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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
สุขภาพจิต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพจิต 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความผิดปกติทางจิต” หมายความวา อาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมา

ทางพฤติกรรม อารมณ ความคิด ความจํา สติปญญา ประสาทการรับรู หรือการรูเวลา สถานที่ 
หรือบุคคล รวมทั้งอาการผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

“แพทย” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
เวชกรรม 

“จิตแพทย” หมายความวา แพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมี
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตรหรือสาขาจิตเวชศาสตร
เด็กและวัยรุน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๖ ก/หนา ๓๗/๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“พยาบาล” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

“ผูปวย” หมายความวา บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งควรได รับการ
บําบัดรักษา 

“ผูปวยคดี” หมายความวา ผูปวยที่อยูระหวางการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือ
พิจารณาในคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลส่ังใหไดรับการตรวจหรือบําบัดรักษารวมทั้ง
ผูปวยที่ศาลมีคําส่ังใหไดรับการบําบัดรักษาภายหลังมีคําพิพากษาในคดีอาญาดวย 

“ภาวะอันตราย” หมายความวา พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต
แสดงออกโดยประการที่นาจะกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของตนเอง
หรือผูอ่ืน 

“ความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา” หมายความวา สภาวะของผูปวยซึ่งขาด
ความสามารถในการตัดสินใจใหความยินยอมรับการบําบัดรักษาและตองไดรับการบําบัดรักษา
โดยเร็วเพื่อปองกันหรือบรรเทามิใหความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงหรือเพ่ือปองกันอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นกับผูปวยหรือบุคคลอื่น 

“การบําบัดรักษา” หมายความรวมถึง การดูแลชวยเหลือผูปวยทางการแพทย
และทางสังคม 

“สถานบําบัดรักษา” หมายความวา สถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิตที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คุมขัง” หมายความวา การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลดวยอํานาจของ
กฎหมายโดยการคุมตัว ควบคุม กัก กักกัน ขัง กักขัง จําขังและจําคุก 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาต ิ
“คณะกรรมการสถานบําบัดรักษา” หมายความวา คณะกรรมการสุขภาพจิต

ระดับสถานบําบัดรักษา 
“พนักงานเจ าหน าที่” หมายความว า  ผู ซึ่ งมีคุณสมบัติตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนดและรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สวนที่ ๑ 

คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาต ิ
   

 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

ประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวง

มหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนกรรมการ 

(๔) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการ
คุมครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสี่คน เปนกรรมการ 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน  ซึ่ ง รัฐมนตรีแตงตั้ งจากผู เ ช่ียวชาญที่มี
ประสบการณและมีผลงานเปนที่ประจักษในสาขาการแพทยจิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคม
สงเคราะหทางการแพทย การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมบําบัด และกฎหมายสาขาละ
หนึ่งคน เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการของกรมสุขภาพจิตซึ่งอธิบดี
แตงตั้งจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

การเลือกและการแตงตั้งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

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

ลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

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

ละสามปและจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหมภายในเกาสิบวัน ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหมีการแตงตั้ง
กรรมการแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง และใหผูที่ไดรับการแตงตั้งอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
เหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได และในกรณีนี้ให
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) 

และ (๕) พนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด

เทาที่มีอยูใหออก เนื่องจากบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ 
 
มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมา

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรอง
ประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย และมาตรการในการคุมครองสิทธิของบุคคลที่มีความ

ผิดปกติทางจิตและการเขาถึงบริการดานสุขภาพจิตรวมทั้งการอยูรวมกันในสังคม 
(๒) วางหลักเกณฑและวิธีการในการใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานกับ

หนวยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การ
ใหบริการดานสุขภาพจิตและการอยูรวมกันในสังคม 

(๓) ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานบําบัดรักษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) กําหนดแบบหนังสือใหความยินยอมรับการบําบัดรักษาตามมาตรา ๒๑ 
(๕) กําหนดหนวยงานดานสงเคราะหและสวัสดิการตามมาตรา ๔๐ (๒) 
(๖) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการเพื่อ

ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับกับที่ปรึกษาและ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๒ 
คณะกรรมการสถานบาํบดัรักษา 

   
 

