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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ก. ประวัติ ความเป็นมาและสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

    ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... นั้นเป็นร่างกฎหมายที่ยกร่าง 
โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียบ กฎ และกฎหมายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ในคณะกรรมการ 
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการดังกล่าว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
อนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... ฉบับนี้เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

    ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาเพื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญต่อไป

   ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์ุ พ.ศ. ....

หลักการ
    ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์

เหตุผล
    สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่ งรั ฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 
อนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรทีกุรปูแบบ ไดใ้หก้ารรบัรองและคุม้ครองไว ้แตอ่ยา่งไร 
ก็ตามการเข้าถึงซึ่งสิทธิการรับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศไม่ว่าจากภาครัฐ 
หรือเอกชนยังมีข้อจำกัดนานัปการ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาส 
ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงซึ่งบริการดังกล่าวไม่ว่าจากภาครัฐหรือเอกชนอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน เสมอภาคและทั่วถึง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

	 *	ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ....
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ค. สาระสำคัญโดยสรุป
    ๑) บทนิยาม
        “สุขภาวะทางเพศ” หมายความว่า การมีสุขภาพทางเพศที่ดี ทั้งด้านกายและใจ 

และให้หมายความรวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อความสัมพันธ์ทางเพศ เพศภาวะ เคารพต่อวิถีชีวิต 
ทางเพศที่แตกต่างของบุคคล มีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยและพึงพอใจ ปราศจากการถูกบังคับ  
การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง

        “อนามัยการเจริญพันธุ์” หมายความว่า สุขภาพอันเป็นผลลัพธ์ที่ เกิดจาก 
กระบวนการการทำหน้าที่ของระบบการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ของทุกเพศภาวะ เพศวิถี ในทุกช่วงชีวิต  
และให้หมายรวมถึงการมีสุขภาวะทางเพศที่ดี

        “สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์” หมายความว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล 
ในการตัดสินใจอย่างมีอิสระปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือถูกบังคับ เสมอภาคและรับผิดชอบในเรื่อง 
อนามัยการเจริญพันธุ์ตลอดจนมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน

        “สทิธทิางเพศ” หมายความวา่ ความเสมอภาคและความเปน็อสิระในการเลอืกวถิชีวีติ 
ทางเพศ การมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยความสมัครใจและปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน  
และรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ โดยปราศจากความรุนแรง หรือขัดต่อกฎหมาย 
และศีลธรรมอันดีของประชาชน

        “การปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์” หมายความว่า การปรึกษา 
การให้บริการ และการให้ข้อมูลข่าวสาร แบบผสมผสานในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟู 
สุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึง 
เรื่องอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว สุขภาพทางเพศ เพศศึกษา การแปลงเพศ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การมีบุตรยาก มะเร็งของระบบสืบพันธุ์ วัยรุ่น วัยทอง สูงอายุ  
และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

        “เพศภาวะ” หมายความว่า ภาวะความเป็นหญิง ความเป็นชายที่ถูกกำหนดโดย 
ปัจจัยแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

        “วิถีชีวิตทางเพศ” หมายความว่า ความประพฤติ การปฏิบัติหรือการมีปฏิสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับเรื่องเพศในช่วงชีวิตของบุคคล

        “เพศศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเกี่ยวกับเจตคติ 
ความรู้และพฤติกรรมทางเพศ เพศภาวะและวิถีชีวิตทางเพศ เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบและความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างเพศ

        “วัยทอง” หมายความว่า วัยที่ระดับฮอร์โมนเริ่มลดลงยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ

        “สถานบรกิารสาธารณสขุ” หมายความวา่ สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั ของเอกชน 
สภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่น ๆ 
ตามที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม
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        “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

        “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ
        “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องค์การมหาชน 
และหน่วยงานอื่นของรัฐ

        “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
กำหนด และรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

        “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
    ๒) ผู้รักษาการตามกฎหมาย
        ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้และใหม้อีำนาจ 

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

    ๓)  กำหนดใหส้ถานบรกิารสาธารณสขุ สถานศกึษา และสถานศกึษาพฒันาครแูละบคุลากร 
ทางการศึกษาจัดให้มีการปรึกษาและบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ และการสอนเพศศึกษา

        ๓.๑)    บุคคลย่อมมีสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิทางเพศ มีสิทธิเข้าถึงและ 
ได้รับข้อมูลข่าวสาร รับการปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุจากสถานบริการ 
สาธารณสุขอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด และให้ 
สถานบริการสาธารณสุขจัดให้มีการปรึกษาหรือบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเหมาะสม 
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยคำแนะนำ 
ของคณะกรรมการ รวมทั้งให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนเพศศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ 
วุฒิภาวะและวัยของผู้เรียน (มาตรา ๕ - มาตรา ๗)

