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พระราชบัญญัติ 
การแพทย�ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป2นป3ท่ี ๖๓ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,า

ฯ ให,ประกาศว:า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรให,มีกฎหมายว:าด,วยการแพทย�ฉุกเฉิน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให,กระทําได,โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห:งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห:งชาติ ดังต:อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว:า “พระราชบัญญัติการแพทย�ฉุกเฉิน พ.ศ. 

๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต:วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การแพทย�ฉุกเฉิน” หมายความว:า การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝGกอบรม 

การค,นคว,า และการวิจัยเก่ียวกับการประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผู,ปIวยฉุกเฉิน และการ
ปJองกันการเจ็บปIวยท่ีเกิดข้ึนฉุกเฉิน 

“ผู,ปIวยฉุกเฉิน” หมายความว:า บุคคลซ่ึงได,รับบาดเจ็บหรือมีอาการปIวยกะทันหัน 
ซ่ึงเป2นภยันตรายต:อการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ จําเป2นต,องได,รับการประเมิน การ
จัดการ และการบําบัดรักษาอย:างทันท:วงทีเพ่ือปJองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของการบาดเจ็บ
หรืออาการปIวยนั้น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๔๔ ก/หน,า ๑/๖ มีนาคม ๒๕๕๑ 
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“สถานพยาบาล” หมายความว:า สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลสภากาชาด
ไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายว:าด,วยสถานพยาบาล และสถานพยาบาลอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

“สถานพยาบาลของรัฐ” ให,หมายความรวมถึงสถานพยาบาลในกํากับของรัฐด,วย 
“ปฏิบัติการฉุกเฉิน” หมายความว:า การปฏิบัติการด,านการแพทย�ฉุกเฉินนับแต:การ

รับรู,ถึงภาวะการเจ็บปIวยฉุกเฉินจนถึงการดําเนินการให,ผู,ปIวยฉุกเฉินได,รับการบําบัด รักษาให,พ,นภาวะ
ฉุกเฉิน ซ่ึงรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุม ดูแล การติดต:อสื่อสาร การ
ลําเลียงหรือขนส:ง การตรวจวินิจฉัย และการบําบัดรักษาพยาบาลผู,ปIวยฉุกเฉินท้ังนอกสถานพยาบาล
และในสถานพยาบาล 

“หน:วยปฏิบัติการ” หมายความว:า หน:วยงานหรือองค�กรท่ีปฏิบัติการฉุกเฉิน 
“ผู,ปฏิบัติการ” หมายความว:า บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการแพทย�ฉุกเฉินตามท่ี

คณะกรรมการการแพทย�ฉุกเฉินกําหนด 
“สถาบัน” หมายความว:า สถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห:งชาติ 
“กองทุน” หมายความว:า กองทุนการแพทย�ฉุกเฉิน 
“กรรมการ” หมายความว:า กรรมการการแพทย�ฉุกเฉิน 
“เลขาธิการ” หมายความว:า เลขาธิการสถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห:งชาติ 
“พนักงาน” หมายความว:า พนักงานของสถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห:งชาติ 
“ลูกจ,าง” หมายความว:า ลูกจ,างของสถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห:งชาติ 
“รัฐมนตรี” หมายความว:า รัฐมนตรีผู,รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให,รัฐมนตรีว:าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให,มีอํานาจออกประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้น เม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการการแพทย�ฉุกเฉิน 
   

 
มาตรา ๕  ให,มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว:า “คณะกรรมการการแพทย�ฉุกเฉิน” 

เรียกโดยย:อว:า “กพฉ.” ประกอบด,วย 
(๑) รัฐมนตรีว:าการกระทรวงสาธารณสุข เป2นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน:งจํานวนสี่คน ได,แก: ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม และเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห:งชาติ 
(๓) กรรมการผู,แทนแพทยสภาจํานวนสองคน โดยอย:างน,อยต,องเป2นแพทย�ผู,มี

ความรู, ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร�ฉุกเฉินจํานวนหนึ่งคน 
(๔) กรรมการผู,แทนสภาการพยาบาลจํานวนหนึ่งคน 
(๕) กรรมการผู,แทนสถานพยาบาลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสองคน โดยเป2นผู,แทนจาก

สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนประเภทละหนึ่งคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๖) กรรมการผู,แทนองค�กรปกครองส:วนท,องถ่ินซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๗) กรรมการผู,แทนองค�กรภาคเอกชนท่ีไม:แสวงหากําไรและมีบทบาทด,านบริการ

การแพทย�ฉุกเฉินก:อนถึงสถานพยาบาลท่ีเป2นนิติบุคคลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๘) กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังจากบุคคลท่ีมีความรู,ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ�เป2นท่ีประจักษ�ในด,านการเงินและบัญชี ด,านกฎหมาย ด,าน
การแพทย�ฉุกเฉิน และด,านอ่ืนท่ีเป2นประโยชน� จํานวนไม:เกินสี่คน 

ให,เลขาธิการเป2นกรรมการและเลขานุการ และให,เลขาธิการแต:งต้ังพนักงานไม:เกิน
สองคน เป2นผู,ช:วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  การเลือกหรือแต:งต้ังกรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให,

