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เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจบัุน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา 

ฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘” 

มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนท่ีมีบัญญติัไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
 



“วิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ” หมายความวา  วิชาชพีเก่ียวกับการ
พยาบาลและการผดุงครรภ 

“การพยาบาล”2[๒] หมายความวา การกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการดูแลและการ
ชวยเหลือเมื่อเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ การปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ รวมท้ังการชวยเหลือ

แพทยกระทําการรักษาโรค ทั้งน้ี โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาล 

“การผดุงครรภ”3[๓] หมายความวา การกระทําเก่ียวกับการดูแล และการ

ชวยเหลอืหญงิมีครรภ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การทําคลอด การสงเสริม

สุขภาพและปองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งการ

ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการผดุงครรภ 

“การประกอบวิชาชีพการพยาบาล”4[๔] หมายความวา การปฏิบัติหนาที่การ
พยาบาลตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการกระทําตอไปนี้ 

(๑) การสอน การแนะนํา การใหคําปรึกษาและการแกปญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามยั 

(๒) การกระทําตอรางกายและจิตใจของบุคคล รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมเพื่อ

การแกปญหาความเจ็บปวย การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค และการฟนฟูสภาพ 

(๓) การกระทําตามวิธีที่กําหนดไวในการรักษาโรคเบื้องตน และการใหภูมิคุมกันโรค 

(๔) ชวยเหลอืแพทยกระทําการรักษาโรค 

ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาลในการประเมินสภาพการ

วินิจฉัยปญหา การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล 

“การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ”5[๕] หมายความวา การปฏิบัติหนาที่การผดุง
ครรภตอหญิงมีครรภ หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิดและครอบครัว โดยการกระทําตอไปน้ี 

(๑) การสอน การแนะนํา การใหคําปรึกษาและการแกปญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามยั 

                                                 
 
 
 
 



(๒) การกระทําตอรางกายและจิตใจของหญิงมีครรภ หญิงหลังคลอด และทารกแรก

เกิด เพื่อปองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 

(๓) การตรวจ การทําคลอด และการวางแผนครอบครวั 

(๔) ชวยเหลอืแพทยกระทําการรักษาโรค 

ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการผดุงครรภในการประเมินสภาพการ

วินิจฉัยปญหา การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล 

“ผูประกอบวิชาชพีการพยาบาล” หมายความวา  บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีการพยาบาลจากสภาการพยาบาล 

“ผูประกอบวิชาชพีการผดุงครรภ” หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีการผดุงครรภจากสภาการพยาบาล 

“ผูประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภจากสภาการพยาบาล 

“ใบอนุญาต” หมายความวา  ใบอนุญาตซึ่งสภาการพยาบาลออกใหแกผูประกอบ
วิชาชพีการพยาบาล การผดุงครรภ หรอืการพยาบาลและการผดุงครรภ 

“สมาชิก” หมายความวา  สมาชิกสภาการพยาบาล 

“กรรมการ” หมายความวา  กรรมการสภาการพยาบาล 

“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการสภาการพยาบาล 

“เลขาธิการ” หมายความวา  เลขาธิการสภาการพยาบาล 

“พนักงานเจาหนาที่”6[๖] หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรกัษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 
 



 

มาตรา ๕7[๗]  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนยีม

ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ รวมทัง้ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว ให

ใชบังคับได 

 

หมวด ๑ 

สภาการพยาบาล 

   

 

มาตรา ๖  ใหมีสภาการพยาบาล มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

ใหสภาการพยาบาลเปนนิติบุคคล 

 

มาตรา ๗  สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือ

การพยาบาลและการผดุงครรภ ใหถูกตองตามจริยธรรมแหงวิชาชพีการพยาบาล และการผดุงครรภ 

(๒)8[๘] สงเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความกาวหนาในวิชาชพีการ

พยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 

                                                 
 
 



(๓) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 

(๔) ชวยเหลอื แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นใน

เรื่องที่เก่ียวกบัการพยาบาล การผดุงครรภ และการสาธารณสุข 

(๕) ใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาการพยาบาล การผดุง

ครรภ และการสาธารณสุข 

(๖) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภหรือการพยาบาล 

และการผดุงครรภในประเทศไทย 

(๗) ผดุงความเปนธรรมและสงเสรมิสวัสดิการใหแกสมาชิก 

 

