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พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

พิมพ์ครั้งที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

พิมพ์ครั้งที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔

พิมพ์ครั้งที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕

พิมพ์ครั้งที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

พิมพ์ครั้งที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗

จำนวนพิมพ์ ๕๐๐ เล่ม

ผลิตโดย

สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๓๐

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

ห้ามลอกเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

พิมพ์ที่ บริษัท ละม่อม จำกัด

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๔ ๒๙๕๓-๔
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พระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.๒๕๕๑ ๙

MentalHealthAct,B.E.2551(2008)Unofficialtranslation ๓๖

ระเบียบประกาศแบบเอกสารแนบท้ายประกอบการดำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.๒๕๕๑

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
๑. ระเบียบ กระทรวง สาธารณสุข ว่า ด้วย การ เลือก ๖๔ 
  และ แต่ง ตั้ง ผู้ แทน องค์กร ภาค เอกชน และ ผู้ทรง คุณวุฒิ 
 เป็น กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ
 - แบบ เสนอ ชื่อ ผู้ แทน เข้า รับ การ คัด เลือก ๗๒ 
   เป็น กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ (คกส.๑)
 - หนังสือ แสดง ความ ยินยอม ใน การ เสนอ ชื่อ เพื่อ เข้า รับ  ๗๓ 
  การ คัด เลือก หรือ แต่ง ต้ัง เป็น กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ (คกส.๒)
 - ประวัติ และ ผล งาน (คกส.๓) ๗๔
 - ใบสมัครเข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (คกส.๔) ๗๕

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์
๒. ระเบียบ กระทรวง สาธารณสุข ว่า ด้วย การ เลือก และ แต่ง ตั้ง ผู้ แทน  ๗๘ 
 องค์กร ภาค เอกชน และ ผู้ทรง คุณวุฒิ เป็น กรรมการ อุทธรณ์
 - แบบ เสนอ ชื่อ ผู้ แทน เข้า รับ การ คัด เลือก เป็น กรรมการ อุทธรณ์  ๘๕
  (คกอ.๑) 

สารบัญ
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 - หนังสือ แสดง ความ ยินยอม ใน การ เสนอ ชื่อ เพื่อ เข้า รับ ๘๖ 
   การ คัด เลือก หรือ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการ อุทธรณ์ (คกอ.๒)
 - ประวัติ และ ผล งาน (คกอ.๓) ๘๗
 - ใบ สมัคร เข้า รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการ อุทธรณ์ (คกอ.๔) ๘๘
๓. ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  ๙๐ 
 ว่า ด้วย หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ ยื่น อุทธรณ์  
 และ วิธี พิจารณา อุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

คุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
๔. ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  ๙๕ 
 ว่า ด้วย คุณสมบัติ ของ พนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  ๙๖ 
 ว่า ด้วย การ ปฏิบัติ หน้าที่ ของ พนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. ประกาศ กระทรวง สาธารณสุข  ๙๘ 
 เรื่อง แบบ บัตร ประจำ ตัว พนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
 - แบบ บัตร ประจำ ตัว พนักงาน เจ้า หน้าที่  ๑๐๐ 
  แนบ ท้าย ประกาศ กระทรวง สาธารณสุข  
  เรื่อง แบบ บัตร ประจำ ตัว พนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. ประกาศ กระทรวง สาธารณสุข  ๑๐๑ 
 เรื่อง การ แต่ง ตั้ง พนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
๘.  ประกาศ กระทรวง สาธารณสุข  ๑๐๕ 
 เรื่อง  แต่ง ตั้ง พนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
๙.  ประกาศ กระทรวง สาธารณสุข  ๑๐๖ 
 เรื่อง  แต่ง ตั้ง พนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
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การตรวจบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช
๑๐. ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  ๑๐๘ 
 ว่า ด้วย การ ส่งตัว บุคคล เพื่อ รับ การ ตรวจ วินิจฉัย
  และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑. ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  ๑๑๐
 ว่า ด้วย การ ส่งตัว บุคคลเพื่อ รับ การ ตรวจ วินิจฉัย
  และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้นใน กรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๒. ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  ๑๑๒ 
 ว่า ด้วย หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ รายงาน ผล การ ตรวจ วินิจฉัย  
 และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น พ.ศ. ๒๕๕๑
 - แบบ รายงาน ผล การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น  ๑๑๓ 
  (แบบ ตจ.๑)
๑๓. ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  ๑๑๗ 
 ว่า ด้วย หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ พิจารณา เพื่อ มี คำ สั่ง  
 ให้ บุคคล ต้อง เข้า รับ การ บำบัด รักษา พ.ศ. ๒๕๕๑
 - แบบ บันทึก การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประ เมิน อาการ ๑๑๙ 
   ของ คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา (แบบ ตจ.๒)
 - คำ สั่ง คณะ กรรมการ บำบัด รักษา (แบบ ตจ.๓) ๑๒๒
๑๔. ประกาศ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  ๑๒๕ 
 เรื่อง แบบ หนังสือ ให้ ความ ยินยอมการ บำบัด รักษา พ.ศ. ๒๕๕๑
 - แบบ หนังสือ ให้การ ยินยอม บำบัด รักษา ๑๒๖
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การตรวจบำบัดรักษาผู้ป่วยคดี
๑๕. ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  ๑๒๘ 
 ว่า ด้วย หลัก เกณฑ์ และ วิธี การใน การ รายงาน ผล  
 การ ตรวจ วินิจฉัย การ ประเมิน ความ สามารถ ใน การ ต่อสู้ คดี  
 และ ผล การ บำบัด รักษาของ ผู้ ป่วย คดี การ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา 
 และ การ ทำความ เห็น พ.ศ. ๒๕๕๑
 - แบบ รายงาน ผล การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน ความ สามารถ  ๑๓๐ 
  ใน การ ต่อสู้ คดี (แบบ ผค.๑)
 - แบบ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา ของ ผู้ ป่วย คดี (แบบ ผค.๒) ๑๓๑

การส่งต่อ/จำหน่ายผู้ป่วย
๑๖. ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  ๑๓๗ 
 ว่า ด้วย การ สั่ง ย้าย ผู้ ป่วย ไป รับ การ บำบัด รักษา 
  ใน สถาน บำบัด รักษา อื่น พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๗. ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  ๑๓๙ 
 ว่า ด้วย หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา   
 การ จำหน่าย ผู้ ป่วย และ การ ติดตาม ผล การ บำบัด รักษา พ.ศ. ๒๕๕๑
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สถานบำบัดรักษา/สถานสงเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียน
๑๘. ประกาศ กระทรวง สาธารณสุข  ๑๔๒ 
 เรื่อง ราย ชื่อ สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๙. ประกาศ กระทรวง สาธารณสุข  ๑๔๕ 
 เรื่อง ราย ชื่อ สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๐. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ๑๔๘ 
 เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๑. ประกาศ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  ๑๕๐ 
 เรื่อง กำหนด ราย ชื่อ หน่วย งาน ด้าน สถาน สงเคราะห์  
 และ สวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
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พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๑
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พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพล อดุลย เดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วัน ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

เป็น ปี ที่ ๖๓ ใน รัชกาล ปัจจุบัน

 พระบาท สมเดจ็ พระ ปร ม ินท รม หา ภมูพิล อดลุย เดช ม ีพระบรม ราชโองการ 
โปรด เกล้าฯ ให้ ประกาศ ว่า

 โดยที่ เป็นการ สมควร มี กฎหมาย ว่า ด้วย สุขภาพ จิต

 พระ ราช บัญญัติ นี้ มี บทบัญญัติ บาง ประการ เกี่ยว กับ การ จำกัด สิทธิ และ 
เสรีภาพ ของ บุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบ กับ มาตรา ๓๒ และ มาตรา ๓๓ 
ของ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราช อาณาจักร ไทย บัญญัติ ให้ กระทำ ได้ โดย อาศัย อำนาจ 
ตาม บทบัญญัติ แห่ง กฎหมาย

 จงึ ทรง พระ กรณุา โปรด เกลา้ฯ  ให ้ตรา พระ ราช บญัญตั ิขึน้ ไว ้โดย คำ แนะนำ 
และ ยินยอม ของ สภา นิติบัญญัติ แห่ง ชาติ ดัง ต่อ ไป นี้

 มาตรา๑ พระ ราช บัญญัติ นี้ เรียก ว่า “พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต  
พ.ศ. ๒๕๕๑”

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
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 มาตรา๒ พระ ราช บัญญัติ นี้ ให้ ใช้ บังคับ ตั้งแต่ วัน ถัด จาก วัน ประกาศ 
 ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป

 มาตรา๓ ใน พระ ราช บัญญัติ นี้

 “ความ ผิด ปกติ ทาง จิต” หมายความ ว่า อาการ ผิด ปกติ ของ จิตใจ  
ที่ แสดงออก มา ทาง พฤติกรรม อารมณ์ ความ คิด ความ จำ สติ ปัญญา ประสาท 
การ รับ รู้ หรือ การ รู้ เวลา สถาน ที่ หรือ บุคคล รวม ทั้ง อาการ ผิด ปกติ ของ จิตใจ 
 ที่ เกิด จาก สุรา หรือ สาร อื่น ที่ ออก ฤทธิ์ ต่อ จิต และ ประสาท

 “แพทย์” หมายความ ว่า ผู้ ประกอบ วิชาชีพ เวชกรรม ตาม กฎหมาย  
ว่าด้วย วิชาชีพ เวชกรรม

 “จิตแพทย์” หมายความ ว่า แพทย์ ซึ่ง ได้ รับ วุฒิบัตร หรือ หนังสือ อนุมัติ  
เปน็ ผู ้ม ีความ รู ้ความ ชำนาญ ใน การ ประกอบ วชิาชพี เวชกรรม สาขา จติเวชศาสตร ์
หรือ สาขา จิตเวชศาสตร์ เด็ก และ วัย รุ่น

 “พยาบาล” หมายความ วา่ ผู ้ประกอบ วชิาชพี การ พยาบาล ตาม กฎหมาย 
ว่า ด้วย วิชาชีพ การ พยาบาล และ การ ผดุงครรภ์

 “ผู้ ป่วย” หมายความ ว่า บุคคล ที่ มี ความ ผิด ปกติ ทาง จิต ซึ่ง ควร ได้ รับ 
 การ บำบัด รักษา

 “ผู้ ป่วย คดี” หมายความ ว่า ผู้ ป่วย ที่ อยู่ ระหว่าง การ สอบสวน ไต่สวน  
มูล ฟ้อง หรือ พิจารณา ใน คดี อาญา ซึ่ง พนักงาน สอบสวน หรือ ศาล สั่ง ให้ ได้ รับ 
การ ตรวจ หรือ บำบัด รักษา รวม ทั้ง ผู้ ป่วย ที่ ศาล มี คำ สั่ง ให้ ได้ รับ การ บำบัด รักษา  
ภาย หลัง มี คำ พิพากษา ใน คดี อาญา ด้วย
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 “ภาวะ อันตราย” หมายความ ว่า พฤติกรรม ที่ บุคคล ที่ มี ความ ผิด ปกติ 
ทางจติ แสดงออก โดย ประการ ที ่นา่ จะ กอ่ ให ้เกดิ อนัตราย รา้ย แรง ตอ่ ชวีติ รา่งกาย 
หรือ ทรัพย์สิน ของ ตนเอง หรือ ผู้ อื่น

 “ความ จำเป็น ต้อง ได้ รับ การ บำบัด รักษา” หมายความ ว่า สภาวะ ของ  
ผู้ ป่วย ซึ่ง ขาด ความ สามารถ ใน การ ตัดสิน ใจ ให้ ความ ยินยอม รับ การ บำบัด รักษา 
และ ตอ้ง ได ้รบั การ บำบดั รกัษา โดย เรว็ เพือ่ ปอ้งกนั หรอื บรรเทา ม ิให ้ความ ผดิ ปกต ิ 
ทาง จิต ทวี ความ รุนแรง หรือ เพื่อ ป้องกัน อันตราย ที่ จะ เกิด ขึ้น กับ ผู้ ป่วย หรือ  
บุคคล อื่น

 “การ บำบัด รักษา” หมายความ รวม ถึง การ ดูแล ช่วย เหลือ ผู้ ป่วย 
ทางการแพทย์ และ ทาง สังคม

 “สถาน บำบัด รักษา” หมายความ ว่า สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต 
 ที่ รัฐมนตรี ประกาศ กำหนด ตามพ ระ ราช บัญญัติ นี้

 “คุม ขัง” หมายความ ว่า การ จำกัด สิทธิ เสรีภาพ ของ บุคคล ด้วย อำนาจ 
ของ กฎหมาย โดย การ คุม ตัว ควบคุม กัก กักกัน ขัง กักขัง จำ ขัง และ จำ คุก

 “คณะ กรรมการ” หมายความ ว่า คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ

 “คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา” หมายความ ว่า คณะ กรรมการ 
สุขภาพ จิต ระดับ สถาน บำบัด รักษา

 “พนักงาน เจ้า หน้าที่” หมายความ ว่า ผู้ ซึ่ง มี คุณสมบัติ ตาม ระเบียบ ที่ 
คณะกรรมการ กำหนด และ รัฐมนตรี แต่ง ต้ัง ให้ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ น้ี

 “อธิบดี” หมายความ ว่า อธิบดี กรม สุขภาพ จิต

 “รัฐมนตรี” หมายความ ว่า รัฐมนตรี ผู้ รักษา การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ นี้
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 มาตรา๔  ให้ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข รักษา การ  
ตามพ ระ ราช บัญญัติ นี้ และ ให้ มี อำนาจ แต่ง ตั้ง พนักงาน เจ้า หน้าที่ กับ ออก 
ระเบียบ และ ประกาศ เพื่อ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ นี้

 ระเบียบ และ ประกาศ นั้น เมื่อ ได้ ประกาศ ใน ราช กิจ จา นุเบกษา แล้ว ให้ ใช้ 
บังคับ ได้

หมวด๑
คณะกรรมการ

ส่วนที่๑

คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

 มาตรา๕ ให้ มี คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ ประกอบ ด้วย

 (๑) นายก รัฐมนตรี หรือ รอง นายก รัฐมนตรี ที่ นายก รัฐมนตรี มอบ หมาย 
เป็น ประธาน กรรมการ

 (๒) รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข เป็น รอง ประธาน กรรมการ

 (๓) ปลัด กระทรวง การ พัฒนา สังคม และ ความ มั่นคง ของ มนุษย์  
ปลัด กระทรวง มหาดไทย ปลัด กระทรวง ยุติธรรม ปลัด กระทรวง แรงงาน  
ปลดั กระทรวง ศกึษาธกิาร ปลดั กระทรวง สาธารณสขุ อยัการ สงูสดุ ผู ้บญัชาการ  
ตำรวจ แห่ง ชาติ และ เลขาธิการ คณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นกรรมการ
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 (๔) ผู้ แทน องค์กร ภาค เอกชน ที่ เป็น นิติบุคคล และ มี วัตถุประสงค์  
เกีย่ว กบั การ คุม้ครอง ดแูล บคุคล ที ่ม ีความ ผดิ ปกต ิทาง จติ ซึง่ เลอืก กนัเอง จำนวน 
สี่ คน เป็น กรรมการ

 (๕) ผู้ทรง คุณวุฒิ จำนวน หก คน ซึ่ง รัฐมนตรี แต่ง ตั้ง จาก ผู้ เชี่ยวชาญ  
ที ่ม ีประสบการณ ์และ ม ีผล งาน เปน็ ที ่ประจกัษ ์ใน สาขา การ แพทย ์จติเวช จติวทิยา 
คลินิก สังคมสงเคราะห์ ทางการ แพทย์ การ พยาบาล สุขภาพ จิต และ จิตเวช 
กิจกรรม บำบัด และ กฎหมาย สาขา ละ หนึ่ง คน เป็น กรรมการ

 ให ้อธบิด ีเปน็ กรรมการ และ เลขานกุาร และ ขา้ราชการ ของ กรม สขุภาพ จติ 
 ซึ่ง อธิบดี แต่ง ตั้ง จำนวน ไม่ เกิน สอง คน เป็น ผู้ ช่วย เลขานุการ

 การ เลือก และ การ แต่ง ตั้ง กรรมการ ตาม (๔) และ (๕) ให้ เป็น ไป ตาม 
ระเบียบ ที่ รัฐมนตรี ประกาศ กำหนด

 มาตรา๖  กรรมการ ตาม มาตรา ๕ (๔) และ (๕) ต้อง มี คุณสมบัติ และ 
ไม่มี ลักษณะ ต้อง ห้าม ดัง ต่อ ไป นี้

 (๑) มี สัญชาติ ไทย

 (๒) มีอายุ ไม่ ต่ำ กว่า ยี่สิบ ปีบ ริ บูรณ์

 (๓)  ไม่ เป็น คน ไร้ ความ สามารถ หรือ คน เสมือน ไร้ ความ สามารถ

 (๔) ไม่ เคย ได้ รับ โทษจำ คุก โดย คำ พิพากษา ถึงที่ สุด ให้ จำ คุก เว้น แต่ 
เป็นโทษ สำหรับ ความ ผิด ที่ ได้ กระทำ โดย ประมาท หรือ ความ ผิด ลหุโทษ

 (๕) ไม่ เป็น ผู้ ดำรง ตำแหน่ง ทางการ เมือง สมาชิก สภา ท้อง ถิ่น หรือ 
 ผู้ บริหาร ท้อง ถิ่น กรรมการ หรือ ผู้ ดำรง ตำแหน่ง ซึ่ง รับ ผิด ชอบ ใน การ บริหาร 
พรรคการเมือง ที่ ปรึกษา พรรคการเมือง หรือ เจ้า หน้าที่ พรรคการเมือง
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 มาตรา๗ กรรมการ ตาม มาตรา ๕ (๔) และ (๕) มี วาระ การ ดำรง 
ตำแหน่ง คราว ละ สาม ปี และ จะ ดำรง ตำแหน่ง เกิน สอง วาระ ติดต่อ กัน ไม่ ได้

 ใน กรณ ีที ่กรรมการ ตาม วรรค หนึง่ พน้ จาก ตำแหนง่ ตาม วาระ   ให ้ดำเนนิ การ  
แต่ง ตั้ง กรรมการ ขึ้น ใหม่ ภายใน เก้า สิบ วัน ใน ระหว่าง ที่ ยัง มิได้ มี การ แต่ง ตั้ง 
กรรมการ ขึ้น ใหม่ ให้ กรรมการ ซึ่ง พ้น จาก ตำแหน่ง ตาม วาระ นั้น อยู่ ใน ตำแหน่ง 
เพื่อ ดำเนิน งาน ต่อ ไป จนกว่า กรรมการ ซึ่ง ได้ รับ แต่ง ตั้ง ใหม่ เข้า รับ หน้าที่

 ใน กรณี ที่ กรรมการ ตาม วรรค หนึ่ง พ้น จาก ตำแหน่ง ก่อน ครบ วาระ ให้ มี 
การ แต่ง ตั้ง กรรมการ แทน ภายใน เก้า สิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ ตำแหน่ง นั้น ว่าง ลง และ 
ให้ ผู้ ที่ ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง อยู่ ใน ตำแหน่ง เท่ากับ วาระ ที่ เหลือ อยู่ ของ กรรมการ 
 ซึ่ง ตน แทน

 ใน กรณี ที่ วาระ ของ กรรมการ ตาม วรรค หนึ่ง ที่ พ้น จาก ตำแหน่ง ก่อน ครบ 
วาระ เหลอื อยู ่ไม ่ถงึ เกา้ สบิ วนั จะ ไม ่แตง่ ตัง้ กรรมการ แทน ตำแหนง่ ที ่วา่ง นัน้ กไ็ด ้
และ ใน กรณี นี้ ให้ คณะ กรรมการ ประกอบ ด้วย กรรมการ ที่ เหลือ อยู่

 มาตรา๘ นอกจาก การ พน้ ตำแหนง่ ตาม วาระ กรรมการ ตาม มาตรา ๕ 
(๔) และ (๕) พ้น จาก ตำแหน่ง เมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒) ลา ออก

 (๓) คณะ กรรมการ มี มติ ไม่ น้อย กว่า สอง ใน สาม ของ จำนวน กรรมการ 
ทั้งหมด เท่า ที่ มี อยู่ ให้ ออก เนื่องจาก บกพร่อง ต่อ หน้าที่ มี ความ ประพฤติ  
เสื่อม เสีย หรือ หย่อน ความ สามารถ

 (๔) ขาด คุณสมบัติ หรือ มี ลักษณะ ต้อง ห้าม ตาม มาตรา ๖
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 มาตรา๙ การ ประชุม คณะ กรรมการ ต้อง มี กรรมการ มา ประชุม 
 ไม่ น้อยกว่า กึ่ง หนึ่ง ของ จำนวน กรรมการ ทั้งหมด จึง เป็น องค์ ประชุม

 ให ้ประธาน กรรมการ เปน็ ประธาน ใน ที ่ประชมุ ใน กรณ ีที ่ประธาน กรรมการ 
ไม ่มา ประชมุ หรอื ไม ่อาจ ปฏบิตั ิหนา้ที ่ได ้  ให ้รอง ประธาน กรรมการ เปน็ ประธาน  
ใน ที่ ประชุม หาก รอง ประธาน ไม่ มา ประชุม หรือ ไม่ อาจ ปฏิบัติ หน้าที่ ได้ 
ให้กรรมการ ซึ่ง มา ประชุม เลือก กรรมการ คน หนึ่ง เป็น ประธาน ใน ที่ ประชุม

 การ วินิจฉัย ชี้ขาด ของ ที่ ประชุม ให้ ถือ เสียง ข้าง มาก ของ กรรมการ ที่มา 
ประชมุ กรรมการ คน หนึง่ ให ้ม ีเสยีง หนึง่ ใน การ ลง คะแนน ถา้ คะแนน เสยีง เทา่ กนั  
ให้ ประธาน ใน ที่ ประชุม ออก เสียง เพิ่ม ขึ้น อีก เสียง หนึ่ง เป็น เสียง ชี้ขาด

 มาตรา๑๐  คณะ กรรมการ มี อำนาจ และ หน้าที่ ดัง ต่อ ไป นี้

 (๑) กำหนด นโยบาย และ มาตรการ ใน การ คุ้มครอง สิทธิ ของ บุคคล 
 ที่ มี ความ ผิด ปกติ ทาง จิต และ การ เข้า ถึง บริการ ด้าน สุขภาพ จิต รวม ทั้ง การ อยู่  
ร่วม กัน ใน สังคม

 (๒) วาง หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ ให้ คำ ปรึกษา แนะนำ และ  
ประสาน งาน กับ หน่วย งาน ของ รัฐ และ เอกชน ที่ เกี่ยว กับ การ คุ้มครอง สิทธิ 
ของ บุคคล ที่ มี ความ ผิด ปกติ ทาง จิต การ ให้ บริการ ด้าน สุขภาพ จิต และ การ อยู่  
ร่วม กัน ใน สังคม

 (๓) ตรวจ สอบ และ ติดตาม การ ดำเนิน งาน ของ คณะ กรรมการ  
สถาน บำบัด รักษา

 (๔) กำหนด แบบ หนังสือ ให้  ความ ยินยอม รับ การ บำบัด รักษา  
ตามมาตรา ๒๑
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 (๕) กำหนด หน่วย งาน ด้าน สงเคราะห์ และ สวัสดิการ ตาม มาตรา ๔๐ (๒)

 (๖)  วาง ระเบียบ หรือ ประกาศ เก่ียว กับ การ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ น้ี

 (๗) ปฏิบัติ การ อื่น ใด ตาม ที่ บัญญัติ ไว้ ใน พระ ราช บัญญัติ นี้ หรือ กฎหมาย 
อื่น หรือ ตาม ที่ คณะ รัฐมนตรี มอบ หมาย

 มาตรา๑๑ คณะ กรรมการ มี อำนาจ แต่ง ต้ัง ท่ี ปรึกษา หรือ คณะ อนุกรรมการ 
เพื่อ ปฏิบัติ การ ตาม ที่ คณะ กรรมการ มอบ หมาย

 ให น้ำ ความ ใน มาตรา ๖ มาตรา ๘ และ มาตรา ๙ มา ใช ้บงัคบั กบั ที ่ปรกึษา 
และ คณะ อนุกรรมการ โดย อนุโลม

ส่วนที่๒

คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา

 มาตรา๑๒  สถาน บำบดั รกัษา แตล่ะ แหง่ ให ้ม ีคณะ กรรมการ สถาน บำบดั 
รกัษา ซึง่ อธบิด ีแตง่ ตัง้ ประกอบ ดว้ย จติแพทย ์ประจำ สถาน บำบดั รกัษา หนึง่ คน 
เป็น ประธาน กรรมการ แพทย์ หนึ่ง คน พยาบาล จิตเวช หนึ่ง คน นัก กฎหมาย  
หนึง่ คน และ นกั จติวทิยา คลนิกิ หรอื นกั สงัคมสงเคราะห์ ทางการ แพทย์ หนึง่ คน 
เป็น กรรมการ

 มาตรา๑๓  คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา มี อำนาจ หน้าที่ ดัง ต่อ ไป นี้

 (๑) ตรวจ วินิจฉัย ประเมิน อาการ และ มี คำ สั่ง ตาม มาตรา ๒๙

 (๒) พิจารณา ทำความ เห็น เกี่ยว กับ การ บำบัด รักษา และ ผล การ บำบัด 
รักษา ตามพ ระ ราช บัญญัติ นี้
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 มาตรา๑๔ ให้ นำ ความ ใน มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙  
และ มาตรา ๑๑ มา ใช้ บังคับ กับ คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา โดย อนุโลม

หมวด๒
สิทธิผู้ป่วย

 มาตรา๑๕ ผู้ ป่วย ย่อม มี สิทธิ ดัง ต่อ ไป นี้

 (๑) ได้ รับ การ บำบัด รักษา ตาม มาตรฐาน ทางการ แพทย์ โดย คำนึง ถึง 
ศักดิ์ศรี ความ เป็น มนุษย์

 (๒) ได้ รับ การ ปกปิด ข้อมูล เกี่ยว กับ การ เจ็บ ป่วย และ การ บำบัด รักษา  
ไว้ เป็น ความ ลับ เว้น แต่ มี กฎหมาย บัญญัติ ไว้ ให้ เปิด เผย ได้

 (๓) ได้ รับ การ คุ้มครอง จาก การ วิจัย ตาม มาตรา ๒๐

 (๔) ได้ รับ การ คุ้มครอง ใน ระบบ ประกัน สุขภาพ และ ประกัน สังคม และ 
ระบบ อื่นๆ ของ รัฐ อย่าง เสมอ ภาค และ เท่า เทียม กัน

