เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
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พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพจิต
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บทบั ญญั ติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํ ากั ดสิ ทธิ แ ละเสรี ภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใ ชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความผิดปกติทางจิต” หมายความวา อาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม
อารมณ ความคิด ความจํา สติปญญา ประสาทการรับรู หรือการรูเวลา สถานที่ หรือบุคคล รวมทั้ง
อาการผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
“แพทย” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม
“จิตแพทย” หมายความวา แพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตรหรือสาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน
“พยาบาล” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ
“ผูปวย” หมายความวา บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งควรไดรับการบําบัดรักษา
“ผูปวยคดี” หมายความวา ผูปวยที่อยูระหวางการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา
ในคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งใหไดรับการตรวจหรือบําบัดรักษารวมทั้งผูปวยที่ศาล
มีคําสั่งใหไดรับการบําบัดรักษาภายหลังมีคําพิพากษาในคดีอาญาดวย
“ภาวะอันตราย” หมายความวา พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตแสดงออกโดย
ประการที่นาจะกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของตนเองหรือผูอื่น
“ความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา” หมายความวา สภาวะของผูปวยซึ่งขาดความสามารถ
ในการตัดสินใจใหความยิน ยอมรับการบําบัดรักษาและตองไดรับการบําบัดรักษาโดยเร็วเพื่อปองกัน
หรือบรรเทามิใหความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงหรือเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผูปวยหรือ
บุคคลอื่น
“การบําบัดรักษา” หมายความรวมถึง การดูแลชวยเหลือผูปวยทางการแพทยและทางสังคม
“สถานบําบัดรักษา” หมายความวา สถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิตที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
“คุมขัง” หมายความวา การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลดวยอํานาจของกฎหมายโดยการคุมตัว
ควบคุม กัก กักกัน ขัง กักขัง จําขังและจําคุก
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ
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“คณะกรรมการสถานบําบัดรักษา” หมายความวา คณะกรรมการสุขภาพจิตระดับสถาน
บําบัดรักษา
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
และรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสุขภาพจิต
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการ
สวนที่ ๑
คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อัย การสู งสุ ด ผู บัญ ชาการตํา รวจแหง ชาติ และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการสิ ทธิ ม นุษ ยชนแหง ชาติ
เปนกรรมการ
(๔) ผูแ ทนองคกรภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุม ครองดูแ ล
บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสี่คน เปนกรรมการ
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(๕) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งรัฐ มนตรีแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและมี
ผลงานเป น ที่ ประจั ก ษใ นสาขาการแพทย จิต เวช จิต วิท ยาคลินิ ก สั ง คมสงเคราะหท างการแพทย
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมบําบัด และกฎหมายสาขาละหนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหอธิบดีเปน กรรมการและเลขานุการ และขาราชการของกรมสุขภาพจิตซึ่งอธิบดีแตงตั้ง
จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
การเลือกและการแตงตั้งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ใหเปน ไปตามระเบียบที่รัฐ มนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
และจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนิน การแตงตั้งกรรมการ
ขึ้นใหมภายในเกาสิบวัน ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหมีการแตงตั้งกรรมการ
แทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง และใหผูที่ไดรับการแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน
จะไม แ ต งตั้ ง กรรมการแทนตํ าแหนง ที่ว างนั้ น ก็ ได และในกรณี นี้ใ หค ณะกรรมการประกอบด ว ย
กรรมการที่เหลืออยู
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มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕)
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหออก
เนื่องจากบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ การประชุม คณะกรรมการตอ งมีก รรมการมาประชุ ม ไม น อยกวา กึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบั ติหน าที่ได ใ หร องประธานกรรมการเปน ประธานในที่ป ระชุม หากรองประธาน
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุมกรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย และมาตรการในการคุมครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต
และการเขาถึงบริการดานสุขภาพจิตรวมทั้งการอยูรวมกันในสังคม
(๒) วางหลักเกณฑและวิธีการในการใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานกับหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการคุม ครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การใหบริการดาน
สุขภาพจิตและการอยูรวมกันในสังคม
(๓) ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานบําบัดรักษา
(๔) กําหนดแบบหนังสือใหความยินยอมรับการบําบัดรักษาตามมาตรา ๒๑
(๕) กําหนดหนวยงานดานสงเคราะหและสวัสดิการตามมาตรา ๔๐ (๒)
(๖) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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(๗) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับกับที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
สวนที่ ๒
คณะกรรมการสถานบําบัดรักษา
มาตรา ๑๒ สถานบําบัดรักษาแตละแหงใหมีคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาซึ่งอธิบดีแตงตั้ง
ประกอบดวย จิ ตแพทย ประจําสถานบํา บัดรั กษาหนึ่ง คน เปน ประธานกรรมการ แพทยหนึ่ งคน
พยาบาลจิ ต เวชหนึ่ ง คน นั ก กฎหมายหนึ่ ง คน และนั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก หรื อ นั ก สั ง คมสงเคราะห
ทางการแพทยหนึ่งคน เปนกรรมการ
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการสถานบําบัดรักษามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจวินิจฉัย ประเมินอาการและมีคําสั่งตามมาตรา ๒๙
(๒) พิจารณา ทําความเห็นเกี่ยวกับการบําบัดรักษาและผลการบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔ ใหนํา ความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑
มาใชบังคับกับคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาโดยอนุโลม
หมวด ๒
สิทธิผูปวย
มาตรา ๑๕ ผูปวยยอมมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) ไดรับการบําบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
(๒) ไดรับการปกปดขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยและการบําบัดรักษาไวเปนความลับ เวนแตมี
กฎหมายบัญญัติไวใหเปดเผยได
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(๓) ไดรับการคุมครองจากการวิจัยตามมาตรา ๒๐
(๔) ไดรับการคุมครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม และระบบอื่น ๆ ของรัฐ
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
มาตรา ๑๖ หามมิใ หผูใดเปดเผยขอมูลดานสุขภาพของผูปวยในประการที่นาจะทําใหเกิด
ความเสียหายแกผูปวย เวนแต
(๑) ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายตอผูปว ยหรือผูอื่น
(๒) เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน
(๓) มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย
มาตรา ๑๗ การบําบัดรักษาโดยการผูกมัดรางกาย การกักบริเวณ หรือแยกผูปวยจะกระทํา
ไมได เวนแตเปนความจําเปนเพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอผูปวยเอง บุคคลอื่น หรือทรัพยสินของผูอื่น
โดยตองอยูภายใตการดูแลอยางใกลชิดของผูบําบัดรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรา ๑๘ การรักษาทางจิตเวชดวยไฟฟา การกระทําตอสมองหรือระบบประสาทหรือ
การบําบัดรักษาดวยวิธีอื่นใด ที่อาจเปนผลทําใหรางกายไมอาจกลับคืนสูสภาพเดิมอยางถาวรใหกระทําได
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) กรณีผูปวยใหความยินยอมเปนหนังสือเพื่อการบําบัดรักษานั้น โดยผูปวยไดรับทราบเหตุผล
ความจําเปน ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายรายแรง หรืออาจเปนผลทําใหไมสามารถ
แกไขใหรางกายกลับคืนสูสภาพเดิม และประโยชนของการบําบัดรักษา
