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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา 

ฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 

ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 



 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ          
พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พทุธศักราช ๒๔๘๐ 

(๓) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๓) พทุธศักราช 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

จะกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรคการสงเสริม

และการฟนฟสูุขภาพ การผดุงครรภ แตไมรวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข

อ่ืนตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ 

“การแพทยแผนไทย” หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามความรูหรือตํารา

แบบไทยที่ถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศกึษาที่คณะกรรมการรับรอง 

“เวชกรรมไทย” หมายความวา  การตรวจ การวินิจฉัย การบําบัดหรือการปองกัน

โรคดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย 

“เภสัชกรรมไทย” หมายความวา  การกระทําในการเตรียมยา การผลิตยา การ
ประดิษฐยา การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจายยาตาม

ใบสั่งยาของผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย และการจัดจําหนายยาตามกฎหมายวาดวย

ยา  ท้ังนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย 

“การผดุงครรภไทย” หมายความวา  การตรวจ การบําบัด การแนะนํา และการ

สงเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ การปองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภและระยะคลอด การทําคลอด 

การดูแลและสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด  ทั้งน้ี ดวยกรรมวิธีการแพทยแผน

ไทย 

“การแพทยแผนไทยประยุกต” หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตาม

การศึกษาจากสถานศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง และใชเครื่องมือวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อการ

วินิจฉัยและการบําบัดโรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“กายภาพบําบัด”2[๒]  

“เทคนคิการแพทย”3[๓] 

“ผูประกอบโรคศิลปะ” หมายความวา  บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

                                                 
 
 



เปนผูประกอบโรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ 

“ใบอนุญาต” หมายความวา  ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

“กรรมการ” หมายความวา  กรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา  คณะอนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

“อนุกรรมการ” หมายความวา  อนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๕  การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี ้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 ในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหหมายความวา เปนการอาง
ถึงการประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย

พระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบียบและประกาศ  ท้ังนี้เพือ่ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช

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 แหงละหน่ึงคน และผูแทน

จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้สาขาละสองคน และ 

(๒) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน 

ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 

                                                 
 



 

มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ 

 

มาตรา ๑๐  กรรมการตามมาตรา ๘ (๑) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี้ 

(๑)7[๗] เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชพีทันตกรรม ผูประกอบ

วิชาชพีกายภาพบําบัด หรือผูประกอบวิชาชพีเทคนคิการแพทย ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(๒)8[๘] เปนผูไมเคยถูกส่ังพกัใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชพี

เวชกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม 

กฎหมายวาดวยวิชาชพีทันตกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบําบัด กฎหมายวาดวยวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย แลวแตกรณี 

(๓) ไมเปนบคุคลลมละลาย 

มาตรา ๑๑  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๒) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สองป และอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่

รัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิม่ขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมี

วาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม

ขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลวนั้น 

 

มาตรา ๑๒  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังตาม

มาตรา ๘ (๒) พนจากตําแหนงเม่ือ 

                                                 
 
 



(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออก 

 

มาตรา ๑๓  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการใน

การกํากับดูแลการประกอบโรคศิลปะ 

(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ในการเพิ่มประเภทและสาขาของ

การประกอบโรคศิลปะ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตาง ๆ 

(๓) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชน

หลงเขาใจผิดซึ่งอาจเปนอนัตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะ 

(๔) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการวิชาชีพ 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการวิชาชพีตามมาตรา ๕๓ และ   
มาตรา ๕๔ 

(๖) เรงรัดใหพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือคณะกรรมการวิชาชพีปฏิบัติการ

ตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

(๗) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของ

คณะกรรมการ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอาํนาจและหนาที่ของ

คณะกรรมการ 

(๙) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 



หมวด ๒ 

คณะกรรมการวิชาชพี 

   

 

มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย 

(๒) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

(๓) ยกเลิก9[๙] 

(๔) ยกเลิก10[๑๐] 

