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พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองจากการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ในสื่อทุกประเภทที่อาจนาข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ อันจะทาให้เกิดความรังเกียจเดียดฉันท์ หรือความเสียหายแก่จิตใจ
ชื่อเสียง เกียรติคุณ ของผู้ป่วยและครอบครัว และเพื่อให้สามารถนาผู้ที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นผู้ปว่ ย
ไปรับการบาบัดรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ใช้ บังคั บเมื่อ พ้ นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “สุขภาพ” และ “สุขภาพจิต” ก่อนบทนิยามคาว่า
“ความผิดปกติทางจิต” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
““สุขภาพ” หมายความว่า สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ
“สุขภาพจิต” หมายความว่า สุขภาวะทางจิตใจ ซึ่งเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลกับ
สุขภาวะทางกาย ทางปัญญา และทางสังคม”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ผู้รับดูแลผู้ป่วย” ระหว่างบทนิยามคาว่า “ผู้ป่วยคดี”
และคาว่า “ภาวะอันตราย” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
““ผู้รับดูแลผู้ป่วย” หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภริยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใด
ที่รับดูแลหรืออุปการะผู้ป่วย”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “หน่วยงานของรัฐ” ระหว่างบทนิยามคาว่า “คณะกรรมการ
สถานบาบัดรักษา” และคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑
““หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข หน่วยงานอื่นของรัฐ
และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทย”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ
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(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงการคลั ง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม อัยการสูงสุด
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๔) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลบุคคล
ที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสาขาการแพทย์จิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต กิจกรรมบาบัด และกฎหมาย สาขาละหนึ่งคน
ให้ อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการของกรมสุขภาพจิตซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง
จานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การได้มาซึ่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพจิต
การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพจิต
การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต
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(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลที่มีความผิด ปกติทางจิต การให้บริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการสถานบาบัดรักษา
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือสื่ออื่นใด เพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิตามมาตรา ๑๖/๑
(๖) กาหนดหน่วยงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการตามมาตรา ๔๐ (๒)
(๗) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) รายงานการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อคณะรัฐมนตรี
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติตาม (๑) ให้คานึงถึงหลักการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและประชาชนในทุกภาคส่วนด้วย”
มาตรา ๘ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๑๑/๑ ของส่ ว นที่ ๑ คณะกรรมการ
สุขภาพจิตแห่งชาติ ในหมวด ๑ คณะกรรมการ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๑/๑ ให้กรมสุขภาพจิตรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
อุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการ และให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑)
เสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ด้านสุขภาพจิต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ
(๓) ติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน รวมทั้ง
มาตรการต่าง ๆ ในด้านสุขภาพจิต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
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(๔) ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์ หรือ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมสุขภาพจิต
การจัดทาแผนสุขภาพจิตระดับชาติ ให้คานึงถึงการดาเนินการแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานของรัฐ
และภาคเอกชน องค์กรทางวิชาการ และภาคประชาสังคมในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ ให้ สถานบาบัดรักษาแต่ละแห่งมีคณะกรรมการสถานบาบัดรักษาซึ่งหัวหน้า
สถานบาบัดรักษาแต่งตั้งอย่างน้อยหนึ่งคณะ ประกอบด้วย จิตแพทย์เป็นประธานกรรมการ แพทย์จานวน
หนึ่งคน พยาบาลจิตเวชจานวนหนึ่งคน นักกฎหมายจานวนหนึ่งคน และนักจิตวิทยาคลินิก หรือ
นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ซึ่ ง ประกอบวิ ช าชี พ ในสถานพยาบาลหรื อ ผ่ า นการอบรมด้ า นสั ง คมสงเคราะห์
ด้านจิตเวชหรือนักกิจกรรมบาบัด จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
เมื่อหัวหน้าสถานบาบัดรักษาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานบาบัดรักษาแล้ว ให้รายงานให้อธิบดีทราบ”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ กรรมการสถานบาบัดรักษามีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๘ มาตรา ๙
และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการสถานบาบัดรักษาโดยอนุโลม
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตัง้ กรรมการแทน
ตาแหน่งที่ว่าง หากยังมีประธานกรรมการและกรรมการเหลืออยู่รวมกันไม่น้อยกว่าสามคน ให้คณะกรรมการ
สถานบาบัดรักษาที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้ง
กรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้”
มาตรา ๑๑ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๑) ของมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบัญญั ติสุข ภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“(๑) ได้รับการบาบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยคานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ และมาตรา ๑๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๖/๑ การเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใด
ต้ อ งไม่ ท าให้ เ กิ ด ความรั ง เกี ย จเดี ย ดฉั น ท์ หรื อ ความเสี ย หายแก่ จิ ต ใจ ชื่ อ เสี ย ง เกี ย รติ คุ ณ หรื อ
สิทธิประโยชน์อื่นใดของผู้ป่วยและครอบครัว
การเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๖/๒ ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖/๑
ให้อธิบดีมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้เผยแพร่ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูล
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการเผยแพร่ข้อมูล
(๓) ระงับการเผยแพร่ข้อมูลหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการเผยแพร่ข้อมูล
(๔) ให้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ้น
การออกคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๒๐/๑ ของหมวด ๒ สิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ย
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๒๐/๑ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสถานบ าบั ด รั ก ษาเห็ น ว่ า ผู้ ป่ ว ยตามมาตรา ๒๙
มีความจาเป็นต้องได้รับการบาบัดรักษาทางกายด้วย แต่ขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอม
รั บ การบาบัด รัก ษาทางกาย และไม่มี ผู้ใ ห้ความยิ นยอมตามที่ก าหนดไว้ใ นมาตรา ๒๑ วรรคสาม
ให้คณะกรรมการสถานบาบัดรักษามีอานาจให้ความยินยอมในการบาบัดรักษาทางกายแทน”
มาตรา ๑๔ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสี่ ของมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญญัติ สุข ภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“หนังสือให้ความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองของมาตรา ๔๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
“ให้ผู้รับดูแลผู้ป่วยมีสิทธิได้รับบริการให้คาปรึกษา แนะนา ฝึกอบรมทักษะ การจัดการศึกษา
และการส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อให้ดูแลผู้ป่วยต่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๑/๑ ของส่วนที่ ๓ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในหมวด ๓ การบาบัดรักษาทางสุขภาพจิต แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๔๑/๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่ผ่าน
การบาบัดรักษาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย
ชุมชน และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการดาเนินการดังกล่าวด้วย
การดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ปว่ ย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๗ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๑) ของมาตรา ๔๖ แห่ ง พระราชบัญญั ติสุข ภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) เข้ า ไปในเคหสถาน สถานที่ หรื อ ยานพาหนะใด ๆ เพื่ อ น าบุค คลซึ่งมีพ ฤติการณ์
อันน่าเชื่อว่ามีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ไปรับการบาบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบาบัดรักษา
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเคหสถาน สถานที่ หรือยาน พาหนะใด ๆ
ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบหนีไป
หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินเนื่องจากบุคคลนั้นมีภาวะอันตรายและเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึง”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“การดาเนินการตาม (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
หรือผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือก็ได้ ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๑๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๕๐/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพจิ ต
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๐/๑ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ที่ อ อกตามมาตรา ๑๖/๒ ต้ อ งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ ของหมวด ๖
บทกาหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๓/๑ ในกรณี ที่ ผู้ ก ระท าความผิ ด เป็ น นิ ติ บุ ค คล ถ้ า การกระท าความผิ ด ของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาการของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๕๓/๒ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานกรรมการ
ผู้ แ ทนส านั กงานตารวจแห่ งชาติ และผู้ แทนส านักงานอัย การสูงสุ ด เป็ น กรรมการ และให้อธิบดี
กรมสุขภาพจิต แต่งตั้งข้าราชการของกรมสุขภาพจิต คนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด
และผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขานุการ
โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจเปรียบเทียบได้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บตามจ านวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั นนั บ แต่ วันที่มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
มาตรา ๒๑ ให้กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะได้มีการแต่งตัง้ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ตินี้ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๒ ให้ ค ณะกรรมการสถานบ าบั ด รั ก ษาซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานบาบัดรักษา
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๓ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ นี้จนกว่า
จะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทาให้บทบัญญัติบางประการไม่ส อดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บุคคลที่มี
ความผิดปกติทางจิตยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใด ในทางที่ก่อให้เกิดทัศนคติไม่ดีต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต รวมทั้ง
ขาดกลไกการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการทุเลาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข สมควร
กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต เพิ่มเติม
อานาจหน้าที่คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติให้ครอบคลุมด้านการสร้างเสริม การป้องกัน และการควบคุม
ปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต
และการอยู่ร่วมกันในสังคมของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต โดยคานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ของรัฐและประชาชนในทุกภาคส่ วน ตลอดจนกาหนดห้ามสื่อทุกประเภทเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่ทาให้เกิด
ความรังเกียจเดียดฉันท์ หรือความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ รวมทั้งกาหนดให้สถานบาบัดรักษา
แต่ละแห่งสามารถมีคณะกรรมการสถานบาบัดรักษาได้มากกว่าหนึ่งคณะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบั ติงาน
อันเป็นการส่งเสริมการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย และแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษและ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