(๒) กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความความจําเปน อยางยิ่ง เพื่อประโยชนของผูปวยหากมิได
บํ า บั ด รั ก ษาจะเป น อั น ตรายถึ ง แก ชี วิ ต ของผู ป ว ย ทั้ ง นี้ โดยความเห็ น ชอบเป น เอกฉั น ท ข อง
คณะกรรมการสถานบําบัดรักษา
ใหนําความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม มาใชบังคับกับการใหความยินยอมตาม (๑) โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ การทําหมันผูปวยจะกระทําไมได เวนแตไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ (๑)
มาตรา ๒๐ การวิจัย ใด ๆ ที่กระทําตอผูป วยจะกระทําไดตอเมื่อ ไดรับความยิน ยอมเป น
หนังสือจากผูปวย และตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย
ในคนของหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหนําความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม มาใชบังคับกับการใหความ
ยินยอมโดยอนุโลม
ความยินยอมตามวรรคหนึ่งผูปวยจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได
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หมวด ๓
การบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต
สวนที่ ๑
ผูปวย
มาตรา ๒๑ การบําบัดรักษาจะกระทําไดตอเมื่อผูปวยไดรับการอธิบายเหตุผลความจําเปน
ในการบําบัดรักษา รายละเอียดและประโยชนของการบําบัดรักษาและไดรับความยิน ยอมจากผูปวย
เวนแตเปนผูปวยตามมาตรา ๒๒
ถาตองรับผูปวยไวในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง
ตองทําเปนหนังสือ และลงลายมือชื่อผูปวยเปนสําคัญ
ในกรณีที่ผูปวยมีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจใหความ
ยินยอมรับการบําบัดรักษา ใหคูสมรส ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล หรือผูซึ่ง
ปกครองดูแลบุคคลนั้น แลวแตกรณี เปนผูใหความยินยอมตามวรรคสองแทน
หนังสือ ใหความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสาม ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้เปนบุคคลที่ตอง
ไดรับการบําบัดรักษา
(๑) มีภาวะอันตราย
(๒) มีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา
มาตรา ๒๓ ผูใดพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณอันนาเชื่อวาบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา ๒๒
ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยไมชักชา
มาตรา ๒๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดรับแจงตามมาตรา ๒๓
หรือพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณอันนาเชื่อวาบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ใหดําเนิน การนําตัว
บุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาซึ่งอยูใกลโดยไมชักชา เพื่อรับการตรวจ
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วินิจฉัยและประเมิน อาการเบื้องตนตามมาตรา ๒๗ ทั้งนี้ โดยจะมีผูรับดูแลบุคคลดังกลาวไปดวย
หรือไมก็ได
การนําตัวบุคคลตามวรรคหนึ่งไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาโดยการผูกมัด
รางกายบุคคลดังกลาวจะกระทําไมได เวนแตเปน ความจําเปน เพื่อปองกันการเกิดอัน ตรายตอบุคคล
นั้นเอง บุคคลอื่น หรือทรัพยสินของผูอื่น
มาตรา ๒๕ เมื่ อ ผู รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลสถานที่ คุ ม ขั ง หรื อ สถานสงเคราะห หรื อ พนั ก งาน
คุมประพฤติ พบบุคคลที่อยูในความดูแลรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ มีพฤติการณอันนาเชื่อวาบุคคล
นั้ น มี ลั ก ษณะตามมาตรา ๒๒ ให ดํ า เนิ น การส ง ตั ว บุ ค คลนั้ น ไปยั ง สถานพยาบาลของรั ฐ หรื อ
สถานบําบัดรักษาซึ่งอยูใกลโดยไมชักชา เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนตามมาตรา ๒๗
การสงตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๖ ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดรับ
แจงตามมาตรา ๒๓ หรือพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณอันนาเชื่อวาบุคคลนั้นเปนบุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจิตซึ่งมีภาวะอันตรายและเปนอันตรายที่ใกลจะถึง ใหมีอํานาจนําตัวบุคคลนั้นหรือเขาไปในสถานที่
ใด ๆ เพื่ อ นํา ตัว บุค คลนั้ น ส งสถานพยาบาลของรัฐ หรื อสถานบํา บัด รัก ษาซึ่ งอยูใ กล โ ดยไม ชัก ช า
เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนตามมาตรา ๒๗
ถาบุคคลนั้น ขัดขวางหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ใหพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจมีอํานาจใชวิธีการเทาที่เหมาะสมและจําเปนแกพฤติการณในการนําตัวบุคคลนั้นสงสถานพยาบาล
ของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาตามวรรคหนึ่ง
การสงตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๗ ใหแพทยอยางนอยหนึ่งคนและพยาบาลอยางนอยหนึ่งคนที่ประจําสถานพยาบาล
ของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนบุคคลที่มีการนําสงตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ใหแลวเสร็จโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่
บุคคลนั้นมาถึงสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา
การตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตน ตามวรรคหนึ่ง ใหแพทยมีอํานาจตรวจวินิจฉัย
และบําบัดรักษาเพียงเทาที่จําเปนตามความรุนแรงของอาการเพื่อประโยชนแกสุขภาพของบุคคลนั้น
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ในกรณีที่ผ ลการตรวจตามวรรคหนึ่งปรากฏวา บุคคลนั้นจําเปน ตองไดรับการตรวจวินิจฉัย
และประเมินอาการโดยละเอียดจากคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาใหพนักงานเจาหนาที่สงตัวบุคคล
นั้นพรอมกับรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตน เพื่อเขารับการตรวจวินิจฉัยและ
ประเมินอาการโดยละเอียดตามมาตรา ๒๙
หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนตามวรรคสาม
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ กรณีที่แพทยตรวจพบวาบุคคลใดมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ใหสงตัวบุคคลนั้น
พรอมกับรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน อาการเบื้องตน เพื่อเขารับการตรวจวินิจฉัยและ
ประเมิน อาการโดยละเอียดตามมาตรา ๒๙ และใหนําความในมาตรา ๒๗ วรรคสองและวรรคสี่
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ เมื่ อสถานบํ าบั ดรั กษารั บบุ คคลที่ พนั ก งานเจา หน าที่ นํา สง ตามมาตรา ๒๗
วรรคสาม หรือแพทยนําสงตามมาตรา ๒๘ แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาตรวจ
วินิจ ฉัยและประเมิน อาการบุคคลนั้ น โดยละเอี ยดภายในสามสิ บวัน นับ แตวั น ที่รั บตั วบุค คลนั้ น ไว
ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบําบัดรักษาเห็นวาบุคคลนั้นมีลกั ษณะตามมาตรา ๒๒ ใหมีคําสั่งอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหบุคคลนั้นตองเขารับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดรักษา
(๒) ใหบุคคลนั้นตองรับการบําบัดรักษา ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานบําบัดรักษาเมื่อบุคคลนั้น
ไมมี ภาวะอัน ตราย ทั้ง นี้ จะกํ าหนดเงื่อ นไขใด ๆ ที่ จํา เป น เกี่ยวกับ การบํ าบั ดรั กษาใหบุ คคลนั้ น
หรือผูรับดูแลบุคคลนั้นตองปฏิบัติดวยก็ได
ใหนําความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาใชบังคับกับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการพิ จ ารณาและมี คํ า สั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐ คําสั่งรับผูปว ยไวบําบัดรัก ษาตามมาตรา ๒๙ (๑) ใหคณะกรรมการสถาน
บําบัดรักษากําหนดวิธีการและระยะเวลาการบําบัดรักษาตามความรุน แรงของความผิดปกติทางจิต
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แตทั้งนี้ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่ง และอาจขยายระยะเวลาไดอีกครั้งละไมเกินเกาสิบวัน
นับแตวันที่มีคําสั่งครั้งแรกหรือครั้งถัดไป
ใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาพิจารณาผลการบําบัดรักษาเพื่อมีคําสั่งตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ
(๒) แลวแตกรณี กอนสิ้นกําหนดระยะเวลาบําบัดรักษาในแตละครั้งตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสิบหาวัน
มาตรา ๓๑ ในระหวางการบําบัดรักษาตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เมื่อแพทยผูบําบัดรักษา
เห็นวา ผูปวยไดรับการบําบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลาและผูปวยไมมีภาวะอันตรายแลว
ใหแพทยจําหนายผูปวยดังกลาวออกจากสถานพยาบาลและรายงานผลการบําบัดรักษาและการจําหนาย
ผูปวยใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ ใหแพทยติดตามผลการบําบัดรักษา
เปนระยะ
หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการบําบัดรักษา การจําหนายผูปวยและการติดตามผล
การบําบัดรักษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผูปวยหรือผูรับดูแลผูปวยไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ (๒) หรือการ