มาตรา  ๘9[๙]  สภาการพยาบาลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๒) สั่งพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีการ
พยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๓) ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภใน
ระดับอุดมศกึษาของสถาบันการศึกษาที่จะทําการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภเพื่อเสนอ

ตอทบวงมหาวิทยาลัย 

(๔) รับรองหลักสูตรตาง ๆ สําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่

จะทําการสอนวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๕) รับรองหลักสูตรตาง ๆ สําหรับการฝกอบรมในวิชาชพีการพยาบาลและการผดุง

ครรภของสถาบันการศึกษาท่ีจะทําการฝกอบรมในวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๖) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการสอนและฝกอบรมตาม (๔) และ (๕) 
                                                 
 



(๗) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร
ในวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภของสถาบันตางๆ 

(๘) ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือความชํานาญเฉพาะทาง 

และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภใหแกผูประกอบวิชาชพีการพยาบาล 

การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๙) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาการพยาบาล 

 

มาตรา ๙  สภาการพยาบาลอาจมีรายไดดังตอไปน้ี 

(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 

(๒) คาจดทะเบียนสมาชิกสามัญ คาบํารุง และคาธรรมเนียมตาง ๆ 

(๓) ผลประโยชนจากกิจกรรมอื่นของสภาการพยาบาล ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

ในมาตรา ๗ 

(๔) เงนิและทรัพยสินซึ่งมผีูใหแกสภาการพยาบาล 

(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินอืน่ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

 

มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาการพยาบาลและมี

อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

หมวด ๒ 

สมาชิก 

   



 

มาตรา ๑๑  สภาการพยาบาลประกอบดวยสมาชิกสองประเภท คือ 

(๑) สมาชิกสามัญ ไดแกผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(ก) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 

(ข)10[๑๐] มีความรูในวิชาชพีการพยาบาลหรือการผดุงครรภ โดยไดรับปริญญา 
ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา หรือประกาศนียบัตรสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ

พยาบาลและการผดุงครรภที่สภาการพยาบาลรับรอง 

(ค) ไมเปนผูประพฤติเสียหาย ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย

เกียรติศักด์ิแหงวิชาชพี 

(ง) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุด หรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย ให

จําคุกในคดีทีค่ณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรตศัิกด์ิแหงวิชาชีพ 

(จ) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวในขอบังคับ

สภาการพยาบาล 

(๒) สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแกผูทรงคุณวุฒิซ่ึงสภาการพยาบาลเชิญใหเปนสมาชิก

กิตติมศักด์ิ 

 

มาตรา ๑๒  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญมีดังตอไปนี้ 

(๑) ขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีการพยาบาล การผดุง

ครรภหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ และขอหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือ

ความชํานาญเฉพาะทาง หรือหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยปฏิบัติ

ตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการนั้น 

                                                 
 



(๒) แสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาลสงไปยัง
คณะกรรมการเพื่อพจิารณา และในกรณีที่สมาชิกสามัญรวมกันต้ังแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอให

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เก่ียวกับกิจการของสภาการพยาบาล คณะกรรมการตองพิจารณาและ

แจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบโดยมิชักชา 

(๓) เลือกต้ัง รับเลือกต้ังหรือรับเลือกเปนกรรมการ 

(๔) ผดุงไวซ่ึงเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญส้ินสุดลง เมือ่ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 

   

 

มาตรา ๑๔11[๑๑]  ใหมีคณะกรรมการสภาการพยาบาล ประกอบดวยผูแทน

กระทรวงสาธารณสุขหาคน ผูแทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผูแทนกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน ผูแทน

ทบวงมหาวิทยาลัยส่ีคน ผูแทนกรุงเทพมหานครหนึ่งคน ผูแทนสภากาชาดไทยหนึ่งคน นายกสมาคม

พยาบาลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีและสมาชิก

สามัญสภาการพยาบาลอีกสิบหกคนซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล เปน