(๕) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม   

มาตรา ๕ (๕) 

 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการวิชาชพีสาขาการแพทยแผนไทย ประกอบดวย 

(๑) กรรมการวิชาชพีซึ่งเปนผูแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการ
แพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวิทยาลัย 

แหงละหน่ึงคน 

(๒) กรรมการวิชาชพีซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชพีซ่ึงไดรับเลือกต้ังโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน

ไทย มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชพีใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกต้ังแตละคราว 

ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 

                                                 
 
 



 

มาตรา ๑๖  คณะกรรมการวิชาชพีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ประกอบดวย 

(๑) กรรมการวิชาชพีซึ่งเปนผูแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการ
แพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวิทยาลัย 

แหงละหน่ึงคน 

(๒) กรรมการวิชาชพีซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชพีซ่ึงไดรับเลือกต้ังโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน

ไทยประยุกต มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกต้ังแตละ

คราว 

ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๑๗11[๑๑]   

มาตรา ๑๘12[๑๒]   

 

มาตรา ๑๙  องคประกอบ อํานาจและหนาที่ และการดําเนินงานของคณะกรรมการ

วิชาชพีสาขาอื่นตามมาตรา ๑๔ (๕) รวมท้ังคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นดังกลาว ใหเปนไป

ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๕ (๕) 

 

มาตรา ๒๐  ภายในสามสิบวันนับจากวันเลอืกต้ังกรรมการวิชาชพีตามมาตรา ๑๕

(๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขา

เลือกกรรมการวิชาชพีเปนประธานกรรมการและรองประธานกรรมการวิชาชพีตําแหนงละหนึ่งคน 

                                                 
 
 



 

มาตรา ๒๑  การเลือกต้ังกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) 

มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) และการเลือกกรรมการวิชาชีพใหดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการและรองประธานกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๒๐ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๒๒  กรรมการวิชาชพีซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๖ 

(๒) มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒) และกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกต้ังตามมาตรา ๑๕ 

(๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) อยูในตําแหนงคราวละสามปและอาจ

ไดรับการแตงต้ังหรือเลือกต้ังอีกได 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับ

เลือกต้ังตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) โดยอนุโลม 

นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรี

แตงต้ังตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒) และกรรมการ

วิชาชพีซ่ึงไดรับเลือกต้ังตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) 

พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออก สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามมาตรา ๑๕ 

(๒) มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒) 

(๔) ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง สําหรับกรรมการวิชาชพีซ่ึงไดรับเลือกต้ังตาม

มาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) 

 

มาตรา ๒๓  คณะกรรมการวิชาชพีแตละสาขามีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบโรคศิลปะในสาขา



นั้น ๆ 

(๒) เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นขาดคุณสมบัติ 

(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพือ่ใชอํานาจตามมาตรา ๑๓ (๒) 

(๔) ใชอํานาจตามมาตรา ๔๔ ในกรณีที่ผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นประพฤติผิด

จรรยาบรรณแหงวิชาชพี 

(๕) ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําแกสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาการ

ประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 

(๖) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมใิหประชาชนหลง

เขาใจผิด ซ่ึงอาจเปนอนัตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 

(๗) สงเสริม พัฒนา และกําหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 

(๘) ออกหนังสือรับรองความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศลิปะใน  

สาขานั้น 

(๙) พิจารณาและเสนอชื่อผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้นเปนกรรมการการ

ประกอบโรคศิลปะ 

(๑๐) แตงต้ังคณะอนุกรรมการวิชาชีพเพือ่กระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและ

หนาที่ของคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานัน้ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของ

คณะกรรมการวิชาชพีในสาขานั้น 

(๑๒) พิจารณาหรือดําเนินการในเร่ืองอ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ

มอบหมาย 

 

หมวด ๓ 

การดําเนินการของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 



และคณะกรรมการวิชาชีพ 

   

 

มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา ๒๕  ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ ถารองประธานกรรมการไมอยู

ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่

ประชุม 

 

