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พระราชบัญญัติ
การแพทยฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการแพทยฉุกเฉิน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการแพทยฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
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“การแพทยฉุกเฉิน” หมายความวา การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การคนควา
และการวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน และการปองกันการเจ็บปวย
ที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน
“ผูปวยฉุ กเฉิน” หมายความวา บุคคลซึ่งได รับบาดเจ็บหรือมี อาการปวยกะทันหัน ซึ่งเป น
ภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ จําเปนตองไดรับการประเมิน การจัดการ
และการบํ าบั ดรั ก ษาอย างทั น ท วงที เ พื่ อ ป องกั น การเสี ยชี วิ ต หรื อการรุ น แรงขึ้ น ของการบาดเจ็ บ
หรืออาการปวยนั้น
“สถานพยาบาล” หมายความว า สถานพยาบาลของรั ฐ สถานพยาบาลสภากาชาดไทย
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และสถานพยาบาลอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“สถานพยาบาลของรัฐ” ใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลในกํากับของรัฐดวย
“ปฏิบัติการฉุกเฉิน ” หมายความวา การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน นับแตการรับรูถึง
ภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉินจนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัด รักษาใหพนภาวะฉุกเฉิน
ซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุม ดูแล การติดตอสื่อสาร การลําเลียงหรือขนสง
การตรวจวินิจฉัย และการบําบัดรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล
“หนวยปฏิบัติการ” หมายความวา หนวยงานหรือองคกรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
“ผูปฏิบัติการ” หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการ
การแพทยฉุกเฉินกําหนด
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนการแพทยฉุกเฉิน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการแพทยฉุกเฉิน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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ประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน
มาตรา ๕ ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการการแพทย ฉุ ก เฉิ น ”
เรียกโดยยอวา “กพฉ.” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนสี่คน ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม และเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(๓) กรรมการผูแ ทนแพทยสภาจํ านวนสองคน โดยอยา งน อยต องเป น แพทย ผู มีค วามรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินจํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการผูแทนสภาการพยาบาลจํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู แ ทนสถานพยาบาลซึ่ ง เลื อ กกั น เองจํ า นวนสองคน โดยเป น ผู แ ทนจาก
สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนประเภทละหนึ่งคน
(๖) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๗) กรรมการผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไรและมีบทบาทดานบริการการแพทย
ฉุกเฉินกอนถึงสถานพยาบาลที่เปนนิติบุคคลซึ่งเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณเปนที่ประจักษในดานการเงินและบัญชี ดานกฎหมาย ดานการแพทยฉุกเฉิน และดานอืน่
ที่เปนประโยชน จํานวนไมเกินสี่คน
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานไมเกินสองคน
เปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๖ การเลือกหรือแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สามป และอาจไดรับเลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๕
(๕) (๖) (๗) และ (๘) ขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบตั ิ
หนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
เมื่อกรรมการจะพนตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกัน
แทนกอนวันครบวาระไมนอยกวาเกาสิบวัน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพน จากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนิน การเลือกหรือ
แตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง และใหผูไดรับ
เลือกหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไม
ดํ า เนิ น การเลื อ กหรื อ แต ง ตั้ ง กรรมการแทนตํ า แหน ง ที่ ว า งนั้ น ก็ ไ ด ในกรณี เ ช น ว า นี้ ใ ห กพฉ.