        ๓.๒)    ในการให้การปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ผู้ให้การปรึกษา 
และบริการต้องพึงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

                (๑) ให้ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ผู้รับบริการมีทางเลือกและตัดสินใจอย่างอิสระ

                (๒) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือประวัติการบำบัดรักษาด้านสุขภาพ 
และอนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้รับบริการ

                (๓)  ให้การปรึกษาและบริการที่เหมาะสมตามเพศภาวะ วิถีชีวิตทางเพศ วัย  
และความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ โดยไม่ก่อให้เกิดความอับอายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้รับบริการ
(มาตรา ๘)

                (๔)  ใหส้ถานศกึษาพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหส้ามารถสอน และให ้
การปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และเพศศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
(มาตรา ๑๓)
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    ๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์หรือตั้งครรภ์ระหว่างศึกษา
        ๔.๑)    กำหนดให้ “ผู้บังคับบัญชา” หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างภาคเอกชนที่มี 

หญิงมีครรภ์ปฏิบัติงาน ต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดขวางการลาคลอดตามระยะเวลาตามที ่
กฎหมายกำหนด รวมท้ังต้องส่งเสริมให้หญิงซ่ึงเป็นมารดาได้เล้ียงดูบุตรด้วยน้ำนมมารดาอย่างต่อเน่ือง  
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกำหนด นอกจากนีใ้หผู้บ้งัคบับญัชาหนว่ยงานของรฐั  
หรอืนายจา้งภาคเอกชน มหีนา้ทีต่อ้งปอ้งกนัไมใ่หม้กีารกระทำใด ๆ  อนัเปน็การลว่งเกนิ คกุคาม หรอื 
ก่อความเดือดร้อนทางเพศต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกจ้าง (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐)

        ๔.๒)    กำหนดให้ “สถานที่ทำงาน” มีหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ 
และไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง หรือเลี้ยงบุตรด้วยตนเองได้ ให้สถานที่ทำงานดังกล่าวต้องจัดระบบ
ช่วยเหลือและดูแลสุขภาพของมารดาและบุตรอย่างเหมาะสม (มาตรา ๑๑)

        ๔.๓)    กำหนดให ้“สถานศกึษา” มหีญงิมคีรรภอ์ยูร่ะหวา่งศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้ 
ต้องอนุญาตให้หญิงมีครรภ์ศึกษาต่อในระหว่างตั้งครรภ์ หรือลาพักและกลับไปศึกษาต่อภายหลัง 
คลอดบุตรแล้วได้ (มาตรา ๑๒)

    ๕) คณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
        ๕.๑)    กำหนดให้มี “คณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ” 

เรียกโดยย่อว่า “กอช.” ประกอบด้วย
                (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น 

ประธานกรรมการ
                (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง
                (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง
                (๔) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร ปลดักรงุเทพมหานคร ประธานราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทย ประธานราชวทิยาลยั 
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายกสภาการพยาบาล 
เป็นกรรมการ

                (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ๒ คน ด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว ๒ คน  
ด้านกฎหมาย ด้านสังคมศาสตร์ ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านการศึกษาด้านละ ๑ คน ผู้แทนองค์กร 
ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ๒ คน  
ผู้แทนผู้สูงอายุ ๑ คน ผู้แทนนายจ้าง ๑ คน ผู้แทนเยาวชน ๑ คน ผู้แทนแรงงานสตรี ๑ คน  
และผู้แทนผู้พิการ ๑ คน
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                ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมอนามัย 
แต่งตั้งข้าราชการในกรมอนามัยไม่เกิน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๑๔)

        ๕.๒)  อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
              ให้คณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้
                (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 

เกี่ยวกับการส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
                (๒) จัดทำแผนงานหลัก และมาตรการ การส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิ และ 

การพัฒนาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
                (๓) ใหค้ำปรกึษา แนะนำ สง่เสรมิ พฒันา ประสานงาน และตดิตามประเมนิผล 

การดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
                (๔) กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่าง 

ประเทศ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับการส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการพัฒนา 
ประชากรของประเทศ

                (๕) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการหรือวางระเบียบเกี่ยวกับการ 
ให้การปรึกษาและการให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของสถานบริการสาธารณสุข รวมทั้งการ 
ลาคลอดและการส่งเสริมการเล้ียงดูบุตรด้วยน้ำนมมารดาอย่างต่อเน่ืองในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน

                (๖) เสนอความเหน็ตอ่คณะรฐัมนตรเีพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                (๗) ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลให้มีการศึกษาวิจัยและจัดทำข้อมูล 
แบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิ และการพัฒนาด้านอนามัย 
การเจริญพันธุ์

                (๘) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาด้านอนามัย 
การเจริญพันธุ์ตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

              ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่ 
คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙)

    ๖) สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
        กำหนดให้กรมอนามัยทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
        (๑) ปฏิบัติงานธุรการและการบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการ
        (๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และต่างประเทศ 
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เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
        (๓) จัดให้มีการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 

รวมทัง้จดัใหม้กีารศกึษาวจิยั เพือ่ประโยชนใ์นการสง่เสรมิ การคุม้ครองสทิธแิละการพฒันางานอนามยั 
การเจริญพันธุ์ตามพระราชบัญญัตินี้

        (๔) จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการให้การปรึกษา  
และการให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุในหน่วยงานของรัฐสถานบริการสาธารณสุขและภาคเอกชน

        (๕) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานหลัก  
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

        (๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(มาตรา ๒๐)

    ๗) พนักงานเจ้าหน้าที่
        ๗.๑)    ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้
                (๑) ใหก้ารสง่เสรมิและคำแนะนำแกห่นว่ยงานของรฐั สถานบรกิารสาธารณสขุ 

สถานศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาด้านอนามัย 
การเจริญพันธุ์

                (๒) เขา้ไปในหนว่ยงานของรฐั สถานบรกิารสาธารณสขุ สถานศกึษาหรอืสถานที่ 
ทำงานในระหว่างเวลาทำการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

                (๓) มีหนังสือขอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถ้อยคำหรือทำคำชี้แจงข้อเท็จจริง  
ส่งเอกสาร หรือพยานหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการ 
ดำเนินการดังกล่าวถ้าพบว่าหน่วยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานที่ทำงาน  
ผูใ้หก้ารปรกึษาหรอืผูใ้หบ้รกิารดา้นอนามยัการเจรญิพนัธุป์ฏบิตัไิมถ่กูตอ้งตามมาตรฐาน ระเบยีบ หรอื
ประกาศของคณะกรรมการทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิีใ้หพ้นกังานเจา้หนา้ทีอ่อกคำแนะนำเปน็หนงัสอื  
เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ระเบียบ หรือประกาศแล้วแต่กรณีภายในระยะเวลาที่กำหนด 
แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน หากไม่ปฏิบัติตามให้รายงานคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามข้อ ๘) 

        ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร (มาตรา ๒๑)

        ๗.๒)   ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็น 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร 
ประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓) 
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    ๘) การดำเนินการของคณะกรรมการเมื่อได้รับคำร้อง
        ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้รับคำร้อง จากผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุ  

หรือได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าหน่วยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา 
สถานที่ทำงาน ผู้ให้การปรึกษาหรือผู้ให้บริการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบหรือประกาศ 
ที่คณะกรรมการกำหนดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการดังนี้

        (๑) แจ้งเป็นหนังสือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่า ๓๐ วัน
        (๒) กรณีที่หน่วยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานที่ทำงาน 

ผู้ให้การปรึกษาหรือผู้ให้บริการ ไม่ปฏิบัติตามข้อ (๑) ให้คณะกรรมการแจ้งเป็นหนังสือต่อรัฐมนตร ี
ผู้กำกับดูแลหรือผู้บังคับบัญชา หน่วยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานที่ทำงาน
ดังกล่าวเพื่อพิจารณาสั่งการตามอำนาจหน้าที่ แล้วแต่กรณีต่อไป (มาตรา ๒๔)

    ๙) บทกำหนดโทษ
        (๑) ผู้ ให้การปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ผู้ ใดเปิดเผยข้อมูล 

ข่าวสาร หรือประวัติการรักษาของผู้รับบริการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓.๒) (๒) หรือให้การปรึกษา 
และบริการที่ก่อให้เกิดความอับอายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้รับบริการ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๓.๒) (๓)  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๒๕) 

        (๒) ผู้ใดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อ ๔.๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๒๖) 

        (๓) ผู้ ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในข้อ ๗.๑) (๒) 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ให้ถ้อยคำ หรือคำชี้แจงตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอเป็นหนังสือ 
ตามข้อ ๗.๑) (๓) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๒๗)

           ๑๐) บทเฉพาะกาล
        ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ทำหน้าที่เป็น

คณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครอง 
อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๒๘)

ทา่นผูอ้า่นวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th