บําบัดรักษาไมเปนผล หรือพฤติการณที่เปนเหตุใหมีการออกคําสั่งตามมาตรา ๒๙ (๒) เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมการสถานบํ า บั ด รั ก ษาอาจแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง หรื อ มี คํ า สั่ ง ให รั บ ผู ป ว ย
ไวบําบัดรักษาตามมาตรา ๒๙ (๑) ก็ได
ในกรณีผู ปว ยตามมาตรา ๒๙ (๒) ดูแ ลตนเองไม ไดแ ละไมมี ผูรั บดูแ ล ให นํา ความใน
มาตรา ๔๐ (๒) มาใชบังคับ
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่ ผู ป ว ยหลบหนี อ อกนอกเขตสถานพยาบาลของรั ฐ หรื อ สถาน
บํ า บั ด รั ก ษา ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ป ระสานงานกั บ พนั ก งานฝ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจและญาติ
เพื่อติดตามบุคคลนั้น กลับมาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา ทั้งนี้มิใหนับระยะเวลาที่
บุคคลนั้นหลบหนีเขาในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แลวแตกรณี
ใหนําความในมาตรา ๔๖ มาใชบังคับกับการติดตามผูปวยที่หลบหนีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนใ นการบําบัดรักษาผูปวย ใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษามี
อํานาจสั่งยายผูปวยไปรับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดรักษาอื่นได ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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สวนที่ ๒
ผูปวยคดี
มาตรา ๓๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ใหพนัก งานสอบสวนหรือศาลสงผูตอ งหาหรื อจําเลยไปรับ การตรวจที่สถานบําบั ดรักษาพรอมทั้ ง
รายละเอียดพฤติการณแหงคดี
เมื่อสถานบําบัดรักษารับผูตองหาหรือจําเลยไวแลว ใหจิตแพทยตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต
และทําความเห็น เพื่อ ประกอบการพิจ ารณาของพนั กงานสอบสวนหรือศาลว าผูต องหาหรื อจํา เลย
สามารถตอสูคดีไดหรือไม แลวรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการตอสูคดีให
พนักงานสอบสวนหรือศาลทราบภายในสี่สิบหาวัน นับแตวัน ที่ไดรับผูตองหาหรือจําเลยไว และอาจ
ขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสี่สิบหาวัน
เพื่อประโยชนในการประเมินความสามารถในการตอสูคดี ใหสถานบําบัดรักษามีอํานาจเรียก
เอกสารที่เกี่ยวของกับผูตองหาหรือจําเลยจากสถานพยาบาลอื่นได
ใหนําความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาใชบังคับกับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต
ตามวรรคสองโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยถูกคุมขัง และมีความจําเปนตองรับผูตองหาหรือจําเลยไวในสถาน
บําบัดรักษาเพื่อการสังเกตอาการ ตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาและประเมินความสามารถในการตอสูคดี
สถานบํ าบั ดรั กษาอาจขอให พ นั ก งานสอบสวนหรื อศาลกํ า หนดวิ ธี ก าร เพื่ อ ป อ งกั น การหลบหนี
หรือเพื่อปองกันอันตรายก็ได
หลักเกณฑแ ละวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการ
ตอสูคดีตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๖ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ใหสถานบําบัดรักษารับผูตองหาหรือจําเลยไวควบคุม และบําบัดรักษาโดยไมตองไดรับความยิน ยอม
จากผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลย จนกว า ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยจะหายหรื อ ทุ เ ลาและสามารถต อ สู ค ดี ไ ด
เวนแตพนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคําสั่งหรือมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
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ใหจิตแพทยผูบําบั ดรักษาทํ ารายงานผลการบําบัดรัก ษาสงให พนักงานสอบสวนหรือ ศาล
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ไดรับผูตองหาหรือจําเลยไว ในกรณีที่จิตแพทยเห็นวาผูตองหา
หรือจําเลยยังไมสามารถตอสูคดีได ใหรายงานผลการบําบัดรักษาทุกหนึ่งรอยแปดสิบวัน เวน แต
พนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ในระหวางการบําบัดรักษา เมื่อจิตแพทยผูบําบัดรักษาเห็น วา ผูตองหาหรือจําเลยไดรับการ
บํา บัด รัก ษาจนความผิด ปกติท างจิ ตหายหรื อทุ เลา และสามารถต อสู คดี ได แ ล วใหร ายงานผลการ
บําบัดรักษาตอพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบโดยไมชกั ชา
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการรายงานผลการบํ า บั ด รั ก ษาตามวรรคสองและวรรคสาม
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหสงผูปวยคดีไปคุมตัวหรือรักษาไวในสถานพยาบาลตาม
