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พระราชบัญญัติ 
สุขภาพจิต 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

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

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพจิต 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสุขภาพจติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ความผิดปกติทางจิต”  หมายความวา  อาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม  

อารมณ  ความคิด  ความจํา  สติปญญา  ประสาทการรับรู  หรือการรูเวลา  สถานที่  หรือบุคคล  รวมทั้ง

อาการผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  

“แพทย”  หมายความวา  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม   

“จิตแพทย”  หมายความวา  แพทยซ่ึงไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาจิตเวชศาสตรหรือสาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 

“พยาบาล”  หมายความวา  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ   

“ผูปวย”  หมายความวา  บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซ่ึงควรไดรับการบําบัดรักษา 

“ผูปวยคดี”  หมายความวา  ผูปวยที่อยูระหวางการสอบสวน  ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา 

ในคดีอาญา  ซ่ึงพนักงานสอบสวนหรือศาลส่ังใหไดรับการตรวจหรือบําบัดรักษารวมทั้งผูปวยที่ศาล 

มีคําส่ังใหไดรับการบําบัดรักษาภายหลังมีคําพิพากษาในคดีอาญาดวย 

“ภาวะอันตราย”  หมายความวา  พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตแสดงออกโดย

ประการที่นาจะกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอชีวิต  รางกาย  หรือทรัพยสินของตนเองหรือผูอื่น   

“ความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา”  หมายความวา  สภาวะของผูปวยซ่ึงขาดความสามารถ 

ในการตัดสินใจใหความยินยอมรับการบําบัดรักษาและตองไดรับการบําบัดรักษาโดยเร็วเพื่อปองกัน

หรือบรรเทามิใหความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงหรือเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับผูปวยหรือ

บุคคลอื่น   

“การบําบัดรักษา”  หมายความรวมถึง  การดูแลชวยเหลือผูปวยทางการแพทยและทางสังคม 

“สถานบําบัดรักษา”  หมายความวา  สถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิตที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คุมขัง”  หมายความวา  การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลดวยอํานาจของกฎหมายโดยการคุมตัว  

ควบคุม  กัก  กักกัน  ขัง  กักขัง  จําขังและจําคุก 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ 
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“คณะกรรมการสถานบําบัดรักษา”  หมายความวา  คณะกรรมการสุขภาพจิตระดับสถาน

บําบัดรักษา 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงมีคุณสมบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   

และรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  กับออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการ 
 

 

สวนที่  ๑ 

คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ  ประกอบดวย  

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

อัยการสูงสุด  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   

เปนกรรมการ 

(๔) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองดูแล

บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต  ซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสี่คน  เปนกรรมการ 
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(๕) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและมี
ผลงานเปนที่ประจักษในสาขาการแพทยจิตเวช  จิตวิทยาคลินิก  สังคมสงเคราะหทางการแพทย  
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  กิจกรรมบําบัด  และกฎหมายสาขาละหนึ่งคน  เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ  และขาราชการของกรมสุขภาพจิตซ่ึงอธิบดีแตงต้ัง
จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

การเลือกและการแตงต้ังกรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา  ๕  (๔)  และ  (๕)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง 

มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา  ๕  (๔)  และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป   
และจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการ 
ข้ึนใหมภายในเกาสิบวัน  ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหมีการแตงต้ังกรรมการ
แทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง  และใหผูที่ไดรับการแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน   

ในกรณีที่วาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  
จะไมแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได  และในกรณีนี้ใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการที่เหลืออยู 
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มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๕  (๔)  และ  (๕)  

พนจากตําแหนง  เมื่อ  

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหออก  

เนื่องจากบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๖ 

มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม 

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  หากรองประธาน 

ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน

ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุมกรรมการคนหนึ่ง 

ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง

เปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย  และมาตรการในการคุมครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต   

และการเขาถึงบริการดานสุขภาพจิตรวมทั้งการอยูรวมกันในสังคม  

(๒) วางหลักเกณฑและวิธีการในการใหคําปรึกษา  แนะนํา  และประสานงานกับหนวยงาน

ของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต  การใหบริการดาน

สุขภาพจิตและการอยูรวมกันในสังคม 

(๓) ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานบําบัดรักษา 

(๔) กําหนดแบบหนังสือใหความยินยอมรับการบําบัดรักษาตามมาตรา  ๒๑ 

(๕) กําหนดหนวยงานดานสงเคราะหและสวัสดิการตามมาตรา  ๔๐  (๒) 