มาตรา ๑๒  สถานบําบัดรักษาแตละแหงใหมีคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาซึ่ง
อธิบดีแตงตั้งประกอบดวย จิตแพทยประจําสถานบําบัดรักษาหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ 
แพทยหนึ่งคน พยาบาลจิตเวชหนึ่งคน นักกฎหมายหนึ่งคน และนักจิตวิทยาคลินิกหรือนักสังคม
สงเคราะหทางการแพทยหนึ่งคน เปนกรรมการ 

 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการสถานบําบัดรักษามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจวินิจฉัย ประเมินอาการและมีคําส่ังตามมาตรา ๒๙ 
(๒) พิจารณา ทําความเห็นเกี่ยวกับการบําบัดรักษาและผลการบําบัดรักษาตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๔  ใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา 

๑๑ มาใชบังคับกับคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
สิทธิผูปวย 

   
 

มาตรา ๑๕  ผูปวยยอมมีสิทธิดังตอไปนี ้
(๑) ไดรับการบําบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย 
(๒) ไดรับการปกปดขอมูลเก่ียวกับการเจ็บปวยและการบําบัดรักษาไวเปน

ความลับ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติไวใหเปดเผยได 
(๓) ไดรับการคุมครองจากการวิจัยตามมาตรา ๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ไดรับการคุมครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม และระบบอื่น 
ๆ ของรัฐอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

 
มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดเปดเผยขอมูลดานสุขภาพของผูปวยในประการที่นาจะ

ทําใหเกิดความเสียหายแกผูปวย เวนแต 
(๑) ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายตอผูปวยหรือผูอ่ืน 
(๒) เพ่ือความปลอดภัยของสาธารณชน 
(๓) มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย 
 
มาตรา ๑๗  การบําบัดรักษาโดยการผูกมัดรางกาย การกักบริเวณ หรือแยก

ผูปวยจะกระทําไมได เวนแตเปนความจําเปนเพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอผูปวยเอง บุคคลอื่น 
หรือทรัพยสินของผูอ่ืนโดยตองอยูภายใตการดูแลอยางใกลชิดของผูบําบัดรักษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
มาตรา ๑๘  การรักษาทางจิตเวชดวยไฟฟา การกระทําตอสมองหรือระบบ

ประสาทหรือการบําบัดรักษาดวยวิธีอ่ืนใด ที่อาจเปนผลทําใหรางกายไมอาจกลับคืนสูสภาพเดิม
อยางถาวร ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีผูปวยใหความยินยอมเปนหนังสือเพ่ือการบําบัดรักษานั้น โดยผูปวยได
รับทราบเหตุผลความจําเปน ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายรายแรง หรืออาจ
เปนผลทําใหไมสามารถแกไขใหรางกายกลับคืนสูสภาพเดิม และประโยชนของการบําบัดรักษา 

(๒) กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความความจําเปนอยางย่ิง เพ่ือประโยชนของผูปวย
หากมิไดบําบัดรักษาจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตของผูปวย  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบเปนเอกฉันท
ของคณะกรรมการสถานบําบัดรักษา 

ใหนําความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม มาใชบังคับกับการใหความยินยอมตาม (๑) 
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙  การทําหมันผูปวยจะกระทําไมได เวนแตไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ 

(๑) 
 
มาตรา ๒๐  การวิจัยใด ๆ ที่กระทําตอผูปวยจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความ

ยินยอมเปนหนังสือจากผูปวย และตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
จริยธรรมการวิจัยในคนของหนวยงานที่เก่ียวของ และใหนําความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม มาใช
บังคับกับการใหความยินยอมโดยอนุโลม 

ความยินยอมตามวรรคหนึ่งผูปวยจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได 
 

หมวด ๓ 
การบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

สวนที่ ๑ 
ผูปวย 

   
 

มาตรา ๒๑  การบําบัดรักษาจะกระทําไดตอเมื่อผูปวยไดรับการอธิบายเหตุผล
ความจําเปนในการบําบัดรักษา รายละเอียดและประโยชนของการบําบัดรักษาและไดรับความ
ยินยอมจากผูปวยเวนแตเปนผูปวยตามมาตรา ๒๒ 

ถาตองรับผูปวยไวในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา ความยินยอม
ตามวรรคหนึ่งตองทําเปนหนังสือ และลงลายมือช่ือผูปวยเปนสําคัญ 

ในกรณีที่ผูปวยมีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ หรือขาดความสามารถในการ
ตัดสินใจใหความยินยอมรับการบําบัดรักษา ใหคูสมรส ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูปกครอง ผู
พิทักษ ผูอนุบาล หรือผูซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้น แลวแตกรณี เปนผูใหความยินยอมตามวรรค
สองแทน 

หนังสือใหความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสาม ใหเปนไปตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๒  บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้เปน

บุคคลที่ตองไดรับการบําบัดรักษา 
(๑) มีภาวะอันตราย 
(๒) มีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา 
 
มาตรา ๒๓  ผูใดพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณอันนาเช่ือวาบุคคลนั้นมีลักษณะตาม

มาตรา ๒๒ ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยไมชักชา 
 
มาตรา ๒๔  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดรับแจง

ตามมาตรา ๒๓ หรือพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณอันนาเช่ือวาบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ให
ดําเนินการนําตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาซึ่งอยูใกลโดยไมชักชา 
เพ่ือรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนตามมาตรา ๒๗  ทั้งนี้ โดยจะมีผูรับดูแล
บุคคลดังกลาวไปดวยหรือไมก็ได 

การนําตัวบุคคลตามวรรคหนึ่งไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา
โดยการผูกมัดรางกายบุคคลดังกลาวจะกระทําไมได เวนแตเปนความจําเปนเพื่อปองกันการเกิด
อันตรายตอบุคคลนั้นเอง บุคคลอื่น หรือทรัพยสินของผูอ่ืน 

 
มาตรา ๒๕  เมื่อผู รับผิดชอบดูแลสถานที่คุมขังหรือสถานสงเคราะห หรือ

พนักงานคุมประพฤติ พบบุคคลที่อยูในความดูแลรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ มีพฤติการณอันนา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เช่ือวาบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ใหดําเนินการสงตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐ
หรือสถานบําบัดรักษาซึ่งอยูใกลโดยไมชักชา เพ่ือรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตน
ตามมาตรา ๒๗ 

การสงตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๒๖  ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจไดรับแจงตามมาตรา ๒๓ หรือพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณอันนาเช่ือวาบุคคลนั้นเปนบุคคลที่
มีความผิดปกติทางจิตซึ่งมีภาวะอันตรายและเปนอันตรายที่ใกลจะถึง ใหมีอํานาจนําตัวบุคคลนั้น
หรือเขาไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือนําตัวบุคคลนั้นสงสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาซ่ึง
อยูใกลโดยไมชักชา เพ่ือรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนตามมาตรา ๒๗ 

ถาบุคคลนั้นขัดขวางหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ใหพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจมีอํานาจใชวิธีการเทาที่เหมาะสมและจําเปนแกพฤติการณในการนําตัวบุคคล
นั้นสงสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาตามวรรคหนึ่ง 

การสงตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๒๗  ใหแพทยอยางนอยหนึ่งคนและพยาบาลอยางนอยหนึ่งคนที่ประจํา

สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนบุคคลที่มี
การนําสงตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ใหแลวเสร็จโดยไมชักชา  ทั้งนี้ ตองไมเกินสี่
สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่บุคคลนั้นมาถึงสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา 

การตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนตามวรรคหนึ่ง ใหแพทยมีอํานาจ
ตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาเพียงเทาที่จําเปนตามความรุนแรงของอาการเพื่อประโยชนแก
สุขภาพของบุคคลนั้น 

ในกรณีที่ผลการตรวจตามวรรคหนึ่งปรากฏวา บุคคลนั้นจําเปนตองไดรับการ
ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดจากคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาใหพนักงาน
เจาหนาที่สงตัวบุคคลนั้นพรอมกับรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตน เพ่ือ
เขารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดตามมาตรา ๒๙ 

หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ
เบื้องตนตามวรรคสาม ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๘  กรณีที่แพทยตรวจพบวาบุคคลใดมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ใหสง

ตัวบุคคลนั้นพรอมกับรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตน เพ่ือเขารับการ
ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียดตามมาตรา ๒๙ และใหนําความในมาตรา ๒๗ วรรค
สองและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อสถานบําบัดรักษารับบุคคลที่พนักงานเจาหนาที่นําสงตามมาตรา 

๒๗ วรรคสาม หรือแพทยนําสงตามมาตรา ๒๘ แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการบุคคลนั้นโดยละเอียดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับตัวบุคคล
นั้นไวในกรณีที่คณะกรรมการสถานบําบัดรักษาเห็นวาบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ใหมี
คําส่ังอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหบุคคลนั้นตองเขารับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดรักษา 
(๒) ใหบุคคลนั้นตองรับการบําบัดรักษา  ณ สถานที่ อ่ืนนอกจากสถาน

