
 
พระราชบัญญัติ 
สุขภาพจิต  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕   

ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองจากการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ  ในสื่อทุกประเภทที่อาจน าข้อมูลส่วนบุคคล 

ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ  อันจะท าให้เกิดความรังเกียจเดียดฉันท์  หรือความเสียหายแก่จิตใจ  

ชื่อเสียง  เกียรติคุณ  ของผู้ป่วยและครอบครัว  และเพื่อให้สามารถน าผู้ที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นผู้ปว่ย

ไปรับการบ าบัดรักษาได้อย่างทันท่วงที  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้  

ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัตสิุขภาพจิต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “สุขภาพ”  และ  “สุขภาพจิต”  ก่อนบทนิยามค าว่า  

“ความผิดปกติทางจิต”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

““สุขภาพ”  หมายความว่า  สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ 

“สุขภาพจิต”  หมายความว่า  สุขภาวะทางจิตใจ  ซึ่งเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลกับ 

สุขภาวะทางกาย  ทางปัญญา  และทางสังคม” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “ผู้รับดูแลผู้ป่วย”  ระหว่างบทนิยามค าว่า  “ผู้ป่วยคดี”  

และค าว่า  “ภาวะอันตราย”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

““ผู้รับดูแลผู้ป่วย”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  บุตร  สามี  ภริยา  ญาติ  พ่ีน้อง  หรือบุคคลอื่นใด 

ที่รับดูแลหรืออุปการะผู้ป่วย” 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมบทนิยามค าวา่  “หน่วยงานของรัฐ”  ระหว่างบทนิยามค าวา่  “คณะกรรมการ

สถานบ าบัดรักษา”  และค าว่า  “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 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นรองประธานกรรมการ 

้หนา   ๒๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม  อัยการสูงสุด   

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  และเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๔) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลบุคคล 

ที่มีความผิดปกติทางจิต  ซึ่งเลือกกันเองจ านวนหกคน  เป็นกรรมการ 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ จ านวนหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสาขาการแพทย์จิตเวช  จิตวิทยาคลินิก  สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  กิจกรรมบ าบัด  และกฎหมาย  สาขาละหนึ่งคน 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และข้าราชการของกรมสุขภาพจิตซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง

จ านวนไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง  (๔)  และ  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ  เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพจิต  

การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต  การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต  

การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต  และการอยู่ร่วมกันในสังคม  ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพจิต  

การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต 

้หนา   ๒๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง

สิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต  การให้บริการด้านสุขภาพจิต   และการอยู่ร่วมกันในสังคม   

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานบ าบัดรักษา 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

หรือสื่ออื่นใด  เพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิตามมาตรา  ๑๖/๑ 

(๖) ก าหนดหน่วยงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการตามมาตรา  ๔๐ (๒) 

(๗) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) รายงานการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้

ต่อคณะรัฐมนตรี 

(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

การจัดท านโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนสุขภาพจิตระดับชาติตาม  (๑)  ให้ค านึงถึงหลักการ 

มีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและประชาชนในทุกภาคส่วนด้วย” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑/๑  ของส่วนที่  ๑  คณะกรรมการ 

สุขภาพจิตแห่งชาติ  ในหมวด  ๑  คณะกรรมการ  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๑๑/๑ ให้กรมสุขภาพจิตรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ

อุทธรณ์  และคณะอนุกรรมการ  และให้มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท านโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ  ตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  

เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  

ด้านสุขภาพจิต  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ 

(๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์   และแผนงาน  รวมทั้ง

มาตรการต่าง ๆ  ในด้านสุขภาพจิต  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ

ตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 

้หนา   ๒๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  คณะกรรมการอุทธรณ์   หรือ

คณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมสุขภาพจิต 

การจัดท าแผนสุขภาพจิตระดับชาติ  ให้ค านึงถึงการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานของรัฐ

และภาคเอกชน  องค์กรทางวิชาการ  และภาคประชาสังคมในสัดส่วนที่เหมาะสม  ทั้งในระดับท้องถิ่น  

ระดับภูมิภาค  และระดับชาติ” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒ ให้สถานบ าบัดรักษาแต่ละแห่งมีคณะกรรมการสถานบ าบัดรักษาซึ่งหัวหน้า

สถานบ าบัดรักษาแต่งตั้งอย่างน้อยหนึ่งคณะ  ประกอบด้วย  จิตแพทย์เป็นประธานกรรมการ  แพทย์จ านวน

หนึ่งคน  พยาบาลจิตเวชจ านวนหนึ่งคน  นักกฎหมายจ านวนหนึ่งคน  และนักจิตวิทยาคลินิก   หรือ 

นักสังคมสงเคราะห์ซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลหรือผ่านการอบรมด้านสังคมสงเคราะห์   

ด้านจิตเวชหรือนักกิจกรรมบ าบัด จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

เมื่อหัวหน้าสถานบ าบัดรักษาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานบ าบัดรักษาแล้ว  ให้รายงานให้อธิบดีทราบ” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ กรรมการสถานบ าบัดรักษามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับ

แต่งตั้งใหม่อีกได้  ทั้งนี้  ให้น าความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  วรรคสองและวรรคสาม  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  

และมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับกับคณะกรรมการสถานบ าบัดรักษาโดยอนุโลม 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังไมม่ีการแตง่ตัง้กรรมการแทน

ต าแหน่งที่ว่าง  หากยังมีประธานกรรมการและกรรมการเหลืออยู่รวมกันไม่น้อยกว่าสามคน  ให้คณะกรรมการ

