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หมวด ๑ 

คณะกรรมก�ร

 หมวดนี้แยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งว่าด้วย คณะกรรมการ

สุขภาพจิตแห่งชาติ มี ๗ มาตรา ตั้งแต่มาตรา ๕-๑๑ และส่วนที่ ๒ ว่าด้วย  

คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา มี ๓ มาตรา ตั้งแต่มาตรา ๑๒-๑๔

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมก�รสุขภ�พจิตแห่งช�ติ

 มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประกอบด้วย

 (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบ

หมาย เป็นประธานกรรมการ

 (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธาน

กรรมการ

 (๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน  

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด  

ผูบ้ญัชาการตำารวจแหง่ชาต ิและเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยแหง่

ชาติ เป็นกรรมการ

 (๔) ผูแ้ทนองคก์รภาคเอกชนทีเ่ปน็นติบิคุคลและ มวีตัถปุระสงค์ 

เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเอง

จำานวนสี่คนเป็นกรรมการ

 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนหกคน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้เช่ียวชาญ

ที่มีประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสาขาการแพทย์จิตเวช 

จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ การพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวช กิจกรรมบำาบัดและกฎหมาย สาขาละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
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 ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการของ 

กรมสขุภาพจติ ซึง่อธบิดแีตง่ตัง้ จำานวนไมเ่กนิสองคนเปน็ผูช้ว่ยเลขานกุาร

 การเลือก และการแต่งตั้งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด

 อธิบาย คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ มีองค์ประกอบดังนี้ คือ

 ๑. ประธานและรองประธาน มาจากฝ่ายการเมือง ๒ คน

 ๒. หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นข้าราชการประจำา ๙ คน รวมกับ

เลขานุการที่เป็นกรรมการด้วยอีก ๑ คน รวมเป็น ๑๐ คน

 ๓. ผูแ้ทนองคก์รภาคเอกชน ทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลผูม้คีวามผดิปกติ

ทางจิต ๔ คน

 ๔. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ คน

 ดังนั้น ผู้แทนภาคเอกชนรวมกับผู้ทรงคุณวุฒิจะมีจำานวน ๑๐ คน 

เท่ากับกรรมการฝ่ายข้าราชการประจำาพอดี

 สำาหรับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนกับผู้ทรงคุณวุฒินั้นได้มาโดยการ

สรรหาตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด

 มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 (๑) มีสัญชาติไทย

 (๒) มีอายุไม่ต่ำากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

 (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

 (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก  

เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ ได้กระทำาโดยประมาท หรือความผิด

ลหุโทษ

 (๕) ไมเ่ปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอื

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ กรรมการหรอืผูด้ำารงตำาแหนง่ ซึง่รบัผดิชอบในการบรหิาร

พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
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 อธบิาย มาตรานีก้ำาหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีเ่ปน็องคก์รเอกชน

และผู้ทรงคุณวุฒิ คำาว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่บัญญัติไว้ ในตอนต้นนั้น 

ถ้าดูใน (๓)-(๕) มีลักษณะเป็นรูปปฏิเสธทั้งสิ้น ตามหลักไวยากรณ์แล้วเป็น 

ปฏเิสธซอ้นปฏเิสธ ซึง่อาจแปลความหมายไปในทางตรงกนัขา้มได ้ดงันัน้ คำาวา่ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่ปรากฏความหมายที่แท้จริงก็คือ มีลักษณะที่ต้องการ

นั่นเอง แต่เป็นสำานวนทางกฎหมายที่ใช้กันตั้งแต่ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาญาจักรไทย และกฎหมายอื่นๆ อีกเป็นจำานวนมาก

 คุณสมบัติสำาคัญที่กำาหนดไว้ ในมาตรานี้ก็คือ ต้องการให้กรรมการ

ปลอดจากนักการเมืองนั่นเอง

 มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) มีวาระการดำารง

ตำาแหนง่คราวละสามป ีและจะดำารงตำาแหนง่เกนิสองวาระตดิตอ่กนัไมไ่ด้

 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระให้

ดำาเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้

มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

นั้นอยู่ในตำาแหน่ง เพื่อดำาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง

ใหม่เข้ารับหน้าที่

 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระ 

ให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตำาแหน่งนั้น

ว่างลงและให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำาแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ของกรรมการซึ่งตนแทน

 ในกรณทีีว่าระของกรรมการตามวรรคหนึง่ทีพ่น้จากตำาแหนง่กอ่น

ครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่

ว่างน้ันก็ได้ และในกรณีน้ีให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีเหลืออยู่

 อธบิาย มาตรานีก้ำาหนดวาระของกรรมการทีเ่ปน็องคก์รเอกชน และ

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิเพื่อใหม้กีารสบัเปลีย่นหมนุเวยีน จงึกำาหนดไม่ใหด้ำารง

ตำาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน

 สำาหรบัวรรคสองบญัญตัไิว ้เพื่อใหก้รรมการทีพ่น้จากตำาแหนง่จากการ
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ดำารงตำาแหน่งครบวาระแล้ว ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่าจะมีการ

แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ซึ่งต้องกระทำาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน หากพ้น

กำาหนดเก้าสิบวันไปแล้ว ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่กรรมการที่พ้นจาก

ตำาแหน่งไปแล้ว จะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

 ส่วนวรรคสามเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก

ตำาแหน่งก่อนครบวาระที่กำาหนดไว้ ในมาตรา ๘ ให้กรรมการแทนนั้น มีวาระ

เท่ากับผู้ที่ตนแทน

 สำาหรับวรรคสุดท้าย บัญญัติถึงกรณีวาระของกรรมการที่พ้นจาก

ตำาแหน่งก่อนวาระ มีระยะเวลาไม่ถึงเก้าสิบวัน ก็ ไม่จำาเป็นที่จะแต่งตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระนั้นก็ได้

 มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ กรรมการตาม

มาตรา ๕ (๔) และ(๕) พ้นจากตำาแหน่ง เมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒) ลาออก

 (๓) คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ มีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

 (๔) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖

 อธิบาย มาตรานี้กำาหนดการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการที่มาจาก

องคก์รเอกชน และกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิท่ีมิใช่การพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ 

ซ่ึงได้แก่ ตาย หรือลาออกหรือกรณคีณะกรรมการมมีตใิหอ้อก ซึง่กรรมการตอ้ง

ใช้มติถึง ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นและเหตุผลที่ให้ออกก็มีอยู่ 

๓ ประการ คือ บกพรอ่งต่อหน้าที ่มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี หรอืหยอ่นความ

สามารถ 

 สำาหรับกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖  

ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
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 มาตรา ๙ การประชมุคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชมุไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีประธาน

กรรมการไมม่าประชมุหรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการ เปน็

ประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

 การวนิิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการที่มา

ประชุม กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่า

กัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 อธิบาย มาตรานี้กำาหนดองค์ประชุมและวิธีการประชุมของคณะ

กรรมการ ตลอดจนกำาหนดวธิกีารออกเสยีงของกรรมการ ซึง่กเ็ปน็แบบคลา้ยๆ

กันของลักษณะการประชุมของกรรมการที่มีอยู่ในกฎหมายหลายๆ ฉบับ

 มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

 (๑) กำาหนดนโยบายและมาตรการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มี

ความผิดปกติทางจิต และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต รวมทั้งการอยู่

ร่วมกันในสังคม

 (๒) วางหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้คำาปรึกษา แนะนำา และ

ประสานงานกบัหนว่ยงานของรฐัและเอกชนเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธขิอง

บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การให้บริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่

ร่วมกันในสังคม

 (๓) ตรวจสอบและติดตามการดำาเนินงาน ของคณะกรรมการ

สถานบำาบัดรักษา

 (๔) กำาหนดแบบหนังสือให้ความยินยอมรับการบำาบัดรักษา  

ตามมาตรา ๒๑

 (๕) กำาหนดหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ  

ตามมาตรา ๔๐(๒)

 (๖) วางระเบยีบหรอืประกาศเกีย่วกบัการปฏบิตักิารตามพระราช

บัญญัตินี้
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 (๗) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือ

กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 อธิบาย เนื่องจากคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ายข้าราชการ

ประจำาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผู้ป่วยตามพระราชบัญญัตินี้ 

อำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ จงึตอ้งกำาหนดใหม้อีำานาจภายในขอบเขตของ

กฎหมายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ โดยกำาหนดกรอบไว้กว้างๆ ดังนี้ 

 ๑. การกำาหนดนโยบายให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการการบำาบัดรักษา  

ซึ่งรัฐบาลไม่เพียงสนับสนุนงบประมาณ ให้แต่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น  

ยงัมหีนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีส่งักดักระทรวงตา่งๆ ทีต่อ้งไดร้บัการสนบัสนนุดว้ย

 ๒. กำาหนดมาตรการตา่งๆ ทีห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งปฏบิตัใินการ

ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้

 ๓. กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้คำาปรึกษา แนะนำา  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนด้วย

 ๔. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานบำาบัด

รักษา

 ๕. ดำาเนนิการตามทีบ่ทบญัญตัใินพระราชบญัญตันิีก้ำาหนด เชน่ ตาม

มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๐(๒) และมาตราอื่น ๆ 

 มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมี อำ านาจแต่ งตั้ งที่ ป รึ กษา 

หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ให้นำาความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับ

ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

 อธิบาย มาตรานี้ให้อำานาจคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน

รูปของที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

 สำาหรับวรรคสองนั้น กฎหมายให้นำาเอาเรื่องคุณสมบัติของ

กรรมการ และการพน้จากตำาแหนง่ของกรรมการ มาใชบ้งัคบักบัทีป่รกึษาและ

อนุกรรมการด้วย