(๖) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังที่ปรึกษา  หรือคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนําความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  มาใชบังคับกับที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ 

โดยอนุโลม 

สวนที่  ๒ 

คณะกรรมการสถานบําบัดรักษา 
 

 

มาตรา ๑๒ สถานบําบัดรักษาแตละแหงใหมีคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาซึ่งอธิบดีแตงต้ัง

ประกอบดวย  จิตแพทยประจําสถานบําบัดรักษาหนึ่งคน  เปนประธานกรรมการ  แพทยหนึ่งคน  

พยาบาลจิตเวชหนึ่งคน   นักกฎหมายหนึ่งคน   และนักจิตวิทยาคลินิกหรือนักสังคมสงเคราะห 

ทางการแพทยหนึ่งคน  เปนกรรมการ 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการสถานบําบัดรักษามอีํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจวินิจฉัย  ประเมินอาการและมีคําส่ังตามมาตรา  ๒๙ 

(๒) พิจารณา ทําความเห็นเกี่ยวกับการบําบัดรักษาและผลการบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔ ใหนําความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๑   

มาใชบังคับกับคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 

สิทธิผูปวย 
 

 

มาตรา ๑๕ ผูปวยยอมมีสิทธิดังตอไปนี้ 

(๑) ไดรับการบําบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

(๒) ไดรับการปกปดขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยและการบําบัดรักษาไวเปนความลับ  เวนแตมี

กฎหมายบัญญัติไวใหเปดเผยได 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ไดรับการคุมครองจากการวิจัยตามมาตรา  ๒๐ 
(๔) ไดรับการคุมครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม  และระบบอื่น ๆ  ของรัฐ

อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดเปดเผยขอมูลดานสุขภาพของผูปวยในประการที่นาจะทําใหเกิด

ความเสียหายแกผูปวย  เวนแต 
(๑) ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายตอผูปวยหรือผูอื่น 
(๒) เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน 
(๓) มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย 
มาตรา ๑๗ การบําบัดรักษาโดยการผูกมัดรางกาย  การกักบริเวณ  หรือแยกผูปวยจะกระทํา

ไมได  เวนแตเปนความจําเปนเพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอผูปวยเอง  บุคคลอื่น  หรือทรัพยสินของผูอื่น   
โดยตองอยูภายใตการดูแลอยางใกลชิดของผูบําบัดรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  

มาตรา ๑๘ การรักษาทางจิตเวชดวยไฟฟา  การกระทําตอสมองหรือระบบประสาทหรือ 
การบําบัดรักษาดวยวิธีอื่นใด  ที่อาจเปนผลทําใหรางกายไมอาจกลับคืนสูสภาพเดิมอยางถาวรใหกระทําได
ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีผูปวยใหความยินยอมเปนหนังสือเพื่อการบําบัดรักษานั้น  โดยผูปวยไดรับทราบเหตุผล
ความจําเปน  ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายรายแรง  หรืออาจเปนผลทําใหไมสามารถ
แกไขใหรางกายกลับคืนสูสภาพเดิม  และประโยชนของการบําบัดรักษา 

(๒) กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความความจําเปนอยางย่ิง  เพื่อประโยชนของผูปวยหากมิได
บําบัดรักษาจะเปนอันตรายถึงแกชี วิตของผูปวย   ทั้งนี้   โดยความเห็นชอบเปนเอกฉันทของ
คณะกรรมการสถานบําบัดรักษา 

ใหนําความในมาตรา  ๒๑  วรรคสาม  มาใชบังคับกับการใหความยินยอมตาม  (๑)  โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๙ การทําหมันผูปวยจะกระทําไมได  เวนแตไดปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  (๑) 
มาตรา ๒๐ การวิจัยใด ๆ  ที่กระทําตอผูปวยจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมเปน

หนังสือจากผูปวย  และตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย
ในคนของหนวยงานที่เกี่ยวของ  และใหนําความในมาตรา  ๒๑  วรรคสาม  มาใชบังคับกับการใหความ
ยินยอมโดยอนุโลม 

