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หมวด ๔ 

ก�รอุทธรณ์

 มาตรา ๔๒ ในกรณทีีค่ณะกรรมการสถานบำาบดัรกัษา มคีำาสัง่ตาม

มาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) หรือมีคำาสั่งให้ขยายระยะเวลาการบำาบัดรักษา

ตามมาตรา ๓๐ ให้ผู้ป่วยหรือคู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง  

ผูพ้ทิกัษ ์ผูอ้นบุาล หรอืผูซ้ึง่ปกครองดแูลผูป้ว่ย แลว้แตก่รณ ีมสีทิธอิทุธรณ์

เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือแจ้งคำาสั่งดังกล่าว

 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำาสั่ง 

เว้นแต่คณะกรรมการอุทธรณ์ จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตาม 

คำาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์

ให้เป็นที่สุด

 หลักเกณฑ์และวิธกีารในการยื่นอทุธรณแ์ละวิธพีจิารณาอทุธรณ์

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด

 อธิบาย คำาสั่งของคณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาให้ผู้มีความผิด

ปกติทางจิต เข้ารับการบำาบัดรักษาในสถานบำาบัดรักษาหรือ ณ สถานที่อื่น 

ตามมาตรา ๒๙ หรือคำาสั่งให้ยืดระยะเวลาการบำาบัดรักษาตามมาตรา ๓๐ ให้

อุทธรณ์ได้

 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ได้แก่

  ๑. ตัวผู้ป่วยหรือคู่สมรส

  ๒.  ผู้บุพการี ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย

  ๓.  ผู้สืบสันดาน ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื้อ

  ๔.  ผู้ปกครอง ได้แก่ ผู้ปกครองท่ีใช้อำานาจปกครอง



สาระสำาคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑64

  ๕.  ผู้พิทักษ์ หมายถึง ผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์ บุคคลที่

ถูกศาลสั่งว่าเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

  ๖.  ผูอ้นบุาล หมายถงึ ผูท้ีศ่าลแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ผูอ้นบุาลของบคุคล

ไรค้วามสามารถ (ซึง่ไดแ้ก ่ผูว้กิลจรติตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย)์

  ๗. ผู้ซึ่งปกครองดูแลผู้ป่วย หมายถึง ผู้รับดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็น 

ผูม้คีวามผดิปกตทิางจตินัน้ในทางความเปน็จรงิ ไมว่า่ผูน้ัน้จะอยู่ในฐานะบคุคล

ตามข้อ ๑-๖ หรือไม่ก็ตาม

 การอุทธรณ์ในที่นี้ หมายถึง การคัดค้านคำาสั่งของคณะกรรมการ

สถานบำาบัดรักษาที่สั่งตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ การอุทธรณ์ไม่เป็น

เหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำาสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการอุทธรณ์จะเห็นสมควร

ให้ทุเลาการบังคับตามคำาส่ังไว้ชั่วคราว

 การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ในเป็นที่สุด

 หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ ให้ เป็นไปตามระเบียบที่  

คณะกรรมการกำาหนด* ซึ่งมีเกณฑ์กว้างๆ ดังนี้

 ๑) อุทธรณ์ต้องทำาเป็นหนังสือ

 ๒) ยื่นตอ่ผูอ้ำานวยการสถานบำาบดัรกัษา โดยผูร้บัอทุธรณ ์ตอ้งออก

หนังสือรับไว้เป็นหลักฐาน

 ๓) ผูอ้ทุธรณส์ามารถแก้ไขเพิม่เตมิอทุธรณ์ได ้ภายในกำาหนดระยะ

เวลาอุทธรณ์ คือ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำาสั่ง

 ๔) ผู้อุทธรณ์อาจถอนอุทธรณ์ได้ทุกเมื่อ โดยทำาเป็นหนังสือ ยื่อต่อ

ผู้อำานวยการสถานบำาบัดรักษา

 มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ ประกอบด้วย

 (๑) อธิบดี เป็นประธานกรรมการ

*ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และ

วิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๕๑ หน้า ๑๓-๑๕
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 (๒) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ 

เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเอง

จำานวนสามคน เป็นกรรมการ

 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่

มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาการแพทย์จิตเวช จิตวิทยาคลินิก 

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และ

กฎหมาย สาขาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ

 ให้รองอธิบดีหรือหัวหน้าสถานบำาบัดรักษา ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งเป็น

กรรมการและเลขานุการ

 การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด

 อธบิาย มาตรานี ้ไดก้ำาหนดใหม้คีณะกรรมการอทุธรณข์ึน้มาทำาหนา้ที่

พิจารณาอุทธรณ์เท่านั้น เป็นคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ ๓ ส่วนคือ 

 ๑) อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน

 ๒) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ 

เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองให้

เข้าไปเป็นกรรมการ จำานวน ๓ คน 

 ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน ๕ คน ประกอบด้วย จิตแพทย์ จิตวิทยา

คลินิก สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

และกฎหมาย สาขาละหนึ่งคน ที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง

 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์ได้แก่ รองอธิบดี 

กรมสุขภาพจิตหรือหัวหน้าสถานบำาบัดรักษาที่อธิบดีแต่งตั้ง 

 การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการในข้อ ๒ และ ๓ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด*

*ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยการเลอืกและการแตง่ตัง้ผูแ้ทนองคก์รภาคเอกชนและผูท้รง

คุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๑ หน้า ๖-๑๐
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 มาตรา ๔๔ คณะกรรมการอุทธรณ์มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๒

 (๒) รายงานผลการดำาเนินการให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 

ปีละครั้ง

 อธิบาย คณะกรรมการอุทธรณ์ นอกจากทำาหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์

แล้ว ยังต้องทำารายงานเสนอคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละครั้ง

 มาตรา ๔๕ ให้นำาความในมาตรา๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 

มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ มาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการอทุธรณ์โดยอนโุลม

 อธบิาย คณะกรรมการอทุธรณต์าม (๒)และ(๓) ตอ้งมคีณุสมบตัติาม

มาตรา ๖ มีวาระการดำารงตำาแหน่ง ๓ ปีและดำารงตำาแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ

ติดต่อกันตามมาตรา ๗ และพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๘

 คณะกรรมการอุทธรณต์อ้งดำาเนนิการประชมุ โดยมีองคป์ระชมุตาม

มาตรา ๙ และมีอำานาจแต่งต้ังท่ีปรึกษาและอนุกรรมการอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๑