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือตามมาตรา ๒๔๖ (๑)
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหศาลสงสําเนาคําสั่งไปพรอมกับผูปวยคดี และใหสถาน
บําบัดรักษารับผูปวยคดีไวควบคุมและบําบัดรักษาโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูปวยคดี
ใหจิตแพทยผูบําบัดรักษารายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาลภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับผูปวยคดีไว ในกรณีที่ จิตแพทยเห็นว ามีความจําเปนตองบําบัดรักษาผูป วยคดีต อไป
ใหรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาลทุกหนึ่งรอยแปดสิบวัน เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ในการควบคุมและบําบัดรักษา สถานบําบัดรักษาอาจขอใหศาลกําหนดวิธีการเพื่อปองกันการ
หลบหนีหรือเพื่อปองกันอันตรายก็ได
หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการบําบัดรักษาและการทําความเห็นตามวรรคสอง
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๘ ในระหวางการบําบัดรักษาตามมาตรา ๓๗ เมื่อจิตแพทยผูบําบัดรักษาเห็นวา
ผูป ว ยคดีไ ด รั บ การบํ า บัด รั ก ษาจนความผิ ด ปกติ ท างจิต หายหรื อ ทุ เ ลาและไม มี ภ าวะอั น ตรายแล ว
ใหจิตแพทยรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นเพื่อจําหนายผูปวยคดีดังกลาวออกจากสถานพยาบาล
ตอศาลโดยไมชักชา และรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นดังกลาวใหคณะกรรมการสถาน
บําบัดรักษาทราบ
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หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการบําบัดรักษาและการทําความเห็นตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ศาลกําหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง (๔) แหงประมวล
กฎหมายอาญา ใหศาลสงผูปวยคดีพรอมทั้งสําเนาคําพิพากษาไปยังสถานบําบัดรักษา
ใหจิตแพทยผูบําบัดรักษารายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็น ตอศาลภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับผูปวยคดีไว ในกรณีที่จิตแพทยเห็นวามีความจําเปน ตองบําบัดรักษาผูปวยคดีตอไป
ใหรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาลทุกเกาสิบวัน เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ใหนําความในมาตรา ๓๗ วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๓
การฟนฟูสมรรถภาพ
มาตรา ๔๐ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสถานบํ า บั ด รั ก ษามี คํ า สั่ ง ตามมาตรา ๒๙ (๒)
ใหหัวหนาสถานบําบัดรักษามีหนาที่ ดังนี้
(๑) แจงใหผูรับดูแลผูปวยรับตัวผูปวยไปดูแล
(๒) ในกรณีที่ไมมีผูรับดูแ ลใหแ จงหนวยงานดานสงเคราะหและสวัสดิการทั้งภาครัฐและ
เอกชนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓) แจงใหพนักงานเจาหนาที่ติดตามดูแ ล ประสานงานและชวยเหลือในการดําเนิน การ
ฟน ฟู สมรรถภาพผู ป วยตาม (๑) และหน ว ยงานตาม (๒) แล ว รายงานใหค ณะกรรมการสถาน
บําบัดรักษาทราบ
มาตรา ๔๑ เมื่อผูถูกคุมขังซึ่งไดรับการบําบัดรักษาในระหวางถูกคุมขัง ถึงกําหนดปลอยตัว
ใหหัวหนาสถานที่คุมขังมีหนาที่ดําเนินการตามมาตรา ๔๐
หมวด ๔
การอุทธรณ
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบําบัดรักษา มีคําสั่งตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒)
หรือมีคํา สั่งใหขยายระยะเวลาการบําบัด รักษาตามมาตรา ๓๐ ใหผูป วยหรือคู สมรส ผูบุพการี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ผูสืบสันดาน ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล หรือผูซึ่งปกครองดูแลผูปวย แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณ
เปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งดังกลาว
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตคณะกรรมการอุทธรณ
จะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว
ใหคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาอุทธรณใ หแ ลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณใหเปนที่สุด
หลักเกณฑและวิธีการในการยื่น อุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณใหเปน ไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๓ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย
(๑) อธิบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูแ ทนองคกรภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุม ครองดูแ ล
บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสามคน เปนกรรมการ