เป2นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๗  กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ต,องมีคุณสมบัติและไม:มี

ลักษณะต,องห,าม ดังต:อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม:ต่ํากว:าสามสิบห,าป3บริบูรณ�และไม:เกินเจ็ดสิบป3บริบูรณ� 
(๓) ไม:เคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก เว,นแต:เป2นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได,กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดํารงตําแหน:ง

คราวละสามป3 และอาจได,รับเลือกหรือแต:งต้ังใหม:อีกได, แต:จะดํารงตําแหน:งเกินกว:าสองวาระ
ติดต:อกันไม:ได, 

เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได,มีการเลือกหรือแต:งต้ังกรรมการตาม
มาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ข้ึนใหม: ให,กรรมการซ่ึงพ,นจากตําแหน:งตามวาระนั้นอยู:ในตําแหน:ง
เพ่ือปฏิบัติหน,าท่ีต:อไปจนกว:ากรรมการซ่ึงได,รับเลือกหรือได,รับแต:งต้ังใหม:เข,ารับหน,าท่ี 

เม่ือกรรมการจะพ,นตําแหน:งตามวาระ ให,ดําเนินการเลือกหรือแต:งต้ังกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนก:อนวันครบวาระไม:น,อยกว:าเก,าสิบวัน 

ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งพ,นจากตําแหน:งก:อนครบวาระ ให,ดําเนินการเลือก
หรือแต:งต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในเก,าสิบวันนับแต:วันท่ีตําแหน:งกรรมการว:างลง และ
ให,ผู,ได,รับเลือกหรือแต:งต้ังให,ดํารงตําแหน:งแทนอยู:ในตําแหน:งเท:ากับวาระท่ีเหลืออยู:ของกรรมการซ่ึง
ตนแทน 

ในกรณีท่ีวาระของกรรมการท่ีพ,นจากตําแหน:งก:อนครบวาระเหลืออยู:ไม:ถึงเก,าสิบวัน 
จะไม:ดําเนินการเลือกหรือแต:งต้ังกรรมการแทนตําแหน:งท่ีว:างนั้นก็ได, ในกรณีเช:นว:านี้ให, กพฉ. 
ประกอบด,วยกรรมการเท:าท่ีเหลืออยู: 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพ,นตําแหน:งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) 

และ (๘) พ,นจากตําแหน:ง เม่ือ 
(๑) ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๗ 
(๔) เป2นคนไร,ความสามารถหรือเสมือนไร,ความสามารถ 
(๕) กพฉ. ไม:น,อยกว:าสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท:าท่ีมีอยู:ให,ออก

เพราะบกพร:องต:อหน,าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย:อนความสามารถ 
 
มาตรา ๑๐  การประชุม กพฉ. ต,องมีกรรมการมาประชุมไม:น,อยกว:าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป2นองค�ประชุม 
ในการประชุม กพฉ. ถ,าประธานกรรมการไม:มาประชุมหรือไม:อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, 

ให,ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป2นประธานในท่ีประชุม 
ในการปฏิบัติหน,าท่ี ประธานกรรมการหรือกรรมการผู,ใดมีส:วนได,เสียโดยตรงหรือ

โดยอ,อมในเรื่องท่ี กพฉ. พิจารณา ให,ประธานกรรมการหรือกรรมการผู,นั้นแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ และ
ให,ท่ีประชุมพิจารณาว:ากรรมการผู,นั้นสมควรจะอยู:ในท่ีประชุมหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได,
หรือไม:  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ี กพฉ. กําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให,ถือเสียงข,างมาก กรรมการคนหนึ่งให,มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ,าคะแนนเสียงเท:ากัน ให,ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป2นเสียงชี้
ขาด 

 
มาตรา ๑๑  กพฉ. มีอํานาจหน,าท่ี ดังต:อไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ�เก่ียวกับระบบการแพทย�ฉุกเฉิน 
(๒) เสนอแนะหรือให,คําปรึกษาต:อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายด,านการแพทย�

ฉุกเฉิน 
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก,ไขป5ญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดําเนินงาน

เก่ียวกับการแพทย�ฉุกเฉินต:อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
(๔) กําหนดนโยบายการบริหารงาน ให,ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติ

แผนการเงินของสถาบัน 
(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานท่ัวไป การจัดต้ังและยกเลิก

สํานักงานสาขา ตลอดจนออกข,อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป การ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย�สิน การติดตามประเมินผลและการดําเนินการ
อ่ืนของสถาบัน 

(๖) ออกข,อบังคับเก่ียวกับการรับรององค�กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝGกอบรมผู,
ปฏิบัติการ และการให,ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก:ผู,ผ:านการศึกษาหรือฝGกอบรม 
เว,นแต:การดังกล:าวจะมีกฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพด,านการแพทย�และการสาธารณสุขเป2น
การเฉพาะ ก็ให,เป2นไปตามกฎหมายนั้น 

(๗) ออกข,อบังคับเก่ียวกับการให,เข็มเชิดชูเกียรติเพ่ือมอบให,แก:บุคคลผู,สนับสนุน
กิจการด,านการแพทย�ฉุกเฉิน 

