ยี เกียรติ ุ รอ ทิ ิ ร ยชนอ่น อ ย ล รอบ ร
การเ ย ร่ อมลตาม รร น่ เ น ตาม ลกเก
ิ ีการ
ล เ ่อน ที่ กรรมการ ร กา กา น
มาตรา ๑๖ ๒ นกร ที อี่ บิ เี น า่ การเ ย ร่ อมล
า น รอ
ม่ บิ ติตามมาตรา ๑๖ ๑ อ บิ มี อี านาจออก า ่ เ ย ร่ าเนินการ
ต่อ นี
๑
ก อ าม รอ ิ ีการ นการเ ย ร่ อมล
๒ ามการ ช อ ามบา อย่า ที่ ราก นการเ ย ร่ อมล
๓ ร บการเ ย ร่ อมล รอ าม ช ิ กี ารนน นการเ ย ร่ อมล
เ ย ร่ อมลเ ่อ ก ามเ า จ ิ อ อ่นที่อาจเกิ น
การออก า ่ ตาม รร น่ อ ิบ ี ิบติตาม ลกเก
ิ ีการ
ล เ ่อน ที่ กรรมการ ร กา กา น

๑๑๓

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๓ เ ิ่ม ามต่อ นีเ นมาตรา ๒๐ ๑ อ ม ๒
ิท ิ ย ่ ร ราชบ ติ ุ า จิต
๒๕๕๑
มาตรา ๒๐ ๑ นกร ที ี่ กรรมการ านบาบ รกษาเ น า่ ย
ตามมาตรา ๒ มี ามจาเ นตอ รบการบาบ รกษาทา กาย ย ต่
า าม ามาร นการต ิน จ ามยินยอมรบการบาบ รกษาทา กาย
ล ม่ มี
ามยิ น ยอมตามที่ ก า น นมาตรา ๒๑ รร าม
กรรมการ านบาบ รกษามีอานาจ ามยินยอม นการบาบ รกษา
ทา กาย ทน
มาตรา ๑๔ ยกเลิก าม น รร ี่ อ มาตรา ๒๑ ่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต
๒๕๕๑ ล ช ามต่อ นี ทน
น อ ามยินยอมตาม รร อ ล รร าม เ น ตาม
บบที่ร มนตรีกา น ย ร กา นราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๕ เ ิ่ม ามต่อ นีเ น รร อ อ มาตรา ๐ ่
ร ราชบ ติ ุ า จิต
๒๕๕๑
รบ ล ยมี ิท ิ รบบริการ า รกษา น นา กอบรม
ทกษ การจ การ กษา ล การ ่ เ ริมอาชี ตลอ จน ามช่ ยเ ลออ่น
เ ่อ ล ยต่อ ตาม ลกเก ล ิ ีการที่ กรรมการ ร กา
กา น
มาตรา ๑๖ เ มิ่ ามต่อ นีเ นมาตรา ๑ ๑ อ ่ นที่ ๓ การ น
มรร า น ม ๓ การบาบ รกษาทา ุ า จิต ่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต
๒๕๕๑

๑๑๔

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ ๑
น่ ย าน อ ร ที่ เ กี่ ย อ าเนิ น การ น
มรร า อ ยที่ ่านการบาบ รกษา ามาร ชชี ิตอย่ น ม
อย่า กติ ุ ร มท นบ นุน
ย าติ อ ยชุมชน ล า เอกชน
มี ่ นร่ ม นการ าเนินการ กล่า ย
การ าเนินการ น มรร า อ ย เ น ตาม ลกเก
ล ิ ีการที่ กรรมการ ร กา กา น
มาตรา ๑๗ ยกเลิก าม น ๑ อ มาตรา ๖ ่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต
๒๕๕๑ ล ช ามต่อ นี ทน
๑ เ า นเ
าน านที่ รอยาน า น
เ ่อนาบุ ล
่ มี ติการ อนน่าเช่อ ่ามีลกษ ตามมาตรา ๒๒ รบการบาบ รกษา
น าน ยาบาล อ ร รอ านบาบ รกษา เม่อมีเ ตุอน ร ยตาม
ม ร ่าบุ ล กล่า อย่ นเ
าน านที่ รอยาน า น
ร กอบกบมีเ ตุอน รเช่อ ่าเน่อ จากการเนิ่นชาก ่าจ เอา มาย นมา
บุ ลนนจ ลบ นี รอกร ี มี เ ตุ ุ ก เ ิ น เน่ อ จากบุ ลนนมี า
อนตราย ล เ นอนตรายที่ กลจ
มาตรา ๑๘ ยกเลิก าม น รร อ อ มาตรา ๖ ่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต
๒๕๕๑ ล ช ามต่อ นี ทน
การ าเนินการตาม ๑ นก านเจา นาที่อาจรอ อ นก าน
าย ก รอ รอตาร จ รอ ิบติการตามก มาย ่า ยการ ทย
ุกเ ิน ามช่ ยเ ลอก ท นี นก านเจา นาที่ ิบติตามร เบียบ
ที่ กรรมการกา น