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๙ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ (๕) (๖) (๗) และ (๘)
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

(๕) กพฉ. ไมนอ ยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้ง หมดเท าที่มีอยู ใ หออกเพราะ
บกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
มาตรา ๑๐ การประชุม กพฉ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุ ม กพฉ. ถ า ประธานกรรมการไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่ องที่ กพฉ. พิ จารณา ใหประธานกรรมการหรื อกรรมการผูนั้นแจงให ที่ประชุมทราบ และให
ที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ กพฉ. กําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ กพฉ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน
(๒) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายดานการแพทยฉุกเฉิน
(๓) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทย
ฉุกเฉินตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
(๔) กํา หนดนโยบายการบริ ห ารงาน ให ค วามเห็ น ชอบแผนการดํา เนิ น งานและอนุ มั ติ
แผนการเงินของสถาบัน
(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป การจัดตั้งและยกเลิกสํานักงานสาขา
ตลอดจนออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การติดตามประเมินผลและการดําเนินการอื่นของสถาบัน
(๖) ออกข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การรั บ รององค ก รและหลั ก สู ต รการศึ ก ษาหรื อ ฝ ก อบรม
ผูปฏิบัติการ และการใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม
เว น แตก ารดั งกลา วจะมี ก ฎหมายเกี่ ยวกับ การประกอบวิช าชี พ ดา นการแพทยแ ละการสาธารณสุ ข
เปนการเฉพาะ ก็ใหเปนไปตามกฎหมายนั้น
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(๗) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการใหเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อ มอบใหแ กบุคคลผูสนับสนุน กิจการ
ดานการแพทยฉุกเฉิน
(๘) ดําเนินการใหมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการประสานงาน
และการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน
(๙) ดําเนิน การใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการจัดหา
ผลประโยชนตามมาตรา ๓๖
(๑๑) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๑๒) สรรหา แตงตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานและถอดถอนเลขาธิการ
(๑๓) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ กพฉ. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ กพฉ. มอบหมาย
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการไดรับ
ประโยชนตอบแทนตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
มาตรา ๑๔ ใหจัดตั้งสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติขึ้นเปน หนวยงานของรัฐ ที่ไมเปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เรียกโดยยอวา “สพฉ.”
ใหสถาบันมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของรัฐมนตรี
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กิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและ
ลูกจางของสถาบันตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว
มาตรา ๑๕ ใหสถาบันมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนหลักเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ.
(๒) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ. รวมทั้ง
กําหนดเกณฑและวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ กพฉ. กําหนด
(๓) จัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๔) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพรความรูทางการแพทยฉุกเฉิน
(๕) จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน
(๖) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๗) เปนศูนยกลางประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน
(๘) เรียกเก็บคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๙) รับผิดชอบงานธุรการของ กพฉ. หรือปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น หรือที่ กพฉ. มอบหมาย
มาตรา ๑๖ รายไดของสถาบัน ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสถาบัน
(๔) รายไดจากคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
เงินและทรัพยสินของสถาบันไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดินตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
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มาตรา ๑๗ ทรัพยสิน ของสถาบัน ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี บุคคลใดจะยก
อายุความขึ้นเปนขอตอสูกับสถาบันในเรื่องทรัพยสินของสถาบันมิได
บรรดาทรัพยสินที่สถาบันไดมาโดยมีผูบริจาคให หรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจาก
รายไดของสถาบัน ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน เวนแตบรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาโดยใช
เงิ น รายได ต ามมาตรา ๑๖ (๑) ให ต กเป น ราชพั ส ดุ แต ส ถาบั น มี อํ า นาจในการปกครอง ดู แ ล
บํารุงรักษา และใชประโยชน
ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถาบัน
มาตรา ๑๘ การเก็บรักษาและการใชจายเงิน ของสถาบัน ใหเปน ไปตามระเบียบที่ กพฉ.
กําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถาบัน
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให กพฉ. ทราบอยางนอยปละครั้ง
ใหสถาบันจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป
ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่ กพฉ. แตงตั้งดวย
ความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีแ ละประเมิน ผลการใชจายเงินและ
ทรัพยสินของสถาบัน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปน ขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว เปน ไปตาม
วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ กพฉ.
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอ
ตอ กพฉ. และรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว
พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปที่ผานมาดวย
มาตรา ๑๙ ใหสถาบัน มีเ ลขาธิการคนหนึ่งเปน ผู รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบั น
ขึ้นตรงตอ กพฉ. มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของสถาบัน และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง
ให กพฉ. เปนผูคัดเลือกเพื่อแตงตั้งและถอดถอนเลขาธิการ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ ใหเปนไปตามที่ กพฉ. ประกาศกําหนด
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มาตรา ๒๐ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยลมละลายโดยทุจริต
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสิน ตกเปนของแผน ดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไม เ ป น ผู ต อ งคํ า พิ พ ากษาให จํ า คุ ก และถู ก คุ ม ขั ง อยู โ ดยหมายของศาลหรื อ เคยต อ ง
คําพิพากษาใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
(๙) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท
มหาชนจํากัด เพราะทุจริตตอหนาที่
(๑๒) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามอยางอื่นตามที่ กพฉ. กําหนด
มาตรา ๒๑ ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหม ให กพฉ. แตงตั้ง
กรรมการหรือพนักงานของสถาบันคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
ในกรณีที่เลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการที่ กพฉ. กําหนดเปนผูร กั ษาการแทน
แตถาไมมีรองเลขาธิการหรือมีแ ตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให กพฉ. แตงตั้ง พนักงานของสถาบั น
คนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
มาตรา ๒๒ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐
(๔) กพฉ. ถอดถอนจากตําแหน ง เพราะบกพร องต อหนาที่ มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย
หรือหยอนความสามารถ
มติของ กพฉ. ใหเลขาธิการพนจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมเลขาธิการ
มาตรา ๒๓ เงิ น เดื อนและประโยชน ต อบแทนของเลขาธิ การ ให เ ป น ไปตามที่ กพฉ.