กรรมการ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 
                                                 
 



 

มาตรา ๑๕12[๑๒]  คณะกรรมการอาจแตงต้ังสมาชิกกิตติมศักด์ิหรือสมาชิกสามัญ
เปนกรรมการที่ปรึกษาได ท้ังนี้ จํานวนกรรมการที่ปรึกษาตองไมเกินหนึ่งในส่ีของคณะกรรมการ 

ใหกรรมการที่ปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของคณะกรรมการที่แตงต้ัง 

 

มาตรา ๑๖13[๑๓]  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภา
การพยาบาล อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สองตําแหนงละ

หนึ่งคน 

ใหนายกสภาการพยาบาลเลือกสมาชิกสามัญผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘เพื่อดํารง

ตําแหนงเลขาธิการหนึ่งคน  และเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ ประชาสัมพันธและ

เหรัญญิกตําแหนงละหน่ึงคน  ทั้งนี ้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหกรรมการผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ดํารงตําแหนงตาม

วาระของกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ัง เวนแตผูดํารงตําแหนงเลขาธิการใหดํารงตําแหนงตาม

วาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ัง 

ใหนายกสภาการพยาบาลมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการกอนครบวาระตามวรรคสามได  

ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรานี้แตละตําแหนง อาจพนจากตําแหนง

ดังกลาวกอนครบวาระไดโดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๗  การเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๔ การแตงต้ังกรรมการที่ปรึกษา

ตามมาตรา ๑๕ และการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ตามมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตาม

ขอบังคับสภาการพยาบาล 

 
                                                 
 
 



มาตรา ๑๘  กรรมการนอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการที่ปรึกษาตอง

มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ 

(๒) ไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพกิถอนใบอนุญาต 

(๓) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 

 

มาตรา ๑๙  ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังและรับเลือกต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราว

ละส่ีป และอาจไดรับแตงต้ังหรือรับเลือกต้ังใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองคราวติดตอกันไมได 

 

มาตรา ๒๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังและรับ

เลือกต้ังพนจากตําแหนง เมือ่ 

(๑) สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๓ 

(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ 

(๓) ลาออก 

 

มาตรา ๒๑  ในกรณีตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังวางลงไมเกินกึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการดังกลาวทั้งหมดกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลือกสมาชิกสามัญผูมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๑๘ เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 



ในกรณีตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังวางลงเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ

ดังกลาวทั้งหมด ใหสมาชิกสามัญเลือกต้ังกรรมการขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนง

กรรมการดังกลาวไดวางลงเกินกึ่งหนึ่ง14[๑๔] 

ถาวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะไมให

มีการเลือกกรรมการแทนก็ได 

ใหผูซ่ึงเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ

กรรมการซึ่งตนแทน 

 

มาตรา ๒๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการสภาการพยาบาลใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดตามมาตรา 
๗ 

(๒) แตงต้ังคณะอนุกรรมการจริยธรรม คณะอนุกรรมการสอบสวน และ

คณะอนุกรรมการอื่น เพื่อทาํกิจการหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของ

สภาการพยาบาล 

(๓) ออกขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวย 

(ก) การเปนสมาชิก 

(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๑ (๑) (จ) 

(ค) การกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิกสามัญ คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นนอกจาก

ที่กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้ 

(ง) การเลือกและการเลือกต้ังกรรมการ และการแตงต้ังกรรมการที่ปรึกษาตาม
มาตรา ๑๗ 

(จ) หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตแบบและประเภทใบอนุญาต 

                                                 
 



(ฉ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือความชํานาญ

เฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(ช) ขอจํากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(ซ) การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(ฌ) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

(ญ) หลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(ฎ) หลักเกณฑวาดวยการสอบความรูตามอํานาจหนาท่ีของสภาการพยาบาล 

(ฏ) หลักเกณฑวาดวยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกลาวหาหรือกลาวโทษ
วามีผูประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(ฐ) เร่ืองอ่ืน ๆ ที่อยูภายในวัตถุประสงคของสภาการพยาบาล หรืออยูภายในอํานาจ