 มาตรา๑๖  หา้ม ม ิให ้ผู ้ใด เปดิ เผย ขอ้มลู ดา้น สขุภาพ ของ ผู ้ปว่ย ใน ประการ 
ที่ น่า จะ ทำให้ เกิด ความ เสีย หาย แก่ ผู้ ป่วย เว้น แต่

 (๑) ใน กรณี ที่ อาจ เกิด อันตราย ต่อ ผู้ ป่วย หรือ ผู้ อื่น

 (๒) เพื่อ ความ ปลอดภัย ของ สาธารณชน

 (๓) มี กฎหมาย เฉพาะ บัญญัติ ให้ ต้อง เปิด เผย
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 มาตรา๑๗ การ บำบัด รักษา โดย การ ผูกมัด ร่างกาย การ กัก บริเวณ หรือ 
แยก ผู ้ปว่ย จะ กระทำ ไม่ ได ้เวน้ แต่ เปน็ ความ จำเปน็ เพือ่ ปอ้งกนั การ เกดิ อนัตราย 
ต่อ ผู้ ป่วย เอง บุคคล อื่น หรือ ทรัพย์สิน ของ ผู้ อื่น โดย ต้อง อยู่ ภาย ใต้ การ ดูแล 
 อย่าง ใกล้ ชิด ของ ผู้ บำบัด รักษา ตาม มาตรฐาน วิชาชีพ

 มาตรา๑๘ การ รักษา ทาง จิตเวช ด้วย ไฟฟ้า การก ระ ทำ ต่อ สมอง หรือ 
ระบบ ประสาท หรือ การ บำบัด รักษา ด้วย วิธี อื่น ใด ที่ อาจ เป็น ผล ทำให้ ร่างกาย 
ไม่ อาจ กลับ คืน สู่ สภาพ เดิม อย่าง ถาวร ให้ กระทำ ได้ ใน กรณี ดัง ต่อ ไป นี้

 (๑) กรณี ผู้ ป่วย ให้ ความ ยินยอม เป็น หนังสือ เพื่อ การ บำบัด รักษา นั้น  
โดย ผู ้ปว่ย ได ้รบั ทราบ เหตผุล ความ จำเปน็ ความ เสีย่ง ที ่อาจ เกดิ ภาวะ แทรกซอ้น 
ที ่เปน็ อนัตราย รา้ย แรง หรอื อาจ เปน็ ผล ทำให ้ไม ่สามารถ แกไ้ข ให ้รา่งกาย กลบั คนื 
สู่ สภาพ เดิม และ ประโยชน์ ของ การ บำบัด รักษา

 (๒) กรณี มี เหตุ ฉุกเฉิน หรือ มี ความ จำเป็น อย่าง ยิ่ง เพื่อ ประโยชน์  
ของ ผู้ ป่วย หาก มิได้ บำบัด รักษา จะ เป็น อันตราย ถึงแก่ ชีวิต ของ ผู้ ป่วย ทั้งนี้  
โดย ความ เห็น ชอบ เป็น เอกฉันท์ ของ คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา

 ให้ นำ ความ ใน มาตรา ๒๑ วรรค สาม มา ใช้ บังคับ กับ การ ให้ ความ ยินยอม 
ตาม (๑) โดย อนุโลม

 มาตรา๑๙ การ ทำหมัน ผู้  ป่วย จะ กระทำ ไม่ ได้ เว้น แต่ ได้ ปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๑๘ (๑)
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 มาตรา๒๐  การ วิจัย ใดๆ ที่ กระทำ ต่อ ผู้ ป่วย จะ กระทำ ได้ ต่อ เมื่อ  
ได้ รับ ความ ยินยอม เป็น หนังสือ จาก ผู้ ป่วย และ ต้อง ผ่าน ความ เห็น ชอบ ของ  
คณะ กรรมการ ที่ ดำเนิน การ เกี่ยว กับ จริยธรรม การ วิจัย ใน คน ของ หน่วย งาน 
 ที่ เกี่ยวข้อง และ ให้ นำ ความ ใน มาตรา ๒๑ วรรค สาม มา ใช้ บังคับ กับ 
การให้ความยินยอม โดย อนุโลม

 ความ ยินยอม ตาม วรรค หนึ่ง ผู้ ป่วย จะ เพิก ถอน เสีย เมื่อ ใด ก็ได้

หมวด๓
การบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต

ส่วนที่๑

ผู้ป่วย

 มาตรา๒๑ การ บำบดั รกัษา จะ กระทำ ได ้ตอ่ เมือ่ ผู ้ปว่ย ได ้รบั การ อธบิาย 
เหตผุล ความ จำเปน็ ใน การ บำบดั รกัษา ราย ละเอยีด และ ประโยชน ์ของ การ บำบดั 
รักษา และ ได้ รับ ความ ยินยอม จาก ผู้ ป่วย เว้น แต่ เป็น ผู้ ป่วย ตาม มาตรา ๒๒

 ถ้า ต้อง รับ ผู้ ป่วย ไว้ ใน สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ สถาน บำบัด รักษา  
ความ ยินยอม ตาม วรรค หนึ่ง ต้อง ทำ เป็น หนังสือ และ ลง ลายมือ ชื่อ ผู้ ป่วย 
 เป็น สำคัญ
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 ใน กรณี ที่ ผู้ ป่วย มีอายุ ไม่ ถึง สิบ แปด ปีบ ริ บูรณ์ หรือ ขาด ความ สามารถ 
ใน การ ตัดสิน ใจ ให้ ความ ยินยอม รับ การ บำบัด รักษา ให้ คู่ สมรส ผู้ บุพการี  
ผู้ สืบ สันดาน ผู้ ปกครอง ผู้ พิทักษ์ ผู้ อนุบาล หรือ ผู้ ซึ่ง ปกครอง ดูแล บุคคล นั้น  
แล้ว แต่ กรณี เป็น ผู้ ให้ ความ ยินยอม ตาม วรรค สอง แทน

 หนังสือ ให้ ความ ยินยอม ตาม วรรค สอง และ วรรค สาม ให้ เป็น ไป ตาม แบบ 
ที่ คณะ กรรมการ กำหนด โดย ประกาศ ใน ราช กิจ จา นุเบกษา

 มาตรา๒๒ บคุคล ที ่ม ีความ ผดิ ปกต ิทาง จติ ใน กรณ ีใด กรณ ีหนึง่ ดงั ตอ่ ไป นี ้ 
เป็น บุคคล ที่ ต้อง ได้ รับ การ บำบัด รักษา

 (๑) มี ภาวะ อันตราย

 (๒) มี ความ จำเป็น ต้อง ได้ รับ การ บำบัด รักษา

 มาตรา๒๓ ผู้ ใด พบ บุคคล ซึ่ง มี พฤติการณ์ อัน น่า เชื่อ ว่า บุคคล นั้น  
มี ลักษณะ ตาม มาตรา ๒๒ ให้ แจ้ง ต่อ พนักงาน เจ้า หน้าที่ พนักงาน ฝ่าย ปกครอง 
หรือ ตำรวจ โดย ไม่ ชักช้า

 มาตรา๒๔ เมื่อ พนักงาน เจ้า หน้าที่ พนักงาน ฝ่าย ปกครอง หรือ ตำรวจ 
ได้ รับ แจ้ง ตาม มาตรา ๒๓ หรือ พบ บุคคล ซึ่ง มี พฤติการณ์ อัน น่า เชื่อ ว่า บุคคล นั้น  
มี ลักษณะ ตาม มาตรา ๒๒ ให้ ดำเนิน การนำ ตัว บุคคล นั้น ไป ยัง สถาน พยาบาล 
ของ รัฐ หรือ สถาน บำบัด รักษา ซึ่ง อยู่ ใกล้ โดย ไม่ ชักช้า เพื่อ รับ การ ตรวจ วินิจฉัย 
และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น ตาม มาตรา ๒๗ ทั้งนี้ โดย จะ มี ผู้รับ ดูแล บุคคล  
ดัง กล่าว ไป ด้วย หรือ ไม่ ก็ได้

 การนำ ตัว บุคคล ตาม วรรค หนึ่ง ไป ยัง สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ 
สถานบำบัด รักษา โดย การ ผูกมัด ร่างกาย บุคคล ดัง กล่าว จะ กระทำ ไม่ ได้ เว้น แต่ 
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เป็น ความ จำเป็น เพื่อ ป้องกัน การ เกิด อันตราย ต่อ บุคคล นั้น เอง บุคคล อื่น หรือ 
ทรัพย์สิน ของ ผู้ อื่น

 มาตรา๒๕ เมื่อ ผู้รับ ผิด ชอบ ดูแล สถาน ที่ คุม ขัง หรือ สถาน สงเคราะห์ 
หรือ พนักงาน คุม ประพฤติ พบ บุคคล ที่ อยู่ ใน ความ ดูแล รับ ผิด ชอบ ตาม อำนาจ  
หน้าที่ มี พฤติการณ์ อัน น่า เชื่อ ว่า บุคคล นั้น มี ลักษณะ ตาม มาตรา ๒๒  
ให ้ดำเนนิ การ สง่ตวั บคุคล นัน้ ไป ยงั สถาน พยาบาล ของ รฐั หรอื สถาน บำบดั รกัษา 
 ซึ่ง อยู่ ใกล้ โดย ไม่ ชักช้า เพื่อ รับ การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น 
ตาม มาตรา ๒๗

 การ ส่งตัว บุคคล ตาม วรรค หนึ่ง ให้ เป็น ไป ตาม ระเบียบ ที่ คณะ กรรมการ 
กำหนด

 มาตรา๒๖ ใน กรณี ฉุกเฉิน เมื่อ พนักงาน เจ้า หน้าที่  พนักงาน  
ฝา่ย ปกครอง หรอื ตำรวจ ได ้รบั แจง้ ตาม มาตรา ๒๓ หรอื พบ บคุคล ซึง่ ม ีพฤตกิารณ ์ 
อัน น่า เชื่อ ว่า บุคคล นั้น เป็น บุคคล ที่ มี ความ ผิด ปกติ ทาง จิต ซึ่ง มี ภาวะ อันตราย  
และ เป็น อันตราย ที่ ใกล้ จะ ถึง ให้ มี อำนาจ นำ ตัว บุคคล นั้น หรือ เข้าไป ใน สถาน ที่  
ใดๆ เพื่อ นำ ตัว บุคคล นั้น ส่ง สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ สถาน บำบัด รักษา  
ซึ่ง อยู่ ใกล่้โดย ไม่ ชักช้า เพื่อ รับ การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น 
ตาม มาตรา ๒๗

 ถ้า บุคคล นั้น ขัด ขวาง หรือ หลบ หนี หรือ พยายาม จะ หลบ หนี ให้ พนักงาน 
ฝ่าย ปกครอง หรือ ตำรวจ มี อำนาจ ใช้ วิธี การ เท่า ที่ เหมาะ สม และ จำเป็น  
แก่  พฤติการณ์ ใน การนำ ตัว บุคคล นั้น ส่ง สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ  
สถาน บำบัด รักษา ตาม วรรค หนึ่ง

 การ ส่งตัว บุคคล ตาม วรรค หนึ่ง ให้ เป็น ไป ตาม ระเบียบ ที่ คณะ กรรมการ 
กำหนด

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
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 มาตรา๒๗ ให้ แพทย์ อย่าง น้อยห นึ่ง คน และ พยาบาล อย่าง น้อยห นึ่ง คน  
ที ่ประจำ สถาน พยาบาล หรอื สถาน บำบดั รกัษา ตรวจ วนิจิฉยั และ ประเมนิ อาการ 
 เบื้อง ต้น บุคคล ที่ มี การนำ ส่ง ตาม มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือ มาตรา ๒๖  
ให้ แล้ว เสร็จ โดย ไม่ ชักช้า ทั้งนี้ ต้อง ไม่ เกิน สี่ สิบ แปด ชั่วโมง นับ แต่ เวลา ที่  
บุคคล นั้น มา ถึง สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ สถาน บำบัด รักษา

 การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น ตาม วรรค หนึ่ง ให้ แพทย์ 
มี อำนาจ ตรวจ วินิจฉัย และ บำบัด รักษา เพียง เท่า ที่ จำเป็น ตาม ความ รุนแรง 
ของอาการ เพื่อ ประโยชน์ แก่ สุขภาพ ของ บุคคล นั้น

 ใน กรณี ที่ ผล การ ตรวจ ตาม วรรค หนึ่ง ปรากฏ ว่า บุคคล นั้น จำเป็น ต้อง 
 ได้ รับ การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ โดย ละเอียด จาก คณะ กรรมการ 
 สถาน บำบัด รักษา ให้ พนักงาน เจ้า หน้าที่ ส่งตัว บุคคล นั้น พร้อม กับ รายงาน 
ผล การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น เพื่อ เข้า รับ การ ตรวจ วินิจฉัย  
และ ประเมิน อาการ โดย ละเอียด ตาม มาตรา ๒๙

 หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ รายงาน ผล การ ตรวจ วินิจฉัย และ  
ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น ตาม วรรค สาม ให้ เป็น ไป ตาม ระเบียบ ที่ คณะ กรรมการ 
กำหนด

 มาตรา๒๘ กรณ ีที ่แพทย ์ตรวจ พบ วา่ บคุคล ใด ม ีลกัษณะ ตาม มาตรา ๒๒ 
ให้ ส่งตัว บุคคล นั้น พร้อม กับ รายงาน ผล การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ 
เบื้อง ต้น เพื่อ เข้า รับ การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ โดย ละเอียด  
ตามมาตรา ๒๙ และ ให ้นำ ความ ใน มาตรา ๒๗ วรรค สอง และ วรรค สี ่มา ใช ้บงัคบั 
โดย อนุโลม
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 มาตรา๒๙ เมื่อ สถาน บำบัด รักษา รับ บุคคล ที่ พนักงาน เจ้า หน้าที่ นำ ส่ง  
ตาม มาตรา ๒๗ วรรค สาม หรือ แพทย์ นำ ส่ง ตาม มาตรา ๒๘ แล้ว แต่ กรณี  
ให้ คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ บุคคล นั้น 
 โดย ละเอียด ภายใน สามสิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ รับ ตัว บุคคล นั้น ไว้ ใน กรณี ที่  
คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา เห็น ว่า บุคคล นั้น มี ลักษณะ ตาม มาตรา ๒๒  
ให้ มี คำ สั่ง อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ดัง ต่อ ไป นี้

 (๑) ให้ บุคคล นั้น ต้อง เข้า รับ การ บำบัด รักษา ใน สถาน บำบัด รักษา

 (๒) ให้ บุคคล นั้น ต้อง รับ การ บำบัด รักษา ณ สถาน ที่ อื่น นอกจาก 
สถานบำบดั รกัษา เมือ่ บคุคล นัน้ ไมม่ ีภาวะ อนัตราย ทัง้นี ้จะ กำหนด เงือ่น ไข ใดๆ 
ที ่จำเปน็ เกีย่ว กบั การ บำบดั รกัษา ให ้บคุคล นัน้ หรอื ผูร้บั ดแูล บคุคล นัน้ ตอ้ง ปฏบิตั ิ
ด้วย ก็ได้

 ให ้นำ ความ ใน มาตรา ๒๗ วรรค สอง มา ใช ้บงัคบั กบั การ ตรวจ วนิจิฉยั และ 
ประเมิน อาการ ตาม วรรค หนึ่ง โดย อนุโลม

 หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ พิจารณา และ มี คำ สั่ง ตาม วรรค หนึ่ง  
ให้ เป็น ไป ตาม ที่ คณะ กรรมการ กำหนด โดย ประกาศ ใน ราช กิจ จา นุเบกษา

 มาตรา๓๐ คำ สั่ง รับ ผู้ ป่วย ไว้ บำบัด รักษา ตาม มาตรา ๒๙ (๑) ให้  
คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา กำหนด วิธี การ และ ระยะ เวลา การ บำบัด รักษา  
ตาม ความ รุนแรง ของ ความ ผิด ปกติ ทาง จิต แต่ ทั้งนี้ ต้อง ไม่ เกิน เก้า สิบ วัน  
นับ แต่ วัน ที่ มี คำ สั่ง และ อาจ ขยาย ระยะ เวลา ได้ อีก ครั้ง ละ ไม่ เกิน เก้า สิบ วัน  
นับ แต่ วัน ที่ มี คำ สั่ง ครั้ง แรก หรือ ครั้ง ถัด ไป

 ให้ คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา พิจารณา ผล การ บำบัด รักษา เพื่อ มี  
คำ สั่ง ตาม มาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) แล้ว แต่ กรณี ก่อน สิ้น กำหนด ระยะ เวลา 
บำบัด รักษา ใน แต่ละ ครั้ง ตาม วรรค หนึ่ง ไม่ น้อย กว่า สิบ ห้า วัน
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 มาตรา๓๑ ใน ระหว่าง การ บำบัด รักษา ตาม มาตรา ๓๐ วรรค หนึ่ง  
เมื่อ แพทย์ ผู้ บำบัด รักษา เห็น ว่า ผู้ ป่วย ได้ รับ การ บำบัด รักษา จน ความ ผิด ปกติ 
ทาง จิต หาย หรือ ทุเลา และ ผู้ ป่วย ไม่มี ภาวะ อันตราย แล้ว ให้ แพทย์ จำหน่าย 
 ผู้ ป่วย ดัง กล่าว ออก จาก สถาน พยาบาล และ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา และ 
การ จำหน่าย ผู้ ป่วย ให้ คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา ทราบ โดย ไม่ ชักช้า ทั้งนี้  
ให้ แพทย์ ติดตาม ผล การ บำบัด รักษา เป็น ระยะ

 หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา การ จำหน่าย  
ผู ้ปว่ย และ การ ตดิตาม ผล การ บำบดั รกัษา ตาม วรรค หนึง่ ให ้เปน็ ไป ตาม ระเบยีบ 
ที่ คณะ กรรมการ กำหนด

 มาตรา๓๒ ใน  กรณี  ที่  ผู้  ป่ วย  หรื อ  ผู้ รั บ  ดู แล  ผู้  ป่ วย  ไม่  ปฏิบั ติ   
ตาม มาตรา ๒๙ (๒) หรอื การ บำบดั รกัษา ไม ่เปน็ ผล หรอื พฤตกิารณ ์ที ่เปน็ เหต ุให ้
ม ีการ ออก คำ สัง่ ตาม มาตรา ๒๙ (๒) เปลีย่นแปลง ไป คณะ กรรมการ สถานบำบดั 
รกัษา อาจ แกไ้ขเพิม่ เตมิ หรอื เพกิ ถอน คำ สัง่ หรอื ม ีคำ สัง่ ให ้รบั ผู ้ปว่ย ไว ้บำบดั รกัษา 
ตาม มาตรา ๒๙ (๑) ก็ได้

 ใน กรณี ผู้ ป่วย ตาม มาตรา ๒๙ (๒) ดูแล ตนเอง ไม่ ได้ และ ไม่มี ผู้รับ ดูแล  
ให้ นำ ความ ใน มาตรา ๔๐ (๒) มา ใช้ บังคับ

 มาตรา๓๓ ใน กรณี ที่ ผู้ ป่วย หลบ หนี ออก นอก เขต สถาน พยาบาล 
 ของ รัฐ หรือ สถาน บำบัด รักษา ให้ พนักงาน เจ้า หน้าที่ ประสาน งาน กับ พนักงาน 
ฝา่ย ปกครอง หรอื ตำรวจ และ ญาต ิเพือ่ ตดิตาม บคุคล นัน้ กลบั มา ที ่สถาน พยาบาล 
ของ รฐั หรอื สถาน บำบดั รกัษา ทัง้นี ้ม ิให ้นบั ระยะ เวลา ที ่บคุคล นัน้ หลบ หน ี เขา้ ใน 
กำหนด ระยะ เวลา ตาม มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ หรือ มาตรา ๓๐ แล้ว แต่ กรณี

 ให้ นำ ความ ใน มาตรา ๔๖ มา ใช้ บังคับการ ติดตาม ผู้ ป่วย ที่ หลบ หนี 
ตามวรรค หนึ่ง โด ยอ นุโลม

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑



รวมกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 25

 มาตรา๓๔ เพื่อ ประโยชน์ ใน การ บำบัด รักษา ผู้ ป่วย ให้ คณะ กรรมการ 
สถาน บำบัด รักษา มี อำนาจ สั่ง ย้าย ผู้ ป่วย ไป รับ การ บำบัด รักษา ใน สถาน บำบัด 
รักษา อื่น ได้ ตาม ระเบียบ ที่ คณะ กรรมการ กำหนด

ส่วนที่๒

ผู้ป่วยคดี

 มาตรา๓๕ ภาย ใต้ บังคับ มาตรา ๑๔ วรรค หนึ่ง แห่ง ประมวล กฎหมาย 
วิธี พิจารณา ความ อาญา ให้ พนักงาน สอบสวน หรือ ศาล ส่ง ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย 
ไปรับ การ ตรวจ ที่ สถาน บำบัด รักษา พร้อม ทั้ง ราย ละเอียด พฤติการณ์ แห่ง คดี

 เมื่อ สถาน บำบัด รักษา รับ ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ไว้ แล้ว ให้ จิตแพทย์ ตรวจ 
วินิจฉัย ความ ผิด ปกติ ทาง จิต และ ทำความ เห็น เพื่อ ประกอบ การ พิจารณา ของ 
พนักงาน สอบสวน หรือ ศาล ว่า ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย สามารถ ต่อสู้ คดี ได้ หรือ ไม่  
แล้ว รายงาน ผล การ ตรวจ วิ นิ จฉัย และ ประเมิน ความ สามารถ ใน การ ต่อสู้ คดี  
ให ้พนกังาน สอบสวน หรอื ศาล ทราบ ภายใน สี ่สบิ หา้ วนั นบั แต ่วนั ที ่ได ้รบั ผู ้ตอ้งหา 
หรือ จำเลย ไว้ และ อาจ ขยาย ระยะ เวลา ได้ อีก ไม่ เกิน สี่ สิบ ห้า วัน

 เพื่อ ประโยชน์ ใน การ ประเมิน ความ สามารถ ใน การ ต่อสู้  คดี ให้  
สถาน บำบัด รักษา มี อำนาจ เรียก เอกสาร ที่ เกี่ยวข้อง กับ ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย 
จากสถาน พยาบาล อื่น ได้

 ให้ นำ ความ ใน มาตรา ๒๗ วรรค สอง มา ใช้ บังคับ กับ การ ตรวจ วินิจฉัย  
ความ ผิด ปกติ ทาง จิต ตาม วรรค สอง โดย อนุโลม
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 ใน กรณ ีที ่ผู ้ตอ้งหา หรอื จำเลย ถกู คมุ ขงั และ ม ีความ จำเปน็ ตอ้ง รบั ผู ้ตอ้งหา 
หรือ จำเลย ไว้ ใน สถาน บำบัด รักษา เพื่อ การ สังเกต อาการ ตรวจ วินิจฉัย บำบัด 
รักษา และ ประเมิน ความ สามารถ ใน การ ต่อสู้ คดี สถาน บำบัด รักษา อาจ ขอ ให้ 
พนักงาน สอบสวน หรือ ศาล กำหนด วิธี การ เพื่อ ป้องกัน การ หลบ หนี หรือ เพื่อ 
ป้องกัน อันตราย ก็ได้

 หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ รายงาน ผล การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน  
ความ สามารถ ใน การ ต่อสู้ คดี ตาม วรรค สอง ให้ เป็น ไป ตาม ระเบียบ ที่ 
คณะกรรมการ กำหนด

 มาตรา๓๖ ภาย ใต้ บังคับ มาตรา ๑๔ วรรค สอง แห่ง ประมวล กฎหมาย 
วิธี พิจารณา ความ อาญา ให้ สถาน บำบัด รักษา รับ ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย ไว้ ควบคุม 
และ บำบดั รกัษา โดย ไม ่ตอ้ง ได ้รบั ความ ยนิยอม จาก ผู ้ตอ้งหา หรอื จำเลย จนกวา่ 
ผู้ ต้องหา หรือ จำเลย จะ หาย หรือ ทุเลา และ สามารถ ต่อสู้ คดี ได้ เว้น แต่ พนักงาน 
สอบสวน หรือ ศาล จะ มี คำ สั่ง หรือ มี กฎหมาย บัญญัติ ไว้ เป็น อย่าง อื่น

 ให้ จิตแพทย์ ผู้ บำบัด รักษา ทำ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา ส่ง ให้ พนักงาน 
สอบสวน หรือ ศาล ภายใน หนึ่ง ร้อย แปด สิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ ได้ รับ ผู้ ต้องหา หรือ 
จำเลย ไว ้ใน กรณ ีที ่จติแพทย ์เหน็ วา่ ผู ้ตอ้งหา หรอื จำเลย ยงั ไม ่สามารถ ตอ่สู ้คด ีได ้
ให ้รายงาน ผล การ บำบดั รกัษา ทกุ หนึง่ รอ้ย แปด สบิ วนั เวน้ แต ่พนกังาน สอบสวน 
หรือ ศาล จะ มี คำ สั่ง เป็น อย่าง อื่น

 ใน ระหว่าง การ บำบัด รักษา เมื่อ จิตแพทย์ ผู้ บำบัด รักษา เห็น ว่า ผู้ ต้องหา 
หรือ จำเลย ได้ รับ การ บำบัด รักษา จน ความ ผิด ปกติ ทาง จิต หาย หรือ ทุเลา และ 
สามารถ ต่อสู้ คดี ได้ แล้ว ให้ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา ต่อ พนักงาน สอบสวน  
หรือ ศาล ทราบ โดย ไม่ ชักช้า
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 หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา ตาม วรรค สอง 
และ วรรค สาม ให้ เป็น ไป ตาม ระเบียบ ที่ คณะ กรรมการ กำหนด

 มาตรา๓๗ ใน กรณี ที่ ศาล มี คำ สั่ง ให้ ส่ง ผู้ ป่วย คดี ไป คุม ตัว หรือ รักษา 
 ไว้ ใน สถาน พยาบาล ตาม มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๔๙ วรรค สอง แห่ง ประมวล 
กฎหมาย อาญา หรือ ตาม มาตรา ๒๔๖ (๑) แห่ง ประมวล กฎหมาย วิธี พิจารณา 
ความ อาญา ให้ ศาล ส่ง สำเนา คำ สั่ง ไป พร้อม กับ ผู้ ป่วย คดี และ ให้ สถาน บำบัด 
รักษา รับ ผู้ ป่วย คดี ไว้ ควบคุม และ บำบัด รักษา โดย ไม่ ต้อง ได้ รับ ความ ยินยอม 
จาก ผู้ ป่วย คดี

