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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๕
เปนปที่ ๓๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕”

มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิชาชีพเวชกรรม”

หมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค
การบําบัดโรค การปองกันโรค การผดุงครรภ การปรับสายตาดวยเลนซสัมผัส การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพื่อบําบัด
โรคหรือเพื่อระงับความรูสึก และหมายความรวมถึงการกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสสาร การ
สอดใสวัตถุใดๆ เขาไปในรางกาย ทั้งนี้ เพื่อการคุมกําเนิด การเสริมสวย หรือการบํารุงรางกายดวย
“โรค ”

หมายความว า ความเจ็ บ ป ว ย การบาดเจ็ บ ความผิ ด ปกติ ข องร า งกายหรื อ จิ ต ใจ และ
หมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกลาวดวย
“ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ”

หมายความว า บุ ค คลซึ่ งได ขึ้ นทะเบี ยนและรั บใบอนุ ญาตเป น ผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
“ใบอนุญาต”
“สมาชิก”

หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

หมายความวา สมาชิกแพทยสภา

“กรรมการ”

หมายความวา กรรมการแพทยสภา

“คณะกรรมการ”
“เลขาธิการ”
“รัฐมนตรี”

หมายความวา คณะกรรมการแพทยสภา

หมายความวา เลขาธิการแพทยสภา
หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนี ยมไมเ กิน อัตราท ายพระราชบัญ ญัตินี้ และออกระเบียบเพื่ อปฏิบัติ การตาม
พระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

หมวด ๑
แพทยสภา

มาตรา ๖ ใหมีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกวา “แพทยสภา” มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้
ใหแพทยสภาเปนนิติบุคคล

มาตรา ๗ แพทยสภามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตองตามจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช
กรรม
(๒) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทาง การแพทย
(๓) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
(๔) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การแพทยและการสาธารณสุข
(๕) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาการแพทยและการสาธารณสุขของ
ประเทศ
(๖) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

มาตรา ๘ แพทยสภามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๒) พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๓) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเวชกรรมของ
สถาบันตางๆ
(๔) รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทางการแพทย
(๕) รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทยที่ทําการฝกอบรมใน (๔)
(๖) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
ตางๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นๆ ในวิชาชีพเวชกรรม

มาตรา ๙ แพทยสภาอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
(๒) คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ
(๓) ผลประโยชนจากการลงทุนและกิจกรรมอื่น
(๔) ทรัพยสินที่ไดจากการบริจาคและการชวยเหลือ

มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงแพทยสภา มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๒
สมาชิก

มาตรา ๑๑ สมาชิกแพทยสภาไดแกผูมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีความรูในวิชาชีพเวชกรรมโดยไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตรที่แพทย
สภารับรอง
(๓) ไมเปนผูประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหง
วิชาชีพ
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในคดีที่
คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(๕) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวในขอบังคับแพทยสภา

มาตรา ๑๒ สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี้
(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอื่นๆ ในวิชาชีพเวช
กรรม โดยปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการนั้น
(๒) แสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของแพทยสภาสงไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของแพทย
สภา คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบโดยมิชักชา
(๓) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
(๔) มีหนาที่ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกยอมสิ้นสุดเมื่อ
(๑) ตาย

(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวาเปนผูนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แหงวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๓) หรือ (๔)
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๕)

หมวด ๓
คณะกรรมการแพทยสภา

มาตรา ๑๔ ใหมี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ยกว า “คณะกรรมการแพทยสภา ” ประกอบด ว ย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย เจากรมแพทยทหารบก เจากรมแพทยทหารเรือ
เจากรมแพทยทหารอากาศ นายแพทยใหญ กรมตํารวจ คณบดีคณะแพทยศาสตรในมหาวิทยาลัย ผู อํานวยการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกอีกจํานวนเทากับจํานวน
กรรมการโดยตําแหนงในขณะเลือกตั้งแตละวาระ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๑๕ ใหผู ซึ่ งเป นกรรมการโดยตําแหน ง และกรรมการโดยการเลื อกตั้ งประชุ มกั น เลื อก
กรรมการเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน งนายกแพทยสภา อุ ป นายกแพทยสภาคนที่ ห นึ่ง และอุ ป นายกแพทยสภาคนที่ ส อง
ตําแหนงละหนึ่งคน
ใหนายกแพทยสภาเลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ เพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการหนึ่งคน
และเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ และเหรัญญิกอีกตําแหนงละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมกรรมการ
นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ใหดํารงตําแหนง
ตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง และเลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ใหพนจากตําแหนงตามนายก
แพทยสภา