(๘) ดําเนินการให,มีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน�ในการ
ประสานงานและการปฏิบัติงานด,านการแพทย�ฉุกเฉิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๙) ดําเนินการให,มีการประสานความร:วมมือระหว:างหน:วยงานท่ีเก่ียวข,องในการ
เข,าถึงข,อมูลข:าวสารเพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(๑๐) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ:ายเงิน และการรักษาเงินกองทุน รวมท้ัง
การจัดหาผลประโยชน�ตามมาตรา ๓๖ 

(๑๑) ให,ความเห็นชอบการกําหนดค:าบริการทางการแพทย�ฉุกเฉินและการดําเนิน
กิจการของสถาบัน 

(๑๒) สรรหา แต:งต้ัง ประเมินผลการปฏิบัติงานและถอดถอนเลขาธิการ 
(๑๓) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว,ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือ

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๒  กพฉ. มีอํานาจแต:งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือท่ีปรึกษาเพ่ือให,ปฏิบัติ

หน,าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ี กพฉ. มอบหมาย 
ให,นําความในมาตรา ๑๐ มาใช,บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓  ให,ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ หรือ

อนุกรรมการได,รับประโยชน�ตอบแทนตามหลักเกณฑ�ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๒ 
สถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห:งชาติ 

   
 

มาตรา ๑๔  ให,จัดต้ังสถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห:งชาติข้ึนเป2นหน:วยงานของรัฐท่ีไม:
เป2นส:วนราชการตามกฎหมายว:าด,วยระเบียบบริหารราชการแผ:นดิน หรือไม:เป2นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว:าด,วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน เรียกโดยย:อว:า “สพฉ.” 

ให,สถาบันมีฐานะเป2นนิติบุคคลและอยู:ในกํากับของรัฐมนตรี 
กิจการของสถาบันไม:อยู:ภายใต,บังคับแห:งกฎหมายว:าด,วยการคุ,มครองแรงงาน 

กฎหมายว:าด,วยแรงงานสัมพันธ� กฎหมายว:าด,วยการประกันสังคม และกฎหมายว:าด,วยเงินทดแทน 
แต:พนักงานและลูกจ,างของสถาบันต,องได,รับประโยชน�ตอบแทนไม:น,อยกว:าท่ีกําหนดไว,ในกฎหมาย
ดังกล:าว 

 
มาตรา ๑๕  ให,สถาบันมีอํานาจหน,าท่ี ดังต:อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนหลักเก่ียวกับการแพทย�ฉุกเฉินเสนอต:อ กพฉ. 
(๒) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑ�เก่ียวกับระบบการแพทย�ฉุกเฉินเสนอต:อ กพฉ. 

รวมท้ังกําหนดเกณฑ�และวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ�ท่ี กพฉ. กําหนด 
(๓) จัดให,มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนา

ระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๔) ศึกษา ค,นคว,า วิจัยและพัฒนา รวมท้ังเผยแพร:ความรู,ทางการแพทย�ฉุกเฉิน 
(๕) จัดให,มีการศึกษาและฝGกอบรมการปฏิบัติหน,าท่ีเก่ียวกับการแพทย�ฉุกเฉิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๖) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๗) เป2นศูนย�กลางประสานกับหน:วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและ

ต:างประเทศท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการแพทย�ฉุกเฉิน 
(๘) เรียกเก็บค:าบริการทางการแพทย�ฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๙) รับผิดชอบงานธุรการของ กพฉ. หรือปฏิ บั ติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไว,ใน

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือท่ี กพฉ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๖  รายได,ของสถาบัน ประกอบด,วย 
(๑) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให,ตามความเหมาะสม 
(๒) เงินหรือทรัพย�สินท่ีมีผู,บริจาคให, 
(๓) เงินหรือทรัพย�สินอ่ืนท่ีตกเป2นของสถาบัน 
(๔) รายได,จากค:าบริการทางการแพทย�ฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย�สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
เงินและทรัพย�สินของสถาบันไม:ต,องนําส:งกระทรวงการคลังเป2นรายได,ของแผ:นดิน

ตามกฎหมายว:าด,วยเงินคงคลังและกฎหมายว:าด,วยวิธีการงบประมาณ 
 
มาตรา ๑๗  ทรัพย�สินของสถาบันไม:อยู:ในความรับผิดแห:งการบังคับคดี บุคคลใดจะ

ยกอายุความข้ึนเป2นข,อต:อสู,กับสถาบันในเรื่องทรัพย�สินของสถาบันมิได, 
บรรดาทรัพย�สิน ท่ีสถาบันได,มาโดยมีผู,บริจาคให,  หรือได,มาโดยการซ้ือหรือ

แลกเปลี่ยนจากรายได,ของสถาบัน ให,เป2นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน เว,นแต:บรรดาอสังหาริมทรัพย�ท่ี
สถาบันได,มาโดยใช,เงินรายได,ตามมาตรา ๑๖ (๑) ให,ตกเป2นราชพัสดุ แต:สถาบันมีอํานาจในการ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และใช,ประโยชน� 