มาตรา ๒๖  การประชุมของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพ หรือ

คณะอนุกรรมการวิชาชีพ ใหนําความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการอนุกรรมการ

กรรมการวิชาชพี หรืออนุกรรมการวิชาชีพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการวิชาชีพมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ 

มาใหถอยคํา หรือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและ

หนาที่ 

หนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือหนังสือแจงใหสงเอกสารหรือวัตถุตามวรรคหนึ่ง ตอง



ระบุดวยวาจะใหมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุในเร่ืองใด 

 

 

 

มาตรา ๒๙  ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการวิชาชีพ และอนุกรรมการวิชาชีพ 

ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอืน่ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของระ

ทรวง    การคลัง 

 

หมวด ๔ 

การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

   

 

มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดทําการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทําดวยประการใด ๆ 

ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมสิีทธิทําการประกอบโรคศิลปะโดยมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เวน

แตในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) การประกอบโรคศิลปะที่กระทําตอตนเอง 

(๒) การชวยเหลือหรือเยียวยาผูปวยตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา 

โดยมิไดรับประโยชนตอบแทน 

(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรืออบรมในความ

ควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะซึ่งเปนผูใหการศึกษาหรือฝกอบรม  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการวิชาชพีกําหนด 

(๔) บุคคลซึ่งเขารับการอบรมหรือรับการถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทยแผนไทย กระทําการประกอบโรคศิลปะในระหวางการอบรมหรือการถายทอดความรู



ในการควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะผูน้ัน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

วิชาชพีกําหนด 

(๕) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือ

สภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูประกอบโรค

ศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

(๖) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กระทํา

การประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

(๗) การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการหรือผูสอน

ในสถาบันการศึกษาซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ  ทั้งนี้ โดยไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการวิชาชีพ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด 

 

มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหบุคคล

ใดทําการประกอบวิชาชีพทีก่ระทําตอมนุษย หรือมุงหมายจะกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจโรค 

การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพ และการผดุงครรภ 

โดยอาศัยศาสตรหรือความรูจากตางประเทศ ซึ่งวิชาชพีดังกลาวยังมิไดมีกฎหมายรับรองในประเทศ

ไทย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๓๒  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) อายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

(๒) เปนผูมีความรูในวิชาชพีตามมาตรา ๓๓ 

(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการวิชาชพีเหน็วาจะนํามาซึ่ง

ความเสื่อมเสยีเกียรติศักด์ิแหงวิชาชพี 

(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการวิชาชีพเหน็



วาอาจจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 

(๕) ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 

(๖) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพหรือเปนโรคที่คณะกรรมการวิชาชพีเห็นวาไม

สมควรใหประกอบโรคศิลปะ 

(๗) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 

มาตรา ๓๓  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะในแตละ

สาขา ตองมีความรูในวิชาชพีดังตอไปนี้ 

(๑) สาขาการแพทยแผนไทย 

(ก) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะซึ่งไดรับอนุญาตให

ถายทอดความรูในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยรับรอง

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดผานการทดสอบจาก

คณะกรรมการวิชาชพีสาขาการแพทยแผนไทยแลว หรือ 

(ข) ไดรับการอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาการแพทยแผนไทยรับรอง โดยคณะกรรมการวิชาชพีสาขาการแพทยแผนไทยอาจสอบความรู

กอนก็ไดตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยกําหนด 

หรือ 

(ค) เปนผูที่สวนราชการรับรองและผานการประเมินตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ

วิชาชพีสาขาการแพทยแผนไทย 

(๒) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร

จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชพีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตรับรอง โดย

คณะกรรมการวิชาชพีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตกําหนด 

(๓) สาขากายภาพบําบัด  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา

ปริญญาสาขากายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชพีสาขากายภาพบําบัดรับรอง 



โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัดอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขทีค่ณะกรรมการวิชาชพีสาขากายภาพบําบัดกําหนด สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศซึ่งมิไดมี