มาตรา ๑๖ การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔ การเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ตาม
มาตรา ๑๕ และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๐ ใหเปนไปตามขอบังคับแพทยสภา

มาตรา ๑๗ กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งและกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ ตามมาตรา ๑๕ ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๒) เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๓) เปนผูไมเคยถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย

มาตรา ๑๘ กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
เลือกตั้งใหมได

มาตรา ๑๙ นอกจากพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๕ วรรคสามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ วรรคสี่
แลว กรรมการซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับเลือกตั้งและกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ พนจากตําแหนงเมื่อพนจาก
สมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗

มาตรา ๒๐ เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
สมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ เปนกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง
ในกรณีตําแหนงกรรมการดังกลาววางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง ให
มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนโดยสมาชิกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินกึ่งหนึ่ง
ถาวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะใหมีการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการแทนหรือไมก็
ได
ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการแพทยสภาตามวัตถุประสงคที่กําหนดในมาตรา ๗
(๒) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ทํ า กิ จ การหรื อ พิ จ ารณาเรื่ อ งต า งๆ อั น อยู ใ นขอบเขตแห ง
วัตถุประสงคของแพทยสภา
(๓) ออกขอบังคับวาดวย
(ก) การเปนสมาชิก
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๑ (๕)
(ค) การกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวใน
อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้
(ง) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๖
(จ) หลักเกณฑการขึ้นทะเบียน และการออกใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต
(ฉ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นๆ ในวิชาชีพเวชกรรม
(ช) การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
(ซ) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(ฌ) การจัดตั้ง การดําเนินการ และการเลิกวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ
(ญ) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา ๒๘
(ฎ) เรื่องอื่นๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของแพทยสภา หรืออยูในอํานาจหนาที่ของ
แพทยสภาตามกฎหมายอื่น
ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ขอบังคับแพทยสภาที่เกี่ยวของกับสมาชิกใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๒ นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภา เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) นายกแพทยสภามีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินกิจการของแพทยสภาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามมติของคณะกรรมการ
(ข) เปนผูแทนแพทยสภาในกิจการตางๆ
(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
นายกแพทยสภาอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็นสมควรได
(๒) อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งเปนผูชวยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ
นายกแพทยสภาตามที่นายกแพทยสภามอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกแพทยสภาเมื่อนายกแพทยสภาไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๓) อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง เปนผูชวยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ
นายกแพทยสภาตามที่นายกแพทยสภามอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกแพทยสภา เมื่อทั้งนายกแพทยสภา
และอุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๔) เลขาธิการมีอํานาจหนาที่
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่แพทยสภาทุกระดับ
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของแพทยสภา
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและทะเบียน
อื่นๆ
(ง) ควบคุม ดูแลทรัพยสินของแพทยสภา
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ

(๕) รองเลขาธิ ก ารเป น ผู ช ว ยเลขาธิ ก ารในกิ จ การอั น อยู ใ นอํ านาจหน า ที่ ข องเลขาธิ ก ารตามที่
เลขาธิการมอบหมาย เปนผูทําการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๖) เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และการงบประมาณของ
แพทยสภา

หมวด ๔
การดําเนินการของคณะกรรมการ

มาตรา ๒๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มติของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๓) มติของที่ประชุม ใหถือคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๔ สภานายกพิ เ ศษจะเข า ฟ ง การประชุ ม และชี้ แ จงแสดงความเห็ น ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังแพทยสภาในเรื่องใดๆ ก็ได