บําบัดรักษาเมื่อบุคคลนั้นไมมีภาวะอันตราย  ทั้งนี้ จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับการ
บําบัดรักษาใหบุคคลนั้นหรือผูรับดูแลบุคคลนั้นตองปฏิบัติดวยก็ได 

ใหนําความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาใชบังคับกับการตรวจวินิจฉัยและ
ประเมินอาการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาและมีคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๐  คําส่ังรับผูปวยไวบําบัดรักษาตามมาตรา ๒๙ (๑) ใหคณะกรรมการ

สถานบําบัดรักษากําหนดวิธีการและระยะเวลาการบําบัดรักษาตามความรุนแรงของความผิดปกติ
ทางจิต แตทั้งนี้ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่มีคําส่ัง และอาจขยายระยะเวลาไดอีกครั้งละไม
เกินเกาสิบวันนับแตวันที่มีคําส่ังครั้งแรกหรือครั้งถัดไป 

ใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาพิจารณาผลการบําบัดรักษาเพื่อมีคําส่ังตาม
มาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี กอนสิ้นกําหนดระยะเวลาบําบัดรักษาในแตละคร้ังตาม
วรรคหนึ่งไมนอยกวาสิบหาวัน 

 
มาตรา ๓๑  ในระหวางการบําบัดรักษาตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เมื่อแพทยผู

บําบัดรักษาเห็นวา ผูปวยไดรับการบําบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลาและผูปวยไม
มีภาวะอันตรายแลว ใหแพทยจําหนายผูปวยดังกลาวออกจากสถานพยาบาลและรายงานผลการ
บําบัดรักษาและการจําหนายผูปวยใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาทราบโดยไมชักชา  ทั้งนี้ ให
แพทยติดตามผลการบําบัดรักษาเปนระยะ 

หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการบําบัดรักษา การจําหนายผูปวยและ
การติดตามผลการบําบัดรักษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ผูปวยหรือผูรับดูแลผูปวยไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ (๒) 

หรือการบําบัดรักษาไมเปนผล หรือพฤติการณที่เปนเหตุใหมีการออกคําส่ังตามมาตรา ๒๙ (๒) 
เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการสถานบําบัดรักษาอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนคําส่ังหรือมีคําส่ัง
ใหรับผูปวยไวบําบัดรักษาตามมาตรา ๒๙ (๑) ก็ได 

ในกรณีผูปวยตามมาตรา ๒๙ (๒) ดูแลตนเองไมไดและไมมีผูรับดูแล ใหนํา
ความในมาตรา ๔๐ (๒) มาใชบังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ผูปวยหลบหนีออกนอกเขตสถานพยาบาลของรัฐหรือ
สถานบําบัดรักษา ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจและญาติ
เพ่ือติดตามบุคคลนั้นกลับมาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา  ทั้งนี้ มิใหนับ
ระยะเวลาที่บุคคลนั้นหลบหนีเขาในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ 
แลวแตกรณ ี

ใหนําความในมาตรา ๔๖ มาใชบังคับกับการติดตามผูปวยที่หลบหนีตามวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔  เพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษาผูปวย ใหคณะกรรมการสถาน

บําบัดรักษามีอํานาจสั่งยายผูปวยไปรับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดรักษาอ่ืนได ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
สวนที่ ๒ 
ผูปวยคด ี

   
 

มาตรา ๓๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ใหพนักงานสอบสวนหรือศาลสงผูตองหาหรือจําเลยไปรับการตรวจที่สถาน
บําบัดรักษาพรอมทั้งรายละเอียดพฤติการณแหงคด ี

เมื่อสถานบําบัดรักษารับผูตองหาหรือจําเลยไวแลว ใหจิตแพทยตรวจวินิจฉัย
ความผิดปกติทางจิตและทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือศาลวา
ผูตองหาหรือจําเลยสามารถตอสูคดีไดหรือไม แลวรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการตอสูคดีใหพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับผูตองหาหรือจําเลยไว และอาจขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสี่สิบหาวัน 

เพ่ือประโยชนในการประเมินความสามารถในการตอสูคดี ใหสถานบําบัดรักษามี
อํานาจเรียกเอกสารที่เก่ียวของกับผูตองหาหรือจําเลยจากสถานพยาบาลอื่นได 

ใหนําความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาใชบังคับกับการตรวจวินิจฉัยความ
ผิดปกติทางจิตตามวรรคสองโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยถูกคุมขัง และมีความจําเปนตองรับผูตองหาหรือ
จําเลยไวในสถานบําบัดรักษาเพื่อการสังเกตอาการ ตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาและประเมิน
ความสามารถในการตอสูคดี สถานบําบัดรักษาอาจขอใหพนักงานสอบสวนหรือศาลกําหนดวิธีการ 
เพ่ือปองกันการหลบหนีหรือเพ่ือปองกันอันตรายก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความสามารถในการตอสูคดีตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาใหสถานบําบัดรักษารับผูตองหาหรือจําเลยไวควบคุมและบําบัดรักษาโดยไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตองไดรับความยินยอมจากผูตองหาหรือจําเลย จนกวาผูตองหาหรือจําเลยจะหายหรือทุเลาและ
สามารถตอสูคดีได เวนแตพนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคําส่ังหรือมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยาง
อ่ืน 

ใหจิตแพทยผูบําบัดรักษาทํารายงานผลการบําบัดรักษาสงใหพนักงานสอบสวน
หรือศาลภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ไดรับผูตองหาหรือจําเลยไว ในกรณีที่จิตแพทย
เห็นวาผูตองหาหรือจําเลยยังไมสามารถตอสูคดีได ใหรายงานผลการบําบัดรักษาทุกหนึ่งรอยแปด
สิบวัน เวนแตพนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

ในระหวางการบําบัดรักษา เมื่อจิตแพทยผูบําบัดรักษาเห็นวา ผูตองหาหรอืจาํเลย
ไดรับการบําบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลา และสามารถตอสูคดีไดแลวใหรายงาน
ผลการบําบัดรักษาตอพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบโดยไมชักชา 

หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการบําบัดรักษาตามวรรคสองและวรรค
สามใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหสงผูปวยคดีไปคุมตัวหรือรักษาไวใน

สถานพยาบาลตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือตาม
มาตรา ๒๔๖ (๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหศาลสงสําเนาคําส่ังไปพรอม
กับผูปวยคดี และใหสถานบําบัดรักษารับผูปวยคดีไวควบคุมและบําบัดรักษาโดยไมตองไดรับ
ความยินยอมจากผูปวยคดี 

ใหจิตแพทยผูบําบัดรักษารายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาลภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับผูปวยคดีไว ในกรณีที่จิตแพทยเห็นวามีความจําเปนตอง
บําบัดรักษาผูปวยคดีตอไปใหรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาลทุกหนึ่งรอยแปดสบิ
วัน เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

ในการควบคุมและบําบัดรักษา สถานบําบัดรักษาอาจขอใหศาลกําหนดวิธีการ
เพ่ือปองกันการหลบหนีหรือเพ่ือปองกันอันตรายก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการบําบัดรักษาและการทําความเห็นตาม
วรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๘  ในระหวางการบําบัดรักษาตามมาตรา ๓๗ เมื่อจิตแพทยผู

บําบัดรักษาเห็นวาผูปวยคดีไดรับการบําบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลาและไมมี
ภาวะอันตรายแลว ใหจิตแพทยรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นเพื่อจําหนายผูปวยคดี
ดังกลาวออกจากสถานพยาบาลตอศาลโดยไมชักชา และรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็น
ดังกลาวใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาทราบ 

หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการบําบัดรักษาและการทําความเห็นตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ศาลกําหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง (๔) แหง
ประมวลกฎหมายอาญา ใหศาลสงผูปวยคดีพรอมทั้งสําเนาคําพิพากษาไปยังสถานบําบัดรักษา 

ใหจิตแพทยผูบําบัดรักษารายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาลภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับผูปวยคดีไว ในกรณีที่จิตแพทยเห็นวามีความจําเปนตองบําบัดรักษา
ผูปวยคดีตอไปใหรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาลทุกเกาสิบวัน เวนแตศาลจะมี
คําส่ังเปนอยางอ่ืน 

ใหนําความในมาตรา ๓๗ วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
สวนที่ ๓ 

การฟนฟูสมรรถภาพ 
   

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบําบัดรักษามีคําส่ังตามมาตรา ๒๙ 