หนาที่ของสภาการพยาบาลตามกฎหมายอื่น 

ขอบังคับสภาการพยาบาล เมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 

มาตรา ๒๓  นายกสภาการพยาบาล อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง อุปนายก

สภาการพยาบาลคนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธและเหรัญญกิ มีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) นายกสภาการพยาบาลมีอํานาจหนาที่ 

(ก) ดําเนินกจิการของสภาการพยาบาลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามมติ

ของคณะกรรมการ 

(ข) เปนผูแทนสภาการพยาบาลในกิจการตาง ๆ 

(ค) เปนประธานในที่ประชมุคณะกรรมการ 



นายกสภาการพยาบาลอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทน

ตามที่เห็นสมควรได 

(๒) อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่งเปนผูชวยนายกสภาการพยาบาลในกิจการ
อันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาการพยาบาลตามที่นายกสภาการพยาบาลมอบหมายและเปนผูทํา

การแทนนายกสภาการพยาบาลเมื่อนายกสภาการพยาบาลไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๓) อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สองเปนผูชวยนายกสภาการพยาบาลในกิจการ
อันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาการพยาบาลตามที่นายกสภาการพยาบาลมอบหมายและเปนผูทํา

การแทนนายกสภาการพยาบาลเมื่อทั้งนายกสภาการพยาบาลและอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง

ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๔) เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ 

(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาการพยาบาลทุกระดับ 

(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาการพยาบาล 

(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชพีการ

พยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ และทะเบียนอื่น ๆ 

(ง) ควบคุม ดูแลทรัพยสินของสภาการพยาบาล 

(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

(๕) รองเลขาธิการเปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาท่ีของ
เลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๖) ประชาสัมพันธมีหนาทีใ่นการประชาสัมพันธ แนะนํา เผยแพรกิจการของสภา
การพยาบาล และใหการศึกษาแกประชาชน และองคกรอื่นในเร่ืองที่เก่ียวกับการพยาบาล การผดุง

ครรภ และการสาธารณสุข 

(๗) เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงินและ

การงบประมาณของสภาการพยาบาล 



 

หมวด ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 

   

 

มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

มติของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกสามัญพนจากสมาชิกภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๑๑ (๑)(ค)(ง) และ (จ) ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งคณะ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดย

อนุโลม 

 

มาตรา ๒๕  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในท่ี

ประชุมคณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ ก็ได 

มาตรา ๒๖  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเรื่องตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบ

จากสภานายกพเิศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 

(๑) การออกขอบังคับ 

(๒) การกําหนดงบประมาณของสภาการพยาบาล 

(๓) การใหสมาชิกสามัญพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม 



(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม (๔) และ (๕) 

ใหนายกสภาการพยาบาลเสนอมติตามวรรคหนึ่งตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา 

สภานายกพิเศษอาจมีคําส่ังยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับมติท่ี

นายกสภาการพยาบาลเสนอ ใหถือวาสภานายกพเิศษใหความเห็นชอบมตินั้น 

ถาสภานายกพเิศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงภายใน

สามสิบวันนับแตวันไดรับทราบการยับยั้ง ในการประชุมน้ัน ถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได 

 

หมวด ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ 

   

 

มาตรา ๒๗  หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือมิไดเปนผู

ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ หรือมิไดเปนผูประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ กระทํา

การพยาบาลหรือการผดุงครรภ หรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบ

วิชาชพีดังกลาว โดยมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เวนแตในกรณอียางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 

(๑) การพยาบาลหรือการผดุงครรภที่กระทําตอตนเอง 

(๒) การชวยเหลือหรือเยียวยาแกผูปวยตามหนาที่ตามกฎหมายหรือตาม
ธรรมจรรยาโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน แตการกระทําดังกลาวตองมิใชเปนการฉีดยาหรือสารใดๆ 

เขาไปในรางกายของผูปวย หรือการใหยาอันตราย ยาควบคุมพเิศษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

หรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ในความควบคุมของ

สถาบันการศึกษาวชิาการพยาบาลหรือการผดุงครรภของรัฐ หรือที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการให

จัดตั้ง หรือสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง  ทั้งน้ี ในความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือ



ผูใหการฝกอบรมซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุง

ครรภ 

(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาหรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหกระทําการพยาบาลหรือการผดุงครรภ ในความควบคุม

ของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุง

ครรภ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

(๕)15[๑๕] ผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม หรือผูประกอบ

วิชาชพีอ่ืนตามขอจํากัดและเง่ือนไขตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชพีนัน้ 

(๖)16[๑๖] การพยาบาลหรือการผดุงครรภของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทาง
ราชการ หรือผูสอนในสถาบันการศึกษา ซ่ึงมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุง

ครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภของตางประเทศ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของสภาการ

พยาบาล 

(๗) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับการพยาบาลหรือการผดุงครรภ เพื่อชวยเหลือ
เจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชพีการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ใน

กรณีที่มีสาธารณภัยหรือเกิดภัยพิบัติอยางรายแรง 

(๘) บุคคลซึ่งชวยเหลือดูแลผูปวยในสถานพยาบาลในความควบคุมของผูประกอบ
วิชาชพีการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภตามระเบียบซึ่งรัฐมนตรี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๒๘17[๑๗]  การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต 

การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือความชํานาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิ

อ่ืนในวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาการพยาบาล 

 
                                                 
 
 
 



มาตรา ๒๙  การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแบงเปนสามประเภท คือ ผู

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชพีการผดุงครรภ และผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ 

ผูประกอบวิชาชพีในแตละประเภทตามวรรคหนึ่งใหแบงเปนสองชั้น คือ ชัน้หนึ่ง 

และชั้นสอง 

ใบอนุญาตทุกประเภทใหมีอายุหาปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต18[๑๘] 

 

มาตรา ๓๐19[๑๙]  ผูมีสิทธิขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
ตามมาตรา ๒๙ ตองมีความรูดังนี้ 

(๑) ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ หรือผูประกอบ

วิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง ตอง 

(ก) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาการพยาบาล การ

ผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่คณะกรรมการ

รับรองและสอบความรูแลว หรือ 

(ข) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาการพยาบาล การ

ผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ จากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ และไดรับ

อนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชพีในประเทศที่ตนไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งคณะกรรมการ

ไดตรวจสอบหลักฐานการศึกษาและสอบความรูแลว แตถาเปนผูท่ีมสัีญชาติไทยไมตองเปนผูไดรับ

อนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชพีในประเทศที่ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรก็ได 

(๒) ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ หรือผูประกอบ

วิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นสอง ตอง 

(ก) ไดรับประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและ

การผดุงครรภ ระดับตน จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่คณะกรรมการรับรองและสอบความรู

แลว หรือ 
                                                 
 
 



(ข) ไดรับประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและ

การผดุงครรภ จากสถาบันการศึกษาในตางประเทศและไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพใน

ประเทศที่ตนไดรับประกาศนียบัตร ซ่ึงคณะกรรมการไดตรวจสอบหลักฐานการศึกษาและสอบความรู

แลว แตถาเปนผูที่มีสัญชาติไทยไมตองเปนผูไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพในประเทศที่ผูน้ัน

ไดรับประกาศนียบัตรก็ได 

 

มาตรา ๓๑  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกสามัญแหงสภาการ

พยาบาลและมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาการพยาบาล 

เมื่อผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุง

ครรภ ผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใหใบอนญุาตของผูนั้นส้ินสุดลง 

ใหผูซ่ึงขาดจากสมาชิกภาพตามวรรคสองสงคืนใบอนุญาตตอเลขาธิการภายในสิบหา

วันนับแตวันที่ทราบการขาดจากสมาชิกภาพ 

 

มาตรา ๓๒  ผูประกอบวิชาชพีการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ ตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ตามที่ไดกําหนดไวใน

ขอบังคับสภาการพยาบาล 

 

มาตรา ๓๓  บุคคลผูซ่ึงไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การ

ผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชพีการพยาบาลและ

การผดุงครรภ มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนั้น โดยทําเร่ืองย่ืนตอสภาการพยาบาล 

กรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ

พยาบาลและการผดุงครรภ วาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ โดย

แจงเรื่องตอสภาการพยาบาล 

สิทธกิารกลาวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเม่ือ

พนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชพี



ดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด  ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันท่ีมีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ

นั้น 

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นหรือแจงไวแลวน้ัน ไมเปนเหตุให

ระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๓๔  เมื่อสภาการพยาบาลไดรับเร่ืองการกลาวหาหรือการกลาวโทษตาม

มาตรา ๓๓  หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวามีพฤติการณอันสมควรใหมีการพิจารณาเก่ียวกบั

จริยธรรมแหงวิชาชพีของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุง

ครรภผูใด ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจริยธรรมโดยไมชักชา 

 

มาตรา ๓๕  ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการจริยธรรมจากสมาชิกสามัญ

ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนมีหนาท่ีแสวงหา

ขอเทจ็จริงในเรื่องท่ีไดรับตามมาตรา ๓๔ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอตอคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณา 

 

มาตรา ๓๖  เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาว แลวมีมติอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมแสวงหาขอเท็จจริงเพิม่เติมเพื่อเสนอให
คณะกรรมการพิจารณา 

(๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวน ในกรณีท่ีเห็นวาขอกลาวหาหรือ

ขอกลาวโทษนั้นมีมูล 

(๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ ในกรณีท่ีเห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ

นั้นไมมีมูล 

 



มาตรา ๓๗  ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิกสามัญ 

ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนมีหนาท่ีสอบสวน

สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อวินจิฉยัชี้

ขาด 

 

มาตรา ๓๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมและของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัติน้ี ใหอนกุรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการสอบสวน

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําและมีหนังสือแจง

ใหบุคคลใดๆ สงเอกสารหรือวัตถุ เพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกลาว 

 

มาตรา ๓๙  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษพรอม

ทั้งสงสําเนาเรื่องท่ีกลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมนอยกวาสิบหาวันกอน

วันเริ่มทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ มาให

คณะอนุกรรมการสอบสวน คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานนั้น ใหยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวน

ภายในสิบหาวันนับแตวนัที่ไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่

คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให 

 

มาตรา ๔๐  เม่ือคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จส้ินแลวใหเสนอ

สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการโดยไมชักชาเพื่อวินิจฉัยชีข้าด 

 

มาตรา ๔๑  เม่ือคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว 

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอนวินิจฉยั

ชี้ขาดก็ได 



คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

(๒) วากลาวตักเตือน 

(๓) ภาคทัณฑ 

(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 

(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 

ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ คาํวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ใหทําเปน

คําสั่งสภาการพยาบาล และใหถือเปนที่สุด 

 

มาตรา ๔๒  ใหเลขาธิการแจงคําส่ังสภาการพยาบาลตามมาตรา ๔๑ ไปยังผูถูก

กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบโดยไมชักชา และใหบันทึกขอความตามคําส่ังนั้นไวในทะเบียนผู

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภดวย 

 

มาตรา ๔๓  ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ หามมิใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การ

ผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซ่ึงถูกส่ัง

เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกลาวหรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสทิธิ

ประกอบวิชาชีพดังกลาว นับแตวันท่ีทราบคําส่ังสภาการพยาบาลที่ส่ังพักใชใบอนุญาต หรือส่ังเพกิ

ถอนใบอนุญาตนั้น 

 

มาตรา ๔๔  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ ซ่ึงอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตผูใด กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๓ และถูกลงโทษ

จําคุกตามมาตรา ๔๖ โดยคําพพิากษาถึงที่สุด ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นตั้งแต

วันที่ศาลมีคําพพิากษาถึงที่สุด 



 

มาตรา ๔๕  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการ

ผดุงครรภซ่ึงถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพกิ

ถอนใบอนุญาต ถาคณะกรรมการไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้น

จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออก

ใบอนุญาต ถาคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งท่ีสองแลว ผูนัน้เปนอันหมดสิทธิ

ขอรับใบอนุญาตอีกตอไป 

 