กําหนด ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๔ เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบัน ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
หรือนโยบายของ กพฉ.
(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการเงินของสถาบันเสนอ กพฉ. เพื่ออนุมัติ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการบริหารดานอื่น
ของสถาบัน ตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่ กพฉ. กําหนด
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ มติ หรือนโยบายของ กพฉ.
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ กพฉ. มอบหมาย
มาตรา ๒๕ ให เ ลขาธิ ก ารเป น ผู แ ทนของสถาบั น ในกิ จ การของสถาบั น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
บุคคลภายนอก แตเลขาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบที่ กพฉ.
กําหนดก็ได
นิติกรรมที่กระทําโดยฝาฝนมติหรือระเบียบที่ กพฉ. กําหนดยอมไมผูกพันสถาบัน เวนแต
กพฉ. จะใหสัตยาบัน
มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งไดแก ขาราชการ เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ มาปฏิบัติงานเปน พนักงานหรือลูกจาง
ในสถาบันเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น แลวแตกรณี
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เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปน พนักงานหรือลูกจางของสถาบัน ตาม
วรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และ
ใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่น
ทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
มาตรา ๒๗ ในกรณี ที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตามมาตรา ๒๖ ขอกลั บ เข า รั บ ราชการหรื อ
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิม ภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
และรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตรา ๒๖
หมวด ๓
การปฏิบัติการฉุกเฉิน
มาตรา ๒๘ เพื่ อ คุ ม ครองความปลอดภั ย ของผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น ให ห น ว ยปฏิ บั ติ ก าร
สถานพยาบาล และผูปฏิบัติการ ดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามหลักการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจคัด แยกระดับความฉุก เฉิน และจัด ใหผู ปว ยฉุก เฉิน ได รับการปฏิบั ติการฉุก เฉิ น
ตามลําดับความเรงดวนทางการแพทยฉุกเฉิน
(๒) ผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น ต อ งได รั บ การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น จนเต็ ม ขี ด ความสามารถของหน ว ย
ปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้นกอนการสงตอ เวนแตมีแพทยใหการรับรองวาการสงตอผูปวยฉุกเฉิน
จะเปนประโยชนตอการปองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้น
(๓) การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ต อ ผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น ต อ งเป น ไปตามความจํ า เป น และข อ บ ง ชี้
ทางการแพทยฉุกเฉิน โดยมิใหนําสิทธิการประกัน การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล หรือความสามารถ
ในการรับผิดชอบคาใชจายของผูปวยฉุกเฉินหรือเงื่อนไขใด ๆ มาเปนเหตุปฏิเสธผูปวยฉุกเฉินใหไมไดรับ
การปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงที
หนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลตองควบคุมและดูแลผูปฏิบัติการใหดําเนินการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเปนไปตามหลักการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักการตามมาตรา ๒๘
กพฉ. มีอํานาจประกาศกําหนดในเรื่อง ดังตอไปนี้
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(๑) ประเภท ระดับ อํานาจหนาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือขอจํากัดของผูปฏิบัติการ
หนวยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล
(๒) หลักเกณฑแ ละเงื่ อ นไขเกี่ย วกับการปฏิ บัติห นาที่ข องผูป ฏิบัติก าร หนว ยปฏิบั ติการ
และสถานพยาบาล
(๓) มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๔) หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประสานงานและการรายงานของหนวยปฏิบัติการและ
สถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งความพรอมเกี่ยวกับบุคลากร พาหนะ สถานที่ และ
อุปกรณในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผูปวยฉุกเฉิน
หนวยปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานที่ กพฉ. กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง อาจไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือมีสิทธิ ไดรับการสนับสนุ น
ดานการเงินจากกองทุน
ในกรณีที่ห นวยปฏิบั ติการใดไมปฏิ บัติต ามหลักเกณฑ เงื่ อ นไข และมาตรฐานที่ กพฉ.