 ให้ จิตแพทย์ ผู้ บำบัด รักษา รายงาน ผล การ บำบัด รักษา และ ความ เห็น 
 ต่อ ศาล ภายใน หนึ่ง ร้อย แปด สิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ ได้ รับ ผู้ ป่วย คดี ไว้ ใน กรณี ที่ 
จิตแพทย์ เห็น ว่า มี ความ จำเป็น ต้อง บำบัด รักษา ผู้ ป่วย คดี ต่อ ไป ให้ รายงาน ผล 
การ บำบัด รักษา และ ความ เห็น ต่อ ศาล ทุก หนึ่ง ร้อย แปด สิบ วัน เว้น แต่ ศาล จะ มี 
คำ สั่ง เป็น อย่าง อื่น

 ใน การ ควบคุม และ บำบัด รักษา สถาน บำบัด รักษา อาจ ขอ ให้ ศาล กำหนด 
วิธี การ เพื่อ ป้องกัน การ หลบ หนี หรือ เพื่อ ป้องกัน อันตราย ก็ได้

 หลัก เกณฑ์ และ วิธ ีการ ใน การ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา และ การ ทำ 
ความ เห็น ตาม วรรค สอง ให้ เป็น ไป ตาม ระเบียบ ที่ คณะ กรรมการ กำหนด

 มาตรา๓๘ ใน ระหว่าง การ บำบัด รักษา ตาม มาตรา ๓๘ เมื่อ จิตแพทย์  
ผู้ บำบัด รักษา เห็น ว่า ผู้ ป่วย คดี ได้ รับ การ บำบัด รักษา จน ความ ผิด ปกติ ทาง จิต 
หาย หรือ ทุเลา และ ไม่มี ภาวะ อันตราย แล้ว ให้ จิตแพทย์ รายงาน ผล การ บำบัด 
รักษา และ ความ เห็น เพื่อ จำหน่าย ผู้ ป่วย คดี ดัง กล่าว ออก จาก สถาน พยาบาล 
 ต่อ ศาล โดย ไม่ ชักช้า และ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา และ ความ เห็น ดัง กล่าว  
ให้ คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา ทราบ
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 หลัก เกณฑ์ และ วิธ ีการ ใน การ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา และ การ ทำ 
ความ เห็น ตาม วรรค หนึ่ง ให้ เป็น ไป ตาม ระเบียบ ที่ คณะ กรรมการ กำหนด

 มาตรา๓๙ ใน กรณ ีที ่ศาล กำหนด เงือ่นไข ตาม มาตรา ๕๖ วรรค สอง (๔) 
แห่ง ประมวล กฎหมาย อาญา ให้ ศาล ส่ง ผู้ ป่วย คดี พร้อม ทั้ง สำเนา คำ พิพากษา 
ไปยัง สถาน บำบัด รักษา

 ให้ จิตแพทย์ ผู้ บำบัด รักษา รายงาน ผล การ บำบัด รักษา และ ความ เห็น 
 ตอ่ ศาล ภายใน เกา้ สบิ วนั นบั แต ่วนั ที ่ได ้รบั ผู ้ปว่ย คด ีไว ้ใน กรณ ีที ่จติแพทย ์เหน็ วา่ 
ม ีความ จำเปน็ ตอ้ง บำบดั รกัษา ผู ้ปว่ย คด ีตอ่ ไป ให ้รายงาน ผล การ บำบดั รกัษา และ 
ความ เห็น ต่อ ศาล ทุก เก้า สิบ วัน เว้น แต่ ศาล จะ มี คำ สั่ง เป็น อย่าง อื่น

 ให้ นำ ความ ใน มาตรา ๓๗ วรรค สาม และ วรรค สี่ และ มาตรา ๓๘ มา ใช้ 
บังคับ โดย อนุโลม

ส่วนที่๓

การฟื้นฟูสมรรถภาพ

 มาตรา๔๐ ใน กรณ ีที ่คณะ กรรมการ สถาน บำบดั รกัษา ม ีคำ สัง่ ตาม มาตรา 
๒๙ (๒) ให้ หัวหน้า สถาน บำบัด รักษา มีหน้า ที่ ดังนี้

 (๑) แจ้ง ให้ ผู้รับ ดูแล ผู้ ป่วย รับ ตัวผู้ ป่วย ไป ดูแล

 (๒) ใน กรณี ที่ ไม่มี ผู้รับ ดูแล ให้ แจ้ง หน่วย งาน ด้าน สงเคราะห์ และ 
สวัสดิการทั้ง ภาค รัฐ และ เอกชน ตาม ที่ คณะ กรรมการ ประกาศ กำหนด
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 (๓) แจ้ง ให้ พนักงาน เจ้า หน้าที่ ติดตาม ดูแล ประสาน งาน และ ช่วย เหลือ 
ใน การ ดำเนิน การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ ผู้ ป่วย ตาม (๑) และ หน่วย งาน ตาม (๒) แล้ว 
รายงาน ให้ คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา ทราบ

 มาตรา๔๑ เมื่อ ผู้ ถูก คุม ขัง ซึ่ง ได้ รับ การ บำบัด รักษา ใน ระหว่าง ถูก คุม ขัง 
ถึง กำหนด ปล่อย ตัว ให้ หัวหน้า สถาน ท่ี คุม ขัง มีหน้า ท่ี ดำเนิน การ ตาม มาตรา ๔๐

หมวด๔
การอุทธรณ์

 มาตรา๔๒ ใน กรณี ที่  คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา มี คำ สั่ง 
ตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) หรือ มี คำ สั่ง ให้ ขยาย ระยะ เวลา การ บำบัด รักษา 
ตาม มาตรา ๓๐ ให ้ผู ้ปว่ย หรอื คู ่สมรส ผู ้บพุการ ีผู ้สบื สนัดาน ผู ้ปกครอง ผู ้พทิกัษ ์ 
ผู้  อนุบาล หรือ ผู้  ซึ่ง ปกครอง ดูแล ผู้  ป่วย แล้ว แต่ กรณี มี สิทธิ อุทธรณ์  
เปน็ หนงัสอื ตอ่ คณะ กรรมการ อทุธรณ ์ภายใน สามสบิ วนั นบั แต ่วนั ที ่ได ้รบั หนงัสอื  
แจ้ง คำ สั่ง ดัง กล่าว

 การ อุทธรณ์ ตาม วรรค หนึ่ง ไม่ เป็น เหตุ ทุเลา การ บังคับ ตาม คำ สั่ง เว้น แต่ 
คณะ กรรมการ อุทธรณ์ จะ เห็น สมควร ให้ มี การ ทุเลา การ บังคับ ตาม คำ สั่ง นั้น 
ไว้ชั่วคราว

 ให ้คณะ กรรมการ อทุธรณ ์พจิารณา อทุธรณ ์ให ้แลว้ เสรจ็ ภายใน สามสบิ วนั 
นับ แต่ วัน ที่ ได้ รับ อุทธรณ์ คำ วินิจฉัย ของ คณะ กรรมการ อุทธรณ์ ให้ เป็น ที่สุด

 หลกั เกณฑ ์และ วธิ ีการ ใน การ ยืน่ อทุธรณ ์และ วธิ ีพจิารณา อทุธรณ ์ให ้เปน็ 
ไป ตาม ระเบียบ ที่ คณะ กรรมการ กำหนด
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 มาตรา๔๓ ให้ มี คณะ กรรมการ อุทธรณ์ ประกอบ ด้วย

 (๑) อธิบดี เป็น ประธาน กรรมการ

 (๒) ผู้ แทน องค์กร ภาค เอกชน ที่ เป็น นิติบุคคล  และ มี วัตถุประสงค์  
เกีย่ว กบั การ คุม้ครอง ดแูล บคุคล ที ่ม ีความ ผดิ ปกต ิทาง จติ ซึง่ เลอืก กนัเอง จำนวน 
สาม คน เป็น กรรมการ

 (๓) ผู้ทรง คุณวุฒิ จำนวน ห้า คน ซึ่ง รัฐมนตรี แต่ง ตั้ง จาก ผู้ ที่ มี ความ รู้  
และ ประสบการณ์ ใน สาขา การ แพทย์ จิตเวช จิตวิทยา คลินิก สังคมสงเคราะห์ 
ทางการ แพทย์ การ พยาบาล สุขภาพ จิต และ จิตเวช และ กฎหมาย สาขา ละ 
 หนึ่ง คน เป็น กรรมการ

 ให ้รอง อธบิด ีหรอื หวัหนา้ สถาน บำบดั รกัษา ซึง่ อธบิด ีแตง่ ตัง้ เปน็ กรรมการ 
และ เลขานุการ

 การ เลือก และ การ แต่ง ตั้ง กรรมการ ตาม (๒) และ (๓) ให้ เป็น ไป ตาม 
ระเบียบ ที่ รัฐมนตรี ประกาศ กำหนด

 มาตรา๔๔ คณะ กรรมการ อุทธรณ์ มี อำนาจ หน้าที่ ดัง ต่อ ไป นี้

 (๑) พิจารณา อุทธรณ์ ตาม มาตรา ๔๒

 (๒) รายงาน ผล การ ดำเนิน การ ให้ คณะ กรรมการ ทราบ อย่าง น้อย  
ปี ละ ครั้ง

 มาตรา๔๕  ให้ นำ ความ ใน มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙  
และ มาตรา ๑๑ มา ใช้ บังคับ กับ คณะ กรรมการ อุทธรณ์ โดย อนุโลม
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หมวด๕
พนักงานเจ้าหน้าที่

 มาตรา๔๖ ใน การ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ นี้ ให้ พนักงาน  
เจ้า หน้าที่ มี อำนาจ ดัง ต่อ ไป นี้

 (๑) เข้าไป ใน เคหสถาน หรือ สถาน ที่ ใดๆ ใน ระหว่าง พระอาทิตย์ ขึ้น  
และ ตก เพื่อ นำ บุคคล ซึ่ง มี พฤติการณ์ อัน น่า เชื่อ ว่า มี ลักษณะ ตาม มาตรา ๒๒  
ไป รับ การ บำบัด รักษา ใน สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ สถาน บำบัด รักษา  
เมื่อ มี เหตุ อัน ควร สงสัย ตาม สมควร ว่า บุคคล ดัง กล่าว อยู่ ใน เคหสถาน หรือ  
สถาน ที่ นั้น ประกอบ กับ มี เหตุ อัน ควร เชื่อ ว่า เนื่องจาก การ เนิ่น ช้า กว่า จะ เอา  
หมาย ค้น มา ได้ บุคคล นั้น จะ หลบ หนี ไป หรือ กรณี มี เหตุ ฉุกเฉิน เนื่องจาก  
บุคคล นั้น มี ภาวะ อันตราย และ เป็น อันตราย ที่ ใกล้ จะ ถึง

 (๒) ซัก ถาม บุคคล ใดๆ เพื่อ ทราบ ข้อมูล เกี่ยว กับ สุขภาพ ความ เจ็บ ป่วย 
พฤติกรรม และ ความ สัมพันธ์ ใน ครอบครัว และ ชุมชน ของ บุคคล ตาม (๑)

 (๓) มี หนังสือ สอบถาม หรือ เรียก บุคคล ใดๆ มา เพื่อ ให้ ถ้อยคำ  
สง่ คำ ชีแ้จง เปน็ หนงัสอื หรอื สง่ เอกสาร หรอื หลกั ฐาน ที ่เกีย่วขอ้ง มา เพือ่ ตรวจ สอบ  
หรือ เพื่อ ประกอบ การ พิจารณา

 การ ดำเนิน การ ตาม (๑) พนักงาน เจ้า หน้าที่ อาจ ร้องขอ ให้ พนักงาน  
ฝ่าย ปกครอง หรือ ตำรวจ ให้ ความ ช่วย เหลือ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ พนักงาน เจ้า หน้าที่ 
ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ ที่ คณะ กรรมการ กำหนด

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
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 มาตรา๔๗ ใน การ ปฏิบัติ หน้าที่ ตามพ ระ ราช บัญญัติ นี้ พนักงาน 
 เจ้า หน้าที่ ต้อง แสดง บัตร ประจำ ตัว ต่อ บุคคล ที่ เกี่ยวข้อง

 บัตร ประจำ ตัว พนักงาน เจ้า หน้าที่ ให้ เป็น ไป ตาม แบบ ที่ รัฐมนตรี ประกาศ 
กำหนด

 มาตรา๔๘ ใน การ ปฏิบัติ หน้าที่ ของ พนักงาน เจ้า หน้าที่ ตาม มาตรา ๔๖ 
ให้ บุคคล ที่ เกี่ยวข้อง อำนวย ความ สะดวก ตาม สมควร

 มาตรา๔๙ ใน การ ปฏิบัติ หน้าที่ ตามพ ระ ราช บัญญัติ นี้ ให้ พนักงาน 
 เจ้า หน้าที่ เป็น เจ้า พนักงาน ตาม ประมวล กฎหมาย อาญา

หมวด๖
บทกำหนดโทษ

 มาตรา๕๐ ผู้ ใดฝ่่า ฝืน มาตรา ๑๖ ต้อง ระวาง โทษจำ คุก ไม่ เกิน หนึ่ง ปี 
หรือ ปรับ ไม่ เกิน สอง หมื่น บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ

 ถ้า การก ระ ทำความ ผิด ตาม วรรค หนึ่ง ได้ กระทำ โดย การ โฆษณา หรือ 
 เผย แพร่ ทาง สื่อมวลชน หรือ สื่อสาร สน เทศ ใดๆ ผู้ กระทำ ต้อง ระวาง โทษจำ คุก 
ไม่ เกิน สอง ปี หรือ ปรับ ไม่ เกิน สี่ หมื่น บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ

 มาตรา๕๑ ผู ้ใด แจง้ ขอ้ความ อนั เปน็ เทจ็ ตอ่ พนกังาน เจา้ หนา้ที ่พนกังาน 
ฝ่าย ปกครอง หรือ ตำรวจ ตาม มาตรา ๒๓ โดย มี เจตนา กลั่น แกล้ง ให้ เกิด 
 ความ เสีย หาย แก่ ผู้ หนึ่ง ผู้ ใด ต้อง ระวาง โทษจำ คุก ไม่ เกิน หนึ่ง ปี หรือ ปรับ ไม่ เกิน 
สอง หมื่น บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
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เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

 มาตรา๕๒ ผู้  ใด ไม่  ปฏิบัติ  ตาม หนังสือ ของ พนักงาน เจ้า หน้าที่   
ตาม มาตรา ๔๖ (๓) โดย ไมม่ ีเหต ุอนั สมควร ตอ้ง ระวาง โทษจำ คกุ ไม ่เกนิ หก เดอืน 
หรือ ปรับ ไม่ เกิน หนึ่ง หมื่น บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ

 มาตรา๕๓ ผู ้ใด ไม ่อำนวย ความ สะดวก ตาม สมควร แก ่พนกังาน เจา้ หนา้ที ่
ใน การ ปฏบิตั ิหนา้ที ่ตาม มาตรา ๔๘ ตอ้ง ระวาง โทษจำ คกุ ไม ่เกนิ หนึง่ เดอืน หรอื 
ปรับ ไม่ เกิน หนึ่ง หมื่น บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ

บทเฉพาะกาล

 มาตรา๕๔ ใน วาระ เริ่ม แรก ให้ คณะ กรรมการ ประกอบ ด้วย กรรมการ 
ตาม มาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) และ อธิบดี และ ให้ ปฏิบัติ หน้าที่ คณะ กรรมการ  
ตามพ ระ ราช บัญญัติ นี้ ไป พลาง ก่อน จนกว่า จะ มี กรรมการ ตาม มาตรา ๕ (๔)  
และ (๕) ซึ่ง ต้อง ไม่ เกิน หนึ่ง ร้อย ยี่สิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ พระ ราช บัญญัติ นี้ ใช้ บังคับ

  ผู้รับ สนอง พระบรม ราชโองการ
  พล เอก สุร ยุทธ์ จุ ลา นนท์
  นายก รัฐมนตรี
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เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผล ใน การ ประกาศ ใช้ พระ ราช บัญญัติ ฉบับ นี้ คือ โดยที่ 
ประชาชน สว่น ใหญ ่ยงั ขาด ความ รู ้ความ เขา้ใจ และ ม ีทศันคต ิดา้น ลบ ตอ่ บคุคล ที ่ม ี
ความ ผดิ ปกต ิทาง จติ ทำให ้บคุคล ดงั กลา่ว ไม ่ได ้รบั การ บำบดั รกัษา อยา่ง ถกู ตอ้ง 
และ เหมาะ สม เป็น เหตุ ให้ ความ ผิด ปกติ ทาง จิต ทวี ความ รุนแรง ขึ้น จน ก่อ ให้ เกิด 
อันตราย ร้าย แรง ต่อ ชีวิต ร่างกาย หรือ ทรัพย์สิน ของ ตนเอง หรือ ผู้ อื่น สมควร มี 
กฎหมาย ว่า ด้วย สุขภาพ จิต เพื่อ กำหนด กระบวนการ ใน การ บำบัด รักษา บุคคล 
ที่ มี ความ ผิด ปกติ ทาง จิต อัน เป็นการ คุ้มครอง ความ ปลอดภัย ของ บุคคล นั้น  
และ สังคม รวม ทั้ง กำหนด กระบวนการ ใน การ บำบัด รักษา บุคคล ที่ มี ความ ผิด 
ปกติ ทาง จิต ซึ่ง อยู่ ระหว่าง การ สอบสวน การ ไต่สวน มูล ฟ้อง หรือ การ พิจารณา 
หรือ ภาย หลัง ศาล มี คำ พิพากษา ใน คดี อาญา จึง จำเป็น ต้อง ตรา พระ ราช บัญญัติ 
นี้
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MENTALHEALTHACT,
B.E.2551(2008)
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Unofficial translation

MENTALHEALTHACT,
B.E. 2551 (2008)

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.
Given on the 13th Day of February B.E. 2551 ;

Being the 63th 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 :

 Section1. This Act is called the “Mental Health Act,  
B.E. 2551”

 Section2. This Act shall come into force as from the day 
following the date of its publication in the Government Gazette1.

1Published in the Government Gazette, Vol.125, Part 36 Kor, dated  
20th February B.E. 2551 (2008)
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 Section3. In this Act,

 “Mental disorder” means any symptom of mental disorder 
exposed through behaviour, 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;

 “Nurse” means a person practising 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 
preliminary 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;

 “Threatening condition” means any exposed behaviour of a 
person with mental disorder which may cause serious harm to life, 
body or property of his own or that of the other;
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 “Requirement for treatment” means a condition that a patient 
is incapable to give consent to his treatment while he has to receive 
treatment without delay so as to protect or alleviate his mental disorder 
or to prevent harm which may be happened to the patient or the 
other;

 “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 Board” means a mental health board of an 
infirmary;

 “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;

 “Minister” means the Minister having charge and control of the 
execution of this Act.
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 Section4. 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.

CHAPTER1

TheBoards

Part1

TheNationalMentalHealthBoard

 Section5. 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;

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

 (3) the 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 Labour, the Permanent Secretary of the 
Ministry of Education, the Permanent Secretary of the Ministry of Public 
Health, the Attorney-General, the Commissioner-General of the Royal 
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Thai Police and the Secretary-General of the National Human Rights 
Commission, as members;

 (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 
four 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.

 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 being under the prohibitions, as follows:

 (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 judgment of the Court 
to a term of imprisonment, except for an offence committed through 
negligence or a petty offense;
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 (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.

 Section7. A member under section 5 (4) and (5) holds office 
for a term of three years, but not more than two consecutive terms. 

 In the case where the member under paragraph one vacates 
office at the expiration of the term of office, 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 duties until the newly member have been 
appointed. 

 In the case where the member under paragraph one vacates 
office before the expiration of the term of office, the new member 
shall be appointed to replace him 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 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 of office 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.
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 Section8. In addition to vacating office at the end of the term 
of office, a member under section 5 (4) and (5) vacates office upon:

 (1) death;

 (2) resignation;

 (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 negligent in the discharge of duty, disgrace behaviour 
or incapability;

 (4) being disqualified or being under any of the prohibitions 
under section 6.

 Section9.   At a meeting of the Board, the presence of not less 
than one-half of the total number of the members shall constitute a 
quorum.

 The Chairperson shall preside over at the meeting. In the case 
where the Chairperson is not present at the meeting or is unable to 
perform his duty, the Vice Chairperson shall preside over at the meeting. 
If the Vice Chairperson is not present at the meeting or is unable to 
perform his duty, the members shall elect one among themselves to 
preside over at the meeting.

 The decision shall be made by the majority of votes. In casting 
vote, each member shall have one vote. In case of an equality of votes, 
the person who presides over at the meeting shall cast additional vote 
as a casting vote.
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 Section10. The Board shall have the powers and duties as 
follows:

 (1) to lay down policy and measure in relation to the protection 
of rights of a person with mental disorder and to the access of mental 
health service as well as social cohabitation;

 (2) to prescribe rules and procedure for the provision of 
consultation and advice and for the coordinated conduct with the 
government and private agencies in relation to the protection of rights 
of a person with mental disorder and the access of mental health 
services as well as social cohabitation;

 (3) to inspect and monitor the performance of the infirmary 
board;

 (4) to prescribe the form of consent for treatment under  
section 21;

 (5) to notify the assistance and welfare agency under section 
40 (2);

 (6) to prescribe rules or notifications for the execution of this 
Act;

 (7) to carry out any duty as prescribed by this Act or by other 
laws or as entrusted by the Council of Ministers.
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 Section11. 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 provision of section 6, section 8 and section 9 shall apply 
to the advisor and sub-committee mutatis mutandis.

Part2
InfirmaryBoard

 Section12.  In each infirmary, there shall be an Infirmary Board as 
appointed by the Director-General, consisting of a psychiatrist attached 
to the infirmary as Chairperson and a physician, psychiatric nurse, lawyer 
and clinical psychologist or medical social worker as members.

 Section13.  The Infirmary Board 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 thereof 
under this Act

 Section14. The provisions of section 6, section 7, section 
8, section 9 and section 11 shall apply to infirmary Board mutatis 
mutandis.
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CHAPTERII
RightsofPatient

 Section15.  A patient shall enjoy the rights as follows:

 (1) to  standard medical treatment with due regard to human 
dignity:

 (2) to confidentiality of illness and treatment, except where the 
disclosure thereof is prescribed by law;

 (3) to protection from the research under section 20:

 (4) to impartial and equal protection under the health and social 
security system and other systems provided by the State.

 Section16.  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 thereof is prescribed by law.

 Section17. 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 his professional 
standard.
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 Section18.   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 he 
has known of reasons and necessities, risks from severely harmful 
complicacies or irreversible physical conditions and benefits or 
treatment:

 (2) there is urgent and critical necessity for the patient to have 
treatment, otherwise his life would be at risk. In this case, the unanimous 
approval of the infirmary board is required

 The provisions of section 21 paragraph three shall apply to the 
giving of consent under (1) mutatis mutandis.

 Section19.  A patient shall not be sterilised, except where there 
is the case under section 18 (1)

 Section20.  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.
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CHAPTERIII
MentalHealthTreatment

Part1
Patient

 Section21.  Treatment may be given when reasons, necessities, 
details and benefits thereof 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 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 
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 behalf.

 The written consent under paragraph two and paragraph three 
shall be in accordance with the form as prescribed by the Board and 
published in the Government Gazette.

 Section22.  A person with any of the following mental disorders 
shall have to receive treatment:
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 (1) being in threatening condition:

 (2) having requirement for treatment.

 Section23. Whoever finds a person having behavior which is 
reasonable to believe that he is a person with mental disorders under 
section 22 shall notify the competent official or the administrative or 
police official without delay.

 Section24.   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 is a person with mental 
disorders under section 22 shall without delay take that person, with 
or without the person who looks after that person, to nearby State 
hospital or infirmary for preliminary diagnosis and assessment under 
section 27.

 No physical restraint shall be made in taking of the person under 
paragraph one to State hospital of infirmary, provided that it is necessary 
for the protection of that person, other persons or properties of other 
persons

 Section25.  The person supervising the place for detention or 
welfare agency or the probation officer who finds the person under his 
responsibility having behaviour which is reasonable to believe that he 
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.
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 The transfer of the person under paragraph one shall be in 
accordance with the regulations as prescribed by the Board.

 Section26.   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 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.

 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.

 Section27.  At least one physician and nurse attached to 
State hospital or infirmary shall complete preliminary diagnosis and 
assessment for the person taken or transferred under section 24, section 
25 or section 26 without delay, but not more than forty-eight hours 
since that person arrives at that State hospital or infirmary.

 In preliminary diagnosis and assessment under paragraph one, 
the physician shall have the power to conduct diagnosis and treatment 
as necessary with regard to the seriousness of the symptoms for the 
benefits of the health of that person



@2008. Pakorn Nilprapunt, Office of the Council of State (www.krisdika.go.th, www.lawreform.go.th)
Remark: Reference to Thai legislation in any jurisdiction shall be made to the Thai version only. This 
translation has been made so as to establish correct understanding about this Act to the foreigners.

รวมกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑50

 If the result of diagnosis under paragraph one indicates that that 
person requires elaborated diagnosis and assessment of the Infirmary 
Board, the competent official shall transfer that person, together with 
the report on preliminary diagnosis and assessment, to have elaborated 
diagnosis and assessment under section 29.

 The rules and procedure for reporting of preliminary diagnosis 
and assessment under paragraph three shall be in accordance with 
the regulations as prescribed by the Board.

 Section28.  If the physician found by diagnosis that any person 
having mental disorders under section 22, he shall transfer that person, 
together with the report on preliminary diagnosis and assessment, to 
have elaborated diagnosis and assessment under section 29. In this 
case, the provisions of section 27 paragraph two and paragraph four 
shall apply mutatis mutandis.

 Section29. 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 Board 
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 Board is of opinion that that person having 
mental disorders under section 22, the infirmary Board shall have any 
of the following orders :

  (1) admitting that person to have treatment at the infirmary;

 (2) ordering that person to have treatment at any other places 
other than the infirmary if he is not in threatening condition. In this 
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case, necessary requirements relating to treatment to be complied 
with by that person or the person who takes care of him may also be 
imposed.

 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.

 Section30. As for the order admitting the patient to have 
treatment under section 29 (1), the Infirmary Board shall prescribe 
method and period of treatment with regard to the seriousness of 
mental disorder, but not more than ninety days as from the issuance 
date of such order. That period may be extended for not more than 
ninety days as from the issuance date of the first or the next order. 
The Infirmary Board 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.

 Section31. During the course of treatment under section 30 
paragraph one, the physician who conducts treatment shall, if he is of 
opinion that the patient has recovered from mental disorder or has 
been alleviated and not being in threatening condition, discharge the 
patient from the infirmary and report the result of treatment and the 
discharge of the patient to the Infirmary Board without delay, In this 
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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.