ให,สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช, และจัดหาประโยชน�จาก
ทรัพย�สินของสถาบัน 

 
มาตรา ๑๘  การเก็บรักษาและการใช,จ:ายเงินของสถาบันให,เป2นไปตามระเบียบท่ี 

กพฉ. กําหนด และต,องจัดให,มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของ
สถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให, กพฉ. ทราบอย:างน,อยป3ละครั้ง 

ให,สถาบันจัดทํางบการเงินซ่ึงอย:างน,อยต,องประกอบด,วยงบดุลและบัญชีทําการส:ง
ผู,สอบบัญชีภายในหนึ่งร,อยยี่สิบวันนับแต:วันสิ้นป3บัญชีของทุกป3 

ในทุกรอบป3ให,สํานักงานการตรวจเงินแผ:นดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ี กพฉ. 
แต:งต้ังด,วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ:นดินเป2นผู,สอบบัญชีและประเมินผลการใช,
จ:ายเงินและทรัพย�สินของสถาบัน โดยให,แสดงความคิดเห็นเป2นข,อวิเคราะห�ว:าการใช,จ:ายดังกล:าว 
เป2นไปตามวัตถุประสงค� ประหยัด และได,ผลตามเปJาหมายเพียงใด แล,วทํารายงานผลการสอบบัญชี
เสนอต:อ กพฉ.  

ภายในหนึ่งร,อยแปดสิบวันนับแต:วันสิ้นป3บัญชีของทุกป3 ให,สถาบันทํารายงาน
ประจําป3เสนอต:อ กพฉ. และรัฐมนตรีเพ่ือทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการท่ีผู,สอบบัญชี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รับรองว:าถูกต,องแล,ว พร,อมท้ังรายงานของผู,สอบบัญชี รวมท้ังแสดงผลงานของสถาบันในป3ท่ีผ:านมา
ด,วย 

 
มาตรา ๑๙  ให,สถาบันมีเลขาธิการคนหนึ่งเป2นผู,รับผิดชอบการบริหารงานของ

สถาบัน ข้ึนตรงต:อ กพฉ. มีหน,าท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงงานของสถาบัน และเป2นผู,บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ,าง 

ให, กพฉ. เป2นผู,คัดเลือกเพ่ือแต:งต้ังและถอดถอนเลขาธิการ 
หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ ให,เป2นไปตามท่ี กพฉ. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๐  เลขาธิการต,องมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต,องห,าม ดังต:อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม:ต่ํากว:าสามสิบห,าป3บริบูรณ�และไม:เกินหกสิบป3บริบูรณ� 
(๓) สามารถทํางานให,แก:สถาบันได,เต็มเวลา 
(๔) ไม:เป2นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ5WนเฟXอน 
(๕) ไม:เป2นบุคคลล,มละลายหรือเคยล,มละลายโดยทุจริต 
(๖) ไม:เคยต,องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให,ทรัพย�สินตกเป2นของแผ:นดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย�สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
(๗) ไม:เป2นผู,ต,องคําพิพากษาให,จําคุกและถูกคุมขังอยู:โดยหมายของศาลหรือเคยต,อง

คําพิพากษาให,จําคุก เว,นแต:ในความผิดอันได,กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม:เป2นผู,บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
(๙) ไม:เป2นข,าราชการ พนักงาน หรือลูกจ,าง ซ่ึงมีตําแหน:งหรือเงินเดือนประจําของ

ราชการส:วนกลาง ราชการส:วนภูมิภาค ราชการส:วนท,องถ่ิน หรือหน:วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๑๐) ไม:เป2นข,าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู,แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก

สภาท,องถ่ิน หรือผู,บริหารท,องถ่ิน 
(๑๑) ไม:เคยถูกไล:ออก ปลดออก หรือให,ออกจากหน:วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

บริษัทมหาชนจํากัด เพราะทุจริตต:อหน,าท่ี 
(๑๒) มีคุณสมบัติหรือไม:มีลักษณะต,องห,ามอย:างอ่ืนตามท่ี กพฉ. กําหนด 
 
มาตรา ๒๑  ให,เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน:งคราวละสี่ป3 และอาจได,รับแต:งต้ัง

อีกได, แต:จะดํารงตําแหน:งเกินสองวาระติดต:อกันมิได, 
เม่ือตําแหน:งเลขาธิการว:างลงและยังไม:มีการแต:งต้ังเลขาธิการคนใหม: ให, กพฉ. 

แต:งต้ังกรรมการหรือพนักงานของสถาบันคนหนึ่งเป2นผู,รักษาการแทน 
ในกรณีท่ีเลขาธิการไม:อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,รองเลขาธิการท่ี กพฉ. กําหนดเป2น

ผู,รักษาการแทน แต:ถ,าไม:มีรองเลขาธิการหรือมีแต:ไม:อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, ให, กพฉ. แต:งต้ังพนักงาน
ของสถาบันคนหนึ่งเป2นผู,รักษาการแทน 

 
มาตรา ๒๒  เลขาธิการพ,นจากตําแหน:งเม่ือ 
(๑) ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๒๐ 
(๔) กพฉ. ถอดถอนจากตําแหน:ง เพราะบกพร:องต:อหน,าท่ี มีความประพฤติเสื่อม

เสียหรือหย:อนความสามารถ 
มติของ กพฉ. ให,เลขาธิการพ,นจากตําแหน:งตาม (๔) ต,องประกอบด,วยคะแนนเสียง

ไม:น,อยกว:าสองในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู:โดยไม:นับรวมเลขาธิการ 
 
มาตรา ๒๓  เงินเดือนและประโยชน�ตอบแทนของเลขาธิการ ให,เป2นไปตามท่ี กพฉ. 