(๓) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรูและประสบการณในสาขา
การแพทยจิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะหทางการแพทย การพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช และ
กฎหมาย สาขาละหนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหรองอธิบดีหรือหัวหนาสถานบําบัดรักษา ซึ่งอธิบดีแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ
การเลือกและการแตงตั้งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐ มนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๔๔ คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๔๒
(๒) รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
มาตรา ๔๕ ใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑
มาใชบังคับกับคณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมวด ๕
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๔๖ ในการปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ มี อํ า นาจ
ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้น และตกเพื่อนําบุคคล
ซึ่งมีพฤติการณอันนาเชื่อวามีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ
หรือสถานบําบัดรักษา เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวาบุคคลดังกลาวอยูในเคหสถานหรือสถานที่นั้น
ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได บุคคลนั้นจะหลบหนีไป
หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินเนื่องจากบุคคลนั้นมีภาวะอันตรายและเปนอันตรายที่ใกลจะถึง
(๒) ซักถามบุคคลใด ๆ เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บปวย พฤติกรรมและ
ความสัมพันธในครอบครัวและชุมชนของบุคคลตาม (๑)
(๓) มีหนั งสื อสอบถามหรือเรีย กบุ คคลใด ๆ มาเพื่ อใหถ อยคํา สงคํ าชี้ แ จงเปน หนั งสื อ
หรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
การดําเนินการตาม (๑) พนักงานเจาหนาที่อาจรองขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจให
ความชวยเหลือก็ได ทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๘ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามมาตรา ๔๖ ให บุ ค คลที่
เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๙ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ เ ป น
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๐ ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําโดยการโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชน
หรือสื่อสารสนเทศใด ๆ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๑ ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจตามมาตรา ๒๓ โดยมีเจตนากลั่นแกลงใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๒ ผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ ของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามมาตรา ๔๖ (๓)
โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผูใ ดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจา หนาที่ใ นการปฏิบั ติ
หน า ที่ ต ามมาตรา ๔๘ ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น หนึ่ ง เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม เ กิ น หนึ่ ง หมื่ น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๔ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๕ (๑)
(๒) (๓) และอธิบดี และใหปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมี
กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประชาชนสวนใหญยังขาดความรู
ความเขาใจและมีทัศนคติดานลบตอบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ทําใหบุคคลดังกลาวไมไดรับการบําบัดรักษา
อยางถูกตองและเหมาะสม เปนเหตุใหความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงขึ้นจนกอใหเกิดอันตรายรายแรง
ตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของตนเองหรือผูอื่น สมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพจิต เพื่อกําหนดกระบวนการ
ในการบําบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต อันเปนการคุมครองความปลอดภัยของบุคคลนั้นและสังคม
รวมทั้งกําหนดกระบวนการในการบําบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิ ต ซึ่งอยูระหว างการสอบสวน
การไต ส วนมู ลฟ อ งหรื อการพิ จ ารณา หรื อ ภายหลั งศาลมี คํ าพิ พ ากษาในคดี อ าญา จึ ง จํ า เป น ต องตรา
พระราชบัญญัตินี้