ความยินยอมตามวรรคหนึ่งผูปวยจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 

การบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต 
 

 

สวนที่  ๑ 

ผูปวย 
 

 

มาตรา ๒๑ การบําบัดรักษาจะกระทําไดตอเมื่อผูปวยไดรับการอธิบายเหตุผลความจําเปน 

ในการบําบัดรักษา  รายละเอียดและประโยชนของการบําบัดรักษาและไดรับความยินยอมจากผูปวย   

เวนแตเปนผูปวยตามมาตรา  ๒๒ 

ถาตองรับผูปวยไวในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา  ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง

ตองทําเปนหนังสือ  และลงลายมอืชื่อผูปวยเปนสําคัญ 

ในกรณีที่ผูปวยมีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ  หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจใหความ

ยินยอมรับการบําบัดรักษา  ใหคูสมรส  ผูบุพการี  ผูสืบสันดาน  ผูปกครอง  ผูพิทักษ  ผูอนุบาล  หรือผูซ่ึง

ปกครองดูแลบุคคลนั้น  แลวแตกรณี  เปนผูใหความยินยอมตามวรรคสองแทน 

หนังสือใหความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสาม  ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้เปนบุคคลที่ตอง

ไดรับการบําบัดรักษา 

(๑) มีภาวะอันตราย 

(๒) มีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา 

มาตรา ๒๓ ผูใดพบบุคคลซ่ึงมีพฤติการณอันนาเชื่อวาบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา  ๒๒   

ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยไมชักชา 

มาตรา ๒๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดรับแจงตามมาตรา  ๒๓  

หรือพบบุคคลซ่ึงมีพฤติการณอันนาเชื่อวาบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา  ๒๒  ใหดําเนินการนําตัว

บุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาซึ่งอยูใกลโดยไมชักชา  เพื่อรับการตรวจ



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

วินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนตามมาตรา  ๒๗  ทั้งนี้  โดยจะมีผูรับดูแลบุคคลดังกลาวไปดวย

หรือไมก็ได 

การนําตัวบุคคลตามวรรคหนึ่งไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาโดยการผูกมัด

รางกายบุคคลดังกลาวจะกระทําไมได  เวนแตเปนความจําเปนเพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอบุคคล

นั้นเอง  บุคคลอื่น  หรือทรัพยสินของผูอื่น 

มาตรา ๒๕ เมื่อผู รับผิดชอบดูแลสถานที่ คุมขังหรือสถานสงเคราะห   หรือพนักงาน 

คุมประพฤติ  พบบุคคลที่อยูในความดูแลรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่  มีพฤติการณอันนาเชื่อวาบุคคล

นั้นมีลักษณะตามมาตรา  ๒๒   ใหดําเนินการสงตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือ 

สถานบําบัดรักษาซึ่งอยูใกลโดยไมชักชา  เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนตามมาตรา  ๒๗ 

การสงตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๖ ในกรณีฉุกเฉิน  เมื่อพนักงานเจาหนาที่  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดรับ

แจงตามมาตรา  ๒๓  หรือพบบุคคลซ่ึงมีพฤติการณอันนาเชื่อวาบุคคลนั้นเปนบุคคลที่มีความผิดปกติ

ทางจิตซ่ึงมีภาวะอันตรายและเปนอันตรายที่ใกลจะถึง  ใหมีอํานาจนําตัวบุคคลนั้นหรือเขาไปในสถานที่

ใด ๆ  เพื่อนําตัวบุคคลนั้นสงสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาซึ่งอยูใกลโดยไมชักชา  

 เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนตามมาตรา  ๒๗ 

ถาบุคคลนั้นขัดขวางหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี  ใหพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจมีอํานาจใชวิธีการเทาที่เหมาะสมและจําเปนแกพฤติการณในการนําตัวบุคคลนั้นสงสถานพยาบาล

ของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาตามวรรคหนึ่ง 

การสงตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๒๗ ใหแพทยอยางนอยหนึ่งคนและพยาบาลอยางนอยหนึ่งคนที่ประจําสถานพยาบาล

ของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา  ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนบุคคลที่มีการนําสงตามมาตรา  ๒๔  