สถานบ าบัดรักษาที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่แต่งตั้ง

กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๑)  ได้รับการบ าบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  โดยค านึงถึง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” 

มาตรา ๑๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖/๑  และมาตรา  ๑๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๑๖/๑ การเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ  ทางสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่ออื่นใด  

ต้องไม่ท าให้เกิดความรังเกียจเดียดฉันท์  หรือความเสียหายแก่จิตใจ  ชื่อเสียง เกียรติคุณ  หรือ 

สิทธิประโยชน์อื่นใดของผู้ป่วยและครอบครัว 

การเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๖/๒ ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ   ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๖/๑  

ให้อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้เผยแพร่ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูล 

(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการเผยแพร่ข้อมูล 

(๓) ระงับการเผยแพร่ข้อมูลหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการเผยแพร่ข้อมูล 

(๔) ให้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ้น 

การออกค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้อธิบดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด” 

มาตรา ๑๓ ให้เ พิ่มความต่อไปนี ้เป็นมาตรา  ๒๐/๑  ของหมวด  ๒  สิทธิผู ้ป่วย  

แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๒๐/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบ าบัดรักษาเห็นว่าผู้ป่วยตามมาตรา  ๒๙   

มีความจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดรักษาทางกายด้วย  แต่ขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอม

รับการบ าบัดรักษาทางกาย  และไม่มีผู้ให้ความยินยอมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๒๑  วรรคสาม   

ให้คณะกรรมการสถานบ าบัดรักษามีอ านาจให้ความยินยอมในการบ าบัดรักษาทางกายแทน” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“หนังสือให้ความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสาม  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติ

สุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ให้ผู้รับดูแลผู้ป่วยมีสิทธิได้รับบริการให้ค าปรึกษา  แนะน า  ฝึกอบรมทักษะ  การจัดการศึกษา  

และการส่งเสริมอาชีพ  ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใดเพ่ือให้ดูแลผู้ป่วยต่อไปได้  ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด” 

มาตรา ๑๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๑/๑  ของส่วนที่  ๓  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

ในหมวด  ๓  การบ าบัดรักษาทางสุขภาพจิต  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๔๑/๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่ผ่าน

การบ าบัดรักษาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ป่วย  ญาติของผู้ป่วย  

ชุมชน  และภาคเอกชน  มีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

การด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ปว่ย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  เข้าไปในเคหสถาน  สถานที่  หรือยานพาหนะใด ๆ  เพ่ือน าบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์ 

อันน่าเชื่อว่ามีลักษณะตามมาตรา  ๒๒  ไปรับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบ าบัดรักษา  

เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเคหสถาน  สถานที่  หรือยานพาหนะใด ๆ  

ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  บุคคลนั้นจะหลบหนีไป  

หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินเนื่องจากบุคคลนั้นมีภาวะอันตรายและเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึง” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“การด าเนินการตาม  (๑)  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  

หรือผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายวา่ด้วยการแพทย์ฉุกเฉนิให้ความช่วยเหลือก็ได้  ทั้งนี้  ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่

ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๕๐/๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ออกตามมาตรา  ๑๖/๒  ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๓/๑  และมาตรา  ๕๓/๒  ของหมวด  ๖   

บทก าหนดโทษ  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๕๓/๑ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท าความผิดของ 

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าการของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ

การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้น

ไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้

ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๕๓/๒ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานกรรมการ  

ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ   และให้อธิบดี 

กรมสุขภาพจิตแต่งตั้งข้าราชการของกรมสุขภาพจิตคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน   

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  อัยการจังหวัด  

และผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  เป็นกรรมการ  และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นเลขานุการ  

โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคน  

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบได้  

ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

้หนา   ๒๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวั นนับแต่วันที่มี 

การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

มาตรา ๒๑ ให้กรรมการตามมาตรา  ๕  (๔)  และ  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า 

จะได้มีการแต่งตัง้กรรมการตามมาตรา  ๕  (๔)  และ  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จะต้องด าเนินการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการสถานบ าบัดรักษาซึ่ งด ารงต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานบ าบัดรักษา 

ตามมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

ทั้งนี้  จะต้องด าเนินการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๓ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่า 

จะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

้หนา   ๒๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  บุคคลที่มี 
ความผิดปกติทางจิตยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างถูกต้องและเพียงพอ  มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่ออ่ืนใด  ในทางที่ก่อให้เกิดทัศนคติไม่ดีต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต  รวมทั้ง 
ขาดกลไกการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการทุเลาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  สมควร
ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม  การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต  เพ่ิมเติม
อ านาจหน้าที่คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติให้ครอบคลุมด้านการสร้างเสริม  การป้องกัน  และการควบคุม
ปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต  การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต  การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต  
และการอยู่ร่วมกันในสังคมของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต  โดยค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ของรัฐและประชาชนในทุกภาคส่วน  ตลอดจนก าหนดห้ามสื่อทุกประเภทเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ  ที่ท าให้เกิด 
ความรังเกียจเดียดฉันท์  หรือความเสียหายแก่จิตใจ  ชื่อเสียง  เกียรติคุณ  รวมทั้งก าหนดให้สถานบ าบัดรักษา
แต่ละแห่งสามารถมีคณะกรรมการสถานบ าบัดรักษาได้มากกว่าหนึ่งคณะเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  
อันเป็นการส่งเสริมการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย  และแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษและ
บทบัญญัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๑๙
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