กําหนด ตามหลักเกณฑ�ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๔  เลขาธิการมีอํานาจหน,าท่ี ดังต:อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให,เป2นไปตามกฎหมาย ข,อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

มติ หรือนโยบายของ กพฉ. 
(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการเงินของสถาบันเสนอ กพฉ. เพ่ืออนุมัติ 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการ

บริหารด,านอ่ืนของสถาบัน ตามข,อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ี กพฉ. กําหนด 
(๔) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันเท:าท่ีไม:ขัดหรือแย,งกับกฎหมาย 

ข,อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือนโยบายของ กพฉ. 
(๕) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ี กพฉ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๕  ให,เลขาธิการเป2นผู,แทนของสถาบันในกิจการของสถาบันท่ีเก่ียวข,องกับ

บุคคลภายนอก แต:เลขาธิการจะมอบหมายให,บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบท่ี กพฉ. 
กําหนดก็ได, 

นิติกรรมท่ีกระทําโดยฝIาฝXนมติหรือระเบียบท่ี กพฉ. กําหนดย:อมไม:ผูกพันสถาบัน 
เว,นแต: กพฉ. จะให,สัตยาบัน 

 
มาตรา ๒๖  เพ่ือประโยชน�ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให,

เจ,าหน,าท่ีของรัฐซ่ึงได,แก: ข,าราชการ เจ,าหน,าท่ี หรือผู,ปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส:วนภูมิภาค ราชการส:วนท,องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน:วยงานอ่ืนของรัฐมาปฏิบัติงานเป2นพนักงานหรือ
ลูกจ,างในสถาบันเป2นการชั่วคราวได,  ท้ังนี้ เม่ือได,รับอนุมัติจากผู,บังคับบัญชาหรือนายจ,างของผู,นั้น 
แล,วแต:กรณี 

เจ,าหน,าท่ีของรัฐผู,ใดได,รับอนุมัติให,มาปฏิบัติงานเป2นพนักงานหรือลูกจ,างของ
สถาบันตามวรรคหนึ่ง ให,ถือว:าเป2นการได,รับอนุญาตให,ออกจากราชการหรือออกจากงานไป
ปฏิบัติงานใด ๆ และให,นับเวลาระหว:างท่ีมาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือ
ประโยชน�ตอบแทนอ่ืนทํานองเดียวกันเสมือนอยู:ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล:าว 
แล,วแต:กรณี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีเจ,าหน,าท่ีของรัฐตามมาตรา ๒๖ ขอกลับเข,ารับราชการหรือ
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิม ภายในกําหนดเวลาท่ีอนุมัติ ให,ผู,นั้นมีสิทธิได,รับบรรจุและแต:งต้ังให,ดํารง
ตําแหน:ง และรับเงินเดือนตามข,อตกลงท่ีทําไว,ในการอนุมัติตามมาตรา ๒๖ 

 
หมวด ๓ 

การปฏิบัติการฉุกเฉิน 
   

 
มาตรา ๒๘ เพ่ือคุ,มครองความปลอดภัยของผู,ปIวยฉุกเฉิน ให,หน:วยปฏิบัติการ 

สถานพยาบาล และผู,ปฏิบัติการ ดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามหลักการดังต:อไปนี้ 
(๑) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให,ผู,ปIวยฉุกเฉินได,รับการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินตามลําดับความเร:งด:วนทางการแพทย�ฉุกเฉิน 
(๒) ผู,ปIวยฉุกเฉินต,องได,รับการปฏิบัติการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของหน:วย

ปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้นก:อนการส:งต:อ เว,นแต:มีแพทย�ให,การรับรองว:าการส:งต:อผู,ปIวยฉุกเฉิน
จะเป2นประโยชน�ต:อการปJองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของการเจ็บปIวยของผู,ปIวยฉุกเฉินนั้น 

(๓) การปฏิบัติการฉุกเฉินต:อผู,ปIวยฉุกเฉินต,องเป2นไปตามความจําเป2นและข,อบ:งชี้
ทางการแพทย�ฉุกเฉิน โดยมิให,นําสิทธิการประกันการข้ึนทะเบียนสถานพยาบาล หรือความสามารถใน
การรับผิดชอบค:าใช,จ:ายของผู,ปIวยฉุกเฉินหรือเง่ือนไขใด ๆ มาเป2นเหตุปฏิเสธผู,ปIวยฉุกเฉินให,ไม:ได,รับ
การปฏิบัติการฉุกเฉินอย:างทันท:วงที 