 Section32.  In the case where the patient or the person who 
takes care of the patient fails to comply with section 29 (2) or the 
treatment is unsatisfied or the circumstance for the issuance of the order 
under section 29 (2) has changed, the Infirmary Board may amend or 
revoke the order or may have an order admitting the patient to have 
treatment under section 29 (1)

 In the case where the patient under section 29 (2) is unable to 
take care of himself and there is no person taking care of him, the 
provisions of section 40 (2) shall apply.

 Section33. In the case where the patient escapes from State 
hospital or infirmary, the competent official shall coordinate with the 
administrative or police official and his relatives in order to take him 
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
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 Section34.  For the purpose of treatment, the Infirmary Board 
shall have the power to transfer the patient to have treatment at any 
other infirmary in accordance with the regulations as prescribed by the 
Board.

Part2
PatientinCriminalCase

 Section35. Subject to section 14 paragraph one of the Criminal 
Procedure Code, the inquiry official or the Court shall transfer the 
alleged offender or the accused, together with detailed circumstances 
of the case, to be diagnosed at the infirmary.

 When the infirmary admits the alleged offender or the accused, 
the psychiatrist shall diagnose mental disorder of that person and give 
his opinion for the consideration of the inquiry official or the Court as 
to whether the alleged offender or the accused is capable to define 
the case. In this case, the result of diagnosis and assessment thereto 
shall be reported to the inquiry official or the Court within forty-five 
days as from the date of admittance of the alleged offender or the 
accused. Such period may be extended, but not more than forty-five 
days.

 For the purposes of assessment of the capability in defending the 
case, the infirmary shall have the power to demand documents relating 
to the alleged offender or the accused from other infirmaries.
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 The provisions of section 27 paragraph two shall apply to the 
diagnosis of mental disorder under paragraph two mutatis mutandis.

 In the case where the alleged offender or the accused is under 
detention and it is necessary to admit that person in the infirmary for 
the purpose of observation, diagnosis, treatment and assessment of his 
capability in defending his case, the infirmary may request the inquiry 
official or the Court to prescribe the method to prevent escape or 
harm.

 The rules and procedure for reporting the result of diagnosis and 
assessment of the capability in defending the case under paragraph 
two shall be in accordance with the regulations as prescribed by the 
Board.

 Section36. Subject to section 14 paragraph two of the Criminal 
Procedure Code, the infirmary shall admit the alleged offender or the 
accused for detention and treatment without his consent until the 
alleged offender or the accused has recovered or alleviated and being 
capable to defend his case, provided that the inquiry official or the 
Court has otherwise order or otherwise prescribed by law.

 The psychiatrist who conducts treatment shall report the result 
there of to the inquiry official or the Court within one hundred and 
eighty days as from the date of admittance of the alleged offender or 
the accused. In the case where the psychiatrist is of opinion that the 
alleged offender or the accused is incapable to defend his case, the 
psychiatrist shall report the result of treatment every one hundred and 
eighty days, provided that the inquiry official or the Court has otherwise 
order.
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 During the course of treatment, if the psychiatrist who conducts 
treatment is of opinion that the alleged offender or the accused has 
recovered or alleviated and being capable to defend his case, the 
psychiatrist shall report the result of treatment to the inquiry official 
or the Court without delay.

 The rules and procedure for reporting the result of treatment 
under paragraph two and paragraph three shall be in accordance with 
the regulations as prescribed by the Board.

 Section37.  In the case where the Court has ordered the patient 
in criminal case to be kept in custody or to have treatment at the 
hospital 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 
thereto. In this case, the infirmary shall admit that person to be kept 
in custody and to conduct treatment without his consent.

 The psychiatrist who conducts treatment shall report the result of 
treatment and his 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 psychiatrist is of opinion that it is necessary to 
continue treatment for the patient in criminal case, he shall report the 
result of treatment and his 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.
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 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.

 Section38. During the course of treatment under section 
37, if the psychiatrist who conducts treatment is of opinion that the 
patient in criminal case has recovered or alleviated and not being in 
threatening condition, he shall report the result of treatment and his 
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 given opinion to the Infirmary Board 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 Board.

 Section39.In the case where the Court imposes the condition 
under section 56 paragraph two (4) of the Penal Code, the Court shall 
send the patient in criminal case together with a copy of judgment to 
the infirmary.

 The psychiatrist who conducts treatment shall report the result of 
treatment and his opinion to the Court within ninety days as from the 
date of admittance of the patient in criminal case. In the case where 
the psychiatrist is of opinion that the patient in criminal case having 
requirement for treatment, he shall report the result of treatment and 
his opinion to the Court every ninety-day period, unless otherwise 
ordered by the Court. 
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 The provisions of section 37 paragraph three and paragraph four 
and section 38 shall apply mutatis mutandis.

Part3
Rehabilitation

 Section40.  In the case where the Infirmary Board having the 
order under section 29 (2) , the head of the infirmary shall have the 
following duties:

 (1) to inform the person who takes care of the patient to take 
the patient back under his care;

 (2) to inform public and private assistance and welfare agency 
as notified by the Board if there is no person who takes care of the 
patient;

 (3) to inform the competent official to follow-up, coordinate 
with and provide assistance for the rehabilitation of the patient under 
(1) and the agencies under (2), and then reports to the Infirmary Board 
for information.

 Section41.   If the person under detention who receives 
treatment during such detention has to be discharged, the head of 
the place for detention shall have the duty to act in compliance with 
section 40.
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CHAPTERIV
Appeal

 Section42.   If the Infirmary Board has to order under section 29 
(1) or (2) or the order extending treatment period under section 30, 
the patient or his spouse, ancestor, descendant, protector, curator, 
guardian or a person who takes care of that person, 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 paragraph one shall not stay the execution of 
the order, provided that the Appeal Committee is of opinion that it is 
appropriate to stay the execution of that order.

 The Appeal Committee shall have a decision on the appeal within 
thirty days as from the date of receiving of such appeal. The decision 
of the Appeal Committee shall be final.

 The rules and procedure for filing an appeal and the appellate 
procedure shall be in accordance with the regulations as prescribed 
by the Board.

 Section43. 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 
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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 notified by the 
Minister.

 Section44. The Appeal Committee shall have the powers and 
duties as follows:

 (1) To consider an appeal under section 42;

 (2) To report its execution to the Board for information at least 
once a year.

 Section45. The provisions of section 6, section 7, section 8, 
section 9 and section 11 shall apply to the Appeal Committee mutatis 
mutandis.
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CHAPTERV
CompetentOfficial

 Section46.  For the execution of this Act, the competent official 
shall have the powers as follows:

 (1) to enter into a dwelling or any place during sunrise and 
sunset so as to take a person having behaviour which is reasonable to 
believe that he is a person with mental disorders 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 or place 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;

 (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. In this case, the competent 
official shall act in compliance with the regulations as prescribed by 
the Board.
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 Section47.  the competent official shall, in the execution of this 
Act, produce his identification card to the concerned person.

 Form of the identification card of the competent official shall be 
prescribed by the Minister.

 Section48.  In the performance of duties of the competent 
official under section 46, the concerned person shall render appropriate 
facilities thereto.

 Section49. In the execution of duties under this Act, the 
competent official shall be the official under the Penal Code.

CHAPTERVI
Penalties

 Section50. Whoever violates section 16 shall be liable to 
imprisonment for a term of not exceeding one year or to a fine of not 
exceeding twenty thousand Baht or to both.

 If the offense under paragraph one is committed through the 
advertisement or publication in any mass or informative media, the 
offender shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding 
two years or to a fine of not exceeding forty thousand Baht or to 
both.

 Section51. Whoever gives false statement to the competent 
official or administrative or police official under section 23 with intention 
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to cause injury to any person shall be liable to imprisonment for a 
term of not exceeding one year or to a fine of not exceeding twenty 
thousand Baht or to both

 Section52. Whoever unreasonably fails to comply with the 
written inquiry of the competent official under section 46 (3) shall be 
liable to imprisonment for a term of not exceeding six months or to a 
fine of not exceeding ten thousand Baht or to both.

 Section53. Whoever fails to render appropriate facilities to the 
competent official in the execution of his duties under section 48 shall 
be liable to imprisonment for a term of not exceeding one month or 
to a fine of not exceeding ten thousand Baht or to both.

TransitoryProvision

 Section54. 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 later than 
one hundred and twenty days as from the date this Act comes into 
force.

            Countersigned by
    General Surayud Chulanont
                     Prime Minister
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การเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
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เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๔ และ มาตรา ๕ วรรค สาม  แห่ง  
พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็น กฎหมาย ที่ มี บทบัญญัติ  
บาง ประการเกี่ยว กับ การ จำกัด สิทธิ และ เสรีภาพ ของ บุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ 
ประกอบ กับ มาตรา ๓๒ และ มาตรา ๓๓ ของ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราช อาณาจักร ไทย 
บัญญัติ ให้ กระทำได้ โดย อาศัย อำนาจ ตาม บทบัญญัติ แห่ง กฎหมาย รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง สาธารณสุข ออก ระเบียบ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้

 ข้อ๑ ใน ระเบียบ นี้ เรียก ว่า “ระเบียบ กระทรวง สาธารณสุข ว่า ด้วย 
 การ เลือก และ การ แต่ง ตั้ง ผู้ แทน องค์กร ภาค เอกชน และ ผู้ทรง คุณวุฒิ  
เป็น กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

 ข้อ๒  ระเบียบ นี้  ให้  ใช้  บั งคับ ตั้ งแต่  วัน ถัด จาก วัน ประกาศ 
 ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป

 ข้อ๓  ใน ระเบียบ นี้

 “กรรมการ” หมายความ ว่า กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ

 “องค์กร ภาค เอกชน” หมายความ ว่า องค์กร ภาค เอกชน ที่ เป็น นิติบุคคล 
และ มี วัตถุประสงค์ เกี่ยว กับ การ คุ้มครอง ดูแล บุคคล ที่ มี ความ ผิด ปกติ ทาง จิต
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เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

หมวด๑
การเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

 ข้อ๔ การ เลอืก ผู ้แทน องคก์ร ภาค เอกชน เปน็ กรรมการ ให ้ดำเนนิ การ 
ดัง ต่อ ไป นี้

  ๔.๑ ให้ กรม สุขภาพ จิต มี หนังสือ แจ้ง ไป ยัง องค์กร ภาค เอกชน 
 ให้ มี การ คัด เลือก บุคคล เพื่อ เสนอ ราย ชื่อ ผู้  แทน เข้า รับ การ คัด เลือก 
 เป็น กรรมการ

  ๔.๒ ให ้องคก์ร ภาค เอกชน เสนอ ราย ชือ่ ผู ้แทน ซึง่ ม ีคณุสมบตั ิ
และ ไม่มี ลักษณะ ต้อง ห้าม ตาม มาตรา ๖ แห่ง พระ ราช บัญญัติสุขภาพ จิต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อม ทั้ง หนังสือ แสดง ความ ยินยอม ใน การ เสนอ ชื่อ องค์กร ละ  
หนึ่ง คน  ต่อกรม สุขภาพ จิต ภายใน สามสิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ กรม สุขภาพ จิต ได้ มี 
หนังสือแจ้ง ตาม ๔.๑ พร้อม หลัก ฐาน ดัง ต่อ ไป นี้

   ๔.๒.๑ สำเนา การ จด ทะเบยีน เปน็ นติบิคุคล ของ องคก์ร 
ภาค เอกชน

   ๔.๒.๒ หลัก ฐาน การ จัด ตั้ง ของ องค์กร ภาค เอกชน

   ๔.๒.๓ หลัก ฐาน การ ดำเนิน กิจกรรม ของ องค์กร  
ภาค เอกชน

   ๔.๒.๔ แบบ เสนอ ชื่อ ผู้ แทน องค์กร ภาค เอกชน พร้อม 
ประวัติ ของ ผู้ ถูก เสนอ ชื่อ
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   ๔.๒.๕ หลัก ฐาน ที่ แสดง ถึง การ เป็น สมาชิก องค์กร 
ภาคเอกชน ของ ผู้ ถูก เสนอ ชื่อ

   ๔.๒.๖ สำเนา บัตร ประจำ ตัว ประชาชน หรือ สำเนา 
บัตร ประจำ ตัว ข้าราชการ หรือ สำเนา บัตร 
ที่ทางราชการ ออก ให้

   ๔.๒.๗ สำเนา ทะเบียน บ้าน

   แบบ เสนอ ชื่อ และ หนังสือ แสดง ความ ยินยอม ให้ เป็น 
ไปตาม แบบ คกส. ๑ และ คกส. ๒ ท้าย ระเบียบ นี้

 ข้อ๕ ให้ กรม สุขภาพ จิต แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการ สรรหา เพื่อ พิจารณา 
ความ ครบ ถ้วน ถูก ต้อง ของ คุณสมบัติ เอกสาร หลัก ฐาน และ ประวัติ  
ของผู้ ถูก เสนอ ชื่อ

 ข้อ๖ กรณี ที่ คณะ กรรมการ สรรหา ได้ พิจารณา แล้ว เห็น ว่า ผู้ ได้ รับ 
การ เสนอ ชื่อ นั้น เป็น ผู้ มี คุณสมบัติ ครบ ถ้วน  ให้ รายงาน พร้อม ความ เห็น ไป ยัง  
กรม สุขภาพ จิต แต่ หาก คณะ กรรมการ สรรหา เห็น ว่า ผู้ ได้ รับ การ เสนอ ชื่อ 
 เป็นผู้ ขาด คุณสมบัติ ให้ กรม สุขภาพ จิต ดำเนิน การ จัด ให้ มี การ เลือก ผู้ แทน  
และ เสนอ ราย ชื่อ บุคคล ต่อ กรม สุขภาพ จิต ใหม่ เฉพาะ สาขา และ ตาม จำนวน 
 ที่ ขาด ตาม หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน ๔.๒

 ข้อ๗  ให้ กรม สุขภาพ จิต จัด ประชุม เพื่อ ให้ ผู้  แทน ตาม ข้อ ๔  
เลือก กันเอง ให้ เหลือ จำนวน สี่ คน

 ข้อ๘ ให้ กรม สุขภาพ จิต ประกาศ ราย ชื่อ ผู้  ซึ่ง ได้ รับ การ เลือก  
เป็น กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ ต่อ ไป

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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หมวด๒
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนที่๑

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ

 ข้อ๙ ให้ กรม สุขภาพ จิต มี หนังสือ แจ้ง ไป ยัง สมาคม จิตแพทย์  
แห่ง ประเทศไทย สมาคมนัก จิตวิทยา คลินิก ไทย สมาคม นัก สังคมสงเคราะห์  
จิตเวช สมาคม พยาบาล จิตเวช แห่ง ประเทศไทย และ สมาคม นัก กิจกรรม บำบัด 
หรือ อาชีว บำบัด แห่ง ประเทศไทย ซึ่ง ดำเนิน กิจกรรม ใน สาขา ต่างๆ ตาม มาตรา 
๕ (๕) แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว้น สาขา กฎหมาย เพื่อ 
ให้ เสนอ ราย ชื่อ ผู้ มี คุณสมบัติ ตาม ข้อ ๑๐ สาขา ละ หนึ่ง คน ต่อ กรม สุขภาพ จิต 
ภายใน สามสิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ กรม สุขภาพ จิต ได้ มี หนังสือ แจ้ง พร้อม ทั้ง หนังสือ 
แสดง ความ ยินยอม ใน การ เสนอ ชื่อ และ หลัก ฐาน ดัง ต่อ ไป นี้

  ๙.๑ สำเนา หลัก ฐาน การ จัด ตั้ง สมาคม

  ๙.๒ แบบ เสนอ ชื่อ ผู้ แทน สมาคม พร้อม ประวัติ และ ผล งาน 
ของ ผู้ ถูก เสนอ ชื่อ

  ๙.๓ หลัก ฐาน ที่ แสดง ถึง การ เป็น สมาชิก ของ ผู้ ถูก เสนอ ชื่อ

  ๙.๔ สำเนา บตัร ประจำ ตวั ประชาชน หรอื สำเนา บตัร ประจำ ตวั  
ข้าราชการ หรือ สำเนา บัตร ที่ทาง ราชการ ออก ให้

  ๙.๕ สำเนา ทะเบียน บ้าน

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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  แบบ เสนอ ชื่อ หนังสือ แสดง ความ ยินยอม ประวัติ และ ผล งาน 
ให้ เป็น ไป ตาม แบบ คกส. ๑ คกส. ๒ และ คกส. ๓ ท้าย ระเบียบ นี้

 ข้อ๑๐ บุคคล ตาม ข้อ ๙ ต้อง มี คุณสมบัติ ดัง ต่อ ไป นี้

  ๑๐.๑ มี คุณสมบัติ และ ไม่มี ลักษณะ ต้อง ห้าม ตาม มาตรา ๖ 
แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑

  ๑๐.๒ มี ประสบการณ์ และ มี ผล งาน เป็น ที่ ประจักษ์ เป็น ระยะ 
เวลา ไม ่นอ้ย กวา่ สบิ ป ีใน สาขา ใด สาขา หนึง่ ดงันี ้สาขา การ แพทย ์จติเวช จติวทิยา 
คลนิกิ สงัคมสงเคราะห์ ทางการ แพทย ์การ พยาบาล สขุภาพ จติและ จติเวช  หรอื 
กิจกรรม บำบัด

ส่วนที่๒

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย

 ข้อ๑๑ ให้ บุคคลท่ี มี ความ ประสงค์ จะ เข้า รับ การ สรรหา เป็น ผู้ทรง คุณวุฒิ  
ใน สาขา กฎหมาย ยื่น ใบ สมัคร ต่อ กรม สุขภาพ จิต ภายใน สามสิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ 
กรม สุขภาพ จิต ได้ ประกาศ รับ สมัคร ทั้งนี้ การ ประกาศ รับ สมัคร ให้ ดำเนิน การ 
ดังนี้

  ๑๑.๑ ประกาศ ทาง เว็บไซต์ ของ กรม สุขภาพ จิต สถาบัน 
กัลยาณ์ รา ชน ค ริ นทร์ฯ สมาคม ทนายความ แห่ง ประเทศไทย เนติ บัณฑิต สภา 
และ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ของ รัฐ และ เอกชน

  ๑๑.๒ ปิด ประกาศ ที่ สมาคม ทนายความ แห่ง ประเทศไทย  
เนติ บัณฑิต สภา และ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ของ รัฐ และ เอกชน

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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 ข้อ๑๒ บุคคล ตาม ข้อ ๑๑ ต้อง มี คุณสมบัติ ดัง ต่อ ไป นี้

  ๑๒.๑ มี คุณสมบัติ และ ไม่มี ลักษณะ ต้อง ห้าม ตาม มาตรา ๖ 
แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑

  ๑๒.๒ มี ประสบการณ์ และ มี ผล งาน เป็น ที่ ประจักษ์ ใน สาขา 
กฎหมาย เป็น ระยะ เวลา ไม่ น้อย กว่า สิบ ปี

  ๑๒.๓ มี ประสบการณ์ เกี่ยว กับ การ ส่ง เสริม การ ป้องกัน 
หรือ การ บำบัด รักษา  หรือ  การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้าน สุขภาพ จิต และ จิตเวช 
และการคุ้มครอง สิทธิ เป็น ระยะ เวลา ไม่ น้อย กว่า สิบ ปี

 ข้อ๑๓ เอกสาร หลัก ฐาน ที่ ใช้ ประกอบ การ สมัคร มี ดังนี้

  ๑๓.๑ ใบ สมัคร

  ๑๓.๒ สำเนา บัตร ประจำ ตัว ประชาชน  หรือ สำเนา บัตร 
 ประจำ ตัว ข้าราชการ  หรือ สำเนา บัตร ที่ทาง ราชการ ออก ให้

  ๑๓.๓ สำเนา วุฒิ การ ศึกษา ทาง ด้าน กฎหมาย

  ๑๓.๔ สำ นา ทะเบียน บ้าน

  ๑๓.๕ หลกั ฐาน ที ่แสดง ถงึ ม ีประสบการณ ์และ ผล งาน ใน สาขา 
กฎหมาย และ มี ประสบการณ์ เกี่ยว กับ การ ส่ง เสริม การ ป้องกัน หรือ การ บำบัด 
รักษา หรือ การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้าน สุขภาพ จิต และ จิตเวช และ การ คุ้มครอง 
สิทธิ

  แบบ ใบ สมัคร ให้ เป็น ไป ตาม แบบ คกส. ๔ ท้าย ระเบียบ นี้

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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 ข้อ๑๔  ให้ คณะ กรรมการ สรรหา ตาม ข้อ ๕ จัด ประชุม เพื่อ ตรวจ สอบ  
คุณสมบัติ และ ประวัติ รวม ทั้ง พิจารณา ผล งาน ของ ผู้ สมัคร หาก เห็น ว่า ผู้ สมัคร 
 มี คุณสมบัติ มี ประสบการณ์ และ ผล งาน ที่ ประจักษ์ ถูก ต้อง แล้ว ให้ เสนอ 
 กรม สุขภาพ จิต เพื่อ พิจารณา ประกาศ ราย ชื่อ ผู้ ที่ มี สิทธิ เข้า รับ การ สรรหา 
เป็นผู้ทรง คุณวุฒิ ใน สาขา กฎหมาย และ จัด ให้ มี การ ประชุม เพื่อ ให้ ผู้ สมัคร 
 เลือก กันเอง ให้ เหลือ จำนวน หนึ่ง คน

ส่วนที่๓

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

 ข้อ๑๕  ให้ คณะ กรรมการ สรรหา ตาม ข้อ ๕ พิจารณา ตรวจ สอบ 
 ความ ครบ ถ้วน ถูก ต้อง ของ คุณสมบัติ เอกสาร หลัก ฐาน พร้อม ทั้ง ประวัติ และ  
ผล งาน ของ บุคคล ตาม ข้อ ๙ เพื่อ เสนอ ราย ชื่อ บุคคล ที่ ได้ รับ การ สรรหา จำนวน  
ห้า คน กรณี ที่ คณะ กรรมการ สรร หา พิจารณา แล้ว เห็น ว่า ผู้ ได้ รับ การ เสนอ ชื่อ  
ตาม ข้อ ๙ นั้น ขาด คุณสมบัติ ให้ ดำเนิน การ สรรหา เพื่อ ให้ ได้ ผู้ทรง คุณวุฒิ ใหม่

 ข้อ๑๖ เมื่อ คณะ กรรมการ สรรหา ตาม ข้อ ๕ ได้ ดำเนิน การ สรรหา  
ผู้ทรง คุณวุฒิ ใน สาขา ต่างๆ ตาม ข้อ ๙ จำนวน ห้า คน และ ผู้ทรง คุณวุฒิ ใน สาขา 
กฎหมาย ตาม ข้อ ๑๑ จำนวน หนึ่ง คน แล้ว  ให้ เสนอ เรื่อง ไป ยัง กรม สุขภาพ จิต 
เพื่อ พิจารณา เสนอ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการ 
ต่อ ไป

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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 ข้อ๑๗  ให ้คณะ กรรมการ สรรหา ตาม ขอ้ ๕ เปน็ ผู ้วนิจิฉยั ชีข้าด ใน กรณ ี
ที ่ม ีปญัหา ใน การ เลอืก หรอื การ แตง่ ตัง้ ผู ้แทน องคก์ร ภาค เอกชน และ ผูท้รง คณุวฒุ ิ
เป็น กรรมการ

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ไชยา สะสม ทรัพย์
 รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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แบบคกส.๑
แบบเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

วัน ที่.............เดือน...........................พ.ศ........................ 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกุล............................
ตำแหน่ง......................(ใน องค์กร).........................ของ องค์กร..........................
(ระบุ ชือ่ องคก์ร).................................................................................................
ที ่อยู ่บา้น เลข ที.่......................หมู ่ที.่.............แขวง/ตำบล...................................
เขต/อำเภอ.................................................จงัหวดั............................................
รหัส ไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.................................ขอ เสนอ ผู้ แทน
ชือ่ นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกลุ.....................................
เกิด วัน ที่...........เดือน.......................พ.ศ.............อายุ..........ปี สัญชาติ..............
ศาสนา......................อาชพี ปจัจบุนั...............................อยู่ บา้น เลข ที.่................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..........................................ถนน...............................
ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต.........................จังหวัด.........................
รหสั ไปรษณยี.์.............โทรศพัท.์.....................โทรศพัท ์เคลือ่นที.่......................
โทรสาร............................................ E-mail.................................................... 
เป็น ผู้ แทน องค์กร ภาค เอกชน
 ผู้ทรง คุณวุฒิ
 ข้าพเจ้า ขอรับ รอง ว่า ผู้ ได้ รับ การ เสนอ ชื่อ มี คุณสมบัติ ครบ ถ้วน ตาม ที่ 
กำหนด ข้อความ ที่ แจ้ง ให้ ไว้ ทั้งหมด ถูก ต้อง และ เป็น ความ จริง ทุก ประการ
 ลงชื่อ..................................................................ผู้ เสนอ ชื่อ
  (.............................................................)
 ตำแหน่ง.................................................(ระบุ ตำแหน่ง ใน องค์กร)
หมายเหตุ  ผู ้เสนอ ชือ่ ผู ้แทน ตอ้ง ดำรง ตำแหนง่ นายก สมาคม หรอื ผู ้บรหิาร สงูสดุ  
 ของ องค์กร

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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แบบคกส.๒
หนังสือแสดงความยินยอม

ในการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกหรือแต่งต้ังเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

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

ที่..........................................................
วัน ที่............. เดือน........................... พ.ศ................... 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกลุ.............................
หมายเลข บตัร ประจำ ตวั ประชาชน....................................................................
เกิด วัน ที่...................เดือน..........................พ.ศ.....................อายุ..................ปี 
สัญชาติ.......................ศาสนา.......................อาชีพ ปัจจุบัน..............................
อยู่ บ้าน เลข ที่...........หมู่ ที่...............ตรอก/ซอย...................ถนน.......................
ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................
รหสั ไปรษณยี.์.........................................โทรศพัท.์............................................
โทรศัพท์ เคลื่อนที่..................................โทรสาร............................................
E-mail:……………...............…………....................................................................
 ยนิยอม ให.้...............(ชือ่ องคก์ร ภาค เอกชน หรอื สมาคม)...........................
เสนอ ชื่อ ข้าพเจ้า เพื่อ เข้า รับ การ คัด เลือก หรือ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการ สุขภาพ จิต 
แห่ง ชาติ

 (ลงชื่อ).......................................................................ผู้ ให้ ความ ยินยอม
 ( )

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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แบบคกส.๓
ประวัติและผลงาน

๑. ชือ่ นาย/นาง/นางสาว...................................นามสกลุ.................................
๒. ตำแหนง่ ปจัจบุนั.........................................................................................
๓. ประวัติการ ศึกษา
 ๑. ..........................................................................................................
 ๒. ..........................................................................................................
 ๓. ..........................................................................................................
 ๔. ..........................................................................................................
 ๕. ..........................................................................................................
๔. ประวัติการ ทำงาน
 ๑. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................ 
 ๒. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................ 
 ๓. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................
 ๔. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................ 
 ๕. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................
๕. ผล งาน
 ๑. ..........................................................................................................
 ๒. ..........................................................................................................
 ๓. ..........................................................................................................
 ๔. ..........................................................................................................
 ๕. ..........................................................................................................