มาตรา  ๒๕  หรือมาตรา  ๒๖  ใหแลวเสร็จโดยไมชักชา  ทั้งนี้  ตองไมเกินส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่

บุคคลนั้นมาถึงสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา 

การตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนตามวรรคหนึ่ง  ใหแพทยมีอํานาจตรวจวินิจฉัย

และบําบัดรักษาเพียงเทาที่จําเปนตามความรุนแรงของอาการเพื่อประโยชนแกสุขภาพของบุคคลนั้น 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่ผลการตรวจตามวรรคหนึ่งปรากฏวา  บุคคลนั้นจําเปนตองไดรับการตรวจวินิจฉัย

และประเมินอาการโดยละเอียดจากคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาใหพนักงานเจาหนาที่สงตัวบุคคล

นั้นพรอมกับรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตน  เพื่อเขารับการตรวจวินิจฉัยและ

ประเมินอาการโดยละเอียดตามมาตรา  ๒๙ 

หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตนตามวรรคสาม  

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๘ กรณีที่แพทยตรวจพบวาบุคคลใดมีลักษณะตามมาตรา  ๒๒  ใหสงตัวบุคคลนั้น

พรอมกับรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตน  เพื่อเขารับการตรวจวินิจฉัยและ

ประเมินอาการโดยละเอียดตามมาตรา  ๒๙  และใหนําความในมาตรา  ๒๗  วรรคสองและวรรคสี่   

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙ เมื่อสถานบําบัดรักษารับบุคคลที่พนักงานเจาหนาที่นําสงตามมาตรา  ๒๗  

วรรคสาม  หรือแพทยนําสงตามมาตรา  ๒๘  แลวแตกรณี  ใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาตรวจ

วินิจฉัยและประเมินอาการบุคคลนั้นโดยละเอียดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับตัวบุคคลนั้นไว   

ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบําบัดรักษาเห็นวาบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา  ๒๒  ใหมีคําส่ังอยางใด

อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหบุคคลนั้นตองเขารับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดรักษา 

(๒) ใหบุคคลนั้นตองรับการบําบัดรักษา  ณ  สถานที่อื่นนอกจากสถานบําบัดรักษาเมื่อบุคคลนั้น

ไมมีภาวะอันตราย  ทั้งนี้  จะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  ที่จําเปนเกี่ยวกับการบําบัดรักษาใหบุคคลนั้น 

หรือผูรับดูแลบุคคลนั้นตองปฏิบัติดวยก็ได 

ใหนําความในมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  มาใชบังคับกับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการตาม

วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาและมี คํา ส่ังตามวรรคหนึ่ง   ให เปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๐ คําส่ังรับผูปวยไวบําบัดรักษาตามมาตรา  ๒๙  (๑)  ใหคณะกรรมการสถาน

บําบัดรักษากําหนดวิธีการและระยะเวลาการบําบัดรักษาตามความรุนแรงของความผิดปกติทางจิต   



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

แตทั้งนี้ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่มีคําส่ัง  และอาจขยายระยะเวลาไดอีกคร้ังละไมเกินเกาสิบวัน  

นับแตวันที่มีคําส่ังคร้ังแรกหรือคร้ังถัดไป 

ใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาพิจารณาผลการบําบัดรักษาเพื่อมีคําส่ังตามมาตรา  ๒๙  (๑)  หรือ  

(๒)  แลวแตกรณี  กอนส้ินกําหนดระยะเวลาบําบัดรักษาในแตละคร้ังตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสิบหาวัน 

มาตรา ๓๑ ในระหวางการบําบัดรักษาตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  เมื่อแพทยผูบําบัดรักษา

เห็นวา  ผูปวยไดรับการบําบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลาและผูปวยไมมีภาวะอันตรายแลว  

ใหแพทยจําหนายผูปวยดังกลาวออกจากสถานพยาบาลและรายงานผลการบําบัดรักษาและการจําหนาย

ผูปวยใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาทราบโดยไมชักชา  ทั้งนี้  ใหแพทยติดตามผลการบําบัดรักษา

เปนระยะ 

หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการบําบัดรักษา การจําหนายผูปวยและการติดตามผล

การบําบัดรักษาตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผูปวยหรือผูรับดูแลผูปวยไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  (๒)  หรือการ