หมวด ๕ ทวิ20[๒๐] 

พนักงานเจาหนาที่ 

   

 

มาตรา ๔๕ ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ตอไปนี้ เพื่อตรวจสอบ

ใบอนุญาต คนหรือยึดเอกสารหลักฐาน หรือส่ิงของที่อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาหรือ

ดําเนินคดี ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือเวลาที่ทําการของสถานที่ดังกลาว 

(๑) สถานที่ประกอบการที่มีผูประกอบวิชาชพีการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ

พยาบาลและการผดุงครรภปฏิบัติงานอยู 

(๒) สถานที่ที่มีเหตุสมควรเชื่อวามีการประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ 

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๓) สถานที่ที่ทําการสอนหรือเชื่อวาทําการสอนวิชาชพีการพยาบาลการผดุงครรภ 
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 

 

                                                 
 



มาตรา ๔๕ ตรี ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่แกบุคคลที่เก่ียวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๕ จัตวา ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๔๕ เบญจ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูรับผดิชอบหรือ

ปฏิบัติหนาที่ในสถานที่ตามมาตรา ๔๕ ทวิ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เจาหนาท่ี 

 

หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา ๔๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 

หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพนับาท 

 



มาตรา ๔๘  ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่เรียกหรือ

แจงใหสงตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพนับาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๔๘ ทวิ21[๒๑] ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามความ
ในมาตรา ๔๕ เบญจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพนับาท หรือท้ังจําทั้ง

ปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา ๔๙  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน

ปจจุบันในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ ตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ใหถือวาผูนั้นเปนสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๕๐  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน

ปจจุบัน ในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ ตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ใหถือวาผูน้ันไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพใน

ประเภทและชั้น แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๕๑  ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกต้ังสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลเปน

กรรมการ ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนนายกสภาการพยาบาล และผู

                                                 
 



ซ่ึงไดรับแตงต้ังตามมาตรา ๑๔ เปนกรรมการ การแตงต้ังดังกลาวจะตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลือกผูแทนกระทรวงสาธารณสุขซึ่งไดรับแตงต้ังเปน

กรรมการตามมาตรา ๑๔ ใหทําหนาที่เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละหน่ึงคน  

ทั้งนี้ จนกวาจะไดเลือกต้ังสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลเปนกรรมการแลวเสร็จ 

การเลือกต้ังสมาชิกสามญัของสภาการพยาบาลเปนกรรมการ ใหกระทําใหแลวเสร็จ

ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

 

 

 

 

 

มาตรา ๕๒  ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบหรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ

ประกอบโรคศิลปะในสวนที่เก่ียวกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภมาใชบังคับโดยอนุโลม  แต

ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตรี 

 



อัตราคาธรรมเนียม22[๒๒] 

   

 

(๑) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 

วิชาชพีการพยาบาลชั้นหนึ่ง ฉบับละ    ๓,๐๐๐ บาท 

(๒) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 

วิชาชพีการผดุงครรภชั้นหนึง่ ฉบับละ    ๓,๐๐๐ บาท 

(๓) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 

วิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ฉบับละ    ๓,๐๐๐ บาท 

(๔) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 

วิชาชพีการพยาบาลชั้นสอง ฉบับละ    ๒,๔๐๐ บาท 

(๕) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 

วิชาชพีการผดุงครรภชั้นสอง ฉบับละ    ๒,๔๐๐ บาท 

(๖) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 

วิชาชพีการการพยาบาลและการผดุงครรภ 

ชั้นสอง ฉบับละ    ๒,๔๐๐ บาท 

(๗) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู 

และความชํานาญเฉพาะทาง หนงัสือแสดงวุฒิอ่ืน 

                                                 
 



ในวชิาชพีการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาล 

และการผดุงครรภ ฉบับละ    ๒,๔๐๐ บาท 

(๘) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ 

วิชาชพีการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ 

พยาบาลและการผดุงครรภ ฉบับละ    ๑,๘๐๐ บาท 

(๙) คาใบแทนใบอนุญาต และคาใบแทนเอกสาร 

ตาม (๗) ฉบับละ    ๑,๘๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