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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แบบคกส.๔
ใบสมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

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

๑. ชือ่ นาย/นาง/นางสาว...................................นามสกลุ.................................
๒. เกดิ วนั ที.่.................เดอืน.........................................พ.ศ........................... 
 ปัจจุบัน อายุ.......................ปี
๓. ตำแหนง่ ปจัจบุนั.........................................................................................
๔ วุฒิ การ ศึกษา สูงสุด.........................................สาขา..................................
 สถาบนั..............................................................เมือ่ พ.ศ...........................
๕. สถาน ที ่ปฏบิตั ิงาน เลข ที.่.................................................หมู ่ที.่.................... 
 ถนน...............................ตำบล.......................อำเภอ..........................  
 จังหวัด.................................................รหัส ไปรษณีย์............................... 
 โทรศัพท์.................................................โทรสาร......................................  
 E-mail:....................................บ้าน เลข ที่.......................หมู่ ที่............. 
 ถนน..........................ตำบล........................อำเภอ.........................  
 จังหวัด........................................รหัส ไปรษณีย์............................. 
 โทรศัพท์...............................โทรศัพท์ เคลื่อนที่.............................. 
 โทรสาร..............................................................
๖. ประวัติการ ศึกษา
 ๑. ..........................................................................................................
 ๒. ..........................................................................................................
 ๓. ..........................................................................................................
 ๔. ..........................................................................................................
 ๕. ..........................................................................................................

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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๗. ประวัติการ ทำงาน
 ๑. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................ 
 ๒. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................ 
 ๓. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................
 ๔. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................ 
 ๕. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................
๘. ประสบการณ์ และ ผล งาน ใน สาขา กฎหมาย
 ๑. ..........................................................................................................
 ๒. ..........................................................................................................
 ๓. ..........................................................................................................
 ๔. ..........................................................................................................
 ๕. ..........................................................................................................
๙. ประสบการณ์ เกี่ยว กับ การ ส่ง เสริม การ ป้องกัน หรือ การ บำบัด รักษา หรือ  
 การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้าน สุขภาพ จิต และ จิตเวช และ การ คุ้มครอง สิทธิ
 ๑. ..........................................................................................................
 ๒. ..........................................................................................................
 ๓. ..........................................................................................................
 ๔. ..........................................................................................................
 ๕. ..........................................................................................................
 ขอรับ รอง ว่า ข้าพเจ้า เป็น ผู้ มี คุณสมบัติ ตรง ตาม ประกาศ รับ สมัคร และ 
ข้อความ ที่ ข้าพเจ้า แจ้ง ไว้ ใน ใบ สมัคร นี้ ถูก ต้อง และ เป็น ความ จริง ทุก ประการ
 
 ลายมือ ชื่อ ผู้ สมัคร...................................................................
 ( )
 วัน ที่............เดือน................................พ.ศ..................

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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การเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการอุทธรณ์
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นกรรมการอุทธรณ์
พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๔ และ มาตรา ๔๓ วรรค สาม  
แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป็น กฎหมาย ที่ มี บทบัญญัติ  
บาง ประการ เกี่ยว กับ การ จำกัด สิทธิ และ เสรีภาพ ของ บุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ 
ประกอบ กบั มาตรา ๓๒ และ มาตรา ๓๓ ของ รฐัธรรมนญู แหง่ ราช อาณาจกัร ไทย 
 บัญญัติ ให้ กระทำ ได้ โดย อาศัย อำนาจ ตาม บทบัญญัติ แห่ง กฎหมาย รัฐมนตรี 
ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข ออก ระเบียบ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑ ใน ระเบียบ นี้ เรียก ว่า “ระเบียบ กระทรวง สาธารณสุข ว่า ด้วย 
 การ เลือก และ การ แต่ง ตั้ง ผู้  แทน องค์กร ภาค เอกชน และ ผู้ทรง คุณวุฒิ  
เป็น กรรมการ อุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑”
 ข้อ๒ ระ เบี ยบ  นี้  ให้  ใช้  บั งคับ  ตั้ งแต่  วั น  ถั ด  จาก วัน  ประกาศ 
 ในราช กิจ จา นุเบกษา  เป็นต้น ไป
 ข้อ๓ ใน ระเบียบ นี้
 “กรรมการ” หมายความ ว่า กรรมการ อุทธรณ์
 “องค์กร ภาค เอกชน” หมายความ ว่า องค์กร ภาค เอกชน ที่ เป็น นิติบุคคล 
และ มี วัตถุประสงค์ เกี่ยว กับ การ คุ้มครอง ดูแล บุคคล ที่ มี ความ ผิด ปกติ ทาง จิต
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หมวด๑
การเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

 ข้อ๔ การ เลือก ผู้ แทน องค์กร ภาค เอกชน เป็น กรรมการ ให้ ดำเนิน การ 
ดัง ต่อ ไป นี้
  ๔.๑ ให้ กรม สุขภาพ จิต มี หนังสือ แจ้ง ไป ยัง องค์กร ภาค เอกชน  
ให้ มี การ คัด เลือก บุคคล เพื่อ เสนอ ราย ชื่อ ผู้  แทน เข้า รับ การ คัด เลือก 
เป็นกรรมการ
  ๔.๒ ให้ องค์กร ภาค เอกชน เสนอ ราย ชื่อ ผู้ แทน ซึ่ง มี คุณสมบัติ 
และ ไม่มี ลักษณะ ต้อง ห้าม ตาม มาตรา ๖ แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อม ทั้ง หนังสือ แสดง ความ ยินยอม ใน การ เสนอ ชื่อ องค์กร ละ  
หนึ่ง คน ต่อ กรม สุขภาพ จิต ภายใน สามสิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ กรม สุขภาพ จิต 
ได้มีหนังสือ แจ้ง ตาม ๔.๑ พร้อม หลัก ฐาน ดัง ต่อ ไป นี้
   ๔.๒.๑ สำเนา การ จด ทะเบียน เป็น นิติบุคคล ของ องค์กร 
ภาค เอกชน
   ๔.๒.๒ หลัก ฐาน การ จัด ตั้ง ของ องค์กร ภาค เอกชน
   ๔.๒.๓ หลัก ฐาน การ ดำเนิน กิจกรรม ของ องค์กร 
 ภาค เอกชน
   ๔.๒.๔ แบบ เสนอ ชื่ อ  ผู้  แทน องค์กร  ภาค เอกชน  
พร้อม ประวัติ ของ ผู้ ถูก เสนอ ชื่อ
   ๔.๒.๕ หลัก ฐาน ที่ แสดง ถึง การ เป็น สมาชิก องค์กร 
 ภาค เอกชน ของ ผู้ ถูก เสนอ ชื่อ
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   ๔.๒.๖ สำเนา บัตร ประจำ ตัว ประชาชน หรือ สำเนา บัตร 
ประจำ ตัว ข้าราชการ หรือ สำเนา บัตร ที่ทาง ราชการ ออก ให้
   ๔.๒.๗ สำเนา ทะเบียน บ้าน
   แบบ เสนอ ชือ่ และ หนงัสอื แสดง ความ ยนิยอม ให ้เปน็ ไป ตาม 
แบบ คกอ.๑ และ คอก.๒ ท้าย ระเบียบ นี้
 ข้อ๕ ให้ กรม สุขภาพ จิต แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการ สรรหา เพื่อ พิจารณา 
ความ ครบ ถ้วน ถูก ต้อง ของ คุณสมบัติ เอกสาร หลัก ฐาน และ ประวัติ  
ของ ผู้ ถูก เสนอ ชื่อ
 ข้อ๖ กรณี ที่ คณะ กรรมการ สรรหา ได้ พิจารณา แล้ว เห็น ว่า ผู้ ได้ รับ 
การ เสนอ ชื่อ นั้น เป็น ผู้ มี คุณสมบัติ ครบ ถ้วน ให้ รายงาน พร้อม ความ เห็น ไป ยัง  
กรม สุขภาพ จิต แต่ หาก คณะ กรรมการ สรรหา เห็น ว่า ผู้ ได้ รับ การ เสนอ ชื่อ 
เป็นผู้ ขาด คุณสมบัติ ให ้กรม สุขภาพ จิต ดำเนิน การ จัด ให้ มี การ เลือก ผู้ แทน และ 
เสนอ ราย ชื่อ บุคคล ต่อ กรม สุขภาพ จิต ใหม่ เฉพาะ สาขา และ ตาม จำนวน ที่ ขาด 
 ตาม หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน ๔.๒
 ข้อ๗ ให ้กรม สขุภาพ จติ จดั ประชมุ เพือ่ ให ้ผู ้แทน ตาม ขอ้ ๔ เลอืก กนัเอง 
ให้ เหลือ จำนวน สาม คน
 ข้อ๘  ให้ กรม สุขภาพ จิต ประกาศ ราย ชื่อ ผู้  ซึ่ ง ได้ รับ การ เลือก  
เป็น กรรมการ อุทธรณ์ ต่อ ไป
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หมวด๒
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนที่๑
การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ

 ข้อ๙ ให้ กรม สุขภาพ จิต มี หนังสือ แจ้ง ไป ยัง สมาคม จิตแพทย์  
แห่ง ประเทศไทย สมาคม นัก จิตวิทยา คลินิก ไทย สมาคม นัก สังคมสงเคราะห์ 
จิตเวช และ สมาคม พยาบาล จิตเวช แห่ง ประเทศไทย ซึ่ง ดำเนิน กิจกรรม ใน สาขา 
ต่างๆ ตาม มาตรา ๔๓ (๓) แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว้น 
สาขา กฎหมาย เพื่อ ให้ เสนอ ราย ชื่อ ผู้ มี คุณสมบัติ ตาม ข้อ ๑๐ สาขา ละ หนึ่ง คน  
ตอ่ กรม สขุภาพ จติ ภายใน สามสบิ วนั นบั แต ่วนั ที ่กรม สขุภาพ จติ ได ้ม ีหนงัสอื แจง้ 
พร้อม ทั้ง หนังสือ แสดง ความ ยินยอม ใน การ เสนอ ชื่อ และ หลัก ฐาน ดัง ต่อ ไป นี้
  ๙.๑ สำเนา หลัก ฐาน การ จัด ตั้ง สมาคม
  ๙.๒ แบบ เสนอ ชือ่ ผู ้แทน สมาคม พรอ้ม ประวตั ิและ ผล งาน ของ 
ผู้ ถูก เสนอ ชื่อ
  ๙.๓ หลัก ฐาน ที่ แสดง ถึง การ เป็น สมาชิก ของ ผู้ ถูก เสนอ ชื่อ
  ๙.๔ สำเนา บตัร ประจำ ตวั ประชาชน หรอื สำเนา บตัร ประจำ ตวั 
ข้าราชการ หรือ สำเนา บัตร ที่ทาง ราชการ ออก ให้
  ๙.๕ สำเนา ทะเบียน บ้าน
  แบบ เสนอ ชื่อ หนังสือ แสดง ความ ยินยอม ประวัติ และ ผล งาน 
ให้เป็น ไป ตาม แบบ คกอ.๑ คกอ.๒ และ คกอ.๓ ท้าย ระเบียบ นี้
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 ข้อ๑๐ บุคคล ตาม ข้อ ๙ ต้อง มี คุณสมบัติ ดัง ต่อ ไป นี้
  ๑๐.๑ ม ีคณุสมบตัิ และ ไมม่ี ลกัษณะ ตอ้ง หา้ม ตาม มาตรา ๖ แหง่ 
พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๑๐.๒ มี  ประสบการณ์  และ  มี  ผล  งาน เป็น  ที่  ประจั กษ์   
เปน็ ระยะ เวลา ไม ่นอ้ย กวา่ สบิ ป ีใน สาขา ใด สาขา หนึง่ ดงันี ้สาขา การ แพทย ์จติเวช 
จิตวิทยา คลินิก สังคมสงเคราะห์ ทางการ แพทย์ หรือ การ พยาบาล สุขภาพ จิต 
และ จิตเวช

ส่วนที่๒
การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย

 ข้อ๑๑ ให ้บคุคล ที ่ม ีความ ประสงค ์จะ เขา้ รบั การ สรรหา เปน็ ผูท้รง คณุวฒุ ิ
ใน สาขา กฎหมาย ยื่น ใบ สมัคร ต่อ กรม สุขภาพ จิต ภายใน สามสิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ 
กรม สุขภาพ จิต ได้ ประกาศ รับ สมัคร ทั้งนี้ การ ประกาศ รับ สมัคร ให้ ดำเนิน การ 
ดังนี้
  ๑๑.๑ ประกาศ ทาง เวบ็ไซต ์ของ กรม สขุภาพ จติ สถาบนั กลัยาณ์ 
ราช นครินทร์ สมาคม ทนายความ แห่ง ประเทศไทย เนติ บัณฑิต สภา และ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ของ รัฐ และ เอกชน
  ๑๑.๒ ปิด ประกาศ ที่ สมาคม ทนายความ แห่ง ประเทศไทย  
เนติ บัณฑิต สภา และ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ของ รัฐ และ เอกชน
 ข้อ๑๒ บุคคล ตาม ข้อ ๑๑ ต้อง มี คุณสมบัติ ดัง ต่อ ไป นี้
  ๑๒.๑ มี คุณสมบัติ และ ไม่มี ลักษณะ ต้อง ห้าม ตาม มาตรา ๖  
แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑
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  ๑๒.๒ มี ประสบการณ์ และ มี ผล งาน เป็น ที่ ประจักษ์ ใน สาขา 
กฎหมาย เป็น ระยะ เวลา ไม่ น้อย กว่า สิบ ปี
  ๑๒.๓ มี ประสบการณ์ เกี่ยว กับ การ ส่ง เสริม การ ป้องกัน หรือ 
การ บำบัด รักษา หรือ การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้าน สุขภาพ จิต และ จิตเวช และ 
การคุ้มครอง สิทธิ เป็น ระยะ เวลา ไม่ น้อย กว่า สิบ ปี
 ข้อ๑๓ เอกสาร หลัก ฐาน ที่ ใช้ ประกอบ การ สมัคร มี ดังนี้
  ๑๓.๑ ใบ สมัคร
  ๑๓.๒ สำเนา บตัร ประจำ ตวั ประชาชน หรอื สำเนา บตัร ประจำ ตวั 
ข้าราชการ หรือ สำเนา บัตร ที่ทาง ราชการ ออก ให้
  ๑๓.๓ สำเนา วุฒิ การ ศึกษา ทาง ด้าน กฎหมาย
  ๑๓.๔ สำเนา ทะเบียน บ้าน
  ๑๓.๕ หลัก ฐาน ที่ แสดง ถึง มี ประสบการณ์ และ ผล งาน ใน สาขา 
กฎหมาย และ มี ประสบการณ์ เกี่ยว กับ การ ส่ง เสริม การ ป้องกัน หรือ การ บำบัด 
รักษา หรือ การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้าน สุขภาพ จิต และ จิตเวช และ การ คุ้มครอง 
สิทธิ
  แบบ ใบ สมัคร ให้ เป็น ไป ตาม แบบ คกอ.๔ ท้าย ระเบียบ นี้
 ข้อ๑๔ ให้ คณะ กรรมการ สรรหา ตาม ข้อ ๕ จัด ประชุม เพื่อ ตรวจ สอบ 
 คุณสมบัติ และ ประวัติ รวม ทั้ง พิจารณา ผล งาน ของ ผู้ สมัคร หาก เห็น ว่า ผู้ สมัคร 
 มี คุณสมบัติ มี ประสบการณ์ และ ผล งาน ที่ ประจักษ์ ถูก ต้อง แล้ว ให้ เสนอ  
กรม สุขภาพ จิต เพื่อ พิจารณา ประกาศ ราย ชื่อ ผู้ ที่ มี สิทธิ เข้า รับ การ สรรหา 
เป็นผู้ทรง คุณวุฒิ ใน สาขา กฎหมาย และ จัด ให้ มี การ ประชุม เพื่อ ให้ ผู้ สมัคร 
 เลือก กันเอง ให้ เหลือ จำนวน หนึ่ง
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ส่วนที่๓
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

 ข้อ๑๕ ให้ คณะ กรรมการ สรรหา ตาม ข้อ ๕ พิจารณา ตรวจ สอบ  
ความครบ ถ้วน ถูก ต้อง ของ คุณสมบัติ เอกสาร หลัก ฐาน พร้อม ทั้ง ประวัติ  
และ ผล งาน ของ บคุคล ตาม ขอ้ ๙ เพือ่ เสนอ ราย ชือ่ บคุคล ที ่ได ้รบั การ สรรหา จำนวน 
สี่ คน กรณี ที่ คณะ กรรมการ สรรหา พิจารณา แล้ว เห็น ว่า ผู้ ได้ รับ การ เสนอ ชื่อ  
ตามข้อ ๙ น้ัน  ขาด คุณสมบัติ ให้ ดำเนิน การ สรรหา เพ่ือ ให้ ได้ ผู้ทรง คุณวุฒิ ใหม่
 ข้อ๑๖ เมื่อ คณะ กรรมการ สรรหา ตาม ข้อ ๕ ได้ ดำเนิน การ สรรหา  
ผู้ทรง คุณวุฒิ ใน สาขา ต่างๆ ตาม ข้อ ๙ จำนวน สี่ คน และ ผู้ทรง คุณวุฒิ ใน สาขา 
กฎหมาย ตาม ข้อ ๑๑ จำนวน หนึ่ง คน แล้ว  ให้ เสนอ เรื่อง ไป ยัง กรม สุขภาพ จิต 
เพื่อ พิจารณา เส นอรัฐ มนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการ 
ต่อ ไป
 ข้อ๑๗ ให ้คณะ กรรมการ สรรหา ตาม ขอ้ ๕ เปน็ ผู ้วนิจิฉยั ชีข้าด ใน กรณ ีที ่
มี ปัญหา ใน การ เลือก หรือ การ แต่ง ตั้ง ผู้ แทน องค์กร ภาค เอกชน และ ผู้ทรง คุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ไชยา สะสม ทรัพย์
 รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข
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แบบคกอ.๑
แบบเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์

วัน ที่.............เดือน...........................พ.ศ........................ 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................
นามสกุล........................................ตำแหน่งในองค์กร...................................
ของ องค์กร............................................................................(ระบุ ชื่อ องค์กร)
ที ่อยู ่บา้น เลข ที.่......................หมู ่ที.่.............แขวง/ตำบล...................................
เขต/อำเภอ.................................................จงัหวดั............................................
รหัส ไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.................................ขอ เสนอ ผู้ แทน
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
นามสกุล.....................................................................................................
เกิด วัน ที่...........เดือน.......................พ.ศ.............อายุ..........ปี สัญชาติ..............
ศาสนา....................................อาชีพ ปัจจุบัน................................................
อยู่ บ้าน เลข ที่.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..........................................
ถนน...............................ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต.........................
จังหวัด.................................................รหัส ไปรษณีย์........................................
โทรศพัท.์...................โทรศพัท ์เคลือ่นที.่......................โทรสาร............................
เป็น ผู้ แทน องค์กร ภาค เอกชน
 ผู้ทรง คุณวุฒิ
 ข้าพเจ้า ขอรับ รอง ว่า  ผู้ ได้ รับ การ เสนอ ชื่อ มี คุณสมบัติ ครบ ถ้วน  
ตามท่ี กำหนด ข้อความ ท่ี แจ้ง ให้ ไว้ ท้ังหมด ถูก ต้อง และ เป็น ความ จริง ทุก ประการ
 ลงชื่อ..................................................................ผู้ เสนอ ชื่อ
  (.............................................................)
 ตำแหน่ง.................................................(ระบุ ตำแหน่ง ใน องค์กร)
หมายเหตุ  ผู ้เสนอ ชือ่ ผู ้แทน ตอ้ง ดำรง ตำแหนง่ นายก สมาคม หรอื ผู ้บรหิาร สงูสดุ  
 ของ องค์กร
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แบบคกอ.๒
หนังสือแสดงความยินยอม

ในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์
.....................................

ที่..........................................................

วัน ที่............. เดือน........................... พ.ศ................... 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว......................................................................

นามสกุล................................................................................................

หมายเลข บตัร ประจำ ตวั ประชาชน....................................................................

เกิด วัน ที่...................เดือน..........................พ.ศ.....................อายุ..................ปี 

สัญชาติ.......................ศาสนา.......................อาชีพ ปัจจุบัน..............................

อยู่ บ้าน เลข ที่..............หมู่ ที่...............ตรอก/ซอย....................................

ถนน.......................ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต.........................

จังหวัด..................................................รหัส ไปรษณีย์..................................

โทรศัพท์....................................โทรศัพท์ เคลื่อนที่.....................................

โทรสาร.....................................................E-mail:……………...............…………..

 ยนิยอม ให.้...............(ชือ่ องคก์ร ภาค เอกชน หรอื สมาคม)...........................

เสนอ ชื่อ ข้าพเจ้า เพื่อ เข้า รับ การ คัด เลือก หรือ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการ อุทธรณ์

 (ลงชื่อ).......................................................................ผู้ ให้ ความ ยินยอม
 ( )

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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แบบคกอ.๓
ประวัติและผลงาน

๑. ชือ่ นาย/นาง/นางสาว...................................นามสกลุ.................................

๒. ตำแหนง่ ปจัจบุนั.........................................................................................

๓. ประวัติการ ศึกษา

 ๑. ..........................................................................................................

 ๒. ..........................................................................................................

 ๓. ..........................................................................................................

 ๔. ..........................................................................................................

 ๕. ..........................................................................................................

๔. ประวัติการ ทำงาน

 ๑. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................ 
 ๒. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................ 
 ๓. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................

 ๔. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................ 
 ๕. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................

๕. ผล งาน

 ๑. ..........................................................................................................

 ๒. ..........................................................................................................

 ๓. ..........................................................................................................

 ๔. ..........................................................................................................

 ๕. ..........................................................................................................
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แบบคกอ.๔
ใบสมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์

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

๑. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.............................นามสกุล................................
๒. เกดิ วนั ที.่.................เดอืน.........................................พ.ศ........................... 
 ปัจจุบัน อายุ.......................ปี
๓. ตำแหนง่ ปจัจบุนั.........................................................................................
๔ วุฒิ การ ศึกษา สูงสุด.........................................สาขา..................................
 สถาบนั..............................................................เมือ่ พ.ศ...........................
๕. สถาน ที ่ปฏบิตั ิงาน เลข ที.่.................................................หมู ่ที.่.................... 
 ถนน...............................ตำบล.......................อำเภอ..........................  
 จังหวัด.................................................รหัส ไปรษณีย์............................... 
 โทรศัพท์.................................................โทรสาร......................................  
 E-mail:....................................บ้าน เลข ที่.......................หมู่ ที่............. 
 ถนน..........................ตำบล........................อำเภอ.........................  
 จังหวัด........................................รหัส ไปรษณีย์............................. 
 โทรศัพท์...............................โทรศัพท์ เคลื่อนที่.............................. 
 โทรสาร..............................................................
๖. ประวัติการ ศึกษา
 ๑. ..........................................................................................................
 ๒. ..........................................................................................................
 ๓. ..........................................................................................................
 ๔. ..........................................................................................................
 ๕. ..........................................................................................................

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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๗. ประวัติการ ทำงาน
 ๑. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................ 
 ๒. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................ 
 ๓. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................
 ๔. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................ 
 ๕. ตำแหน่ง............................หน่วย งาน..........................พ.ศ................
๘. ประสบการณ์ และ ผล งาน ใน สาขา กฎหมาย
 ๑. ..........................................................................................................
 ๒. ..........................................................................................................
 ๓. ..........................................................................................................
 ๔. ..........................................................................................................
 ๕. ..........................................................................................................
๙. ประสบการณ์ เกี่ยว กับ การ ส่ง เสริม การ ป้องกัน หรือ การ บำบัด รักษา หรือ  
 การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้าน สุขภาพ จิต และ จิตเวช และ การ คุ้มครอง สิทธิ
 ๑. ..........................................................................................................
 ๒. ..........................................................................................................
 ๓. ..........................................................................................................
 ๔. ..........................................................................................................
 ๕. ..........................................................................................................
 ขอรับ รอง ว่า ข้าพเจ้า เป็น ผู้ มี คุณสมบัติ ตรง ตาม ประกาศ รับ สมัคร และ 
ข้อความ ที่ ข้าพเจ้า แจ้ง ไว้ ใน ใบ สมัคร นี้ ถูก ต้อง และ เป็น ความ จริง ทุก ประการ
 
 ลายมือ ชื่อ ผู้ สมัคร...................................................................
 ( )
 วัน ที่............เดือน................................พ.ศ..................