กําหนดตามวรรคหนึ่ง กพฉ. อาจสั่งไมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสั่งจํากัดสิทธิหรือ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิการฉุกเฉินตาม (๑) หรือจะสั่งงดการสนับสนุนดานการเงินดวยก็ได
ในกรณีที่สถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือมาตรฐานที่ กพฉ. กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให กพฉ. แจ งใหห นวยงานที่ควบคุม หรือกํา กับสถานพยาบาลนั้ น ดําเนิน การให
สถานพยาบาลดังกลาวปฏิบัติใหถูกตอง โดยถือเปนเงื่อนไขในการประกอบกิจการสถานพยาบาล
มาตรา ๓๐ ให กพฉ. กํากับดูแลใหผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล
ปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กําหนด
การกํากับดูแลการปฏิบัติการของผูปฏิบัติการใหเปน ไปตามหลักเกณฑที่ กพฉ. ประกาศ
กําหนด เว น แตการปฏิบั ติการฉุกเฉิน ของผู ปฏิบัติก ารที่เ ปน ผูป ระกอบวิช าชี พดานการแพทยแ ละ
การสาธารณสุขก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ ปรากฏว าผู ปฏิ บัติ การ หนว ยปฏิบั ติก าร หรื อสถานพยาบาลใด
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให กพฉ. ดําเนินการสอบสวน
เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการตามมาตรา ๓๒
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ในการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให กพฉ. มีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงให
บุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่
มาตรา ๓๒ ในกรณี ที่ ผ ลการสอบสวนตามมาตรา ๓๑ ปรากฏว า ผู ป ฏิ บั ติ ก าร
หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กําหนด
และการกระทําดังกลาวเปนความผิดตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวของ ให กพฉ.
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ตักเตือนเปนหนังสือใหผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลนั้นปฏิบัติให
ถูกตอง
(๒) แจ ง เรื่ อ งไปยั ง ผู มี อํ า นาจตามกฎหมายที่ มี อํ า นาจควบคุ ม การดํ า เนิ น การของหน ว ย
ปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่
(๓) แจงเรื่องไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกผูดําเนินการ
สถานพยาบาลของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
(๔) แจ ง เรื่ อ งไปยั ง ผู มี อํ า นาจตามกฎหมายเพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การด า นจริ ย ธรรมกั บ
ผูปฏิบัติการซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุข
หมวด ๔
กองทุนการแพทยฉุกเฉิน
มาตรา ๓๓ ให จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง ในสถาบั น เรี ย กว า “กองทุ น การแพทย
ฉุกเฉิน” มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเปน
คาชดเชยใหกับผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไมมีผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ
หรือสถานพยาบาลเพียงพอประกอบดวย
เพื่อสงเสริมการมีบทบาทตามความพรอม ความเหมาะสม และความจําเปนของประชาชน
ในทองถิ่น ให กพฉ. สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดหลักเกณฑให
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องคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพื้น ที่
โดยอาจไดรับการอุดหนุนจากกองทุน
มาตรา ๓๔ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาในกิจการของสถาบัน
(๔) เงินคาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เงิ น ที่ ไ ด จ ากหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ กองทุ น อื่ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ เกี่ ย วข อ งกั บ
การจัดบริการดานสาธารณสุขหรือการแพทย
(๖) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๗) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนใ นการจัดหาเงิน กองทุน ตามมาตรา ๓๔ (๕) กพฉ. อาจทํา
ความตกลงกับหนวยงานของรัฐ หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเกี่ยวของกับการจัดบริการดาน
สาธารณสุขหรือการแพทย เพื่อสนับสนุนทางการเงินใหแกกองทุน โดยพิจารณาตามอัตราสวนของการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของสถาบัน กับการลดภาระการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือ
กองทุนนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการ กพฉ. อาจเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
วินิจฉัยได
การจายเงิน ของหนวยงานของรัฐหรือกองทุน อื่น ใหกับกองทุน ตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปน
การจายเงินที่กระทําไดตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือกองทุนอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๓๖ เงิน และทรัพยสินตามมาตรา ๓๔ ใหเปนของสถาบันเพื่อใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคของกองทุน
การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน กองทุน รวมทั้งการนําเงินกองทุนไปจัดหา
ผลประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบที่ กพฉ. กําหนด
ใหนําความในมาตรา ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการจัดทํางบการเงิน การสอบบัญชี
และประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุน
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หมวด ๕
โทษทางปกครอง
มาตรา ๓๗ ผูใดฝาฝนประกาศที่ กพฉ. กําหนดตามมาตรา ๒๙ (๑) ตองระวางโทษปรับ
ทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๓๘ ผูใดใชระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดไวสําหรับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน โดยประการที่จะทําใหเกิ ดความเสียหายแกการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตองระวางโทษปรับทาง
ปกครองไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๓๙ การกําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ให กพฉ.