(๒) ใหหัวหนาสถานบําบัดรักษามีหนาที่ ดังนี้ 
(๑) แจงใหผูรับดูแลผูปวยรับตัวผูปวยไปดูแล 
(๒) ในกรณีที่ไมมีผูรับดูแลใหแจงหนวยงานดานสงเคราะหและสวัสดิการทั้ง

ภาครัฐและเอกชนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๓) แจงใหพนักงานเจาหนาที่ติดตามดูแล ประสานงานและชวยเหลือในการ

ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยตาม  (๑) และหนวยงานตาม (๒) แลวรายงานให
คณะกรรมการสถานบําบัดรักษาทราบ 

 
มาตรา ๔๑  เมื่อผูถูกคุมขังซึ่งไดรับการบําบัดรักษาในระหวางถูกคุมขัง ถึง

กําหนดปลอยตัวใหหัวหนาสถานที่คุมขังมีหนาที่ดําเนินการตามมาตรา ๔๐ 
 

หมวด ๔ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบําบัดรักษา มีคําส่ังตามมาตรา ๒๙ 
(๑) หรือ (๒) หรือมีคําส่ังใหขยายระยะเวลาการบําบัดรักษาตามมาตรา ๓๐ ใหผูปวยหรือคู
สมรส ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล หรือผูซึ่งปกครองดูแลผูปวย แลวแต
กรณี มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงคําส่ังดังกลาว 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไม เปนเหตุทุเลาการบังคับตามคํา ส่ัง เวนแต
คณะกรรมการอุทธรณจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังนั้นไวช่ัวคราว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณใหเปนที่สุด 

หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๓  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย 
(๑) อธิบดี เปนประธานกรรมการ 
(๒) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการ

คุมครองดูแลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสามคน เปนกรรมการ 
(๓) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรูและ

ประสบการณในสาขาการแพทยจิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะหทางการแพทย การ
พยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช และกฎหมาย สาขาละหนึ่งคน เปนกรรมการ 

ใหรองอธิบดีหรือหัวหนาสถานบําบัดรักษา ซึ่งอธิบดีแตงตั้งเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

การเลือกและการแตงตั้งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๔  คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๔๒ 
(๒) รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง 
 
มาตรา ๔๕  ใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา 

๑๑ มาใชบังคับกับคณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนและตกเพื่อ

นําบุคคลซึ่งมีพฤติการณอันนาเช่ือวามีลักษณะตามมาตรา ๒๒ ไปรับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวาบุคคลดังกลาว
อยูในเคหสถานหรือสถานที่นั้นประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอา
หมายคนมาได บุคคลนั้นจะหลบหนีไปหรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินเนื่องจากบุคคลนั้นมีภาวะอันตราย
และเปนอันตรายที่ใกลจะถึง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ซักถามบุคคลใด ๆ เพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ ความเจ็บปวย 
พฤติกรรมและความสัมพันธในครอบครัวและชุมชนของบุคคลตาม (๑) 

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปน
หนังสือหรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของมาเพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

การดําเนินการตาม (๑) พนักงานเจาหนาที่อาจรองขอใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจใหความชวยเหลือก็ได  ทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่ตอง

แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๖ ใหบุคคล

ที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําโดยการโฆษณาหรือเผยแพรทาง
ส่ือมวลชนหรือส่ือสารสนเทศใด ๆ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๑  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจตามมาตรา ๒๓ โดยมีเจตนากลั่นแกลงใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๒  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๖ 

(๓) โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๔  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา 
๕ (๑) (๒) (๓) และอธิบดี และใหปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลาง
กอนจนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประชาชนสวนใหญยังขาด
ความรูความเขาใจและมีทัศนคติดานลบตอบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ทําใหบุคคลดังกลาว
ไมไดรับการบําบัดรักษาอยางถูกตองและเหมาะสม เปนเหตุใหความผิดปกติทางจิตทวีความ
รุนแรงขึ้นจนกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของตนเองหรือผูอ่ืน 
สมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพจิต เพ่ือกําหนดกระบวนการในการบําบัดรักษาบุคคลที่มีความ
ผิดปกติทางจิต อันเปนการคุมครองความปลอดภัยของบุคคลนั้นและสังคม รวมทั้งกําหนด
กระบวนการในการบําบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งอยูระหวางการสอบสวนการไต
สวนมูลฟองหรือการพิจารณา หรือภายหลังศาลมีคําพิพากษาในคดีอาญา  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐพร/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


