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พระราชบัญญัติ 
การแพทยฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการแพทยฉุกเฉิน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“การแพทยฉุกเฉิน”  หมายความวา  การปฏิบัติการฉุกเฉิน  การศึกษา  การฝกอบรม  การคนควา  

และการวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน  การจัดการ  การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน  และการปองกันการเจ็บปวย

ที่เกิดข้ึนฉุกเฉิน 

“ผูปวยฉุกเฉิน”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหัน  ซ่ึงเปน

ภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ  จําเปนตองไดรับการประเมิน  การจัดการ  

และการบํ าบัดรักษาอย างทันท วงที เพื่อปองกันการเสียชี วิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บ 

หรืออาการปวยนั้น 

“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลของรัฐ  สถานพยาบาลสภากาชาดไทย  

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และสถานพยาบาลอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“สถานพยาบาลของรัฐ”  ใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลในกํากับของรัฐดวย 

“ปฏิบัติการฉุกเฉิน”  หมายความวา  การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินนับแตการรับรูถึง

ภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉินจนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัด  รักษาใหพนภาวะฉุกเฉิน  

ซ่ึงรวมถึงการประเมิน  การจัดการ  การประสานงาน  การควบคุม  ดูแล  การติดตอส่ือสาร  การลําเลียงหรือขนสง  

การตรวจวินิจฉัย  และการบําบัดรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 

“หนวยปฏิบัติการ”  หมายความวา  หนวยงานหรือองคกรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

“ผูปฏิบัติการ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการ

การแพทยฉุกเฉินกําหนด 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนการแพทยฉุกเฉิน 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการการแพทยฉุกเฉิน 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

“พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน 
 

 

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน”   

เรียกโดยยอวา  “กพฉ.”  ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  เปนประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนสี่คน  ไดแก  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  และเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(๓) กรรมการผูแทนแพทยสภาจํานวนสองคน   โดยอยางนอยตองเปนแพทยผูมีความรู 

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินจํานวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผูแทนสภาการพยาบาลจํานวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการผูแทนสถานพยาบาลซึ่งเลือกกันเองจํานวนสองคน   โดยเปนผูแทนจาก

สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนประเภทละหนึ่งคน 

(๖) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(๗) กรรมการผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไรและมีบทบาทดานบริการการแพทย

ฉุกเฉินกอนถึงสถานพยาบาลที่เปนนติิบุคคลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลที่มีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณเปนที่ประจักษในดานการเงินและบัญชี  ดานกฎหมาย  ดานการแพทยฉุกเฉิน  และดานอืน่

ที่เปนประโยชน  จํานวนไมเกินส่ีคน 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหเลขาธิการแตงต้ังพนักงานไมเกินสองคน

เปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๖ การเลือกหรือแตงต้ังกรรมการตามมาตรา  ๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา  ๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) อายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(๓) ไมเคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา  ๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

สามป  และอาจไดรับเลือกหรือแตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได  

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการเลือกหรือแตงต้ังกรรมการตามมาตรา  ๕  

(๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ข้ึนใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบติั

หนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

เมื่อกรรมการจะพนตําแหนงตามวาระ  ใหดําเนินการเลือกหรือแตงต้ังกรรมการประเภทเดียวกัน

แทนกอนวันครบวาระไมนอยกวาเกาสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการเลือกหรือ

แตงต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง  และใหผูไดรับ

เลือกหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  จะไม

ดําเนินการเลือกหรือแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได  ในกรณีเชนวานี้ให   กพฉ .  

ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 

มาตรา ๙ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  

พนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗ 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
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(๕) กพฉ.  ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหออกเพราะ

บกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถ 

มาตรา ๑๐ การประชุม  กพฉ.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุม  กพฉ .  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหนาที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม

ในเรื่องที่  กพฉ.  พิจารณา  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบ  และให 

ที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมหรือมีมติในการประชุมเร่ืองนั้นไดหรือไม  

ทั้งนี้  ตามระเบยีบที่  กพฉ.  กําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๑ กพฉ.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน 

(๒) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายดานการแพทยฉุกเฉิน 

(๓) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทย

ฉุกเฉินตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

(๔) กําหนดนโยบายการบริหารงาน   ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติ 

แผนการเงินของสถาบัน 

(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  การจัดต้ังและยกเลิกสํานักงานสาขา  

ตลอดจนออกขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  

การงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน  การติดตามประเมินผลและการดําเนินการอื่นของสถาบัน 

(๖) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรม 

ผูปฏิบัติการ  และการใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม  

เวนแตการดังกลาวจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุข 

เปนการเฉพาะ  ก็ใหเปนไปตามกฎหมายนั้น 
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(๗) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการใหเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อมอบใหแกบุคคลผูสนับสนุนกิจการ 

ดานการแพทยฉุกเฉิน 

(๘) ดําเนินการใหมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการประสานงาน

และการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน 

(๙) ดําเนินการใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาถึง 

ขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  และการรักษาเงินกองทุน  รวมทั้งการจัดหา

ผลประโยชนตามมาตรา  ๓๖ 

(๑๑) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 

(๑๒) สรรหา  แตงต้ัง  ประเมินผลการปฏิบัติงานและถอดถอนเลขาธิการ 

(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๒ กพฉ.  มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือที่ปรึกษาเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่  กพฉ.  มอบหมาย 

ใหนําความในมาตรา  ๑๐  มาใชบังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  หรืออนุกรรมการไดรับ

ประโยชนตอบแทนตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด  ๒ 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๑๔ ใหจัดต้ังสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติข้ึนเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปน

สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  หรือไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 

วาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  เรียกโดยยอวา  “สพฉ.” 

ใหสถาบันมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของรัฐมนตรี 
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กิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวย

แรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  แตพนักงานและ

ลูกจางของสถาบันตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว 

มาตรา ๑๕ ใหสถาบันมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนหลักเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ  กพฉ. 

(๒) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ  กพฉ.  รวมทั้ง

กําหนดเกณฑและวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่  กพฉ.  กําหนด 

(๓) จัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน  รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(๔) ศึกษา  คนควา  วิจัยและพัฒนา  รวมทั้งเผยแพรความรูทางการแพทยฉุกเฉิน   

(๕) จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน 

(๖) ประสานงาน  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(๗) เปนศูนยกลางประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน 

(๘) เรียกเก็บคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 

(๙) รับผิดชอบงานธุรการของ  กพฉ.  หรือปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

หรือกฎหมายอื่น  หรือที่  กพฉ.  มอบหมาย 

มาตรา ๑๖ รายไดของสถาบัน  ประกอบดวย 

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม 

(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 

(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสถาบัน 

(๔) รายไดจากคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 

(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔) 

เงินและทรัพยสินของสถาบันไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดินตามกฎหมาย

วาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
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มาตรา ๑๗ ทรัพยสินของสถาบันไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี  บุคคลใดจะยก 

อายุความขึ้นเปนขอตอสูกับสถาบันในเร่ืองทรัพยสินของสถาบันมิได 

บรรดาทรัพยสินที่สถาบันไดมาโดยมีผูบริจาคให  หรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจาก

รายไดของสถาบัน  ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน  เวนแตบรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาโดยใช

เงินรายไดตามมาตรา  ๑๖   (๑)  ใหตกเปนราชพัสดุ  แตสถาบันมีอํานาจในการปกครอง   ดูแล  

บํารุงรักษา  และใชประโยชน 

ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน

ของสถาบัน 

มาตรา ๑๘ การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสถาบันใหเปนไปตามระเบียบที่  กพฉ.  

กําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชีและการพัสดุของสถาบัน  

ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให  กพฉ.  ทราบอยางนอยปละคร้ัง 

ใหสถาบันจัดทํางบการเงินซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี

ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีของทุกป 

ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่  กพฉ.  แตงต้ังดวย

ความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและ

ทรัพยสินของสถาบัน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว  เปนไปตาม

วัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพยีงใด  แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ  กพฉ. 

ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีของทุกป  ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอ

ตอ  กพฉ.  และรัฐมนตรีเพื่อทราบ  โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว  

พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  รวมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปที่ผานมาดวย 

มาตรา ๑๙ ใหสถาบันมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผู รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน 

ข้ึนตรงตอ  กพฉ.  มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงงานของสถาบัน  และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง 

ให  กพฉ.  เปนผูคัดเลือกเพื่อแตงต้ังและถอดถอนเลขาธิการ 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ  ใหเปนไปตามที่  กพฉ.  ประกาศกําหนด 
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มาตรา ๒๐ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยลมละลายโดยทุจริต 
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(๗) ไมเปนผูตองคําพิพากษาให จําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือเคยตอง 

คําพิพากษาใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
(๙) ไมเปนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจาง  ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการ

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๑๐) ไมเปนขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  

หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัท

มหาชนจํากัด  เพราะทุจริตตอหนาที่ 
(๑๒) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามอยางอื่นตามที่  กพฉ.  กําหนด 
มาตรา ๒๑ ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  

แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงต้ังเลขาธิการคนใหม  ให  กพฉ.  แตงต้ัง

กรรมการหรือพนักงานของสถาบันคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 
ในกรณีที่เลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองเลขาธิการที่  กพฉ.  กําหนดเปนผูรักษาการแทน  

แตถาไมมีรองเลขาธิการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ให  กพฉ.  แตงต้ังพนักงานของสถาบัน 
คนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 

มาตรา ๒๒ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๐ 

(๔) กพฉ.  ถอดถอนจากตําแหนง  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย   

หรือหยอนความสามารถ 

มติของ  กพฉ.  ใหเลขาธิการพนจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมเลขาธิการ 

มาตรา ๒๓ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนของเลขาธิการ  ใหเปนไปตามที่  กพฉ.  

กําหนด  ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๔ เลขาธิการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  มติ   

หรือนโยบายของ  กพฉ. 

(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการเงินของสถาบันเสนอ  กพฉ.  เพื่ออนุมัติ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การงบประมาณและการบริหารดานอื่น

ของสถาบัน  ตามขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศที่  กพฉ.  กําหนด 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  ขอบังคับ  

ระเบียบ  ประกาศ  มติ  หรือนโยบายของ  กพฉ. 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กพฉ.  มอบหมาย 

มาตรา ๒๕ ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสถาบันในกิจการของสถาบันที่ เกี่ยวของกับ

บุคคลภายนอก  แตเลขาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบที่  กพฉ.  

กําหนดก็ได 

นิติกรรมที่กระทําโดยฝาฝนมติหรือระเบียบที่  กพฉ.  กําหนดยอมไมผูกพันสถาบัน  เวนแต  

กพฉ.  จะใหสัตยาบัน 

มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐ  

ซ่ึงไดแก  ขาราชการ  เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  

ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจาง 

ในสถาบันเปนการชั่วคราวได  ทั้งนี้  เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น  แลวแตกรณี 



หนา   ๑๑ 
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เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบันตาม

วรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  และ

ใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่น

ทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว  แลวแตกรณี 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา  ๒๖   ขอกลับเขารับราชการหรือ

ปฏิบัติงานในสังกัดเดิม  ภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ  ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

และรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตรา  ๒๖ 

 

หมวด  ๓ 

การปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

 

มาตรา ๒๘ เพื่ อ คุ มครองความปลอดภั ยของผู ปวย ฉุก เ ฉิน   ใหหน วยปฏิบั ติการ

สถานพยาบาล  และผูปฏิบัติการ  ดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตามหลักการดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉิน

ตามลําดับความเรงดวนทางการแพทยฉุกเฉิน 

(๒) ผูปวยฉุกเฉินตองไดรับการปฏิบั ติการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของหนวย

ปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้นกอนการสงตอ  เวนแตมีแพทยใหการรับรองวาการสงตอผูปวยฉุกเฉิน

จะเปนประโยชนตอการปองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้น 

(๓) การปฏิบั ติการฉุกเฉินตอผูปวยฉุกเฉินตองเปนไปตามความจํา เปนและขอบงชี้   

ทางการแพทยฉุกเฉิน  โดยมิใหนําสิทธิการประกัน  การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล  หรือความสามารถ

ในการรับผิดชอบคาใชจายของผูปวยฉุกเฉินหรือเง่ือนไขใด  ๆ  มาเปนเหตุปฏิเสธผูปวยฉุกเฉินใหไมไดรับ

การปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงที 

หนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลตองควบคุมและดูแลผูปฏิบัติการใหดําเนินการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินเปนไปตามหลักการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักการตามมาตรา  ๒๘  

กพฉ.  มีอํานาจประกาศกําหนดในเร่ือง  ดังตอไปนี้ 
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(๑) ประเภท  ระดับ  อํานาจหนาที่  ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  หรือขอจํากัดของผูปฏิบัติการ  

หนวยปฏิบัติการ  และสถานพยาบาล 

(๒) หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ   

และสถานพยาบาล 

(๓) มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(๔) หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประสานงานและการรายงานของหนวยปฏิบัติการและ

สถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน  รวมทั้งความพรอมเกี่ยวกับบุคลากร  พาหนะ  สถานที่  และ

อุปกรณในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผูปวยฉุกเฉิน 

หนวยปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด

ตามวรรคหนึ่ง  อาจไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือมีสิทธิไดรับการสนับสนุน 

ดานการเงินจากกองทุน 

ในกรณีที่หนวยปฏิบัติการใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่  กพฉ.  