หน:วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลต,องควบคุมและดูแลผู,ปฏิบัติการให,ดําเนินการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินเป2นไปตามหลักการตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติการฉุกเฉินให,เป2นไปตามหลักการตาม

มาตรา ๒๘ กพฉ. มีอํานาจประกาศกําหนดในเรื่อง ดังต:อไปนี้ 
(๑) ประเภท ระดับ อํานาจหน,าท่ี ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข,อจํากัดของผู,

ปฏิบัติการ หน:วยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล 
(๒) หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการปฏิบัติหน,าท่ีของผู,ปฏิบัติการ หน:วย

ปฏิบัติการ และสถานพยาบาล 
(๓) มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(๔) หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการประสานงานและการรายงานของหน:วย

ปฏิบัติการและสถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมท้ังความพร,อมเก่ียวกับบุคลากร พาหนะ 
สถานท่ี และอุปกรณ�ในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผู,ปIวยฉุกเฉิน 

หน:วยปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ� เง่ือนไข และมาตรฐานท่ี กพฉ. 
กําหนดตามวรรคหนึ่ง อาจได,รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือมีสิทธิได,รับการ
สนับสนุนด,านการเงินจากกองทุน 

ในกรณีท่ีหน:วยปฏิบัติการใดไม:ปฏิบัติตามหลักเกณฑ� เง่ือนไข และมาตรฐานท่ี กพฉ. 
กําหนดตามวรรคหนึ่ง กพฉ. อาจสั่งไม:รับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสั่งจํากัดสิทธิหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติการฉุกเฉินตาม (๑) หรือจะสั่งงดการสนับสนุนด,านการเงินด,วย
ก็ได, 

ในกรณีท่ีสถานพยาบาลใดไม:ปฏิบัติตามหลักเกณฑ� เง่ือนไข หรือมาตรฐานท่ี กพฉ. 
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให, กพฉ. แจ,งให,หน:วยงานท่ีควบคุมหรือกํากับสถานพยาบาลนั้นดําเนินการให,
สถานพยาบาลดังกล:าวปฏิบัติให,ถูกต,อง โดยถือเป2นเง่ือนไขในการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 
มาตรา ๓๐  ให,  กพฉ. กํากับ ดูแลให,ผู, ปฏิ บั ติการ หน: วยปฏิ บั ติการ และ

สถานพยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉินให,เป2นไปตามหลักเกณฑ� เง่ือนไข และมาตรฐานท่ีกําหนด 
การกํากับดูแลการปฏิบัติการของผู,ปฏิบัติการให,เป2นไปตามหลักเกณฑ�ท่ี กพฉ. 

ประกาศกําหนด เว,นแต:การปฏิบัติการฉุกเฉินของผู,ปฏิบัติการท่ีเป2นผู,ประกอบวิชาชีพด,านการแพทย�
และการสาธารณสุขก็ให,เป2นไปตามกฎหมายว:าด,วยการนั้น 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีปรากฏว:าผู,ปฏิบัติการ หน:วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลใด

ไม:ปฏิบัติตามหลักเกณฑ� เง่ือนไข และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให, กพฉ. ดําเนินการสอบสวน
เพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการตามมาตรา ๓๒ 

ในการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให, กพฉ. มีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให,ถ,อยคําหรือ
แจ,งให,บุคคลใด ๆ ส:งเอกสารหรือวัตถุท่ีจําเป2นแก:การดําเนินการตามอํานาจและหน,าท่ี 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีผลการสอบสวนตามมาตรา ๓๑ ปรากฏว:า ผู,ปฏิบัติการ 

หน:วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลใดไม:ปฏิบัติตามหลักเกณฑ� เง่ือนไข และมาตรฐานท่ีกําหนดและ
การกระทําดังกล:าวเป2นความผิดตามกฎหมาย กฎ ข,อบังคับ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข,อง ให, กพฉ. 
ดําเนินการอย:างหนึ่งอย:างใด ดังต:อไปนี้ 

(๑) ตักเตือนเป2นหนังสือให,ผู,ปฏิบัติการ หน:วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลนั้น
ปฏิบัติให,ถูกต,อง 

(๒) แจ,งเรื่องไปยังผู,มีอํานาจตามกฎหมายท่ีมีอํานาจควบคุมการดําเนินการของ
หน:วยปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ี 

(๓) แจ,งเรื่องไปยังผู,มีอํานาจตามกฎหมายเพ่ือพิจารณาดําเนินการทางวินัยแก:
ผู,ดําเนินการสถานพยาบาลของรัฐหรือหน:วยงานของรัฐ 

(๔) แจ,งเรื่องไปยังผู,มีอํานาจตามกฎหมายเพ่ือพิจารณาดําเนินการด,านจริยธรรมกับ
ผู,ปฏิบัติการซ่ึงเป2นผู,ประกอบวิชาชีพด,านการแพทย�และการสาธารณสุข 

 
หมวด ๔ 

กองทุนการแพทย�ฉุกเฉิน 
   

 
มาตรา ๓๓  ให,จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสถาบัน เรียกว:า “กองทุนการแพทย�

ฉุกเฉิน” มีวัตถุประสงค�เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด,านการแพทย�ฉุกเฉิน รวมท้ังอุดหนุนหรือเป2น
ค:าชดเชยให,กับผู,ปฏิบัติการ หน:วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลท่ีดําเนินการเก่ียวกับการแพทย�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ฉุกเฉิน  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ีหรือภูมิประเทศท่ีไม:มีผู,ปฏิบัติการ หน:วย
ปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลเพียงพอประกอบด,วย 

เพ่ือส:งเสริมการมีบทบาทตามความพร,อม ความเหมาะสม และความจําเป2นของ
ประชาชนในท,องถ่ิน ให, กพฉ. สนับสนุนและประสานกับองค�กรปกครองส:วนท,องถ่ิน เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ�ให,องค�กรดังกล:าวเป2นผู,ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย�ฉุกเฉินในระดับ
ท,องถ่ินหรือพ้ืนท่ี โดยอาจได,รับการอุดหนุนจากกองทุน 

 
มาตรา ๓๔  กองทุนประกอบด,วย 
(๑) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให,จากงบประมาณรายจ:ายประจําป3 
(๒) เงินหรือทรัพย�สินท่ีมีผู,บริจาคให, 
(๓) เงินหรือทรัพย�สินท่ีได,มาในกิจการของสถาบัน 
(๔) เงินค:าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เงินท่ีได,จากหน:วยงานของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค�หรือเก่ียวข,องกับ

การจัดบริการด,านสาธารณสุขหรือการแพทย� 
(๖) เงินสมทบอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๗) ดอกผลหรือผลประโยชน�ท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย�สินตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

และ (๖) 
 
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชน�ในการจัดหาเงินกองทุนตามมาตรา ๓๔ (๕) กพฉ. อาจ

ทําความตกลงกับหน:วยงานของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค�หรือเก่ียวข,องกับการจัดบริการด,าน
สาธารณสุขหรือการแพทย� เพ่ือสนับสนุนทางการเงินให,แก:กองทุน โดยพิจารณาตามอัตราส:วนของ
การดําเนินงานตามอํานาจหน,าท่ีของสถาบัน กับการลดภาระการดําเนินการของหน:วยงานของรัฐหรือ
กองทุนนั้น  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีป5ญหาในการดําเนินการ กพฉ. อาจเสนอเรื่องให,คณะรัฐมนตรีพิจารณา
วินิจฉัยได, 

การจ:ายเงินของหน:วยงานของรัฐหรือกองทุนอ่ืนให,กับกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให,ถือ
เป2นการจ:ายเงินท่ีกระทําได,ตามอํานาจหน,าท่ีของหน:วยงานของรัฐหรือกองทุนอ่ืนตามกฎหมายว:าด,วย
การนั้น 

 
มาตรา ๓๖  เงินและทรัพย�สินตามมาตรา ๓๔ ให,เป2นของสถาบันเพ่ือใช,ประโยชน�

ตามวัตถุประสงค�ของกองทุน 
การรับเงิน การจ:ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมท้ังการนําเงินกองทุนไป

จัดหาผลประโยชน� ให,เป2นไปตามระเบียบท่ี กพฉ. กําหนด 
ให,นําความในมาตรา ๑๘ มาใช,บังคับโดยอนุโลมกับการจัดทํางบการเงิน การสอบ

บัญชีและประเมินผลการใช,จ:ายเงินและทรัพย�สินของกองทุน 
 

หมวด ๕ 
โทษทางปกครอง 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๗  ผู,ใดฝIาฝXนประกาศท่ี กพฉ. กําหนดตามมาตรา ๒๙ (๑) ต,องระวางโทษ

ปรับทางปกครองไม:เกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๓๘  ผู,ใดใช,ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจัดไว,สําหรับการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินโดยประการท่ีจะทําให,เกิดความเสียหายแก:การปฏิบัติการฉุกเฉิน ต,องระวางโทษ
ปรับทางปกครองไม:เกินห,าพันบาท 

 
มาตรา ๓๙  การกําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ให, 

กพฉ. คํานึงถึงความร,ายแรงของพฤติการณ�แห:งการกระทํา ความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทํานั้น  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และอัตราท่ี กพฉ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๐  ผู,ใดใช,เข็มเชิดชูเกียรติ โดยไม:มีสิทธิหรือแสดงด,วยประการใด ๆ ว:าตน

มีประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะโดยท่ีตนไม:มีสิทธิ ต,องระวางโทษปรับทางปกครองไม:เกิน
ห,าหม่ืนบาท 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๑  ให,โอนบรรดาอํานาจหน,าท่ี กิจการ ทรัพย�สิน สิทธิ หนี้  และเงิน
งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในส:วนของสํานักงานระบบบริการ
การแพทย�ฉุกเฉินท่ีมีอยู:ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับไปเป2นของสถาบัน 

 
มาตรา ๔๒  ในวาระเริ่มแรก ให,กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเพ่ือให,มี กพฉ. ให,

แล,วเสร็จภายในหนึ่งร,อยยี่สิบวันนับแต:วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 
ในระหว:างท่ียั งไม: มี  กพฉ. ตามพระราชบัญญั ตินี้  ให,  กพฉ. ประกอบด,วย 