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
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ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์

พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๑๐ (๖) และ มาตรา ๔๒ วรรค สี่  
แหง่ พระ ราช บญัญตั ิสขุภาพ จติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ สขุภาพ จติ แหง่ ชาต ิ
ออก ระเบียบ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑ ระเบียบ นี้ เรียก ว่า “ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  
ว่า ด้วย หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ ยื่น อุทธรณ์ และ วิธี พิจารณา อุทธรณ์  
พ.ศ. ๒๕๕๑”
 ข้อ๒  ระ เบี ยบ  นี้  ให้  ใช้  บั งคับ  ตั้ งแต่  วั น  ถั ด  จาก วัน  ประกาศ 
 ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป
 ข้อ๓  การ อุทธรณ์ ต้อง ทำ เป็น หนังสือ และ อย่าง น้อย ต้อง ประกอบ ด้วย
  (๑) วัน เดือน ปี ที่ ยื่น อุทธรณ์
  (๒) ชื่อ ตัว นามสกุล และ ที่ อยู่ ของ ผู้ อุทธรณ์
  (๓) ขอ้ โต ้แยง้ และ เหตผุล ที ่ยก ขึน้ อา้งองิ ใน อทุธรณ ์โดย ชดั แจง้ 
พร้อม ทั้ง ความ ประสงค์ หรือ คำขอ ของ ผู้ อุทธรณ์
  (๔) ลายมือ ชื่อ ของ ผู้ อุทธรณ์
  ผู ้อทุธรณ ์จะ ยืน่ สำเนา คำ สัง่ ของ คณะ กรรมการ สถาน บำบดั รกัษา 
พร้อม ด้วย เอกสาร หลัก ฐาน อื่น ประกอบ การ อุทธรณ์ ด้วย ก็ได้
  ใน กรณี ที่ ผู้ อุทธรณ์ ประสงค์ จะ แถลง ด้วย วาจา ใน ชั้น พิจารณา 
ของคณะ กรรมการ อุทธรณ์  ให้ แสดง ความ ประสงค์ ไว้ ใน หนังสือ อุทธรณ์ ด้วย

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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 ข้อ๔ อุทธรณ์ ตาม ข้อ ๓ ให้ ยื่น ต่อ ผู้ อำนวย การ สถาน บำบัด รักษา 
 พรอ้ม ดว้ย สำเนา บตัร ประจำ ตวั ประชาชน ของ ผู ้อทุธรณ ์และ ให ้ผู ้ที ่รบั หนงัสอื นัน้  
ออก ใบรับ อุทธรณ์ ไว้ เป็น หลัก ฐาน
 ข้อ๕ ภายใน กำหนด ระยะ เวลา อุทธรณ์ ผู้ อุทธรณ์ อาจ ขอ แก้ไข  
เพิ่ม เติม อุทธรณ์ ได้ โดย ทำ เป็น หนังสือ ลง ลายมือ ชื่อ ผู้ อุทธรณ์ ชี้แจง ข้อ เท็จ จริง 
วัตถุประสงค์ และ เหตุผล ใน การ แก้ไขเพิ่ม เติม อุทธรณ์
 ข้อ๖ ใน การ พิจารณา อุทธรณ์ ให้ คณะ กรรมการ อุทธรณ์ พิจารณา 
จาก คำ วินิจฉัย หรือ คำ สั่ง ที่ ถูก อุทธรณ์ คำ อุทธรณ์ และ เอกสาร หลัก ฐาน ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
 ใน กรณ ีที ่ผู ้อทุธรณ ์ขอ แถลง ดว้ย วาจา ก ็ให ้สามารถ กระทำ ได ้และ ใน กรณ ีนี ้ 
ให้ คณะ กรรมการ อุทธรณ์ เปิด โอกาส ให้ คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา 
 รับ ทราบ และ แถลง ด้วย วาจา โดย คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา จะ มอบ ให้ 
พนกังาน เจา้ หนา้ที ่ใน สงักดั เปน็ ผู ้แถลง แทน กไ็ด ้ทัง้นี ้คณะ กรรมการ อทุธรณ ์ตอ้ง 
แจ้ง กำหนด วัน แถลง ให้ คู่ กรณี ทราบ ล่วง หน้า ตาม สมควร และ ต้อง เปิด โอกาส ให้  
คู่ กรณี ได้ รับ ฟัง คำแถลง ด้วย วาจา ของ อีก ฝ่าย หนึ่ง ด้วย
 ข้อ๗ ใน การ พิจารณา อุทธรณ์ นอกจาก จะ ต้อง ดำเนิน การ ตาม ข้อ ๖ 
แลว้ คณะ กรรมการ อทุธรณ ์อาจ นำ ขอ้มลู เกีย่ว กบั ประวตัิ และ ราย ละ เอยีด อืน่ๆ 
ของ ผู้ ป่วย เช่น อาการ และ อาการ แสดง ทาง คลินิก ประวัติการ รักษา ทาง จิตเวช 
ผล การ ตรวจ ทาง จิตวิทยา เป็นต้น มา ประกอบ การ พิจารณา ด้วย ก็ได้
 กรณี ที่ เป็นการ พิจารณา อุทธรณ์ คำ สั่ง ขยาย ระยะ เวลา การ บำบัด รักษา 
 ใน สถาน บำบัด รักษา ให้ นำ ข้อมูล เกี่ยว กับ ผล การ บำบัด รักษา พฤติกรรม ที่ มี 
ภาวะ อันตราย ทั้ง ต่อ ตนเอง ผู้ อื่น และ ทรัพย์สิน อารมณ์ ความ คิด การ รับ รู้  
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การ เจ็บ ป่วย ทาง จิต  และ ความ จำเป็น ต้อง ได้ รับ การ บำบัด รักษา รวม ทั้ง  
ความ สามารถ ของ ผู ้ดแูล ใน การ ดแูล ผู ้ปว่ย ให ้ได ้รบั การ รกัษา ตาม แผนการ รกัษา 
ของ แพทย์ มา ประกอบ การ พิจารณา ด้วย
 ข้อ๘ เพือ่ ประโยชน ์ใน การ พจิารณา อทุธรณ ์ให ้คณะ กรรมการ อทุธรณ ์ 
มี อำนาจ สั่ง ให้ พนักงาน เจ้า หน้าที่ หา ข้อมูล เพิ่ม เติม ใน ประเด็น ที่ กำหนด 
 เพื่อ ประกอบ การ พิจารณา
 ข้อ๙ บรรดา เอกสาร และ หลัก ฐาน อื่น นอกจาก คำ อุทธรณ์ และ คำ แก้ 
อทุธรณ ์ที ่คณะ กรรมการ อทุธรณ ์ได ้รบั ให ้จดั ทำ สำเนา และ ให ้ผู ้ที ่ยืน่ เอกสาร และ 
หลัก ฐาน นั้น ลง นาม รับรอง แล้ว คืน ต้นฉบับ ให้ ผู้ นั้น ไป
 ข้อ๑๐ ใน การ สอบถาม ผู้ อุทธรณ์ หรือ บุคคล ที่ เกี่ยวข้อง ให้ มี การ บันทึก 
ถ้อยคำ แล้ว ให้ อ่าน ข้อความ ที่ บันทึก ไว้ ให้ ผู้ ให้ ถ้อยคำ ฟัง และ ลง ลายมือ ชื่อ 
ของบุคคล ดัง กล่าว ไว้ เป็น หลัก ฐาน หาก ผู้ นั้น ลง ลายมือ ชื่อ ไม่ ได้ หรือ ไม่ ยอม ลง 
ลายมือ ชื่อ ให้ จด บันทึก แจ้ง เหตุ ที่ ไม่มี การ ลง ลาย ชื่อ ไว้
 ข้อ๑๑ ผู้  อุทธรณ์ อาจ ขอ ถอน อุทธรณ์ เมื่อ ใด ก็ได้ แต่ ต้อง ก่อน ที่ 
คณะกรรมการ อุทธรณ์ จะ มี คำ วินิจฉัย อุทธรณ์ และ เมื่อ ได้ ถอน อุทธรณ์ แล้ว 
ใหก้าร พจิารณา อทุธรณ ์นัน้ เปน็ อนั ระงบั และ ให ้คณะ กรรมการ อทุธรณ ์จำหนา่ย 
การ อุทธรณ์ นั้น เสีย
 ใน กรณี ที่ ได้ มี การ ถอน อุทธรณ์ เรื่อง ใด หรือ ประเด็น ใด แล้ว ห้าม มิ ให้ 
อุทธรณ์ ซ้ำ ใน เรื่อง นั้น หรือ ประเด็น นั้น อีก
 การ ถอน อทุธรณ ์ให ้ทำ เปน็ หนงัสอื ยืน่ ตอ่ ผู ้อำนวย การ สถาน บำบดั รกัษา 
ที่ รับ อุทธรณ์ ไว้ ตาม ข้อ ๔

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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 ข้อ ๑๒ คำ วินิจฉัย อุทธรณ์ ให้ ทำ เป็น หนังสือ และ อย่าง น้อย ต้อง  
ประกอบ ด้วย
  (๑) วัน เดือน ปี ที่ มี คำ วินิจฉัย อุทธรณ์
  (๒) ข้อ เท็จ จริง ที่ นำ มา ใช้ ประกอบ การ วินิจฉัย อุทธรณ์
  (๓) เหตุผล ใน การ วินิจฉัย อุทธรณ์
  (๔) ลาย ชื่อ มือ ของ คณะ กรรมการ อุทธรณ์ ที่ ร่วม พิจารณา 
วินิจฉัย อุทธรณ์
 ข้อ๑๓ เมือ่ ได ้ม ีคำ วนิจิฉยั อทุธรณ ์แลว้ ให ้แจง้ คำ วนิจิฉยั ให ้ผู ้อำนวย การ 
สถาน บำบัด รักษา ที่ รับ อุทธรณ์ ไว้ ตาม ข้อ ๔ ทราบ โดย เร็ว และ ให้ ผู้ อำนวย การ 
สถาน บำบัด รักษา ดัง กล่าว แจ้ง ผล
 การ วนิจิฉยั อทุธรณ ์นัน้ ให ้ผู ้อทุธรณ ์ทราบ ภายใน สาม วนั ทำการ นบั แต ่วนั 
ที่ ได้ รับ แจ้ง คำ วินิจฉัย อุทธรณ์

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 สมัคร สุนทร เวช
 นายก รัฐมนตรี
 ประธาน กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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คุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
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เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
ว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่

พ.ศ.๒๕๕๑
 
 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๓ และ มาตรา ๑๐ (๖) แห่ง  
พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ 
ออก ระเบียบ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑ ระเบยีบ นี ้เรยีก วา่ “ระเบยีบ คณะ กรรมการ สขุภาพ จติ แหง่ ชาต ิ 
ว่า ด้วย คุณสมบัติ ของ พนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑”
 ข้อ๒ ระเบียบ นี้  ให้  ใช้  บั งคับ ตั้ งแต่  วัน ถัด จาก วัน ประกาศ  
ในราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป
 ข้อ๓ พนักงาน เจ้า หน้าที่ ต้อง มี คุณสมบัติ ดัง ต่อ ไป นี้
  (๑) มี สัญชาติ ไทย
  (๒) มีอายุ ไม่ ต่ำ กว่า ยี่สิบ ห้า ปีบ ริ บูรณ์
  (๓) เป็น ผู้  ปฏิบัติ  งาน ใน สถาน พยาบาล ของ รัฐ และ 
 มี ประสบการณ์ ใน การ ทำงาน ด้าน สาธารณสุข อย่าง น้อย ๑ ปี
  (๔) สำเรจ็ การ ศกึษา ใน ระดบั ปรญิญา ตร ีทาง ดา้น การ แพทย ์
พยาบาล สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา กิจกรรม บำบัด การ สาธารณสุข  หรือ 
ผู้ได้รับประกาศนียบัตร ทางการ พยาบาล หรือ การ สาธารณสุข
  (๕) เป็น ผู้ มี ความ ประพฤติ ดี ไม่ เป็น อุปสรรค ต่อ การ ปฏิบัติ 
หน้าที่
 ประกาศ ณ วัน ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 สมัคร สุนทร เวช
 นายก รัฐมนตรี
 ประธาน กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

พ.ศ.๒๕๕๑
 
 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๑๐ (๖) และ มาตรา ๔๖ วรรค สอง  
แหง่ พระ ราช บญัญตั ิสขุภาพ จติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ สขุภาพ จติ แหง่ ชาต ิ
ออก ระเบียบ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑ ระเบียบ นี้ เรียก ว่า “ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  
ว่า ด้วย การ ปฏิบัติ หน้าที่ ของ พนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑”
 ข้อ๒ ระ เบี ยบ  นี้  ให้  ใช้  บั งคับ  ตั้ งแต่  วั น  ถั ด  จาก วัน  ประกาศ 
 ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป
 ข้อ๓ เมื่อ พนักงาน เจ้า หน้าที่  ได้ รับ แจ้ง หรือ พบ ว่า มี บุคคล ใด 
 ที่ มี พฤติการณ์ อัน น่า เชื่อ ว่า บุคคล นั้น มี ภาวะ อันตราย หรือ จำเป็น ต้อง ได้ รับ  
การ บำบัด รักษา ให้ พนักงาน เจ้า หน้าที่ ปฏิบัติ ดัง ต่อ ไป นี้
  (๑) ทำ บนัทกึ เกีย่ว กบั พฤตกิรรม ของ บคุคล ดงั กลา่ว รวม ทัง้ เวลา 
สถาน ที่ ที่ พบ และ ชื่อ ของ บุคคล นั้น (ถ้า ทราบ) 
  (๒) บนัทกึ ชือ่ และ ที ่อยู ่ของ ผู ้แจง้ รวม ทัง้ ความ สมัพนัธ ์กบั บคุคล 
นั้น (ถ้า มี)
  (๓) ใน กรณี จำเป็น ต้อง ขอ ความ ช่วย เหลือ จาก พนักงาน 
 ฝ่าย ปกครอง หรือ ตำรวจ ให้ ขอ ความ ช่วย เหลือ จาก พนักงาน ฝ่าย ปกครอง 
หรือ ตำรวจ ซึ่ง อยู่ ใกล้ กับ สถาน ที่ ที่ พบ บุคคล ที่ มี พฤติกรรม ที่ แสดง ว่า มี  
ความ ผิด ปกติ ทาง จิต นั้น เพื่อ เข้าไป ตรวจ สอบ ข้อ เท็จ จริง และ นำ ตัว บุคคล นั้น  
ไป ยัง สถาน พยาบาล ของ รัฐหรือ สถาน บำบัด รักษา แล้ว แต่ กรณี

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

 ข้อ๔ พนกังาน เจา้ หนา้ที ่ตอ้ง แสดง บตัร ประจำ ตวั และ แจง้ วตัถปุระสงค ์
ของ การ เข้าไป ใน เคหสถาน หรือ สถาน ที่ นั้นๆ ต่อ เจ้าของ หรือ ผู้ ครอบ ครอง  
สถาน ที่
 ข้อ๕ พนักงาน เจ้า หน้าที่ ต้อง ปฏิบัติ หน้าที่ ด้วย ความ สุภาพ

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 สมัคร สุนทร เวช
 นายก รัฐมนตรี
 ประธาน กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ
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เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

พ.ศ.๒๕๕๑
 
 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๔๗ วรรค สอง แห่ง พระ ราช บัญญัติ 
สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข ออก ประกาศ 
ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑  บัตร ประจำ ตัว พนักงาน เจ้า หน้าที่ ให้ เป็น ไป ตาม ขนาด และ 
ลักษณะ ตาม แบบ ที่ แนบ ท้าย ประกาศ นี้
 ข้อ๒  ให้ อธิบดี กรม สุขภาพ จิต เป็น ผู้ ออก บัตร ประจำ ตัว พนักงาน  
เจ้า หน้าที่
 ข้อ๓ ให ้ผู ้ได ้รบั แตง่ ตัง้ เปน็ พนกังาน เจา้ หนา้ที ่ยืน่ คำขอ ม ีบตัร ประจำ ตวั  
ต่อ สถาบัน กัลยาณ์ ราช นครินทร์ พร้อม กับ แนบ รูป ถ่าย จำนวน ๒ รูป
 รปู ถา่ย ที ่ตดิ บตัร ประจำ ตวั พนกังาน เจา้ หนา้ที ่ตาม วรรค หนึง่ ให ้ใช ้รปู ถา่ย 
ที ่ถา่ย ไม ่เกนิ หก เดอืน กอ่น วนั ยืน่ คำขอ ม ีบตัร ประจำ ตวั พนกังาน เจา้ หนา้ที ่ขนาด 
๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่ง ตัว หน้า ตรง ไม่ สวม หมวก และ แว่นตา สี เข้ม
 ข้อ๔ บัตร ประจำ ตัว พนักงาน เจ้า หน้าที่ ให้ ใช้ได้ ตาม ระยะ เวลา  
ที่ กำหนด ไว้ ใน บัตร แต่ ต้อง ไม่ เกิน ห้า ปี นับ แต่ วัน ออก บัตร
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 ข้อ๕ เมื่อ บุคคล ใด พ้น จาก การ เป็น พนักงาน เจ้า หน้าที่ และ ไม่มี สิทธิ 
ใช้ บัตร ประจำ ตัว พนักงาน เจ้า หน้าที่ ต่อ ไป ให้ ส่ง คืน บัตร ประจำ ตัว พนักงาน 
เจ้า หน้าที่ ต่อ อธิบดี กรม สุขภาพ จิต ภายใน สิบ ห้า วัน นับ แต่ วัน ที่ พ้น จาก การ เป็น 
พนักงาน เจ้า หน้าที่

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 วิทยา แก้ว ภ ราดั ย
 รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข

หมายเหตุ
 เนื่องจาก ใน ปัจจุบัน สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต เป็น หน่วย งาน  
ที่ ดำเนิน การ เกี่ยว กับ พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อ จาก สถาบัน 
กัลยาณ์ ราช นครินทร์ ดัง นั้น ผู้ ที่ สนใจ ขอ มี บัตร ประจำ ตัว พนักงาน เจ้า หน้าที่ 
สามารถ ติดต่อ ได้ที่ สำนัก ยุทธศาสตร์ สุขภาพ จิต กรมสุขภาพจิต หมายเลข 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๓๐

 
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
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เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒

แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่พ.ศ.๒๕๕๑

รูปถ่าย

๒.๕ x ๓.๐
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๔ แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข จึง ออก ประกาศ ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑ ให้ บุคคล ใน สังกัด กรม สุขภาพ จิต กระทรวง สาธารณสุข ซึ่ง ดำรง 
ตำแหน่ง ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น พนักงาน เจ้า หน้าที่ เพื่อ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ 
สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑
  (๑) แพทย์ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๒) พยาบาล วิชาชีพ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๓) นัก สังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๔) นัก จิตวิทยา ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๕) นัก กิจกรรม บำบัด ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๖) นัก วิชาการ สาธารณสุข ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
 ข้อ๒ ให้ บุคคล ใน สังกัด ราชการ ส่วน ภูมิภาค สำนักงาน ปลัด 
กระทรวง สาธารณสุข ที่ รับ ผิด ชอบ งาน สุขภาพ จิต และ จิตเวช ซึ่ง ดำรง ตำแหน่ง  
ดัง ต่อ ไป นี้  เป็น พนักงาน เจ้า หน้าที่ เพื่อ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ  
สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑
  (๑) แพทย์ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๒) พยาบาล วิชาชีพ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๓) นัก จิตวิทยา ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป

 
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
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  (๔) นัก สังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๕) นัก วิชาการ สาธารณสุข ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๖) เจ้า พนักงาน สาธารณสุข ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
 ข้อ๓ ให้ บุคคล ใน สังกัด กรม การ แพทย์ กระทรวง สาธารณสุข  
ที ่รบั ผดิ ชอบ งาน สขุภาพ จติ และ จติเวช ซึง่ ดำรง ตำแหนง่ ดงั ตอ่ ไป นี ้เปน็ พนกังาน 
เจ้า หน้าที่ เพื่อ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑
  (๑) แพทย์ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๒) พยาบาล วิชาชีพ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๓) นัก จิตวิทยา ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๔) นัก สังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
 ข้อ๔ ให้ บุคคล ใน สังกัด สำนักงาน การ อุดมศึกษา แห่ง ชาติ กระทรวง 
ศึกษาธิการ ที่ รับ ผิด ชอบ งาน ด้าน สุขภาพ จิต และ จิตเวช ซึ่ง ดำรง ตำแหน่ง  
ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น พนักงาน เจ้า หน้าที่ เพื่อ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ  
สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑
  (๑) แพทย์ ตั้งแต่ ระดับ ๔ ขึ้น ไป
  (๒) นัก จิตวิทยา ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป
  (๓) พยาบาล วิชาชีพ ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป
  (๔) นัก สังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป
 ข้อ๕ ให้ บุคคล ใน สังกัด กรม ราชทัณฑ์ กระทรวง ยุติธรรม ซึ่ง ดำรง 
ตำแหน่ง ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น พนักงาน เจ้า หน้าที่ เพื่อ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ 
สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑
  (๑) แพทย์ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๒) พยาบาล วิชาชีพ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป

 
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
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  (๓) นัก จิตวิทยา ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๔) นัก สังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
 ข้อ๖ ให ้บคุคล ใน สงักดั สำนกั การ แพทย ์กรงุเทพมหานคร ที ่รบั ผดิ ชอบ 
ด้าน สุขภาพ จิต และ จิตเวช  ซึ่ง ดำรง ตำแหน่ง ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น พนักงาน เจ้า หน้าที่ 
เพื่อ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑
  (๑) แพทย์ ตั้งแต่ ระดับ ๔ ขึ้น ไป
  (๒) พยาบาล วิชาชีพ ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป
  (๓) นัก จิตวิทยา ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป
  (๔) นัก สังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป
  (๕) นัก วิชาการ สาธารณสุข ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป
 ข้อ๗ ให ้บคุคล ใน สงักดั สำนกั อนามยั กรงุเทพมหานคร ที ่รบั ผดิ ชอบ งาน  
ด้าน สุขภาพ จิต และ จิตเวช ซึ่ง ดำรง ตำแหน่ง ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น พนักงาน เจ้า หน้าที่ 
เพื่อ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑
  (๑) แพทย์ ตั้งแต่ ระดับ ๔ ขึ้น ไป
  (๒) พยาบาล วิชาชีพ ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป
  (๓) นัก จิตวิทยา ตัง แต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป
  (๔) นัก สังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป
  (๕) นัก วิชาการ สาธารณสุข ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป
 ข้อ๘ ให ้บคุคล ใน สงักดั เทศบาล กรม สง่ เสรมิ การ ปกครอง สว่น ทอ้ง ถิน่ 
กระทรวง มหาดไทย ซึ่ง ดำรง ตำแหน่ง ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น พนักงาน เจ้า หน้าที่ เพื่อ 
ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑
  (๑) พยาบาล วิชาชีพ ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป
  (๒) นัก วิชาการ สาธารณสุข ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้น ไป

 
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
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 ข้อ๙ ให้ บุคคล ตาม ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๗ มี อำนาจ หน้าที่ เฉพาะ ใน เขต ท้อง ที่ 
ที่ สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ สถาน บำบัด รักษา นั้น รับ ผิด ชอบ
 ข้อ๑๐ให ้บคุคล ตาม ขอ้ ๘ ม ีอำนาจ หนา้ที ่เฉพาะ ใน เขต ทอ้ง ที ่ที ่รบั ผดิ ชอบ  
ของ ราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น นั้นๆ

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 วิทยา แก้ว ภ ราดั ย
 รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข

 
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
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เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เร่ืองแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีพ.ศ.๒๕๕๑

(ฉบับท่ี๒)พ.ศ.๒๕๕๓

 ตาม ประกาศ กระทรวง สาธารณสุข ลง วัน ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒  
ได้ แต่ง ตั้ง พนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ 
สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น
 เพื่อ ให้การ ปฏิบัติ งาน ตามพ ระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑  
มี ความ คล่อง ตัว ครอบคลุมบุคคล ใน สังกัด ราชการ ส่วน ภูมิภาค สำนักงาน ปลัด 
กระทรวง สาธารณสุข ที่ รับ ผิด ชอบ งาน สุขภาพ จิตและ จิตเวช
 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๔ แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง สาธารณสุข จึง ออก ประกาศ ดัง ต่อ ไป นี้
 ให้ เพิ่ม ความ ต่อ ไป นี้ เป็น (๗) ถึง (๑๑) ของ ข้อ ๒ ของ ประกาศ กระทรวง 
สาธารณสุข เรื่อง แต่ง ตั้ง พนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง วัน ที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๒
 “ (๗)  นัก วิชาการ ส่ง เสริมสุข ภาพ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๘)  นัก วิชาการ สุขาภิบาล ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๙)  นัก บริหาร งาน สาธารณสุข ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๑๐)  เจ้า หน้าที่ ส่ง เสริมสุข ภาพ ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป
  (๑๑)  เจ้า พนักงาน สาธารณสุข ชุมชน ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป”
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วัน ประกาศ ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 จุ ริ นทร์ ลัก ษณ วิ ศิษฏ์
 รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๘๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เร่ืองแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีพ.ศ.๒๕๕๑

(ฉบับท่ี๓)พ.ศ.๒๕๕๕

 ตาม ประกาศ กระทรวง สาธารณสุข เรื่อง แต่ง ตั้ง พนักงาน เจ้า หน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ เรื่อง แต่ง ตั้ง พนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับ ที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อ แต่ง ตั้ง พนักงาน เจ้า หน้าที่ ปฏิบัติ การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ 
สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น
 เพื่อ ให้การ ปฏิบัติ งาน ตามพ ระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑  
มี ความ คล่อง ตัว ครอบคลุม บุคคล ใน สังกัด ราชการ ส่วน ภูมิภาค สำนักงาน ปลัด 
กระทรวง สาธารณสุข ที่ รับ ผิด ชอบ งาน สุขภาพ จิต และ จิตเวช
 อาศัย อำ นาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๔ แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข จึง ออก ประกาศ ดัง ต่อ ไป น้ี
 ให้ เพิ่ม ความ ต่อ ไป นี้ เป็น (๑๒) ของ ข้อ ๒ ของ ประกาศ กระทรวง 
สาธารณสุข เรื่อง แต่ง ตั้งพนักงาน เจ้า หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง วัน ที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๒
 “(๑๒) นัก กิจกรรม บำบัด ตั้งแต่ ระดับ ปฏิบัติ การ ขึ้น ไป”
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วัน ประกาศ ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 วิทยา บุ รณ ศิริ
 รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข
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การตรวจบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช
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เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
ว่าด้วยการส่งตัวบุคคลเพ่ือรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบ้ืองต้น

พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๑๐ (๖) และ มาตรา ๒๕ วรรค สอง 
 แหง่ พระ ราช บญัญตั ิสขุภาพ จติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ สขุภาพ จติ แหง่ ชาต ิ
ออก ระเบียบ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้

 ข้อ๑ ระเบียบ นี้ เรียก ว่า “ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  
ว่า ด้วย การ ส่งตัว บุคคล เพื่อ รับ การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น 
พ.ศ. ๒๕๕๑”

 ข้อ๒ ระ เบี ยบ  นี้  ให้  ใช้  บั งคับ  ตั้ งแต่  วั น  ถั ด  จาก วัน  ประกาศ  
ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป

 ข้อ๓ การ ส่งตัว บุคคล โดย ผู้รับ ผิด ชอบ ดูแล สถาน ที่ คุม ขัง หรือ 
สถานสงเคราะห์ หรือ พนักงาน คุม ประพฤติ ไป ยัง สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ 
สถานบำบัด รักษา ให้ ดำเนิน การ ตาม ขั้น ตอน ดังนี้

  (๑) เมื่อ ผู้รับ ผิด ชอบ ดูแล สถาน ที่ คุม ขัง หรือ สถาน สงเคราะห์ 
หรอื พนกังาน คมุ ประพฤต ิพบ วา่  บคุคล ที ่อยู ่ใน ความ ดแูล รบั ผดิ ชอบ ม ีพฤตกิารณ ์
อนั นา่ เชือ่ วา่ บคุคล นัน้ ม ีลกัษณะ ตาม มาตรา ๒๒ แหง่ พระ ราช บญัญตั ิสขุภาพ จติ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อน ส่งตัว บุคคล นั้น  ให้ แจ้ง ล่วง หน้า โดย ทาง โทรศัพท์ หรือ วิธี การ 
อื่น ใด ไป ยัง สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ สถาน บำบัด รักษา ซึ่ง อยู่ ใกล้ โดย ไม่ ชักช้า 
เพื่อ ประสาน งาน ใน การ ส่งตัว บุคคล นั้น ไป รับ การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน 
อาการ เบื้อง ต้น
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เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