กําหนดตามวรรคหนึ่ง  กพฉ.  อาจสั่งไมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือส่ังจํากัดสิทธิหรือ

ขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบติัการฉุกเฉินตาม  (๑)  หรือจะส่ังงดการสนับสนุนดานการเงินดวยก็ได 

ในกรณีที่สถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  หรือมาตรฐานที่  กพฉ.  กําหนด

ตามวรรคหนึ่ง  ให  กพฉ.  แจงใหหนวยงานที่ควบคุมหรือกํากับสถานพยาบาลนั้นดําเนินการให

สถานพยาบาลดังกลาวปฏิบัติใหถูกตอง  โดยถือเปนเง่ือนไขในการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

มาตรา ๓๐ ให  กพฉ.  กํากับดูแลใหผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  และสถานพยาบาล

ปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่กําหนด 

การกํากับดูแลการปฏิบัติการของผูปฏิบัติการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่  กพฉ.  ประกาศ

กําหนด  เวนแตการปฏิบัติการฉุกเฉินของผูปฏิบัติการที่เปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและ 

การสาธารณสุขก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลใด 

ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ให  กพฉ.  ดําเนินการสอบสวน

เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการตามมาตรา  ๓๒ 
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ในการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ให  กพฉ.  มีอํานาจเรียกบุคคลใด  ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงให

บุคคลใด  ๆ  สงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา   ๓๑   ปรากฏวา   ผูปฏิบั ติการ 

หนวยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรฐานที่กําหนด 

และการกระทําดังกลาวเปนความผิดตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  หรือระเบียบที่เกี่ยวของ  ให  กพฉ.  

ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตักเตือนเปนหนังสือใหผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลนั้นปฏิบัติให

ถูกตอง 

(๒) แจงเร่ืองไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินการของหนวย

ปฏิบัติการ  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

(๓) แจงเร่ืองไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกผูดําเนินการ

สถานพยาบาลของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ 

(๔) แจงเ ร่ืองไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาดําเนินการดานจริยธรรมกับ 

ผูปฏิบัติการซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุข 

 

หมวด  ๔ 

กองทุนการแพทยฉุกเฉิน 
 

 

มาตรา ๓๓ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสถาบัน  เรียกวา  “กองทุนการแพทย

ฉุกเฉิน”  มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน  รวมทั้งอุดหนุนหรือเปน

คาชดเชยใหกับผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  หรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน  

ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไมมีผูปฏิบัติการ  หนวยปฏิบัติการ  

หรือสถานพยาบาลเพียงพอประกอบดวย 

เพื่อสงเสริมการมีบทบาทตามความพรอม  ความเหมาะสม  และความจําเปนของประชาชน 

ในทองถิ่น  ให  กพฉ.  สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อกําหนดหลักเกณฑให
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องคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  

โดยอาจไดรับการอุดหนุนจากกองทุน 

มาตรา ๓๔ กองทุนประกอบดวย 

(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 

(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาในกิจการของสถาบัน 

(๔) เงินคาปรับทางปกครองตามพระราชบญัญัตินี้ 

(๕) เงินที่ไดจากหนวยงานของรัฐ  หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเกี่ยวของกับ 

การจัดบริการดานสาธารณสุขหรือการแพทย 

(๖) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(๗) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖) 

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการจัดหาเงินกองทุนตามมาตรา  ๓๔  (๕)  กพฉ.  อาจทํา

ความตกลงกับหนวยงานของรัฐ  หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเกี่ยวของกับการจัดบริการดาน

สาธารณสุขหรือการแพทย  เพื่อสนับสนุนทางการเงินใหแกกองทุน  โดยพิจารณาตามอัตราสวนของการ

ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสถาบัน  กับการลดภาระการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือ

กองทุนนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการ  กพฉ.  อาจเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา

วินิจฉัยได 

การจายเงินของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนอื่นใหกับกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ใหถือเปน 