๑๑๕

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๙ เ มิ่ ามต่อ นีเ นมาตรา ๕๐ ๑ ่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต
๒๕๕๑
มาตรา ๕๐ ๑ ม่ ิบติตาม า ่ ที่ออกตามมาตรา ๑๖ ๒ ตอ
ร า ทษจา กุ ม่เกิน น่ รอ รบ ม่เกิน น่ นบาท รอท จาท รบ
มาตรา ๒๐ เ ิ่ม ามต่อ นีเ นมาตรา ๕๓ ๑ ล มาตรา ๕๓ ๒
อ ม ๖ บทกา น ทษ ่ ร ราชบ ติ ุ า จิต
๒๕๕๑
มาตรา ๕๓ ๑ นกร ที ี่ กร ทา าม ิ เ นนิตบิ ุ ล าการกร ทา
าม ิ อ นิตบิ ุ ลนนเกิ จากการ ่ การ รอการกร ทาการ อ กรรมการ
รอ จ การ รอบุ ล ่ รบ ิ ชอบการ าเนิน าน อ นิติบุ ลนน รอ
นกร ที บี่ ุ ล กล่า มี นาทีต่ อ ่ การ รอกร ทาการ ล ล เ น ม่ ่ การ
รอ ม่กร ทาการจนเ นเ ตุ นิตบิ ุ ลนนกร ทา าม ิ นนตอ รบ ทษ
ตามที่บ ติ า รบ าม ิ นน
ย
มาตรา ๕๓ ๒ มี กรรมการเ รียบเทียบ
๑ นเ ตกรุ เท ม าน ร ร กอบ ย อ ิบ ีกรม ุ า จิต
เ น ร านกรรมการ ทน านก านตาร จ ่ ชาติ ล ทน านก าน
อยการ ุ เ นกรรมการ ล อ ิบ ี กรม ุ า จิต ต่ ต าราชการ
อ กรม ุ า จิ ต น น่ เ นเล านุ ก าร ล อี ก ม่ เ กิ น อ นเ น
ช่ ยเล านุการ
๒ นเ ตจ อ่น ร กอบ ย ่าราชการจ
เ น ร าน
กรรมการ อยการจ
ล บ บการตาร จ รจ
เ นกรรมการ ล
นาย ทย า าร ุ จ
เ นเล านุการ ย นาย ทย า าร ุ
จ
ต่ ต าราชการ น ก านก าน า าร ุ จ
ม่เกิน อ น
เ น ช่ ยเล านุการ

๑๑๖

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

บรร า าม ิ ตาม ร ราชบ ตินี
กรรมการเ รียบเทียบ
มีอานาจเ รียบเทียบ ตามร เบียบที่ กรรมการกา น
เม่อ ตอ า ชาร เ ิน ่า รบตามจาน นที่เ รียบเทียบ าย น
าม ิบ นนบ ต่ นที่มีการเ รียบเทียบ ล
อ ่า ีเลิกกนตาม ร ม ล
ก มาย ิ ี ิจาร า ามอา า
มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๕ ล ๕ ่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต ๒๕๕๑ ่ าร ตา น่ อย่ น นก่อน นที่ ร ราชบ ตินี ช
บ บ ิบติ นาที่ต่อ จนก ่าจ มีการ ต่ ต กรรมการตามมาตรา ๕
ล ๕ ่ ร ราชบ ติ ุ า จิต
๒๕๕๑ ่ ก เ ิ่มเติม ย
ร ราชบ ตินี ท นี จ ตอ าเนินการ ต่ ต กรรมการ กล่า ล เ รจ
าย น น่ รอยยี่ ิบ นนบ ต่ นที่ ร ราชบ ตินี ชบ บ
มาตรา ๒๒
กรรมการ านบาบ รกษา ่ าร ตา น่
อย่ น นก่อน นที่ ร ราชบ ตินี ชบ บ ิบติ นาที่ต่อ จนก ่าจ มี
การ ต่ ต
กรรมการ านบาบ รกษาตามมาตรา ๑๒ ่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต
๒๕๕๑ ่ ก เ ิ่มเติม ย ร ราชบ ตินี ท นี จ ตอ
าเนินการ ต่ ต กรรมการ กล่า ล เ รจ าย น น่ รอย
ิบ น
นบ ต่ นที่ ร ราชบ ตินี ชบ บ
มาตรา ๒๓ บรร าร เบียบ รอ ร กา ที่ออกตาม ร ราชบ ติ
ุ า จิต ๒๕๕๑ ที่ ชบ บอย่ น นก่อน นที่ ร ราชบ ตินี ชบ บ
ย ชบ บ ต่อ เท่าที่ ม่ รอ ย กบบทบ ติ ่ ร ราชบ ติ
ุ า จิต
๒๕๕๑ ่ ก เ ิ่มเติม ย ร ราชบ ตินีจนก ่าจ มี
ร เบียบ รอ ร กา ที่ออกตาม ร ราชบ ติ ุ า จิต
๒๕๕๑ ่
ก เ ิ่มเติม ย ร ราชบ ตินี ชบ บ