บําบัดรักษาไมเปนผล  หรือพฤติการณที่เปนเหตุใหมีการออกคําส่ังตามมาตรา  ๒๙  (๒)  เปลี่ยนแปลงไป  

คณะกรรมการสถานบําบัดรักษาอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนคําส่ังหรือมีคําส่ังให รับผูปวย 

ไวบําบัดรักษาตามมาตรา  ๒๙  (๑)  ก็ได 

ในกรณีผูปวยตามมาตรา  ๒๙  (๒)  ดูแลตนเองไมไดและไมมีผูรับดูแล  ใหนําความใน 

มาตรา  ๔๐  (๒)  มาใชบังคับ 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผูปวยหลบหนีออกนอกเขตสถานพยาบาลของรัฐหรือสถาน

บําบัดรักษา  ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจและญาติ   

เพื่อติดตามบุคคลนั้นกลับมาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา  ทั้งนี้มิใหนับระยะเวลาที่

บุคคลนั้นหลบหนีเขาในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๙  หรือมาตรา  ๓๐  แลวแตกรณี 

ใหนําความในมาตรา  ๔๖  มาใชบังคับกับการติดตามผูปวยที่หลบหนีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการบําบัดรักษาผูปวย  ใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษามี

อํานาจสั่งยายผูปวยไปรับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดรักษาอื่นได  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

สวนที่  ๒ 

ผูปวยคดี 
 

 

มาตรา ๓๕ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔  วรรคหนึ่ง  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ใหพนักงานสอบสวนหรือศาลสงผูตองหาหรือจําเลยไปรับการตรวจที่สถานบําบัดรักษาพรอมทั้ง

รายละเอียดพฤติการณแหงคดี 

เมื่อสถานบําบัดรักษารับผูตองหาหรือจําเลยไวแลว  ใหจิตแพทยตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต  

และทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือศาลวาผูตองหาหรือจําเลย

สามารถตอสูคดีไดหรือไม  แลวรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการตอสูคดีให

พนักงานสอบสวนหรือศาลทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับผูตองหาหรือจําเลยไว  และอาจ

ขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินส่ีสิบหาวัน 

เพื่อประโยชนในการประเมินความสามารถในการตอสูคดี  ใหสถานบําบัดรักษามีอํานาจเรียก

เอกสารที่เกี่ยวของกับผูตองหาหรือจําเลยจากสถานพยาบาลอื่นได 

ใหนําความในมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  มาใชบังคับกับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต

ตามวรรคสองโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยถูกคุมขัง  และมีความจําเปนตองรับผูตองหาหรือจําเลยไวในสถาน

บําบัดรักษาเพื่อการสังเกตอาการ  ตรวจวินิจฉัย  บําบัดรักษาและประเมินความสามารถในการตอสูคดี  

สถานบําบัดรักษาอาจขอใหพนักงานสอบสวนหรือศาลกําหนดวิธีการ  เพื่อปองกันการหลบหนี 

หรือเพื่อปองกันอันตรายก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการ

ตอสูคดีตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๖ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔  วรรคสอง  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ใหสถานบําบัดรักษารับผูตองหาหรือจําเลยไวควบคุมและบําบัดรักษาโดยไมตองไดรับความยินยอม 

จากผู ต องหาหรือจําเลย   จนกวาผู ตองหาหรือจํ าเลยจะหายหรือทุ เลาและสามารถตอสู คดีได   

เวนแตพนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคําส่ังหรือมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหจิตแพทยผูบําบัดรักษาทํารายงานผลการบําบัดรักษาสงใหพนักงานสอบสวนหรือศาล

ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับผูตองหาหรือจําเลยไว  ในกรณีที่จิตแพทยเห็นวาผูตองหา

หรือจําเลยยังไมสามารถตอสูคดีได  ใหรายงานผลการบําบัดรักษาทุกหนึ่งรอยแปดสิบวัน  เวนแต

พนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น 

ในระหวางการบําบัดรักษา  เมื่อจิตแพทยผูบําบัดรักษาเห็นวา  ผูตองหาหรือจําเลยไดรับการ

บําบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลา  และสามารถตอสูคดีไดแลวใหรายงานผลการ

บําบัดรักษาตอพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบโดยไมชกัชา 

หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการบําบัดรักษาตามวรรคสองและวรรคสาม   

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหสงผูปวยคดีไปคุมตัวหรือรักษาไวในสถานพยาบาลตาม

มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  แหงประมวลกฎหมายอาญา  หรือตามมาตรา  ๒๔๖  (๑)   

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ใหศาลสงสําเนาคําส่ังไปพรอมกับผูปวยคดี  และใหสถาน

บําบัดรักษารับผูปวยคดีไวควบคุมและบาํบัดรักษาโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูปวยคดี 

ใหจิตแพทยผูบําบัดรักษารายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาลภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  

นับแตวันที่ไดรับผูปวยคดีไว  ในกรณีที่ จิตแพทยเห็นวามีความจําเปนตองบําบัดรักษาผูปวยคดีตอไป   

ใหรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาลทุกหนึ่งรอยแปดสิบวัน  เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น 

ในการควบคุมและบําบัดรักษา  สถานบําบัดรักษาอาจขอใหศาลกําหนดวิธีการเพื่อปองกันการ

หลบหนีหรือเพื่อปองกันอันตรายก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการบําบัดรักษาและการทําความเห็นตามวรรคสอง   

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๘ ในระหวางการบําบัดรักษาตามมาตรา  ๓๗  เมื่อจิตแพทยผูบําบัดรักษาเห็นวา

ผูปวยคดีไดรับการบําบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลาและไมมีภาวะอันตรายแลว 

ใหจิตแพทยรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นเพื่อจําหนายผูปวยคดีดังกลาวออกจากสถานพยาบาล 

ตอศาลโดยไมชักชา  และรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นดังกลาวใหคณะกรรมการสถาน

บําบัดรักษาทราบ  



หนา   ๕๐ 
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หลักเกณฑและวิธีการในการรายงานผลการบําบัดรักษาและการทําความเห็นตามวรรคหนึ่ง   
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ศาลกําหนดเง่ือนไขตามมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  (๔)  แหงประมวล
กฎหมายอาญา  ใหศาลสงผูปวยคดีพรอมทั้งสําเนาคําพิพากษาไปยังสถานบําบัดรักษา 

ใหจิตแพทยผูบําบัดรักษารายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาลภายในเกาสิบวัน   
นับแตวันที่ไดรับผูปวยคดีไว  ในกรณีที่จิตแพทยเห็นวามีความจําเปนตองบําบัดรักษาผูปวยคดีตอไป  
ใหรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาลทุกเกาสิบวัน  เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น 

ใหนําความในมาตรา  ๓๗  วรรคสามและวรรคสี่  และมาตรา  ๓๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่  ๓ 
การฟนฟูสมรรถภาพ 

 

 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบําบัดรักษามีคํา ส่ังตามมาตรา   ๒๙   (๒)   
ใหหัวหนาสถานบําบัดรักษามีหนาที่  ดังนี้ 

(๑) แจงใหผูรับดูแลผูปวยรับตัวผูปวยไปดูแล  
(๒) ในกรณีที่ไมมีผูรับดูแลใหแจงหนวยงานดานสงเคราะหและสวัสดิการทั้งภาครัฐและ

เอกชนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๓) แจงใหพนักงานเจาหนาที่ติดตามดูแล  ประสานงานและชวยเหลือในการดําเนินการ 

ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยตาม  (๑)  และหนวยงานตาม  (๒)  แลวรายงานใหคณะกรรมการสถาน
บําบัดรักษาทราบ 

มาตรา ๔๑ เมื่อผูถูกคุมขังซ่ึงไดรับการบําบัดรักษาในระหวางถูกคุมขัง  ถึงกําหนดปลอยตัว   
ใหหัวหนาสถานที่คุมขังมีหนาที่ดําเนินการตามมาตรา  ๔๐ 

หมวด  ๔ 
การอุทธรณ 

 

 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบําบัดรักษา  มีคําส่ังตามมาตรา  ๒๙  (๑)  หรือ  (๒)  
หรือมีคําส่ังใหขยายระยะเวลาการบําบัดรักษาตามมาตรา  ๓๐  ใหผูปวยหรือคูสมรส  ผูบุพการี  



