เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินการเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๑๓ วรรคสามและวรรคห้ า
และมาตรา ๔๘ วรรคสามและวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
กรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๗/๑ การคัดเลือกกรรมการ โดยวิธีการอื่น ข้อ ๒๐/๑
ข้อ ๒๐/๒ ข้อ ๒๐/๓ ข้อ ๒๐/๔ ข้อ ๒๐/๕ ข้อ ๒๐/๖ ข้อ ๒๐/๗ ข้อ ๒๐/๘ และข้อ ๒๐/๙
แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“หมวด ๗/๑
การคัดเลือกกรรมการ โดยวิธีการอืน่
ข้อ ๒๐/๑ เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการดาเนินการคัดเลือกตามที่ได้กาหนดไว้ในหมวด ๒
หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๗ สานักงานอาจดาเนินการให้มีการคัดเลือกกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในหมวดนี้ก็ได้
ข้อ ๒๐/๒ การคั ด เลื อ กกรรมการตามข้ อ ๒๐/๑ ส านั ก งานอาจด าเนิ น การให้ มี
การคัดเลือกกรรมการโดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้ก็ได้
(๑) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๒) การคัดเลือกโดยวิธกี ารลงคะแนนแบบบัตรผ่านไปรษณีย์หรือการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์
ข้อ ๒๐/๓ การคัดเลือกกรรมการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สานักงานจัดให้มี
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้ผู้แทนแต่ละประเภทมีโอกาสคัด เลือกกันเองโดยเปิด เผย

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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เป็นกรรมการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๗ และกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามวรรคหนึ่ ง ส านั ก งานอาจจั ด ประชุ ม เพื่ อ ให้ มี
การคัดเลือกผู้แทนในระดับจังหวัดเพื่อมาคัดเลือกกันเองเป็ นผู้แทนระดับประเทศ หรืออาจเชิญผู้แทน
ในแต่ละประเภทเพื่อมาคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนกรรมการในระดับประเทศก็ได้
ข้อ ๒๐/๔ กรณีสานักงานจัดให้มีการคัดเลือกโดยวิธีการลงคะแนนแบบบัตรผ่านไปรษณีย์
หรือการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ให้สานักงานดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการ
(ก) รับสมัครบุคคลที่ประสงค์สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ อย่างน้อย
ให้ ระบุประเภทกรรมการ จานวน คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือก การยื่นใบสมัคร วันเวลารับสมัคร
และรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นต่อการสมัคร ทั้งนี้ กาหนดระยะเวลายื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่สานักงานประกาศ
(ข) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือก วิธีการลงคะแนนคัดเลือกและรายละเอียดอื่นใด
ที่จาเป็นต่อการลงคะแนนคัดเลือก โดยวิธีการลงคะแนนคัดเลือกอาจกาหนดให้ใช้วิธีแบบบัตรผ่านไปรษณีย์
หรือวิธีการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ หรือใช้ทั้งสองวิธีดังกล่าวประกอบกันก็ได้
(๒) เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลายื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้สานักงานตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครตาม (๑) (ก) และประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว
ไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเว็บไซต์ของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
(๓) ถ้าผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเภทใด มีจานวนไม่เกินหรือเท่ากับ
จานวนกรรมการตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกโดยไม่ต้องมีการดาเนินการคัดเลือกกรรมการในประเภทนั้นต่อไป
ข้อ ๒๐/๕ การคัดเลือกโดยวิธีการลงคะแนนแบบบัตรผ่านไปรษณีย์ ให้สานักงานส่งบัตรคัดเลือก
ให้ แ ก่ ผู้ มี สิ ท ธิ ล งคะแนน โดยบั ต รลงคะแนนคั ด เลื อ กอย่ า งน้ อ ยให้ ร ะบุ ห มายเลข รายชื่ อ ผู้ ส มั ค ร
และข้อแนะนาในการลงคะแนน
ข้อ ๒๐/๖ บัตรคัดเลือกที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย โดยจะถือเป็นคะแนนคัดเลือก
มิได้
(๑) บัตรที่ไม่ใช่บัตรที่สานักงานส่งให้แก่ผู้มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือก
(๒) บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ใช้สิทธิลงคะแนนคัดเลือก
(๓) บัตรที่มีตราประทับไปรษณีย์เกินกาหนดเวลาลงคะแนนคัดเลือก
(๔) บัตรที่ส่งถึงสานักงานเมื่อพ้นกาหนดวันและเวลาในการลงคะแนนไปแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๒๐/๗ กรณีที่สานักงานจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการโดยลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์
ให้สานักงานจัดให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกกรรมการที่ประสงค์ใช้สิทธิลงคะแนนคัดเลือกกันเอง ลงทะเบียนใช้สิทธิ
ผ่านเว็บไซต์สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามวัน เวลา และวิธีการที่สานักงานกาหนด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒๐/๘ เมื่อพ้นกาหนดวันและเวลาในการลงคะแนนไปแล้วเจ็ดวัน ให้สานักงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการนับคะแนนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจานวนสามคน เพื่อทาหน้าที่นับคะแนน ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนสมาคม องค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงาน หรือองค์กร ที่ทาหน้าที่ในการประสาน
กากับดูแลผู้มีสิทธิลงคะแนน แล้วแต่กรณี
(๒) ผู้แทนสภาทนายความ
(๓) ผู้แทนองค์กรสื่อมวลชน
กรณีที่สานักงานจัดให้มีการลงคะแนนคัดเลือกแบบบัตรผ่านไปรษณีย์ร่วมกับวิธีการลงคะแนน
ผ่านระบบออนไลน์ ให้นาคะแนนผ่านระบบออนไลน์รวมกับคะแนนบัตรผ่านไปรษณีย์ด้วย
ข้อ ๒๐/๙ ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ประเภทนั้น เว้นแต่ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดในผู้แทนองค์กรเอกชนแต่ละประเภท หรือผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ
แต่ละประเภท ให้สานักงานมีหนังสือเชิญมาประชุมหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคั ดเลือกกันเอง
ให้เหลือจานวนตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
ในกรณี ก ารลงคะแนนคั ด เลื อ กกรรมการโดยวิ ธี ก ารลงคะแนนแบบบั ต รผ่ า นไปรษณี ย์
หรือการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่าหนึ่งคน ให้กรรมการนับคะแนน
คนใดคนหนึ่งจับสลากเพื่อให้ได้กรรมการตามจานวนที่กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด”
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖4
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