๑๑๗

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

การ าเนินการออกร เบียบ รอ ร กา ตาม รร
ล เ รจ าย น น่ นบ ต่ นที่ ร ราชบ ตินี ชบ
าเนินการ ร มนตรี ่าการกร ทร า าร ุ ราย
าเนินการ ต่อ ร มนตรีเ ่อทราบ
มาตรา ๒๔ ร มนตรี ่าการกร ทร า าร
ร ราชบ ตินี
รบ นอ ร ราช อ การ
ลเอก ร ยุท จนทร อชา
นายกร มนตรี

๑๑๘

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

น่ าเนินการ
บ าก ม่ ามาร
านเ ตุ ลที่ ม่อาจ
ุ รกษาการตาม

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มายเ ตุ เ ตุ ล นการ ร กา ช ร ราชบ ติ บบนี อ ยที่
ร ราชบ ติ ุ า จิต
๒๕๕๑ ชบ บมาเ นเ ลานาน ทา
บทบ ติบา ร การ ม่ อ ลอ กบ านการ จจุบน บุ ลที่มี าม
ิ กติ ท า จิ ต ย ม่ รบการ ุ ม รอ ิ ท ิ อ ย่ า กตอ ล เ ี ย อ มี
การเ ย ร่ อมล ่อ ิ่ ิม ่ออิเลกทรอนิก รอ ่ออ่น นทา ที่
ก่อ เกิ ท น ติ ม่ ีต่อบุ ลที่มี าม ิ กติทา จิต ร มท า กล กการ
น มรร า
ยที่มีอาการทุเลา ามาร กลบ ชชี ิต น ม
อย่า กติ ุ ม รกา น บทบ ติเกีย่ กบการ รา เ ริม การ อ กน ล
การ บ ุม จจยที่ ุก าม ุ า จิต เ ิ่มเติมอานาจ นาที่ กรรมการ
ุ า จิ ต ่ ชาติ รอบ ลุ ม านการ รา เ ริ ม การ อ กน ล
การ บ ุม จจยที่ ุก าม ุ า จิต การ ุม รอ ิท ิ อ บุ ลที่มี าม
ิ กติทา จิต การเ า บริการ าน ุ า จิต ล การอย่ร่ มกน น ม
อ บุ ลที่ มี าม ิ กติ ท า จิ ต ย าน
ลกการมี ่ นร่ ม อ
น่ ย าน อ ร ล ร ชาชน นทุก า ่ น ตลอ จนกา น าม ่อ
ทุก ร เ ทเ ย ร่ อมล ที่ทา เกิ ามร เกียจเ ีย นท รอ าม
เ ีย าย ก่จิต จ ช่อเ ีย เกียรติ ุ ร มท กา น
านบาบ รกษา
ต่ล ่ ามาร มี กรรมการ านบาบ รกษา มากก ่า น่
เ ่อ เกิ ามร เร นการ ิบติ านอนเ นการ ่ เ ริมการบาบ รกษา
ล การ น มรร า อ
ย ล ก เ ิ่ ม เติ ม บทกา น ทษ
ล บทบ ติ เ กี่ ย กบการเ รี ย บเที ย บ เ มา ม จ จาเ นตอ ตรา
ร ราชบ ตินี

๑๑๙

ภาคผนวก

๑๒๑
๑๒๑

๑๒๒
๑๒๒

๑๒๓
๑๒

รวมกฎหมายสุขภาพจิต
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ปรึกษา
นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์
นายแพทย์เกียรติภูมิ
นายแพทย์ชิโนรส
นายแพทย์สมัย
นายแพทย์จุมภฎ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
วงศ์รจิต
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ลี้สวัสดิ์
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
พรมสีดา
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

กองบรรณาธิการ
ดร.แพทย์หญิงเบ็ญจมาส
นางชนันรัตน์
นางสาวกุลนิษฐ์
นายเทพจุติ
นายเกรียงศักดิ์
นางสาวพินาลิน
นายธนากร
นายวรพล
นางขนิษฐา

พฤกษ์กานนท์ ผูอ้ าำ นวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นวพลพัฒน์
มุ่งธัญญา
พรหมเทศน์
ใจภักดี
เพ็ญทอง
เทาศิริ
เปรมปราศัย
คล้ายมาก

จัดทำาและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต อาคาร ๓ ชั้น ๔ ถนนติวานนท์ ตำาบลตลาดขวัญ อำาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๓๐, ๐ ๒๕๙๐ ๘๐๔๑
โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๘๔

๑๒๔