สัญชาติไทย ตองไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดจากประเทศที่สําเร็จ

การศึกษาดวย 

(๔) สาขาเทคนิคการแพทย  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา

ปริญญาสาขาเทคนิคการแพทยจากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชพีสาขาเทคนิคการแพทย

รับรอง โดยคณะกรรมการวิชาชพีสาขาเทคนิคการแพทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนคิการแพทยกําหนด  สําหรับผูสําเร็จจาก

ตางประเทศซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย

จากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 

(๕) สาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๕ (๕) ตองมีความรูตามที่

กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น 

 

มาตรา ๓๔  การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออก

หนังสือรับรองความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะ การขอรับใบแทนใบอนุญาต 

และการออกใบแทนใบอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดอายุใบอนุญาตและการตออายุ

ใบอนุญาตไวดวยก็ได 

 

มาตรา ๓๕  หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะในสาขาใดสาขาหนึ่งประกอบโรคศิลปะใน

สาขาอื่นท่ีตนมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

 

มาตรา ๓๖  ผูประกอบโรคศิลปะมีหนาที่แจงวิธีการประกอบโรคศิลปะใหผูปวย

ทราบ และใหผูปวยมีสิทธิในการเลือกวิธกีารบําบัดโรคที่จะใชกับตน เวนแตในกรณีฉุกเฉนิ 

 



มาตรา ๓๗  ผูประกอบโรคศิลปะตองประกอบโรคศิลปะภายใตบังคับแหงขอจํากัด

และเงื่อนไขตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๓๘  ผูประกอบโรคศิลปะตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชพีตามระเบียบที่

รัฐมนตรีกําหนด 

ผูประกอบโรคศิลปะตองไมโฆษณา ใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาการ

ประกอบโรคศิลปะ ความรูความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะของตน เวนแตเปนการโฆษณา

เก่ียวกับการแสดงผลงานในหนาที่หรือทางวิชาการหรือเพื่อการศึกษา การประชุมทางวิชาการ การ

บําเพ็ญประโยชนสาธารณะ และการประกาศเกียรติคุณอาจกระทําได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธกีาร

ที่กําหนดในระเบียบวาดวยการรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชพีตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๓๙  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบโรคศิลปะฝาฝนมาตรา 

๓๖ หรือประพฤติผิดขอจํากัดและเง่ือนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา ๓๗ หรือประพฤติผิด

จรรยาบรรณแหงวิชาชพีตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิกลาวหาผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น โดยทําคํากลาวหา

ตอคณะกรรมการวิชาชีพ 

กรรมการวิชาชพีหรือบุคคลอื่นซึ่งพบหรือทราบวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝน

มาตรา ๓๖ หรือประพฤติผิดขอจํากัดและเง่ือนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา ๓๗ หรือ

ประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชพีตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิกลาวโทษผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น โดย

ทําคํากลาวโทษตอคณะกรรมการวิชาชีพ 

สิทธิกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งป

นับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองและรูตัวผูประพฤติผิดแตไมเกินสามปนับแต

วันที่มีการประพฤติผิดในเรือ่งดังกลาว 

การถอนคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษที่ไดย่ืนไวแลว ไมเปนเหตุใหระงับการ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 



มาตรา ๔๐  เม่ือคณะกรรมการวิชาชีพไดรับคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษตามมาตรา 

๓๙ แลวพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลใหสงเร่ืองใหคณะอนุกรรมการวิชาชพีซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพ

แตงต้ังขึ้นตามมาตรา ๒๓ (๑๐) ใหทําหนาที่สอบสวนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ

ดําเนินการสอบสวน แลวสรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอ

คณะกรรมการวิชาชพีเพื่อพจิารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๔๔ 

 

มาตรา ๔๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการวิชาชพีซึ่งทําหนาที่สอบสวน

ตามมาตรา ๔๐ ใหนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับ 

 