การจายเงินที่กระทําไดตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

มาตรา ๓๖ เงินและทรัพยสินตามมาตรา  ๓๔  ใหเปนของสถาบันเพื่อใชประโยชนตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 

การรับเงิน  การจายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน  รวมทั้งการนําเงินกองทุนไปจัดหา

ผลประโยชน  ใหเปนไปตามระเบียบที่  กพฉ.  กําหนด 

ใหนําความในมาตรา  ๑๘  มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการจัดทํางบการเงิน  การสอบบัญชี 

และประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทนุ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 

โทษทางปกครอง 
 

 

มาตรา ๓๗ ผูใดฝาฝนประกาศที่  กพฉ.  กําหนดตามมาตรา  ๒๙  (๑)  ตองระวางโทษปรับ

ทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๓๘ ผูใดใชระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดไวสําหรับการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินโดยประการที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตองระวางโทษปรับทาง

ปกครองไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๓๙ การกําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  ให  กพฉ.  

คํานึงถึงความรายแรงของพฤติการณแหงการกระทํา  ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราที่  กพฉ.  กําหนด 

มาตรา ๔๐ ผูใดใชเข็มเชิดชูเกียรติ  โดยไมมีสิทธิหรือแสดงดวยประการใด  ๆ  วาตนมี

ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะโดยที่ตนไมมีสิทธิ  ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน

หาหมื่นบาท 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๑ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่  กิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  และเงินงบประมาณ

ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เฉพาะในสวนของสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของสถาบัน 

มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก  ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเพื่อใหมี  กพฉ.  ใหแลวเสร็จ

ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมี  กพฉ.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ให  กพฉ.  ประกอบดวย  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการสํานักงาน

ประกันสังคม  เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  และผูปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสถาบัน

ตามมาตรา  ๔๓ 
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มาตรา ๔๓ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยูใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสถาบันจนกวาจะแตงต้ังเลขาธิการตาม

พระราชบัญญัตินี้  แตทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๔ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการใด  ประสงคจะไปปฏิบัติงานเปน

พนักงานหรือลูกจางของสถาบัน  ใหแสดงความจํานงเปนหนังสือตอเลขาธิการ  และจะตองผานการ

คัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑที่  กพฉ.  กําหนด  ภายในสองปนับแตพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๕ ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานเปนพนักงานของสถาบันตามมาตรา  ๔๔  ใหถือวา

เปนการออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง  และใหไดรับบําเหน็จบํานาญตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

แลวแตกรณี 

ลูกจางซ่ึงไปปฏิบัติงานเปนลูกจางของสถาบันตามมาตรา  ๔๔  ใหถือวาออกจากราชการ 

เพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด  และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตามขอบังคับของสถาบัน  

ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการผูใดที่เปลี่ยนสถานะไปตามมาตรา  ๔๔  ประสงคจะใหนับเวลาราชการ

หรือเวลาทํางานในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจางของ

สถาบัน  แลวแตกรณี  ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ 

การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม  จะตองกระทําภายในหกสิบวันนับแตวันที่

เปลี่ยนสถานะ  สําหรับกรณีของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ

หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  แลวแตกรณี  สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทํา

เปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐานยื่นตอเลขาธิการเพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

             นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน

ในปจจุบันยังขาดระบบบริหารจัดการดานบุคลากร  อุปกรณ  และเครื่องมือชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน  รวมทั้ง 

ยังขาดหนวยงานรับผิดชอบ  ประสานการปฏิบัติการ  ทําให มีผูปวยฉุกเฉินตองสูญเสียชีวิต  อวัยวะ   

หรือเกิดความบกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญ  รวมทั้งทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้น 

โดยไมสมควร  เพ่ือลดและปองกันความสูญเสียดังกลาว  สมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินขึ้น

เพ่ือกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน  ตลอดจนกําหนดใหมีสถาบัน

การแพทยฉุกเฉินแหงชาติขึ้นเปนหนวยรับผิดชอบการบริหารจัดการ  การประสานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ท้ังภาครัฐและเอกชน  และการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการ  

เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกัน  อันจะทําใหผูปวยฉุกเฉินไดรับ 

การคุมครองสิทธิในการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินอยางทั่วถึง  เทาเทียม  มีคุณภาพมาตรฐาน  โดยไดรับ 

การชวยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณมากขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