  (๒) การ ส่งตัว บุคคล ไป ยัง สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ สถาน 
บำบัด รักษา ต้อง ทำ เป็น หนังสือ นำ ส่ง ๑ ฉบับ และ สำเนา ๑ ฉบับ โดย มี  
ราย ละเอียด ดังนี้

   (ก) ชื่อ นามสกุล และ ราย ละเอียด เกี่ยว กับ ผู้  มี   
ความ ผิด ปกติทาง จิต และ สาเหตุ การนำ ส่ง

   (ข) หน่วย งาน นำ ส่ง และ วัน เวลา ที่ นำ ส่ง

   (ค) พฤติกรรม และ อาการ ของ บุคคล ที่ อยู่ ใน ความ ดูแล

   (ง) การ ช่วย เหลือ เบื้อง ต้น

   (จ) ที ่อยู ่และ หมายเลข โทรศพัท ์ของ ญาต ิผู ้ปว่ย ที ่สามารถ 
ติดต่อ ได้

  (๓) ให้ ผู้นำ ส่ง  มอบ หนังสือ นำ ส่ง ไว้ กับ สถาน พยาบาล ของ รัฐ 
หรอื สถาน บำบดั รกัษา ๑ ฉบบั และ เกบ็ สำเนา หนงัสอื นำ สง่ ที ่ผูร้บั ได ้ลง นาม แลว้  
๑ ฉบับ ไว้ เป็น หลัก ฐาน

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 สมัคร สุนทร เวช
 นายก รัฐมนตรี
 ประธาน กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
ว่าด้วยการส่งตัวบุคคลเพ่ือรับการตรวจวินิจฉัย

และประเมินอาการเบ้ืองต้นในกรณีฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๑๐ (๖) และ มาตรา ๒๖ วรรค สาม  
แหง่ พระ ราช บญัญตั ิสขุภาพ จติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ สขุภาพ จติ แหง่ ชาต ิ
ออก ระเบียบ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้

 ข้อ๑ ระเบียบ นี้ เรียก ว่า “ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  
ว่า ด้วย การ ส่งตัว บุคคล เพื่อ รับ การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น  
ใน กรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑”

 ข้อ๒ ระ เบี ยบ  นี้  ให้  ใช้  บั งคับ  ตั้ งแต่  วั น  ถั ด  จาก วัน  ประกาศ  
ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป

 ข้อ๓  การ ส่งตัว บุคคล ใน กรณี ฉุกเฉิน ไป ยัง สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ 
สถาน บำบัด รักษา ให้ ดำเนิน การ ตาม ขั้น ตอน ดังนี้

  (๑) ใน กรณี ฉุกเฉิน เมื่อ พนักงาน เจ้า หน้าที่  พนักงาน  
ฝ่าย ปกครอง หรือ ตำรวจ ได้ รับ แจ้ง หรือ พบ บุคคล ที่ มี ลักษณะ ตาม มาตรา 
๒๒ แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อน ส่งตัว บุคคล นั้น  
ให้ แจ้ง ล่วง หน้า โดย ทาง โทรศัพท์ หรือ วิธี การ อื่น ใด ไป ยัง สถาน พยาบาล ของ รัฐ 
หรือ สถาน บำบัด รักษา ซึ่ง อยู่ ใกล้ โดย ไม่ ชักช้า เพื่อ ประสาน งาน ใน การ ส่งตัว 
บุคคล นั้น ไป รับ การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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  (๒) การ ส่งตัว บุคคล ไป ยัง สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ  
สถาน บำบดั รกัษา ให ้ผูน้ำ สง่ แจง้ ขอ้มลู เทา่ ที ่ทราบ แก ่เจา้ หนา้ที ่ผูร้บั ตวั บคุคล นัน้  
ดัง ต่อ ไป นี้

   (ก) พฤติกรรม และ อาการ ที่ แสดง ความ ผิด ปกติ ทาง จิต 
ของ บุคคล สถาน ที่ และ เวลาขณะ ที่ พบ เหตุการณ์ ชื่อ นามสกุล ของ บุคคล นั้น 
เท่า ที่ สามารถ ตรวจ สอบ ได้

   (ข) ชือ่ และ หนว่ย งาน ของ ผูน้ำ สง่ ตลอด จน การชว่ย เหลอื 
เบื้อง ต้นที่ ได้ ดำเนิน การ ไป แล้ว

   (ค) ที ่อยู ่และ หมายเลข โทรศพัท ์ของ ญาต ิผู ้ปว่ย ที ่สามารถ 
ติดต่อ ได้

 ข้อ๔ ใน กรณ ีที ่ผูน้ำ สง่ พบ วา่ ม ีอาวธุ ตดิตวั บคุคล นัน้ ให ้ผูน้ำ สง่ ปลดอาวธุ 
เพื่อ ความ ปลอดภัย ก่อน การ ส่งตัว

 ข้อ๕ ใน กรณี ที่ ผู้ มี ความ ผิด ปกติ ทาง จิต จำเป็น ต้อง ได้ รับ การ รักษา 
 ทาง กาย ใน สถาน พยาบาล แห่ง ใด แห่ง หนึ่ง ให้ พนักงาน เจ้า หน้าที่ พนักงาน 
 ฝ่าย ปกครอง หรือ ตำรวจ ส่ง บุคคล นั้น ไป ยัง สถาน พยาบาล เพื่อ รับ การ บำบัด 
รักษา โรค ทาง กาย ก่อน และ ควร ให้ ข้อมูล ตาม ข้อ ๓ (๒) แก่ สถาน พยาบาล  
แห่ง นั้น ด้วย

 ประกาศ ณ  วัน ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 สมัคร สุนทร เวช
 นายก รัฐมนตรี
 ประธาน กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัย

และประเมินอาการเบื้องต้น
พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๑๐ (๖) และ มาตรา ๒๗ วรรค สี่  
แหง่ พระ ราช บญัญตั ิสขุภาพ จติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ สขุภาพ จติ แหง่ ชาต ิ
ออก ระเบียบ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑ ระเบียบ นี้ เรียก ว่า “ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ 
ว่า ด้วย หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ รายงาน ผล การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน 
อาการ เบื้อง ต้น พ.ศ. ๒๕๕๑”
 ข้อ๒ ระ เบี ยบ  นี้  ให้  ใช้  บั งคับ  ตั้ งแต่  วั น  ถั ด  จาก วัน  ประกาศ  
ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป
 ข้อ๓ การ รายงาน การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น  
ให้ ดำเนิน การ ดัง ต่อ ไป นี้
  (๑) เมื่อ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น เสร็จ แล้ว  
ให้ จัด ทำ รายงาน โดย ไม่ ชักช้า และ จัด เก็บ สำเนา คู่ ฉบับ ไว้ เป็น หลัก ฐาน
  (๒) ราย ละเอยีด เกีย่ว กบั รายงาน การ ตรวจ วนิจิฉยั และ ประเมนิ 
อาการ เบื้อง ต้น ให้ เป็น ไป ตาม แบบ ตจ.๑ แนบ ท้าย ระเบียบ นี้
  (๓) ใน การ ส่ง ผู้ ป่วย ไป ยัง สถาน บำบัด รักษา หรือ สถาน บำบัด 
รักษา อื่น ให้ จัด ส่ง รายงาน โดย ใส่ ซอง ปิด ผนึก และ ตี ตรา ลับ
 ประกาศ ณ วัน ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 สมัคร สุนทร เวช
 นายก รัฐมนตรี
 ประธาน กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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แบบตจ.๑
แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น

วัน ที่...............เดือน.......................................พ.ศ.............................
ชื่อ สถาน พยาบาล หรือ สถาน บำบัด รักษา..........................................................
ชื่อ ผู้รับ การ ตรวจ นาย/นาง/นางสาว................................................................
นามสกุล.............................................................................อายุ.....................ปี
เลข ที่ คนไข้ ทั่วไป (Hospital number).............................................................
แพทย ์ได ้ตรวจ วนิจิฉยั และ ประเมนิ อาการ เบือ้ง ตน้ เมือ่ วนั ที.่.............................
เดอืน..............................................พ.ศ............................เวลา..........................
แหล่ง ที่มา ของ ข้อมูล (เช่น หนังสือ นำ ส่ง จาก เจ้า หน้าที่ ตำรวจ)..........................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
ปญัหา อนั เปน็ เหต ุให ้นำ ตวั มา พบ แพทย.์............................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
ประวัติ ความ เจ็บ ป่วย (ถ้า มี)..............................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
การ ตรวจ ทาง รา่งกาย.........................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
การ ตรวจ ทาง หอ้ง ปฏบิตั ิการ (ถา้ ม)ี...................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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การ ตรวจ สภาพ จิต
 สภาพ ร่างกาย การ แต่ง กาย และ พฤติกรรม ภายนอก (general 
appearance) .................................................................................................
..................................................................................................................
 อารมณ์ และ ความ รู้สึก ที่ แสดงออก (mood and affect).......................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ลักษณะ ของ คำ พูด (pattern of speech)..............................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 การ รับ รู้ และ ประสาทหลอน (perception and hallucination)..........
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ความ คดิ หลง ผดิ (delusion)...................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ความ คิด หวาดระแวง และ พฤติกรรม ที่ เป็น อันตราย ต่อ ผู้ อื่น (paranoid)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ความ สามารถ ใน การ ควบคุม ตนเอง (impulsive control)....................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ความ สามารถ ใน การ รับ รู้ กาล เวลา สถาน ที่ บุคคล (orientation)..........
..................................................................................................................
..................................................................................................................

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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 ความ คิด และ พฤติกรรม พยายาม ฆ่า ตัว ตาย (attempted suicide)......
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 อื่นๆ........................................................................................................
..........................................................................................................................
 การ วนิจิฉยั โรค เบือ้ง ตน้...........................................................................
 ความ เห็น ที่ ผู้ ป่วย ต้อง ได้ รับ การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ 
 โดย ละเอียด
  มี ภาวะ อันตราย หรือ มี ความ จำเป็น ต้อง ได้ รับ การ บำบัด รักษา 
(โปรด ระบุ สิ่ง ที่ ตรวจ พบ และ เหตุผล)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
  เห็น ควร ส่ง ต่อ สถาน บำบัด รักษา (ระบุ ชื่อ หน่วย งาน)
  ไม่มี ภาวะ อันตราย และ ไม่มี ความ จำเป็น ต้อง ได้ รับ การ บำบัด รักษา
 การ บำบดั รกัษา เบือ้ง ตน้..........................................................................
..................................................................................................................

 ลง นาม...........................................................
 (.....................................................)
 แพทย์ ผู้ ตรวจ
 ลง นาม...........................................................
 (.....................................................)
 พยาบาล ผู้ ตรวจ
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หมายเหตุ ๑. การ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น ดัง กล่าว ต้อง ไม่ เกิน สี่สิบแปด
ชั่วโมงนับ แต่ เวลา ที่ บุคคล นั้น มา ถึง สถาน พยาบาล ของ รัฐ หรือ สถาน บำบัด 
รักษา
 ๒. การ ประเมิน อาการ เบื้อง ต้น ตาม มาตรา ๒๘ แห่ง พระ ราช 
บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ ลง นาม เฉพาะ แพทย์ ผู้ ตรวจ

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑



รวมกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 117

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งให้บุคคล

ต้องเข้ารับการบำบัดรักษา

พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๑๐ (๖) และ มาตรา ๒๙ วรรค สาม  
แหง่ พระ ราช บญัญตั ิสขุภาพ จติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ สขุภาพ จติ แหง่ ชาต ิ
ออก ระเบียบ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้

 ข้อ๑ ระเบียบ นี้ เรียก ว่า “ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  
ว่า ด้วย หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ พิจารณา เพื่อ มี คำ สั่ง ให้ บุคคล ต้อง เข้า รับ 
การบำบัด รักษา พ.ศ. ๒๕๕๑”

 ข้อ๒ ระ เบี ยบ  นี้  ให้  ใช้  บั งคับ  ตั้ งแต่  วั น  ถั ด  จาก วัน  ประกาศ 
 ในราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป

 ข้อ๓ ใน การ พิจารณา เพื่อ มี คำ สั่ง ให้ บุคคล ใด ต้อง รับ การ บำบัด รักษา 
ให้ คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา ดำเนิน การ ดัง ต่อ ไป นี้

  (๑) รวบรวม ขอ้มลู เกีย่ว กบั ความ เจบ็ ปว่ย และ บนัทกึ ตาม แบบ 
ตจ.๒ ที่ แนบ ท้าย ระเบียบ ดังนี้

   (ก) ประวัติ ความ เจ็บ ป่วย ทาง จิต และ โรค ทาง กาย  
ที่ เกี่ยวข้อง ประวัติ พัฒนาการ ประวัติ ส่วน ตัว ประวัติ ครอบครัว ประวัติ 
การ รักษา
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   (ข) ตรวจ สภาพ จิต ตรวจ ร่างกาย และ ตรวจ ทาง ห้อง 
ปฏิบัติ การ ที่ จำเป็น

   (ค) ทำการ ทดสอบ ด้วย เครื่อง มือ ทาง จิตวิทยา คลินิก  
เท่า ที่ จำเป็น และ เห็น สมควร

   (ง) สังเกต และ ประเมิน อาการ เปลี่ยนแปลง ของ ผู้ ป่วย

   (จ) ให้การ วินิจฉัย โรค ตาม มาตรฐาน ของ วิชาชีพ

  (๒) การ ออก คำ สั่ง ตาม มาตรา ๒๙ (๑) ให้ บุคคล นั้น ต้อง  
เข้า รับ การ บำบัด รักษา ใน สถาน บำบัด รักษา หรือ (๒) ให้ บุคคล นั้น ต้อง เข้า รับ 
 การ บำบัด รักษา ณ สถาน ที่ อื่น นอกจาก สถาน บำบัด รักษา เมื่อ บุคคล นั้น 
 ไม่มี ภาวะ อันตราย ให้ เป็น ไป ตาม แบบ ตจ.๓ ที่ แนบ ท้าย ระเบียบ นี้

 ข้อ๔ แจ้ง คำ สั่ง พร้อม สิทธิ ใน การ อุทธรณ์ ให้ ผู้  ป่วย และ บุคคล  
ผู้รับ ผิด ชอบ ดูแล ผู้ ป่วย โดยตรง ได้ ทราบ

 ข้อ๕ ใน กรณี ที่ จำเป็น จะ ต้อง ส่ง ผู้ ป่วย ไป ยัง สถาน บำบัด รักษา อื่น  
ให้ จัด ส่ง คำ สั่ง ตาม แบบ ตจ.๓ โดย ใส่ ซอง ปิด ผนึก และ ตี ตรา ลับ

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 สมัคร สุนทร เวช
 นายก รัฐมนตรี
 ประธาน กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ
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แบบตจ.๒
แบบบันทึกการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการของ

คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา

วัน ที่...................เดือน...................................พ.ศ.........................
ชื่อ สถาน พยาบาล หรือ สถาน บำบัด รักษา..........................................................
ชื่อ ผู้รับ การ ตรวจ นาย/นาง/นางสาว................................................................
นามสกุล..............................................................................อายุ....................ปี 
เลข ที่ คนไข้ ทั่วไป (Hospital number).............................................................
ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ เมื่อ วัน ที่..................เดือน.............................
พ.ศ...............................................
แหลง่ ทีม่า ของ ขอ้มลู (เชน่ หนงัสอื นำ สง่ จาก สถาน พยาบาล).............................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ปญัหา อนั เปน็ เหต ุให ้นำ ตวั มา ตรวจ วนิจิฉยั........................................................
..........................................................................................................................
ประวัติความเจ็บป่วยทางจิตและโรคทางกาย
ข้อมูล ความ เจ็บ ป่วย (ประวัติ ความ เจ็บ ป่วย ทาง จิต และ โรค ทาง กาย ที่ เกี่ยวข้อง 
ประวัติ พัฒนาการ ประวัติ ส่วน ตัว ประวัติ ครอบครัว ประวัติการ รักษา)............
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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การ ตรวจ ทาง รา่งกาย........................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
การ ตรวจ ทาง ห้อง ปฏิบัติ การ (ถ้า มี)..................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
การตรวจสภาพจิต
 สภาพ ร่างกาย การ แต่ง กาย และ พฤติกรรม ภายนอก (general 
appearance)...................................................................................................
..........................................................................................................................
 อารมณ์ และ ความ รู้สึก ที่ แสดงออก (mood and affect).......................
..........................................................................................................................
 ลักษณะ ของ คำ พูด (pattern of speech)..............................................
..........................................................................................................................
 การ รับ รู้ และ ประสาทหลอน (perception and hallucination)..........
..........................................................................................................................
 ความ คดิ หลง ผดิ (delusion)...................................................................
..........................................................................................................................
 ความ คิด หวาดระแวง และ พฤติกรรม ที่ เป็น อันตราย ต่อ ผู้ อื่น (paranoid)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
 ความ สามารถ ใน การ ควบคุม ตนเอง (impulsive control)....................
..........................................................................................................................
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เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

 ความ สามารถ ใน การ รับ รู้ กาล เวลา สถาน ที่ บุคคล (orientation)..........
..........................................................................................................................
 ความ คิด และ พฤติกรรม พยายาม ฆ่า ตัว ตาย (attempted suicide)......
..........................................................................................................................
 อื่นๆ........................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
การทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก (ถ้า มี).............................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
การดำเนินโรค.................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการผู้ป่วยของคณะกรรมการ................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

 ลง นาม...........................................ประธาน กรรมการ สถาน บำบัด รักษา
  ( )
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แบบตจ.๓

คำสั่งคณะกรรมการบำบัดรักษา
.................../.....................

เรื่อง คำ สั่ง ให้ บุคคล ต้อง เข้า รับ การ บำบัด รักษา

 เพือ่ เปน็การ คุม้ครอง ให ้บคุคล ที ่ม ีความ ผดิ ปกต ิทาง จติ ที ่ม ีภาวะ อนัตราย 
หรือ มี ความ จำเป็น ต้อง ได้ รับ การ บำบัด รักษา ต้อง ได้ รับ การ บำบัด รักษา  
ตาม มาตรา ๒๒ แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ 
สถาน บำบัด รักษา ประจำ สถาน บำบัด รักษา...................................................
......................................................................................................................
ได้ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ ของ นาย/นาง/นางสาว.............................
นามสกุล...........................................................................................................
อาย.ุ................ป ีเลข ที ่ผู ้ปว่ย ทัว่ไป....................................เมือ่ วนั ที.่..................
เดือน.........................................พ.ศ.........................แล้ว  จึง มี คำ สั่ง ดัง ต่อ ไป นี้
 ให ้นาย/นาง/นางสาว...............................นามสกลุ................................
  ต้อง เข้า รับ การ บำบัด รักษา ใน สถาน บำบัด รักษา (รับ ไว้ เป็น ผู้ ป่วย ใน)
   เหตผุล........................................................................................
............................................................................................................................
   วธิ ีการ และ ระยะ เวลา บำบดั รกัษา.............................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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   เห็น ควร ส่ง ต่อ สถาน บำบัด รักษา อื่น (ระบุ ชื่อ หน่วย งาน และ  
เหตผุล)..............................................................................................................
...........................................................................................................................
  ต้อง รับ การ บำบัด รักษา ณ สถาน ที่ อื่น นอกจาก สถาน บำบัด รักษา
   เหตผุล.....................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
  การ ดำเนิน การ ตาม มาตรา ๔๐
   แจ้ง ให้ ผู้รับ ดูแล ผู้ ป่วย รับ ตัวผู้ ป่วย ไป ดูแล (ระบุ ชื่อ ผู้ ดูแล และ 
ความ เกีย่วขอ้ง กับ ผู้ มี ความ ผิด ปกติ ทาง จิต).......................................................
...........................................................................................................................
   ใน กรณี ที่ ไม่มี ผู้รับ ดูแล ได้ แจ้ง หน่วย งาน ด้าน สงเคราะห์ รับ ไป 
ดแูล (ระบุ ชือ่ หนว่ย งาน)....................................................................................
...........................................................................................................................
   แจ้ง ให้ พนักงาน เจ้า หน้าที่ ใน ชุมชน ติดตาม ดูแล (ระบุ ชื่อ  
หนว่ย งาน)..........................................................................................................
...........................................................................................................................
   เงื่อนไข ใน การ บำบัด รักษา ใน สถาน ที่ อื่น (เช่น กำหนด ผู้ ดูแล  
วธิ ีการ ดแูล การ ตดิตาม การ รกัษา)........................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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 ใน กรณี ที่ ไม่ เห็น ด้วย กับ คำ สั่ง ดัง กล่าว ข้าง ต้น ให้ บุคคล ดัง ต่อ ไป นี้  
แล้ว แต่ กรณี อุทธรณ์ เป็น หนังสือ ต่อ คณะ กรรมการ อุทธรณ์ ภายใน สามสิบ วัน 
นับ แต่ วัน ที่ ได้ รับ หนังสือ แจ้ง คำ สั่ง

ผู้ ปวย คู่ สมรส ผู้ บุพการี ผู้ สืบ สันดาน
ผู้ ปกครอง (ตาม กฎหมาย) ผู้ พิทักษ์ ผู้ อนุบาล
ผู้ ซึ่ง ปกครอง ดูแล (ตาม ความ เป็น จริง)

 ลง นาม...........................................ประธาน กรรมการ สถาน บำบัด รักษา
 ( )
 วัน ที่..............เดือน....................................พ.ศ..........................

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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ประกาศคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
เรื่องแบบหนังสือให้ความยินยอมการบำบัดรักษา

พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๑๐ (๖) และ มาตรา ๒๑ วรรค สี่  
แหง่ พระ ราช บญัญตั ิสขุภาพ จติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ สขุภาพ จติ แหง่ ชาต ิ
จึง ออก ประกาศ ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑ หนังสือ ให้ ความ ยินยอม ใน การ บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ เป็น ไป ตาม แบบ ที่ แนบ ท้าย ประกาศ นี้
 ข้อ๒  ประกาศ นี้  ให้  ใช้  บั งคับ  ตั้ งแต่  วัน  ถัด  จาก วัน  ประกาศ  
ในราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 สมัคร สุนทร เวช
 นายก รัฐมนตรี
 ประธาน กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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แบบหนังสือให้ความยินยอมการบำบัดรักษา

วัน ที่................เดือน......................................พ.ศ...................
 ชื่อ สถาน บำบัด รักษา..............................................................................
ชือ่ ผูร้บั การ ตรวจ นาย/นาง/นางสาว.................................................................
นามสกุล..........................................................................อายุ........................ปี
ชื่อ ผู้ ให้ ความ ยินยอม แทน (กรณี ที่ ผู้ ป่วย มีอายุ ไม่ ถึง สิบ แปด ปีบ ริ บูรณ์ หรือ  
เป็นผู้ ขาด ความ สามารถ ใน การ ตัดสิน ใจ ให้ ความ ยินยอม รับ การ บำบัด รักษา)
นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................
นามสกุล.........................................................อายุ..................ปี เกี่ยวข้อง เป็น
 คู่ สมรส ผู้ บุพการี ผู้ สืบ สันดาน ผู้ ปกครอง (ตาม กฎหมาย)
 ผู้ พิทักษ์ ผู้ อนุบาล ผู้ ซึ่ง ปกครอง ดูแล (ตาม ความ เป็น จริง)

 ข้าพเจ้า ได้ รับ ทราบ คำ อธิบาย เกี่ยว กับ เหตุผล ความ จำเป็น ใน การ 
 บำบัด รักษา ราย ละเอียด และ ประโยชน์ ของ การ บำบัด รักษา แล้ว จึง ลง นาม  
ให้ ความ ยินยอม เข้า รับ การ บำบัด รักษา ใน สถาน บำบัด รักษา แห่ง นี้ ต่อ หน้า 
พยาน

 ลง นาม...........................................(ผู้ ป่วย  หรือ ผู้ ให้ ความ ยินยอม แทน)
 (             )
 ลง นาม...........................................(แพทย์)
 (             )
 ลง นาม...........................................(พยาน)
 (             )

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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การตรวจบำบัดรักษาผู้ป่วยคดี
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เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัย

การประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีและผลการบำบัดรักษาของผู้ป่วยคดี
การรายงานผลการบำบัดรักษาและการทำความเห็นพ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๑๐ (๖) มาตรา ๓๕ วรรค หก  
มาตรา ๓๖ วรรค สี่ มาตรา ๓๗ วรรค สี่ และ มาตรา ๓๘ วรรค สอง แห่ง 
พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  
ออก ระเบียบ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑ ระเบียบ นี้ เรียก ว่า “ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ 
ว่า ด้วย หลัก เกณฑ์ และ วิธ ีการ ใน การ รายงาน ผล การ ตรวจ วินิจฉัย การ ประเมิน 
ความ สามารถ ใน การ ต่อสู้ คดี และ ผล การ บำบัด รักษา ของ ผู้ ป่วย คดี การ รายงาน 
ผล การ บำบัด รักษา และ การ ทำความ เห็น พ.ศ. ๒๕๕๑”
 ข้อ๒ ระ เบี ยบ  นี้  ให้  ใช้  บั งคับ  ตั้ งแต่  วั น  ถั ด  จาก วัน  ประกาศ 
 ในราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป
 ข้อ๓  การ รายงาน ผล การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน ความ สามารถ 
 ใน การ ต่อสู้ คดี การ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา ของ ผู้ ป่วย คดี นั้น ให้ พิจารณา 
ข้อมูล ดัง ต่อ ไป นี้
  (๑) แหล่ง ที่มา ของ ข้อมูล
  (๒) ประวัติ ความ เจ็บ ป่วย
  (๓) การ ตรวจ สภาพ จิต และ การ ดำเนิน โรค
  (๔) ผล การ ทดสอบ ทาง จิตวิทยา เท่า ที่ จำเป็น และ เห็น สมควร
  (๕) การ วินิจฉัย ความ ผิด ปกติ ทาง จิต
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 ข้อ๔  ให้ จิตแพทย์ รายงาน ตาม ข้อ ๓ ภายใน เวลา ที่ กฎหมาย กำหนด
 ข้อ๕ การ รายงาน ผล การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน ความ สามารถ 
 ใน การ ต่อสู้ คดี ให้ เป็น ไปตาม แบบ ผค.๑ การ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา 
 ผู้ ป่วย คดี ให้ เป็น ไป ตาม แบบ ผค.๒ ท้าย ระเบียบ นี้

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 สมัคร สุนทร เวช
 นายก รัฐมนตรี
 ประธาน กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

