พระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
ฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๓) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐
(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๙) คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๙
(๑๐) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การประกอบโรคศิลปะ” หมายความวา การประกอบวิชาชีพที่กระทําหรือมุงหมาย
จะกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรคการสงเสริม
และการฟนฟูสุขภาพ การผดุงครรภ แตไมรวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข
อื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ
“การแพทยแผนไทย” หมายความวา การประกอบโรคศิลปะตามความรูหรือตํารา
แบบไทยที่ถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง
“เวชกรรมไทย” หมายความวา การตรวจ การวินิจฉัย การบําบัดหรือการปองกัน
โรคดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย
“เภสัชกรรมไทย” หมายความวา การกระทําในการเตรียมยา การผลิตยา การ
ประดิษฐยา การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจายยาตาม
ใบสั่งยาของผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย และการจัดจําหนายยาตามกฎหมายวาดวย
ยา ทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย
“การผดุงครรภไทย” หมายความวา การตรวจ การบําบัด การแนะนํา และการ
สงเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ การปองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภและระยะคลอด การทําคลอด
การดูแลและสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด ทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทยแผน
ไทย
“การแพทยแผนไทยประยุกต” หมายความวา การประกอบโรคศิลปะตาม
การศึกษาจากสถานศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง และใชเครื่องมือวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อการ
วินิจฉัยและการบําบัดโรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“กายภาพบําบัด”2[๒]
“เทคนิคการแพทย”3[๓]
“ผูประกอบโรคศิลปะ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบโรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการประกอบโรคศิลปะ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
“อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ แบงเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้
(๑) สาขาการแพทยแผนไทย ไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ
ไทย และการแพทยแผนไทยประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ
(๒) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
(๓) 4[๔]
(๔) 5[๕]
(๕) สาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๖ ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะหรือผู
ประกอบโรคศิลปะ ในสวนทีเ่ กี่ยวกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหหมายความวา เปนการอาง
ถึงการประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้เพือ่ ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได

หมวด ๑
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ

มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ และกรรมการอื่นดังตอไปนี้
(๑) 6[๖]กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข จํานวนสี่คน

กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการ
พยาบาล สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบําบัด และสภาเทคนิคการแพทย แหงละหนึ่งคน และผูแทน
จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้สาขาละสองคน และ
(๒) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน
ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ

มาตรา ๑๐ กรรมการตามมาตรา ๘ (๑) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑)7[๗] เปนผูป
 ระกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด หรือผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(๒)8[๘] เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพ
เวชกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบําบัด กฎหมายวาดวยวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย แลวแตกรณี
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
มาตรา ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๒) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่
รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิม่ ขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม
ขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น

มาตรา ๑๒ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตาม
มาตรา ๘ (๒) พนจากตําแหนงเมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการใน
การกํากับดูแลการประกอบโรคศิลปะ
(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ในการเพิ่มประเภทและสาขาของ
การประกอบโรคศิลปะ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตาง ๆ
(๓) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชน
หลงเขาใจผิดซึ่งอาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะ
(๔) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการวิชาชีพ
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๕๓ และ
มาตรา ๕๔
(๖) เรงรัดใหพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือคณะกรรมการวิชาชีพปฏิบัติการ
ตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการ
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการ
(๙) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

หมวด ๒
คณะกรรมการวิชาชีพ

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย
(๒) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
(๓) ยกเลิก9[๙]
(๔) ยกเลิก10[๑๐]
(๕) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
มาตรา ๕ (๕)

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย ประกอบดวย
(๑) กรรมการวิชาชีพซึ่งเปนผูแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการ
แพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวิทยาลัย
แหงละหนึ่งคน
(๒) กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน
(๓) กรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว
ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ประกอบดวย
(๑) กรรมการวิชาชีพซึ่งเปนผูแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการ
แพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวิทยาลัย
แหงละหนึ่งคน
(๒) กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน
(๓) กรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทยประยุกต มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละ
คราว
ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๑๗11[๑๑]
มาตรา ๑๘12[๑๒]

มาตรา ๑๙ องคประกอบ อํานาจและหนาที่ และการดําเนินงานของคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาอื่นตามมาตรา ๑๔ (๕) รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นดังกลาว ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๕ (๕)

มาตรา ๒๐ ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕
(๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขา
เลือกกรรมการวิชาชีพเปนประธานกรรมการและรองประธานกรรมการวิชาชีพตําแหนงละหนึ่งคน