มาตรา ๒๕ มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการในเรื่ อ งดั ง ต อ ไปนี้ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได
(๑) การออกขอบังคับ

(๒) การกําหนดงบประมาณของแพทยสภา
(๓) การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๓)
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๙
ภายใต บั ง คั บวรรคหนึ่ ง การดํ าเนิ น การตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการในเรื่ อ งอื่ น ใด หาก
คณะกรรมการเห็นสมควร อาจขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอนได
ใหนายกแพทยสภาเสนอมติในเรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ หรือในเรื่องอื่น
ใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตอสภานายกพิเศษโดยมิชักชา สภานายกพิเศษ
อาจมีคําสั่งยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับมติท่ีนายกแพทยสภาเสนอ ใหถือวา
สภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น
ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมนั้นถามี
เสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได

หมวด ๕
การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

มาตรา ๒๖ หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ วาพรอมที่จะประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมโดยมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กระทําตอตนเอง
(๒) การชวยเหลือเยียวยาผูปวยตามศีลธรรมโดยไมรับสินจางรางวัล แตการชวยเหลือเยียวยา
ดังกลาวตองมิใชเปนการกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสสารใดๆ เขาไปในรางกายของผูปวย การ
แทงเข็มหรือการฝงเข็มเพื่อบําบัดโรคหรือระงับความรูสึก หรือการใหยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ตอ
จิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณีแกผูปวย

(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ในความควบคุมของสถาบันการศึกษาของรัฐบาล
สถาบั นการศึ กษาที่ รัฐ บาลอนุ มัติ ใ ห จั ดตั้ ง สถาบั นทางการแพทยข องรั ฐ บาล สถาบั น การศึ กษาหรื อสถาบั น ทาง
การแพทยอื่นที่คณะกรรมการรับรอง ที่กระทําการฝกหัดหรือฝกอบรมวิชาชีพเวชกรรม หรือการประกอบโรคศิลปะ
ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัด หรือผูใหการฝกอบรม ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบ
โรคศิลปะ
(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือสภากาชาดไทย
มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม หรือผูป ระกอบโรคศิลปะในสาขานั้นๆ ทั้ งนี้ ตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
(๕) ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งประกอบโรคศิลปะตามขอจํากัด และเงื่อนไขตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
(๖) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
(๗) การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการ ซึ่งมีใบอนุญาตเปนผู
ประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

มาตรา ๒๗ หามมิใหผูใดใชคําวา แพทย นายแพทย แพทยหญิง หรือนายแพทยหญิง หรือใชอักษร
ยอของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิการศึกษาทางแพทยศาสตร หรือใชอักษรยอของวุฒิดังกลาวประกอบกับชื่อ
หรือนามสกุลของตน หรือใชคําหรือขอความอื่นใดที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้
รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใน
วิชาแพทยศาสตร

มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหแกตน
เวนแตผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้นๆ จาก
แพทยสภาหรือที่แพทยสภารับรองหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับแพทยสภา

มาตรา ๒๙ การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นๆ ในวิชาชีพเวชกรรม ใหเปนไป
ตามขอบังคับแพทยสภา

มาตรา ๓๐ ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงแพทยสภา และมีคุณสมบัติอื่น
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับแพทยสภา
เมื่อผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุดลง

มาตรา ๓๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับแพทยสภา

มาตรา ๓๒ บุคคลผูไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมของผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด มีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้นโดยทําเรื่องยื่นตอแพทยสภา
บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
โดยทําเรื่องยื่นตอแพทยสภา
คณะกรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูมีพฤติการณที่สมควรใหมีการสืบสวนหา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
สิทธิการกลาวหา และสิทธิการกลาวโทษ สิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือ
ผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมดังกลาว และรูตัวผูประพฤติผิด ทั้งนี้ ไมเกินสามป
นับแตวันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นไวแลวนั้นไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๓ เมื่อแพทยสภาไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา ๓๒ ใหเลขาธิการ
เสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมโดยมิชักชา

มาตรา ๓๔ คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมประกอบดวย ประธานคนหนึ่ง และ
อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาคณะละสามคน คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหง
วิชาชีพเวชกรรมมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๓ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

มาตรา ๓๕ เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหง
วิชาชีพเวชกรรมแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมีมติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ให ค ณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรมแห ง วิ ช าชี พ เวชกรรมหาข อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เสนอให
คณะกรรมการพิจารณา
(๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้น
มีมูล
(๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้นไมมีมูล

มาตรา ๓๖ คณะอนุ ก รรมการสอบสวน ประกอบด ว ยประธานคนหนึ่ ง และอนุ ก รรมการที่
คณะกรรมการแตงตั้งจากสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาคณะละสามคน คณะอนุกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวน
สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม และของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมและอนุกรรมการ
สอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา และมีหนังสือ
แจงใหบุคคลใดๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการสืบสวนสอบสวน

มาตรา ๓๘ ใหประธานอนุกรรมการสอบสวน แจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนา
เรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษไมนอยกวาสิบหาวันกอน
วันเริ่มทําการสอบสวน
ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ มาใหคณะอนุกรรมการ
สอบสวน
คําชี้แจงใหยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน นับแตวันไดรับแจงจากประธาน
อนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให

มาตรา ๓๙ เมื่ อคณะกรรมการได รับสํานวนการสอบสวนและความเห็น ของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว
คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได
คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
(๒) วากลาวตักเตือน
(๓) ภาคทัณฑ
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต
ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด และใหทําเปน
คําสั่งแพทยสภา

มาตรา ๔๐ ใหเลขาธิการแจงคําสั่งแพทยสภาตามมาตรา ๓๙ ไปยังผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูถูก
กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบ และใหบันทึกคําสั่งนั้นไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมดวย

มาตรา ๔๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ใหถือวามิไดเปนผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้นับแตวันที่คณะกรรมการสั่งพักใชใบอนุญาตนั้น
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูใดถูกศาลพิพากษาลงโทษตาม
มาตรา ๔๓ และคดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๔๒ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อ
พนสองปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออก
ใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออก
ใบอนุญาต ถาคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สองแลว ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีก
ตอไป

มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๔๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๕ ใหแพทยสภาซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เปนแพทยสภา
ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิและเงินงบประมาณของแพทยสภาที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับเปนของแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการแพทยสภาซึ่งอยูในตําแหนงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา จะไดมีการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัตินี้
การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๔๗ ใหผูซึ่งเปนสมาชิกของแพทยสภาอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนสมาชิกของแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๘ ใหผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเปนผูไดรับ
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม หรือผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๙ ใหบรรดาลูกจางของแพทยสภาที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับคงเปนลูกจาง
ของแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๐ ในระหวางที่แพทยสภายังมิไดออกขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํา
ขอบังคับแพทยสภาที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม
ในระหว า งที่ ยั ง มิ ไ ด อ อกกฎกระทรวงกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให
กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ คงใชบังคับไดตอไป
จนกวาจะมีกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมที่ออกตามความพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

(๑) คาขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ฉบับละ ๕๐๐

บาท

ฉบับละ ๒๐๐

บาท

วิชาชีพเวชกรรม

ฉบับละ ๓๐๐

บาท

(๔) คาใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ ๑๐๐

บาท

(๒) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๓) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบ

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2532 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2525
-----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกกฎกระทรวง ( พ.ศ. 2526 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
ขอ 2 ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
( 1 ) คาขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ 500 บาท
( 2 ) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ 200 บาท
( 3 ) คาหนังสืออนุมตั ิ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูค วามชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
( 4 ) คาใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ 300 บาท
ฉบับละ 100 บาท

ใหไว ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
ชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
(พ.ศ. 2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(1) คาขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ฉบับละ

200 บาท

ฉบับละ

100 บาท

(2) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(3) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(4) คาใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

200 บาท

ฉบับละ

50 บาท

ใหไว ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2526
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