แบบผค.๑
แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี

วัน ที่...............เดือน..................................พ.ศ........................
ชื่อ สถาน พยาบาล หรือ สถาน บำบัด รักษา..........................................................
ชื่อ ผู้รับ การ ตรวจ นาย/นาง/นางสาว................................................................
นามสกุล.........................................................................อายุ.........................ปี
เลข ที่ ผู้ ป่วย ทั่วไป (Hospital number) ...........................................................
รับ ตัว ไว้ ตั้งแต่ วัน ที่.................เดือน.................................พ.ศ.....................
หน่วย งาน นำ ส่ง.................................................................................................
แหล่งที่มาของข้อมูล
 (๑) .....................................................................................................
 (๒) .....................................................................................................
 (๓) .....................................................................................................
ประวัติความเจ็บป่วย
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
การตรวจสภาพจิตและการดำเนินโรค
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ผลการทดสอบทางจิตวิทยา (ถ้า มี)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
การวนิจิฉยัความผดิปกติทางจติ........................................................................
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การตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี
 ๑. ความ สามารถ ใน การ รับ รู้ กาล เวลา สถาน ที่ บุคคล และ สิ่ง ต่างๆ 
รอบ ตัว
   มี ความ สามารถ ไม่มี ความ สามารถ
 ๒. ความ เขา้ใจ ตระหนกั รู ้เรือ่ง ราว ของ ขอ้ กลา่ว หา ความ สามารถ ใน การ 
เลา่ เหตกุารณ ์ตาม ขอ้ เทจ็ จรงิ ที ่ถกู กลา่ว หา และ ความ สามารถ ใน การ พดู คยุ และ 
ตอบ คำถาม ได้ ตรง คำถาม
   มี ความ เข้าใจ ไม่มี ความ เข้าใจ
 ๓. ความ สามารถ ใน การ รับ รู้ ถึง ผล ที่ เกิด ขึ้น จาก คดี
   มี ความ สามารถ ไม่มี ความ สามารถ
 ๔. ความ สามารถ ใน การ ควบคุม อารมณ์ และ พฤติกรรม ของ ตนเอง
   มี ความ สามารถ ไม่มี ความ สามารถ
ผลการประเมิน
   สามารถ ต่อสู้ คดี ได้ ยัง ไม่ สามารถ ต่อสู้ คดี
ความเห็นอื่นๆ(ถ้ามี)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 ลง นาม................................................
 (..............................................)
 จิตแพทย์ เจ้าของ ไข้

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ
 (๑) การ รายงาน ตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ รายงานภายในสี่สบิหา้วนั นบั แต ่วนั ที ่รบั ผู ้ตอ้งหา หรอื จำเลย ไว ้
และ ขยาย เวลา ได้ อีก ไม่ เกิน สี่ สิบ ห้า วัน
 (๒) การ รายงาน ตาม มาตรา ๓๖ แห่ง พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ รายงาน ภายใน หนึ่ง ร้อย แปด สิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ รับ ผู้ ต้องหา  
หรือ จำเลย ไว้ หรือทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือ ให้ ราย งาย โดย ไม่ ชักช้า
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แบบผค.๒
แบบรายงานผลการบำบัดรักษาของผู้ป่วยคดี

วัน ที่...............เดือน..................................พ.ศ........................
ชื่อ สถาน พยาบาล หรือ สถาน บำบัด รักษา..........................................................
ชื่อ ผู้รับ การ ตรวจ นาย/นาง/นางสาว...............................................................
นามสกุล.........................................................................อายุ.........................ปี
เลข ที ่ผู ้ปว่ย ทัว่ไป (Hospital number)................................................................ 
รับ ตัว ไว้ ตั้งแต่ วัน ที่.............................เดือน.....................พ.ศ...................
หน่วย งาน นำ ส่ง.................................................................................................
แหล่งที่มาของข้อมูล
 (๑) .....................................................................................................
 (๒) .....................................................................................................
 (๓) .....................................................................................................
ประวัติความเจ็บป่วย
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
การตรวจสภาพจิตและการดำเนินโรค
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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ผลการทดสอบทางจิตวิทยา (ถ้า มี)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
การวนิจิฉยัความผดิปกติทางจติ........................................................................
.........................................................................................................................
ผลการบำบัดรักษา
 (๑) ยอมรับ ความ เจ็บ ป่วย ทาง จิต
   ใช่ ไม่ใช่
 (๒) เข้าใจ และ สามารถการ รับ การ รักษา อย่าง ต่อ เนื่อง
   ใช่ ไม่ใช่
 (๓) เข้าใจ และ สามารถ  การ จัดการ กับ ความเครียด ซึ่ง เป็น ตัว กระตุ้น 
อาการ ของ โรค
   ใช่ ไม่ใช่
 (๔) มี ผู้รับ ดูแล ใน ชุมชน ซึ่ง มี ความ รู้ ความ เข้าใจ ใน การ ติดตาม  
การ ปฏิบัติ ตัว ของ ผู้ ป่วย
   ใช่ ไม่ใช่
 (๕) ม ีการ ประสาน งาน กบั เจา้ หนา้ที ่สาธารณสขุ ใน พืน้ที ่ที ่ผู ้ปว่ย พกั อาศยั 
หรือ เจ้า หน้าที่ หน่วย งาน ด้าน สงเคราะห์ และ สวัสดิการ  กรณี ที่ ไม่มี ผู้รับ ดูแล 
เพื่อให้ มี การ ติดตาม ดูแล ผู้ ป่วย อย่าง ต่อ เนื่อง หลัง จำหน่าย ผู้ ป่วย คดี
   ใช่ ไม่ใช่
ความเห็น
  จำหน่าย ออก จาก สถาน พยาบาล หรือ สถาน บำบัด รักษา ได้
  จำเป็น ต้อง บำบัด รักษา ต่อ ไป

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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ความเห็นอื่นๆ (ถ้า มี)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

 ลง นาม................................................
 (..............................................)
 จิตแพทย์ เจ้าของ ไข้
หมายเหตุ
 (๑) การ รายงาน ตามมาตรา๓๗ ให้ รายงาน ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน นับ แต่ วัน ที่ รับ ผู้ ป่วย คดี ไว้ หรือ ทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เว้น แต่ ศาล จะ มี  
คำ สั่ง เป็น อย่าง อื่น
 (๒) การ รายงาน ตามมาตรา ๓๙ ให้ รายงานภายในเก้าสิบวัน นับ แต่ 
วัน ที่ รับ ไว้ หรือ ทุก เก้า สิบ วัน เว้น แต่ ศาล จะ มี คำ สั่ง เป็น อย่าง อื่น

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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การส่งต่อ/จำหน่ายผู้ป่วย
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ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
ว่าด้วยการสั่งย้ายผู้ป่วยไปรับการบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษาอื่น

พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๑๐ (๖) และ มาตรา ๓๔ แห่ง  
พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  
ออก ระเบียบ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑ ระเบียบ นี้ เรียก ว่า “ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  
ว่า ด้วย การ สั่ง ย้าย ผู้ ป่วย ไป รับ การ บำบัด รักษา ใน สถาน บำบัด รักษา อื่น พ.ศ. 
๒๕๕๑”
 ขัอ๒ ระ เบี ยบ  นี้  ให้  ใช้  บั งคับ  ตั้ งแต่  วั น  ถั ด  จาก วัน  ประกาศ  
ในราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป
 ข้อ๓ การ สั่ง ย้าย ผู้ ป่วย ไป รับ การ บำบัด รักษา ใน สถาน บำบัด รักษา อื่น 
ให้ กระทำ ได้ ดัง กรณี ดัง ต่อ ไป นี้
  (๑) ผู้ ป่วย มี ความ จำเป็น ต้อง ได้ รับ การ บำบัด รักษา จาก 
 ผู้ เชี่ยวชาญ เฉพาะ โรค
  (๒) การ บำบัด รักษา จำเป็น ต้อง ใช้ เครื่อง มือ หรือ วิธี การ พิเศษ
  (๓) ผู้ ป่วย หรือ ญาติ ร้องขอ ให้ ส่งตัว ผู้ ป่วย ไป บำบัด รักษา ต่อ 
ที่สถาน บำบัด รักษา อื่น และ สถาน บำบัด รักษา ดัง กล่าว ยินดี รับ ผู้ ป่วย

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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 ข้อ๔  การ สั่ง ย้าย ผู้ ป่วย ตาม ข้อ ๓ ให้ ส่ง ข้อมูล ต่อ ไป นี้ ไป ด้วย
  (๑) แบบ สรุป ผล การ ตรวจ วินิจฉัย และ ประเมิน อาการ ของ 
คณะกรรมการ สถาน บำบัด รักษา ตาม แบบ ตจ.๒
  (๒) คำ สั่ง ตาม แบบ ตจ.๓
  (๓) เหตุผล ความ จำเป็น ของ การ สั่ง ย้าย ผู้ ป่วย

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 สมัคร สุนทร เวช
 นายก รัฐมนตรี
 ประธาน กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผลการบำบัดรักษา

การจำหน่ายผู้ป่วยและการติดตามผลการบำบัดรักษา
พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๑๐ (๖) และ มาตรา ๓๑ วรรค สอง  
แหง่ พระ ราช บญัญตั ิสขุภาพ จติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ สขุภาพ จติ แหง่ ชาต ิ
ออก ระเบียบ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑ ระเบียบ นี้ เรียก ว่า “ระเบียบ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ 
ว่า ด้วย หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ ใน การ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา การ จำหน่าย 
 ผู้ ป่วย และ การ ติดตาม ผล การ บำบัด รักษา พ.ศ. ๒๕๕๑”
 ข้อ๒ ระ เบี ยบ  นี้  ให้  ใช้  บั งคับ  ตั้ งแต่  วั น  ถั ด  จาก วัน  ประกาศ 
 ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป
 ข้อ๓  การ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา การ จำหน่าย ผู้ ป่วย และ 
การติดตาม ผล การ รักษา ให้ ดำเนิน การ ดัง ต่อ ไป นี้
  (๑) เมื่อ แพทย์ ผู้ บำบัด รักษา เห็น ว่า ผู้ ป่วย ไม่มี ภาวะ อันตราย 
และ ไม่มี ความ จำเป็น ต้อง ได้ รับ การ บำบัด รักษา ใน สถาน บำบัด รักษา แล้ว ให้ 
จำหน่าย ผู้ ป่วย ออก จาก สถาน บำบัด รักษา
  (๒) เมื่อ แพทย์ ผู้  บำบัด รักษา จำหน่าย ผู้  ป่วย ออก จาก 
สถานบำบัด รักษา แล้ว ให้ จัด ทำ รายงาน ผล การ บำบัด รักษา และ การ จำหน่าย 
 ผู้ ป่วย เสนอ คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา โดย ไม่ ชักช้า
  (๓) รายงาน ผล การ บำบัด รักษา และ การ จำหน่าย ผู้ ป่วย 
ประกอบ ด้วย

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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   (ก) วัน เดือน ปี ที่ รับ และ จำหน่าย ผู้ ป่วย
   (ข) อาการ แรก รับ
   (ค) ผล การ ตรวจ ร่างกาย หรือ สภาพ จิต
   (ง) การ วินิจฉัย โรค
   (จ) การ ดำเนิน โรค
   (ฉ) การ รักษา ที่ ได้ รับ
   (ช) เหตุผล ของ การ จำหน่าย ผู้ ป่วย
   (ซ) แผนการ รักษา ต่อ เนื่อง (ถ้า มี)
  (๔) ให้ แพทย์ ติดตาม ผล การ บำบัด รักษา ผู้ ป่วย หลัง จำหน่าย 
ผู้ ป่วย ทุก สามสิบ วัน เป็น เวลา เก้า สิบ วัน หลัง จาก นั้น ให้ ติดตาม ผล การ บำบัด 
รักษา ทุก เก้า สิบ วัน จน ครบ หนึ่ง ปี เป็น อย่าง น้อย แล้ว ให้ รวบรวม รายงาน ต่อ 
 คณะ กรรมการ สถาน บำบัด รักษา ภายใน วัน ที่ สิบ ของ แต่ละ เดือน
  (๕) การ ตดิตาม ผล การ บำบดั รกัษา ให ้บนัทกึ ใน เวช ระเบยีน ซึง่ 
ประกอบ ด้วย
   (ก) สภาพ ความ เป็น อยู่ และ สภาพ แวดล้อม ของ ผู้ ป่วย
   (ข) สัมพันธภาพ ระหว่าง ผู้ ป่วย และ ผู้ ดูแล
   (ค) อาการ ทาง จิต ที่ พบ
   (ง) การ รักษา ต่อ เนื่อง
   (จ) การ ให้ ความ ช่วย เหลือ ของ บุคลา กร สาธารณสุข  
และ ชุมชน
   (ฉ) ปัญหา และ อุปสรรค ใน การ ติดตาม ดูแล

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 สมัคร สุนทร เวช
 นายก รัฐมนตรี
 ประธาน กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ

 
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
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สถานบำบัดรักษา/
สถานสงเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียน
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต

พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๓ และ มาตรา ๔ แห่ง พระ ราช บัญญัติ 
สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข จึง ออก ประกาศ 
ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑ ให้ โรง พยาบาล หรือ สถาบัน ใน สังกัด กรม สุขภาพ จิต กระทรวง 
สาธารณสุข ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต
  (๑) สถาบัน จิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
  (๒) โรง พยาบาล ศรีธัญญา
  (๓) โรง พยาบาล สวน ปรุง
  (๔) โรง พยาบาล สวนสราญรมย์
  (๕) โรง พยาบาล พระ ศรีมหาโพธิ์
  (๖) สถาบัน กัลยาณ์ ราช นครินทร์
  (๗) โรง พยาบาล จิตเวช ขอนแก่น ราช นครินทร์
  (๘) โรง พยาบาล จิตเวช นครราชสีมา ราช นครินทร์
  (๙) โรง พยาบาล จิตเวช สงขลา ราช นครินทร์
  (๑๐) โรง พยาบาล จิตเวช นครพนม ราช นครินทร์
  (๑๑) โรง พยาบาล จิตเวช เลย ราช นครินทร์
  (๑๒) โรง พยาบาล จิตเวช สระแก้ว ราช นครินทร์
  (๑๓) โรง พยาบาล จิตเวช นครสวรรค์ ราช นครินทร์
  (๑๔) สถาบัน ราชานุกูล

 
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
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เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒

  (๑๕) โรง พยาบาล ยุว ประ สา ท ไวท โยป ถัมภ์
  (๑๖) สถาบัน สุขภาพ จิต เด็ก และ วัย รุ่น ราช นครินทร์
  (๑๗) สถาบัน พัฒนาการ เด็ก ราช นครินทร์
 ข้อ๒ ให้ โรง พยาบาล ใน สังกัด สำนักงาน ปลัด กระทรวง สาธารณสุข  
ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต
  (๑) โรง พยาบาล สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช
  (๒) โรง พยาบาล แม่สอด
  (๓) โรง พยาบาล หนองคาย
  (๔) โรง พยาบาล นราธิวาส ราช นครินทร์
  (๕) โรง พยาบาล อุตรดิตถ์
  (๖) โรง พยาบาล เชียงราย ประชา นุ เคราะห์
  (๗) โรง พยาบาล สุรินทร์
  (๘) โรง พยาบาล ยะลา
  (๙) โรง พยาบาล ศรี สังวาล ย์
  (๑๐) โรง พยาบาล ร้อยเอ็ด
  (๑๑) โรง พยาบาล ขอนแก่น
  (๑๒) โรง พยาบาล น่าน
  (๑๓) โรง พยาบาล สุโขทัย
  (๑๔) โรง พยาบาล พระ นั่ง เกล้า
  (๑๕) โรง พยาบาล พัทลุง
  (๑๖) โรง พยาบาล บุรีรัมย์
  (๑๗) โรง พยาบาล ตรัง
  (๑๘) โรง พยาบาล เมือง ฉะเชิงเทรา
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  (๑๙) โรง พยาบาล พหล พล พยุหเสนา
  (๒๐) โรง พยาบาล ลำพูน
 ข้อ๓  ให้ โรง พยาบาล ใน สังกัด กรม การ แพทย์ กระทรวง สาธารณสุข 
ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต 
  (๑) โรง พยาบาล ราชวิถี
 ข้อ๔  ให้ โรง พยาบาล ใน สังกัด สำนักงาน การ อุดมศึกษา แห่ง ชาติ 
กระทรวง ศึกษาธิการ ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต
  (๑) โรง พยาบาล มหาราช นคร เชียงใหม่
  (๒) โรง พยาบาล สงขลา นครินทร์
  (๓) โรง พยาบาล ศรีนครินทร์
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้น ไป

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 วิทยา แก้ว ภ ราดั ย
 รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข

 
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต

(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๓ และ มาตรา ๔ แห่ง พระ ราช บัญญัติ 
สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป็น กฎหมาย ที่ มี บทบัญญัติ บาง ประการ เกี่ยว กับ 
การ จำกัด สิทธิ และ เสรีภาพ ของ บุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบ กับ มาตรา ๓๒ 
และ มาตรา ๓๓ ของ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราช อาณาจักร ไทย บัญญัติ ให้ กระทำ ได้  
โดย อาศัย อำนาจ ตาม บทบัญญัติ แห่ง กฎหมาย รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง 
สาธารณสุข ออก ประกาศ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ๑ ให้ เพิ่ม ความ ต่อ ไป นี้ เป็น (๒๑) ถึง (๔๕) ของ ข้อ ๒ ของ ประกาศ 
กระทรวง สาธารณสขุ เรือ่ง ราย ชือ่ สถาน บำบดั รกัษา ทาง สขุภาพ จติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ลง วัน ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
  “(๒๑)  โรง พยาบาล ลำปาง
   (๒๒) โรง พยาบาล เชียงคำ
   (๒๓) โรง พยาบาล กำแพงเพชร
   (๒๔) โรง พยาบาล อุทัยธานี
   (๒๕) โรง พยาบาล บ้านหมี่
   (๒๖) โรง พยาบาล พระนครศรีอยุธยา
   (๒๗) โรง พยาบาล สมเด็จ พระ สังฆราช องค์ ที่ ๑๗
   (๒๘) โรง พยาบาล ราชบุรี
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   (๒๙) โรง พยาบาล โพธาราม
   (๓๐) โรง พยาบาล ประจวบคีรีขันธ์
   (๓๑) โรง พยาบาล เจ้าพระยา อภัย ภูเบศ ร
   (๓๒) โรง พยาบาล สมเด็จ พระ ยุพราช สระแก้ว
   (๓๓) โรง พยาบาล พระ ปกเกล้า
   (๓๔) โรง พยาบาล ตราด
   (๓๕) โรง พยาบาล อุดรธานี
   (๓๖) โรง พยาบาล หนองบัวลำภู
   (๓๗) โรง พยาบาล มุกดาหาร
   (๓๘) โรง พยาบาล สกลนคร
   (๓๙) โรง พยาบาล มหาสารคาม
   (๔๐) โรง พยาบาล ชัยภูมิ
   (๔๑) โรง พยาบาล ระนอง
   (๔๒) โรง พยาบาล ชุมพร เขต อุดม ศักดิ์
   (๔๓) โรง พยาบาล พังงา
   (๔๔) โรง พยาบาล สุไหงโก-ลก
   (๔๕) โรง พยาบาล สตูล”
 ข้อ๒ ให้ เพิ่ม ความ ต่อ ไป นี้ เป็น (๔) ของ ข้อ ๔ ของ ประกาศ กระทรวง 
สาธารณสุข เรื่อง ราย ชื่อ สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต ลง วัน ที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
  “(๔) ศนูย ์การ แพทยป์ญัญา นนัท ภกิข ุชลประทาน (โรง พยาบาล 
ชลประทาน)”
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 ข้อ๓ ให ้เพิม่ ความ ตอ่ ไป นี ้เปน็ ขอ้ ๕ ของ ประกาศ กระทรวง สาธารณสขุ 
เรื่อง ราย ชื่อ สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต ลง วัน ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
  “ข้อ ๕ ให้  โร ง  พยาบาล  ใน  สั ง กั ด  ส ำนั ก  ก า ร  แพทย์  
กรุงเทพมหานคร ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต
  (๑)  โรง พยาบาล วชิร พยาบาล”
 ข้อ๔  ให้ เพิ่ม ความ ต่อ ไป นี้ เป็น ๖ ของ ประกาศ กระทรวง สาธารณสุข 
เรื่อง ราย ชื่อ สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต ลง วัน ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
  “ข้อ ๖ ให ้โรง พยาบาล ใน สงักดั กรม แพทย ์ทหาร บก กระทรวง 
กลาโหม ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต
  (๑)  โรง พยาบาล อา นันท มหิดล ลพบุรี
 ข้อ๕  ให ้เพิม่ ความ ตอ่ ไป นี ้เปน็ ขอ้ ๗ ของ ประกาศ กระทรวง สาธารณสขุ 
เรื่อง ราย ชื่อ สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต ลง วัน ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
  “ข้อ ๗ ให้ โรง พยาบาล ใน กำกับ กระทรวง สาธารณสุข 
 ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น สถาน บำบัด รักษา ทาง สุข ภา จิต
  (๑)  โรง พยาบาล บ้านแพ้ว (องค์กร มหาชน)”
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วัน ถัด จาก วัน ประกาศ ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 นาย จุ ริ นทร์ ลัก ษณ วิ ศิษฏ์
 รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต(ฉบับที่๓)

พ.ศ.๒๕๕๕

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๓ และ มาตรา ๔ แห่ง พระ ราช บัญญัติ 
สขุภาพ จติ พ.ศ. ๒๕๕๑ อนั เปน็ กฎหมาย ที ่ม ีบทบญัญตั ิบาง ประการ เกีย่ว กบั การ 
จำกัด สิทธิ และ เสรีภาพ ของ บุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบ กับ มาตรา ๓๒ และ 
มาตรา ๓๓ ของ รฐัธรรมนญู แหง่ ราช อาณาจกัร ไทย บญัญตั ิให ้กระทำ ได ้โดยอาศยั 
อำนาจ ตาม บทบัญญัติ แห่ง กฎหมาย รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข  
ออก ประกาศ ไว้ ดัง ต่อ ไป นี้
 ข้อ ๑ ให้ เพิ่ม ความ ต่อ ไป นี้ เป็น (๔๖) ถึง (๕๕) ของ ข้อ ๒ ของ ประกาศ 
กระทรวง สาธารณสุข เรื่อง ราย ชื่อ สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต ลง วัน ที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 “ (๔๖)  โรง พยาบาล เพชรบูรณ์
  (๔๗)  โรง พยาบาล สุรินทร์
  (๔๘)  โรง พยาบาล แพร่
  (๔๙)  โรง พยาบาล ยโสธร
  (๕๐)  โรง พยาบาล สมุทรสาคร
  (๕๑)  โรง พยาบาล บ้านโป่ง
  (๕๒)  โรง พยาบาล มหาราช นครศรีธรรมราช
  (๕๓)  โรง พยาบาล พะเยา
  (๕๔)  โรง พยาบาล ปทุมธานี
  (๕๕)  โรง พยาบาล ปัตตานี”



รวมกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 149

 ข้อ ๒ ให้ เพิ่ม ความ ต่อ ไป นี้ เป็น (๕) ของ ข้อ ๔ ของ ประกาศ กระทรวง 
สาธารณสุข เรื่อง ราย ชื่อ สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต ลง วัน ที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 “(๕) โรง พยาบาล รามาธิบดี”
 ข้อ ๓ ให้ เพิ่ม ความ ต่อ ไป นี้ เป็น ข้อ ๘ ของ ประกาศ กระทรวง สาธารณสุข 
เรื่อง ราย ชื่อ สถานบำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต ลง วัน ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๒
 “ขอ้ ๘ ให ้โรง พยาบาล ใน สงักดั สำนกังาน ศาล ยตุธิรรม กระทรวง ยตุธิรรม 
ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น สถาน บำบัด รักษา ทาง สุขภาพ จิต
 (๑) โรง พยาบาล ตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ”
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วัน ถัด จาก วัน ประกาศ ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เป็นต้น ไป

 ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 ประดิ ษฐ สิน ธว ณรงค์
 รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง สาธารณสุข

 
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
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เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
เรื่องกำหนดรายชื่อหน่วยงานด้านสถานสงเคราะห์และสวัสดิการ

พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา ๑๐ (๖) มาตรา ๔๐ (๒) แห่ง  
พระ ราช บัญญัติ สุขภาพ จิต พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ  
จึง ออก ประกาศ กำหนด ให้ หน่วย งาน ดัง ต่อ ไป นี้ เป็น หน่วย งาน ที่ รับ ดูแล ผู้ ป่วย 
ใน กรณี ที่ ไม่มี ผู้รับ ดูแล
 ๑. สถาน สงเคราะห์ คน ไร้ ที่ พึ่ง กุ่ม สะแก จังหวัด เพชรบุรี
 ๒. สถาน สงเคราะห์ คน ไร้ ที่ พึ่ง ชาย ธัญ ญ บุรี จังหวัด ปทุมธานี
 ๓. สถาน สงเคราะห์ คน ไร้ ที่ พึ่ง หญิง ธัญ ญ บุรี จังหวัด ปทุมธานี
 ๔. สถาน สงเคราะห์ คน ไร้ ที่ พึ่ง ทับ กวาง จังหวัด สระบุรี
 ๕. สถาน สงเคราะห์ คน ไร้ ที่ พึ่ง บ้าน เมตตา จังหวัด นครราชสีมา
 ๖. สถาน สงเคราะห์ คน ไร้ ที่ พึ่ง ภาค ใต้ จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ๗. สถาน สงเคราะห์ คน ไร้ ที่ พึ่ง วังทอง จังหวัด พิษณุโลก
 ๘. สถาน สงเคราะห์ บ้าน นิคม ปรือ ใหญ่ จังหวัด ศรีสะเกษ
 ๙. สถาน สงเคราะห์ ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 ๑๐. สถาน สงเคราะห์ คนไข้ โรคจิต ทุเลา บ้าน กึ่ง วิถี จังหวัด ปทุมธานี
 ๑๑. สถาน สงเคราะห์ คน ไข้ โรคจิต ทุเลา หญิง บ้าน ก่ึง วิถี จังหวัด ปทุมธานี
 ๑๒. สถาน แรก รับ คน ไร้ ที่ พึ่ง นนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
 ๑๓ สถาน แรก รับ คน ไร้ ที่ พึ่ง สัน มหาพน จังหวัด เชียงใหม่
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้น ไป
 ประกาศ ณ วัน ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 สมัคร สุนทร เวช
 นายก รัฐมนตรี
 ประธาน กรรมการ สุขภาพ จิต แห่ง ชาติ
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สำนักยุทธศาสตรสุขภาพจิต  

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 8130, 0 2590 8041, 0 2590 8046, 02590 8049

โทรสาร 0 2149 5584   E-mail : omhcoffice@gmail.com

Website : www.omhc.dmh.go.th    Facebook : สคสช. สคสช.

รวมกฎหมาย
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
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