รัฐมนตรีว:าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
สํานักงานประกันสังคม เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห:งชาติ และผู,ปฏิบัติหน,าท่ี
เลขาธิการสถาบันตามมาตรา ๔๓ 

 
มาตรา ๔๓  ให,ผู,ปฏิบัติหน,าท่ีผู,อํานวยการสํานักงานระบบบริการการแพทย�ฉุกเฉิน

อยู:ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ปฏิบัติหน,าท่ีเลขาธิการสถาบันจนกว:าจะแต:งต้ังเลขาธิการตาม
พระราชบัญญัตินี้ แต:ท้ังนี้ ต,องไม:เกินหนึ่งร,อยยี่สิบวันนับแต:วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

 
มาตรา ๔๔  ข,าราชการหรือลูกจ,างของส:วนราชการใด ประสงค�จะไปปฏิบัติงานเป2น

พนักงานหรือลูกจ,างของสถาบัน ให,แสดงความจํานงเป2นหนังสือต:อเลขาธิการ และจะต,องผ:านการ
คัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ�ท่ี กพฉ. กําหนด ภายในสองป3นับแต:พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๕  ข,าราชการท่ีไปปฏิบัติงานเป2นพนักงานของสถาบันตามมาตรา ๔๔ ให,
ถือว:าเป2นการออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน:ง และให,ได,รับบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายว:าด,วยบําเหน็จบํานาญข,าราชการหรือกฎหมายว:าด,วยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข,าราชการ แล,วแต:กรณี 

ลูกจ,างซ่ึงไปปฏิบัติงานเป2นลูกจ,างของสถาบันตามมาตรา ๔๔ ให,ถือว:าออกจาก
ราชการเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหน:งหรือเลิกจ,างโดยไม:มีความผิด และให,ได,รับบําเหน็จตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว:าด,วยบําเหน็จลูกจ,าง 

เพ่ือประโยชน�ในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน�ตามข,อบังคับของ
สถาบัน ข,าราชการหรือลูกจ,างส:วนราชการผู,ใดท่ีเปลี่ยนสถานะไปตามมาตรา ๔๔ ประสงค�จะให,นับ
เวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะท่ีเป2นข,าราชการหรือลูกจ,างต:อเนื่องกับเวลาทํางานของพนักงาน
หรือลูกจ,างของสถาบัน แล,วแต:กรณี ก็ให,มีสิทธิกระทําได,โดยแสดงความจํานงว:าไม:ขอรับบําเหน็จหรือ
บํานาญ 

การไม:ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม จะต,องกระทําภายในหกสิบวันนับ
แต:วันท่ีเปลี่ยนสถานะ สําหรับกรณีของข,าราชการให,ดําเนินการตามกฎหมายว:าด,วยบําเหน็จบํานาญ
ข,าราชการหรือกฎหมายว:าด,วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข,าราชการ แล,วแต:กรณี สําหรับกรณีของ
ลูกจ, างให, กระทําเป2นหนั งสือลงลายมือชื่ อ เป2นหลักฐานยื่นต:อ เลขาธิการเพ่ือส: งต:อไปให,
กระทรวงการคลังทราบ 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ�  จุลานนท� 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการปฏิบัติการด,านการแพทย�
ฉุกเฉินในป5จจุบันยังขาดระบบบริหารจัดการด,านบุคลากร อุปกรณ� และเครื่องมือช:วยเหลือผู,ปIวย
ฉุกเฉิน รวมท้ังยังขาดหน:วยงานรับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติการ ทําให,มีผู,ปIวยฉุกเฉินต,องสูญเสีย
ชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความบกพร:องในการทํางานของอวัยวะสําคัญ รวมท้ังทําให,การบาดเจ็บหรือ
อาการปIวยรุนแรงข้ึนโดยไม:สมควร เพ่ือลดและปJองกันความสูญเสียดังกล:าว สมควรกําหนดให,มี
คณะกรรมการการแพทย�ฉุกเฉินข้ึน เพ่ือกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ� และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
การแพทย�ฉุกเฉิน ตลอดจนกําหนดให,มีสถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห:งชาติข้ึนเป2นหน:วยรับผิดชอบการ
บริหารจัดการ การประสานระหว:างหน:วยงานท่ีเก่ียวข,องท้ังภาครัฐและเอกชน และการส:งเสริมให,
องค�กรปกครองส:วนท,องถ่ินเข,ามามีบทบาทในการบริหารจัดการเพ่ือให,เกิดความร:วมมือในการ
ปฏิบัติงานด,านการแพทย�ฉุกเฉินร:วมกัน อันจะทําให,ผู,ปIวยฉุกเฉินได,รับการคุ,มครองสิทธิในการเข,าถึง
ระบบการแพทย�ฉุกเฉินอย:างท่ัวถึง เท:าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได,รับการช:วยเหลือและ
รักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและทันต:อเหตุการณ�มากข้ึน  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อมรรัตน�/แก,ไข 
วศิน/ตรวจ 

๑ เมษายน ๒๕๕๓ 
 

โชติกานต�/ปรับปรุง 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 