คํานึงถึงความรายแรงของพฤติการณแ หงการกระทํา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํ านั้น ทั้ง นี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่ กพฉ. กําหนด
มาตรา ๔๐ ผูใ ดใชเข็ม เชิดชูเกียรติ โดยไมมีสิทธิหรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมี
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะโดยที่ตนไมมีสิทธิ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน
หาหมื่นบาท
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๑ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และเงินงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในสวนของสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของสถาบัน
มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเพื่อใหมี กพฉ. ใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมี กพฉ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให กพฉ. ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุ ข ปลั ดกระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เลขาธิก ารสํ านั กงาน
ประกันสังคม เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และผูปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสถาบัน
ตามมาตรา ๔๓

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔๓ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน อยูใ น
วัน ที่ พ ระราชบั ญญั ติ นี้ ใ ช บัง คั บ ปฏิ บั ติ ห นา ที่ เ ลขาธิ ก ารสถาบั น จนกว า จะแต ง ตั้ งเลขาธิก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๔ ขา ราชการหรื อ ลู ก จ า งของส ว นราชการใด ประสงค จ ะไปปฏิ บั ติ ง านเป น
พนักงานหรือลูกจางของสถาบัน ใหแ สดงความจํานงเปนหนังสือตอเลขาธิการ และจะตองผานการ
คัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑที่ กพฉ. กําหนด ภายในสองปนับแตพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๕ ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานเปนพนักงานของสถาบันตามมาตรา ๔๔ ใหถือวา
เปน การออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง และใหไดรับบําเหน็จบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยบํ าเหน็จ บํานาญข าราชการหรือกฎหมายว าดวยกองทุน บํา เหน็จบํ านาญขา ราชการ
แลวแตกรณี
ลูกจางซึ่งไปปฏิบัติงานเปน ลูกจางของสถาบันตามมาตรา ๔๔ ใหถือวาออกจากราชการ
เพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
เพื่อประโยชนในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตามขอบังคับของสถาบัน
ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการผูใดที่เปลี่ยนสถานะไปตามมาตรา ๔๔ ประสงคจะใหนับเวลาราชการ
หรือเวลาทํางานในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจางของ
สถาบัน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม จะตองกระทําภายในหกสิบวันนับแตวัน ที่
เปลี่ยนสถานะ สําหรับกรณีของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทํา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐานยื่นตอเลขาธิการเพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน
ในปจจุบันยังขาดระบบบริหารจัดการดานบุคลากร อุปกรณ และเครื่องมือชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน รวมทั้ง
ยั งขาดหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ ประสานการปฏิ บั ติ ก าร ทํ าให มี ผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น ต องสู ญ เสี ย ชี วิ ต อวั ย วะ
หรือเกิดความบกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญ รวมทั้งทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงขึ้น
โดยไมสมควร เพื่อลดและปองกันความสูญเสียดังกลาว สมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินขึ้น
เพื่อกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน ตลอดจนกําหนดใหมีสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติขึ้นเปนหนวยรับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน และการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดความรว มมือในการปฏิบัติง านดานการแพทยฉุก เฉิน รว มกัน อัน จะทําใหผูปว ยฉุก เฉิน ไดรับ
การคุมครองสิทธิในการเข าถึงระบบการแพทย ฉุกเฉินอยางทั่วถึง เทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไดรั บ
การชวยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณมากขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