มาตรา ๒๑ การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓)
มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) และการเลือกกรรมการวิชาชีพใหดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๒๐ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๒๒ กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๖
(๒) มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒) และกรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕
(๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) อยูในตําแหนงคราวละสามปและอาจ
ไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้งอีกได
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับ
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) โดยอนุโลม
นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒) และกรรมการ
วิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓)
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก สําหรับกรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๑๕
(๒) มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒)
(๔) ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง สําหรับกรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งตาม
มาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓)

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูป ระกอบโรคศิลปะในสาขา

นั้น ๆ
(๒) เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นขาดคุณสมบัติ
(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพือ่ ใชอํานาจตามมาตรา ๑๓ (๒)
(๔) ใชอํานาจตามมาตรา ๔๔ ในกรณีที่ผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นประพฤติผิด
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
(๕) ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําแกสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาการ
ประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น
(๖) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลง
เขาใจผิด ซึ่งอาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น
(๗) สงเสริม พัฒนา และกําหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น
(๘) ออกหนังสือรับรองความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะใน
สาขานั้น
(๙) พิจารณาและเสนอชื่อผูแ ทนคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้นเปนกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะ
(๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพเพือ่ กระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานัน้
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้น
(๑๒) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย

หมวด ๓
การดําเนินการของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ

และคณะกรรมการวิชาชีพ

มาตรา ๒๔ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๒๕ ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมอยู
ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่
ประชุม

มาตรา ๒๖ การประชุมของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพ หรือ
คณะอนุกรรมการวิชาชีพ ใหนําความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการอนุกรรมการ
กรรมการวิชาชีพ หรืออนุกรรมการวิชาชีพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๒๘ ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการวิชาชีพมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ
มาใหถอยคํา หรือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและ
หนาที่
หนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือหนังสือแจงใหสงเอกสารหรือวัตถุตามวรรคหนึ่ง ตอง

ระบุดวยวาจะใหมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุในเรื่องใด

มาตรา ๒๙ ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการวิชาชีพ และอนุกรรมการวิชาชีพ
ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอืน่ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของระ
ทรวง การคลัง

หมวด ๔
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดทําการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทําดวยประการใด ๆ
ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมสี ิทธิทําการประกอบโรคศิลปะโดยมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เวน
แตในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) การประกอบโรคศิลปะที่กระทําตอตนเอง
(๒) การชวยเหลือหรือเยียวยาผูปวยตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา
โดยมิไดรับประโยชนตอบแทน
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรืออบรมในความ
ควบคุมของผูป ระกอบโรคศิลปะซึ่งเปนผูใ หการศึกษาหรือฝกอบรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการวิชาชีพกําหนด
(๔) บุคคลซึ่งเขารับการอบรมหรือรับการถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทย กระทําการประกอบโรคศิลปะในระหวางการอบรมหรือการถายทอดความรู

ในการควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
วิชาชีพกําหนด
(๕) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือ
สภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบโรค
ศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
(๖) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กระทํา
การประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
(๗) การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการหรือผูสอน
ในสถาบันการศึกษาซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูป ระกอบโรคศิลปะของตางประเทศ ทั้งนี้ โดยไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการวิชาชีพ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด

มาตรา ๓๑ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหบุคคล
ใดทําการประกอบวิชาชีพทีก่ ระทําตอมนุษย หรือมุงหมายจะกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรค
การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสขุ ภาพ และการผดุงครรภ
โดยอาศัยศาสตรหรือความรูจากตางประเทศ ซึ่งวิชาชีพดังกลาวยังมิไดมีกฎหมายรับรองในประเทศ
ไทย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๓๒ ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) เปนผูมีความรูในวิชาชีพตามมาตรา ๓๓
(๓) ไมเปนผูม ีความประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็น

วาอาจจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(๕) ไมเปนผูต ิดยาเสพติดใหโทษ
(๖) ไมเปนผูม ีรางกายทุพพลภาพหรือเปนโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาไม
สมควรใหประกอบโรคศิลปะ
(๗) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

มาตรา ๓๓ ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะในแตละ
สาขา ตองมีความรูในวิชาชีพดังตอไปนี้
(๑) สาขาการแพทยแผนไทย
(ก) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะซึ่งไดรับอนุญาตให
ถายทอดความรูในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยรับรอง
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดผานการทดสอบจาก
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยแลว หรือ
(ข) ไดรับการอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนไทยรับรอง โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยอาจสอบความรู
กอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยกําหนด
หรือ
(ค) เปนผูที่สว นราชการรับรองและผานการประเมินตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย
(๒) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตรับรอง โดย
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตกําหนด
(๓) สาขากายภาพบําบัด ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา
ปริญญาสาขากายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัดรับรอง

โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัดอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัดกําหนด สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศซึ่งมิไดมี
สัญชาติไทย ตองไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดจากประเทศที่สําเร็จ
การศึกษาดวย
(๔) สาขาเทคนิคการแพทย ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา
ปริญญาสาขาเทคนิคการแพทยจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย
รับรอง โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยกําหนด สําหรับผูสําเร็จจาก
ตางประเทศซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย
จากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย
(๕) สาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๕ (๕) ตองมีความรูตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น

มาตรา ๓๔ การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออก
หนังสือรับรองความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะ การขอรับใบแทนใบอนุญาต
และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดอายุใบอนุญาตและการตออายุ
ใบอนุญาตไวดวยก็ได

มาตรา ๓๕ หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะในสาขาใดสาขาหนึ่งประกอบโรคศิลปะใน
สาขาอื่นที่ตนมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

มาตรา ๓๖ ผูป ระกอบโรคศิลปะมีหนาที่แจงวิธีการประกอบโรคศิลปะใหผูปวย
ทราบ และใหผูปวยมีสิทธิในการเลือกวิธกี ารบําบัดโรคที่จะใชกับตน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน

มาตรา ๓๗ ผูประกอบโรคศิลปะตองประกอบโรคศิลปะภายใตบังคับแหงขอจํากัด
และเงื่อนไขตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๓๘ ผูประกอบโรคศิลปะตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด
ผูประกอบโรคศิลปะตองไมโฆษณา ใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอื่นโฆษณาการ
ประกอบโรคศิลปะ ความรูความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะของตน เวนแตเปนการโฆษณา
เกี่ยวกับการแสดงผลงานในหนาที่หรือทางวิชาการหรือเพื่อการศึกษา การประชุมทางวิชาการ การ
บําเพ็ญประโยชนสาธารณะ และการประกาศเกียรติคุณอาจกระทําได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ที่กําหนดในระเบียบวาดวยการรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๙ บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบโรคศิลปะฝาฝนมาตรา
๓๖ หรือประพฤติผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา ๓๗ หรือประพฤติผิด
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิกลาวหาผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น โดยทําคํากลาวหา
ตอคณะกรรมการวิชาชีพ
กรรมการวิชาชีพหรือบุคคลอื่นซึ่งพบหรือทราบวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝน
มาตรา ๓๖ หรือประพฤติผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา ๓๗ หรือ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิกลาวโทษผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น โดย
ทําคํากลาวโทษตอคณะกรรมการวิชาชีพ
สิทธิกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งป
นับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องและรูตัวผูประพฤติผิดแตไมเกินสามปนับแต
วันที่มีการประพฤติผิดในเรือ่ งดังกลาว
การถอนคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษที่ไดยื่นไวแลว ไมเปนเหตุใหระงับการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๐ เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษตามมาตรา
๓๙ แลวพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลใหสงเรือ่ งใหคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพ
แตงตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๓ (๑๐) ใหทําหนาที่สอบสวนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ
ดําเนินการสอบสวน แลวสรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอ
คณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๔๔

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวน
ตามมาตรา ๔๐ ใหนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับ

มาตรา ๔๒ ใหประธานอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนมีหนังสือแจงขอ
กลาวหาหรือขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูก
กลาวโทษทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน
ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มา
แสดงตอคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวน
คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหยื่นตอประธานอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่
สอบสวนภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนหรือ
ภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนจะขยายให

มาตรา ๔๓ หลักเกณฑและวิธีการกลาวหา กลาวโทษ หรือสอบสวนใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๔๔ เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ
คณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยดังนี้
(๑) ยกคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ กรณีที่เห็นวาผูประกอบโรคศิลปะมิไดกระทําผิด
ตามคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ หรือ

(๒) ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ในกรณีที่วินิจฉัยวาผูประกอบโรคศิลปะได
กระทําผิดจริงตามคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ
(ก) วากลาวตักเตือน
(ข) ภาคทัณฑ
(ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป
(ง) เพิกถอนใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและลงลายมือ
ชื่อกรรมการวิชาชีพที่วินิจฉัยคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษนั้น และตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย โดย
เหตุผลนัน้ อยางนอยตองประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณา
และขอสนับสนุนในการใชดลุ พินิจ