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูสืบสันดาน  ผูปกครอง  ผูพิทักษ ผูอนุบาล  หรือผูซ่ึงปกครองดูแลผูปวย  แลวแตกรณี  มีสิทธิอุทธรณ
เปนหนังสือตอคณะกรรมการอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังดังกลาว 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง  เวนแตคณะกรรมการอุทธรณ

จะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคาํส่ังนั้นไวชั่วคราว 

ใหคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

อุทธรณ  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณใหเปนที่สุด 

หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณ  และวิธีพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๓ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ  ประกอบดวย 

(๑) อธิบดี  เปนประธานกรรมการ 

(๒) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองดูแล

บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต  ซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสามคน  เปนกรรมการ 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูที่มีความรูและประสบการณในสาขา

การแพทยจิตเวช  จิตวิทยาคลินิก  สังคมสงเคราะหทางการแพทย  การพยาบาล  สุขภาพจิตและจิตเวช  และ

กฎหมาย  สาขาละหนึ่งคน  เปนกรรมการ 

ใหรองอธิบดีหรือหัวหนาสถานบําบัดรักษา  ซ่ึงอธิบดีแตงต้ังเปนกรรมการและเลขานุการ 

การเลือกและการแตงต้ังกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๔ คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาอุทธรณตามมาตรา  ๔๒ 

(๒) รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง 

มาตรา ๔๕ ใหนําความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๑   

มาใชบังคับกับคณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม 

 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 
พนักงานเจาหนาที ่

 

 

มาตรา ๔๖ ในการปฏิบั ติการตามพระราชบัญญัตินี้   ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในเคหสถาน  หรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยข้ึนและตกเพื่อนําบุคคล 
ซ่ึงมีพฤติการณอันนาเชื่อวามีลักษณะตามมาตรา  ๒๒  ไปรับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ
หรือสถานบําบัดรักษา  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวาบุคคลดังกลาวอยูในเคหสถานหรือสถานที่นั้น  
ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได  บุคคลนั้นจะหลบหนีไป  
หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินเนื่องจากบุคคลนั้นมีภาวะอันตรายและเปนอันตรายที่ใกลจะถึง 

(๒) ซักถามบุคคลใด ๆ  เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ  ความเจ็บปวย  พฤติกรรมและ
ความสัมพันธในครอบครัวและชุมชนของบุคคลตาม  (๑) 

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ  มาเพื่อใหถอยคํา  สงคําชี้แจงเปนหนังสือ   
หรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

การดําเนินการตาม  (๑)  พนักงานเจาหนาที่อาจรองขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจให
ความชวยเหลอืก็ได  ทั้งนี้  ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๔๖   ใหบุคคลที่

เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๔๙ ในการปฏิบั ติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้   ใหพนักงานเจาหนาที่ เปน 

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๕๐ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน 
สองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ไดกระทําโดยการโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชน  

หรือส่ือสารสนเทศใด ๆ  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๑ ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่  พนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจตามมาตรา  ๒๓  โดยมีเจตนากลั่นแกลงใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๒ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๔๖  (๓)   

โดยไมมีเหตุอันสมควร  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๓ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา  ๔๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๔ ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา  ๕  (๑)  

(๒)  (๓)  และอธิบดี  และใหปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมี

กรรมการตามมาตรา  ๕  (๔)  และ  (๕)  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

 



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีประชาชนสวนใหญยังขาดความรู 

ความเขาใจและมีทัศนคติดานลบตอบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต  ทําใหบุคคลดังกลาวไมไดรับการบําบัดรักษา 

อยางถูกตองและเหมาะสม  เปนเหตุใหความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงขึ้นจนกอใหเกิดอันตรายรายแรง 

ตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของตนเองหรือผูอ่ืน  สมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพจิต เพ่ือกําหนดกระบวนการ

ในการบําบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต  อันเปนการคุมครองความปลอดภัยของบุคคลนั้นและสังคม  

รวมทั้งกําหนดกระบวนการในการบําบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซ่ึงอยูระหวางการสอบสวน   

การไตสวนมูลฟองหรือการพิจารณา  หรือภายหลังศาลมีคําพิพากษาในคดีอาญา  จึงจําเปนตองตรา 

พระราชบัญญัตินี้ 