มาตรา ๔๕ ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๔๔ ไปใหคณะกรรมการ และผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย และใหบันทึกขอความตามคําวินิจฉัยนั้นไวในทะเบียนผูประกอบ
โรคศิลปะดวย
ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ หรือผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ
ดังกลาวไมยอมรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหปดคําวินิจฉัยนั้นไวในทีเ่ ปดเผย ณ สถานที่
ประกอบการหรือภูมิลําเนาของผูนนั้ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําวินิจฉัยแลวตั้งแตวันที่ไดปดคํา
วินิจฉัย
ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะจัดพิมพคําวินิจฉัยที่สําคัญของ
คณะกรรมการวิชาชีพเพื่อเผยแพร เวนแตเรื่องที่เปนความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศ
หรือประโยชนสวนรวมอันไมควรเปดเผย

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวิชาชีพวาผูประกอบโรคศิลปะผูใด
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒ หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต ใหคณะกรรมการวิชาชีพสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตของผูนั้น และใหนํามาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
กอนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการวิชาชีพดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงแลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอ
คณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณา

มาตรา ๔๗ ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวาง
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทําการประกอบโรคศิลปะหรือกระทําดวยประการ
ใด ๆ ใหผูอนื่ เขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะนับแตวันที่ทราบคําสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนัน้
มาตรา ๔๘ ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาตและถูกศาล
พิพากษาลงโทษตามมาตรา ๕๘ คดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการวิชาชีพสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู
นั้น โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา ๔๙ ผูป ระกอบโรคศิลปะซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาต
อีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดพจิ ารณาคํา
ขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อสิ้น
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการวิชาชีพ
ปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สอง ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการตามมาตรา
๕๓
ถาคณะกรรมการมีความเห็นยืนตามความเห็นของคณะกรรมการวิชาชีพผูนั้นเปนอัน
หมดสิทธิขอรับอนุญาตอีกตอไป

หมวด ๕

พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ของผูป ระกอบโรคศิลปะในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบ
หรือควบคุมใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เขาไปในสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น
เพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานหรือสิ่งของที่อาจใชเพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือ
ดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
(ก) เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบในเวลากลางวันถายังดําเนินการไมแลว
เสร็จจะกระทําตอในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการก็ได หรือ
(ข) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง จะกระทําการตรวจสอบในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทํา
การก็ได
(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐานหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนินคดี
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึง่ อยูในสถานที่
นั้นอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร

มาตรา ๕๑ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๖
การอุทธรณ

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพมีคําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูป ระกอบโรคศิลปะ หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบโรค
ศิลปะที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต หรือปฏิเสธ
การออกใบอนุญาต แลวแตกรณี
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด

มาตรา ๕๔ ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด

มาตรา ๕๕ หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๓
และมาตรา ๕๔ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๕๖ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือหนังสือแจงที่ออกตามมาตรา ๒๘
หรือมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๗ ผูซึ่งมิไดเปนผูป ระกอบโรคศิลปะผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอันเปน
การฝาฝนมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ผูซึ่งมิไดเปนผูป ระกอบโรคศิลปะผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอนื่ เขาใจวาตน
เปนผูมีสิทธิทาํ การประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ หรือผูประกอบโรคศิลปะซึ่ง
อยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอัน
เปนการฝาฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
ผูประกอบโรคศิลปะผูใดซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตกระทําดวยประการใด ๆ ใหผอู ื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะอันเปน
การฝาฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

มาตรา ๕๙ ผูใ ดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา
๕๐ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๖๐ ใหผูซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ

มาตรา ๖๑ ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกตั้งผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) ใหรัฐมนตรี
แตงตั้งผูประกอบโรคศิลปะสาขานั้น ๆ ตามจํานวนที่กําหนดไวในมาตราดังกลาวเปนกรรมการวิชาชีพ
ใหกรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
วิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้จนกวากรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินเี้ ขารับหนา
ที่
การเลือกตั้งผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา
๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหกรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับการเลือกตั้งตามมาตรานี้พนจาก
ตําแหนงพรอมกับวาระของกรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตาม มาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๖ (๒)
มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒) แลวแตกรณี

มาตรา ๖๒ ผูใ ดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถอื วาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินตี้ อไป ดังนี้
(๑) ผูใดไดขนึ้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขา
กายภาพบําบัด ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา

กายภาพบําบัด
(๒) ผูใ ดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขา
เทคนิคการแพทย ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิค
การแพทย
(๓) ผูใ ดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป
สาขาเวชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
(๔) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป
สาขาเภสัชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
(๕) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป
สาขาการผดุงครรภ ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทย ประเภทการผดุงครรภไทย
(๖) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณแบบ
ประยุกต ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทยประยุกต

มาตรา ๖๓ ใหผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบัน สาขาเวชกรรมชั้นสองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙
และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีสิทธิประกอบ
โรคศิลปะตอไปตามขอจํากัดและเงื่อนไข ตลอดจนตองรักษามรรยาทแหงวิชาชีพตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายนั้น
ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
แผนปจจุบัน สาขาเวชกรรมชั้นสอง เมื่อปรากฏวาผูนั้นกระทําการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๖๔ คําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะและคําขอ
แกไขหรือเพิ่มเติมขอความทีไ่ ดขึ้นทะเบียนแลว ซึ่งไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ กอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ยังมิไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาว ใหถือ
วาเปนคําขอทีไ่ ดยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาวแลว การ
ดําเนินการเกีย่ วกับคําขอดังกลาวใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด

มาตรา ๖๕ การสอบสวน และการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยสัง่ พักใชใบอนุญาตเปนผู
ประกอบโรคศิลปะหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะที่อยูระหวางดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
(๑) กรณีที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะไดสงเรื่องให
คณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตอไป และเมื่อไดสอบสวนเสร็จแลว ใหสรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวน
การสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ หรือมาตรา
๑๗ หรือมาตรา ๑๘ แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นตอไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ จนกวาจะเสร็จ
(๒) ในกรณีทไี่ ดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุม
การประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใหการสอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณีนั้นเปนอันใชได

(๓) กรณีที่ไดมีการเสนอเรือ่ งหรือนําเสนอสํานวนการสอบสวนใหคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
พุทธศักราช ๒๔๗๙ และคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ ก็
ใหคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ แลวแต
กรณี พิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นตอไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช
๒๔๗๙ จนกวาจะเสร็จ

มาตรา ๖๖ การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การดําเนินการ
ตอไปสําหรับการนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๖๗ ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
พุทธศักราช ๒๔๗๙ คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

(๑) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ

ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท

(๒) คาตออายุใบอนุญาต

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

(๓) คาแกไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต

ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(๔) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ
และหนังสือรับรองอยางอื่น

ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(๕) คาสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะ

ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท

(๖) คาหนังสืออนุมัติใหแสดงวาเปนผูมีความรู
ความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะ
(๗) คาใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๓๐๐ บาท

(๘) คาแปลใบอนุญาตของผูประกอบโรคศิลปะ
เปนภาษาตางประเทศ
(๘) คาคํารองตาง ๆ

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ

๕๐ บาท

พระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภาดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๗”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินใี้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “กายภาพบําบัด” และ “เทคนิคการแพทย” ใน
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔ ใหยกเลิก (๓) และ (๔) ของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข

จํานวนสี่คน กระทรวงกลาโหม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม
สภากายภาพบําบัด และสภาเทคนิคการแพทย แหงละหนึ่งคน และผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้สาขาละสองคน และ”

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด หรือผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(๒) เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

นี้ หรือตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม กฎหมายวา

ดวยวิชาชีพทันตกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบําบัด กฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิค
การแพทย แลวแตกรณี”

มาตรา ๗ ใหยกเลิก (๓) และ (๔) ของมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๘ ใหยกเลิกมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๙ ใหยกเลิก (๓) และ (๔) ของมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการแยกการประกอบโรค
ศิลปะสาขากายภาพบําบัด และการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทยไปบัญญัติไวในกฎหมาย
เฉพาะ สมควรปรับปรุงองคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ รวมทั้ง
ปรับปรุงบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสาขาแหงการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพให
สอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง
วาดวยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาต
และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา
๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ าได โ ดยอาศั ย ตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต

ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ให
ยื่นคําขอตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสาร
และหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น ผูมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครใหยื่นตอผูอํานวยการ
กองการประกอบโรคศิลปะ ผูมีภูมิลําเนาในสวนภูมิภาคใหยื่นตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแหง
ทองที่ซึ่งตนมีภูมิลําเนาหรือผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ
ขอ ๒ เมื่อนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานให
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน ถาเห็นวาครบถวนถูกตองตามที่ระบุไวในแบบคําขอแลวใหสงไปยัง
ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ

ขอ ๓ เมื่อผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและ
หลักฐานที่ครบถวนถูกตองแลว ใหเสนอคณะกรรมการวิ ชาชีพในแตละสาขาเพื่อพิจารณาอนุมั ติ
หรือไมอนุมัติใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
การพิจารณาอนุมัติใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ให
เปนไปตามสาขาและประเภทของใบอนุญาต เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ
ใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแลว ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรค
ศิลปะแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
ขอ ๔ ผูที่ไดรับอนุมัติใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ เมื่อ
ไดชําระคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตแลว ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรค
ศิลปะดําเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตตามสาขาและประเภทของใบอนุญาต
ขอ ๕ ใบอนุญาตในแตละสาขาและประเภท ใหใชตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพ
ในแตละสาขากําหนด
สําหรับผูประกอบโรคศิลปะแตละสาขาและประเภทใหมีบัตรประจําตัวเพื่อใชแสดง
ตนแบบบัตรประจําตัวและการขอมีบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
วิชาชีพในแตละสาขากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๒
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

ขอ ๖ ผูที่ไดรับอนุมัติใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะผูใด
ประสงคจะไดหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ใหยื่นคําขอตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพในแตละ
สาขากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคํา
ขอนั้นตอผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ
ขอ ๗ เมื่อผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ ไดรับคําขอและคาธรรมเนียม
การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนแลว ใหพิจารณาออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหแกผูขอ
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ใหใชแบบตามที่คณะกรรมการวิชาชีพในแตละสาขา
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๓
ใบแทนใบอนุญาต

ขอ ๘ ผูประกอบโรคศิลปะผูใดที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญให
ยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพในแตละสาขากําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้นตอผูอํานวยการกองการ
ประกอบโรคศิลปะ
ขอ ๙ เมื่อผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะไดรับคําขอและคาธรรมเนียมการ
ออกใบแทนใบอนุญาตแลว ใหเสนอประธานคณะกรรมการวิชาชีพอนุมัติใหออกใบแทนใบอนุญาต
ใหแกผูขอ
ขอ ๑๐ ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง ในสาขาและประเภทที่ได
ขึ้นทะเบียนไว โดยมีขอความในวงเล็บทายเลขที่ใบอนุญาตดวยอักษรสีแดงวา ใบแทน
หมวด ๔
การแกไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต

ข อ ๑๑ ผู ป ระกอบโรคศิ ล ปะผู ใ ดประสงค จ ะขอแก ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม รายการใน
ทะเบียนและใบอนุญาตใหยื่นคําขอตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพในแตละสาขากําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้นตอผูอํานวยการกอง
การประกอบโรคศิลปะ
ขอ ๑๒ เมื่อผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะไดรับคําขอและคาธรรมเนียม
การแกไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตแลว ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรค
ศิลปะดําเนินการพรอมทั้งรายงานคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อทราบตอไป

บทเฉพาะกาล

ขอ ๑๓ บรรดาคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะซึ่งไดยื่นตอผูอํานวยการ
กองการประกอบโรคศิลปะกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือเปนคําขอที่ไดยื่นตามกฎกระทรวง
นี้

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๔๕
-----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(๑) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
(ก) สาขาการแพทยแผนไทยและสาขาการแพทย
แผนไทยประยุกต

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

(ข) สาขากายภาพบําบัด สาขาเทคนิคการแพทย
และสาขาอื่น
(๒) คาตออายุใบอนุญาต

ฉบับละ
ฉบับละ

(๓) คาแกไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๑๐๐ บาท

อยางอื่น

(๔) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ และหนังสือรับรอง
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๕) คาสอบความรูผขู อขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
(ก) สาขาการแพทยแผนไทยและสาขา
การแพทยแผนไทยประยุกต

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

(ข) สาขากายภาพบําบัด สาขาเทคนิคการแพทย
และสาขาอื่น

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

(๖) คาหนังสืออนุมัติใหแสดงวาเปนผูมีความรู
ความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะ
(๗) คาใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

ฉบับละ

๒๐๐ บาท

(๘) คาแปลใบอนุญาตของผูป ระกอบโรคศิลปะ
เปนภาษีตา งประเทศ
(๙) คาคํารองตาง ๆ

ฉบับละ

๓๐๐ บาท

ฉบับละ

๒๐ บาท

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