มาตรา ๔๒  ใหประธานอนุกรรมการวิชาชพีซึ่งทําหนาที่สอบสวนมีหนังสือแจงขอ

กลาวหาหรือขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเร่ืองที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูก

กลาวโทษทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเร่ิมทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มา
แสดงตอคณะอนุกรรมการวิชาชพีซ่ึงทําหนาที่สอบสวน 

คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหย่ืนตอประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่

สอบสวนภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการวิชาชพีซ่ึงทําหนาท่ีสอบสวนหรือ

ภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนจะขยายให 

 

มาตรา ๔๓  หลักเกณฑและวิธีการกลาวหา กลาวโทษ หรือสอบสวนใหเปนไปตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๔๔  เม่ือคณะกรรมการวิชาชีพไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการวิชาชพีพิจารณาวินิจฉัยดังนี้ 

(๑) ยกคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ กรณีที่เห็นวาผูประกอบโรคศิลปะมิไดกระทําผิด

ตามคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ หรือ 



(๒) ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี ในกรณีที่วินิจฉัยวาผูประกอบโรคศิลปะได

กระทําผิดจริงตามคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ 

(ก) วากลาวตักเตือน 

(ข) ภาคทัณฑ 

(ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 

(ง) เพิกถอนใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิชาชพีตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและลงลายมือ

ชื่อกรรมการวิชาชพีท่ีวินิจฉยัคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษนั้น และตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย โดย

เหตุผลนัน้อยางนอยตองประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณา

และขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

 

มาตรา ๔๕  ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวิชาชพีตามมาตรา ๔๔ ไปใหคณะกรรมการ และผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบ

ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีคําวินิจฉัย และใหบันทึกขอความตามคําวินิจฉัยนั้นไวในทะเบียนผูประกอบ

โรคศิลปะดวย 

ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ หรือผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ

ดังกลาวไมยอมรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหปดคําวินิจฉัยนั้นไวในทีเ่ปดเผย ณ สถานที่

ประกอบการหรือภูมิลําเนาของผูนัน้ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําวินิจฉัยแลวตั้งแตวันที่ไดปดคํา

วินิจฉัย 

ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะจัดพิมพคําวินิจฉัยที่สําคัญของ

คณะกรรมการวิชาชพีเพื่อเผยแพร เวนแตเรื่องท่ีเปนความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศ

หรือประโยชนสวนรวมอันไมควรเปดเผย 

 

มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีปรากฏแกคณะกรรมการวิชาชีพวาผูประกอบโรคศิลปะผูใด

ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒ หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต ใหคณะกรรมการวิชาชพีส่ังเพิกถอน



ใบอนุญาตของผูน้ัน และใหนํามาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

กอนมีคําส่ังเพกิถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการวิชาชีพดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงแลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอ

คณะกรรมการวิชาชพีเพื่อพจิารณา 

 

มาตรา ๔๗  ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวาง

ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตทําการประกอบโรคศิลปะหรือกระทําดวยประการ

ใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะนับแตวันที่ทราบคําสั่งพักใชใบอนุญาต

หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตนัน้ 

มาตรา ๔๘  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาตและถูกศาล

พพิากษาลงโทษตามมาตรา ๕๘ คดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการวิชาชพีส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผู

นั้น โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

 

มาตรา ๔๙  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนญุาตอาจขอรับใบอนุญาต

อีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดพจิารณาคํา

ขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อส้ิน

ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการวิชาชพีปฏเิสธการออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการวิชาชพี

ปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งท่ีสอง ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการตามมาตรา 

๕๓ 

ถาคณะกรรมการมีความเห็นยืนตามความเห็นของคณะกรรมการวิชาชีพผูนั้นเปนอัน

หมดสิทธิขอรับอนุญาตอีกตอไป 

 

หมวด ๕ 

พนักงานเจาหนาที่ 

   



 

มาตรา ๕๐  ในการปฏิบัติหนาท่ีใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังนี้ 

(๑) เขาไปในสถานท่ีของผูประกอบโรคศิลปะในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบ

หรือควบคุมใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) เขาไปในสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น 

เพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานหรือส่ิงของที่อาจใชเพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือ

ดําเนนิคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต 

(ก) เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบในเวลากลางวันถายังดําเนินการไมแลว

เสร็จจะกระทําตอในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการก็ได หรือ 

(ข) ในกรณีฉุกเฉินอยางย่ิง จะกระทําการตรวจสอบในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทํา

การก็ได 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐานหรือส่ิงของที่เก่ียวของกับการกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนนิคด ี

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนกังานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึง่อยูในสถานที่

นั้นอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

 

มาตรา ๕๑  ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว  

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๕๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 



หมวด ๖ 

การอุทธรณ 

   

 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชพีมีคําส่ังไมรับขึ้นทะเบียนและออก

ใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบโรคศิลปะ หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบโรค

ศิลปะที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนญุาตตามมาตรา ๔๙ ผูนั้นมสิีทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการ

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการไมรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต หรือปฏิเสธ

การออกใบอนุญาต แลวแตกรณี 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 

มาตรา ๕๔  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือคําส่ัง

เพิกถอนใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 

มาตรา ๕๕  หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๓ 

และมาตรา ๕๔ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 



   

 

มาตรา ๕๖  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือหนังสือแจงที่ออกตามมาตรา ๒๘

หรือมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๕๗  ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอันเปน

การฝาฝนมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตน

เปนผูมีสิทธิทาํการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 

หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๕๘  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ หรือผูประกอบโรคศิลปะซึ่ง

อยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนญุาตผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอัน

เปนการฝาฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจํา

ทั้งปรับ 

ผูประกอบโรคศิลปะผูใดซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาตกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธทิําการประกอบโรคศิลปะอันเปน

การฝาฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้ง

ปรับ 

 

มาตรา ๕๙  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 

๕๐ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 

บทเฉพาะกาล 



   

 

มาตรา ๖๐  ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบ

โรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ อยูในวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการการ

ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับ 

 

มาตรา ๖๑  ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกต้ังผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการ

วิชาชพีตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) ใหรัฐมนตรี

แตงต้ังผูประกอบโรคศิลปะสาขานั้น ๆ ตามจํานวนที่กําหนดไวในมาตราดังกลาวเปนกรรมการวิชาชีพ 

ใหกรรมการวิชาชพีซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ

วิชาชพีตามพระราชบัญญัตินี้จนกวากรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกต้ังตามพระราชบัญญัตินีเ้ขารับหนา

ที่ 

การเลือกต้ังผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา 

๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหกรรมการวิชาชพีซึ่งไดรับการเลือกต้ังตามมาตรานี้พนจาก

ตําแหนงพรอมกับวาระของกรรมการวิชาชพีซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตาม มาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๖ (๒) 

มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒) แลวแตกรณี 

 

มาตรา ๖๒  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดใน

วันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน

ผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินีต้อไป ดังนี้ 

(๑) ผูใดไดขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขา

กายภาพบําบัด ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา



กายภาพบําบัด 

(๒) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขา

เทคนิคการแพทย ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิค

การแพทย 

(๓) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป 

สาขาเวชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย

แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย 

(๔) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป 

สาขาเภสัชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา

การแพทยแผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย 

(๕) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป 

สาขาการผดุงครรภ ใหถือวาผูน้ันไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา

การแพทยแผนไทย ประเภทการผดุงครรภไทย 

(๖) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณแบบ

ประยุกต ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน

ไทยประยุกต 

 

มาตรา ๖๓  ใหผูซ่ึงไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน

ปจจุบัน สาขาเวชกรรมชั้นสองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา มีสิทธิประกอบ

โรคศิลปะตอไปตามขอจํากัดและเง่ือนไข ตลอดจนตองรักษามรรยาทแหงวิชาชพีตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายนั้น 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพกิถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ

แผนปจจุบัน สาขาเวชกรรมชั้นสอง เมื่อปรากฏวาผูนั้นกระทําการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 

 



มาตรา ๖๔  คําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะและคําขอ

แกไขหรือเพิ่มเติมขอความทีไ่ดขึ้นทะเบียนแลว ซ่ึงไดย่ืนไวตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ

โรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ กอนวันทีพ่ระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือปฏิบัติ 

ดังนี้ 

(๑) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ยังมิไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาว ใหถือ

วาเปนคําขอทีไ่ดย่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี และใหดําเนนิการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเก่ียวกับคําขอดังกลาวแลว การ

ดําเนินการเก่ียวกับคําขอดังกลาวใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมการ

ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 

 

 

มาตรา ๖๕  การสอบสวน และการพิจารณาเพื่อวนิิจฉัยส่ังพักใชใบอนญุาตเปนผู

ประกอบโรคศิลปะหรือสั่งเพกิถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะที่อยูระหวางดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต 

(๑) กรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะไดสงเร่ืองให

คณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาและยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตอไป และเมื่อไดสอบสวนเสร็จแลว ใหสรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวน

การสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการวิชาชพีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ หรือมาตรา 
๑๗ หรือมาตรา ๑๘ แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยเรื่องน้ันตอไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ จนกวาจะเสร็จ 

(๒) ในกรณีทีไ่ดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุม

การประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาใหการสอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณีนั้นเปนอนัใชได 



(๓) กรณีที่ไดมีการเสนอเร่ืองหรือนําเสนอสํานวนการสอบสวนใหคณะกรรมการ

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ และคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ ก็

ใหคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ แลวแต

กรณี พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองนั้นตอไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 

๒๔๗๙ จนกวาจะเสร็จ 

 

มาตรา ๖๖  การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ

โรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การดําเนินการ

ตอไปสําหรับการนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๖๗  ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 



อัตราคาธรรมเนียม 

   

 

(๑) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๒) คาตออายุใบอนุญาต     ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๓) คาแกไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต   ฉบับละ    ๕๐๐ บาท 

(๔) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

และหนังสือรับรองอยางอ่ืน     ฉบับละ    ๕๐๐ บาท 

(๕) คาสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เปนผูประกอบโรคศิลปะ      ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๖) คาหนังสืออนุมัติใหแสดงวาเปนผูมีความรู 

ความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะ   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๗) คาใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ    ๓๐๐ บาท 

(๘) คาแปลใบอนุญาตของผูประกอบโรคศิลปะ 

เปนภาษาตางประเทศ     ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๘) คาคํารองตาง ๆ      ฉบับละ      ๕๐ บาท 

 

 
 
 
 
 



พระราชบัญญัติ 

การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

เปนปท่ี ๕๙ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 

 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ

มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภาดังตอไปนี ้

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๗” 



 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “กายภาพบําบัด” และ “เทคนคิการแพทย” 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 และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“(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 ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม ผูประกอบวิชาชพีการ

พยาบาลและการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชพีทันตกรรม ผูประกอบ

วิชาชพีกายภาพบําบัด หรือผูประกอบวิชาชพีเทคนคิการแพทย ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(๒) เปนผูไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนญุาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชพีเวชกรรม 

กฎหมายวาดวยวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชพีเภสัชกรรม กฎหมายวา



ดวยวิชาชีพทนัตกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชพีกายภาพบําบัด 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  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการแยกการประกอบโรค

ศิลปะสาขากายภาพบําบัด และการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนคิการแพทยไปบัญญัติไวในกฎหมาย

เฉพาะ สมควรปรับปรุงองคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ รวมทั้ง

ปรับปรุงบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับสาขาแหงการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพให

สอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ 

 
 



กฎกระทรวง 

วาดวยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

การออกใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาต 

และการออกใบแทนใบอนญุาตในการประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการ

ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา 

๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

หมวด ๑ 

การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต 

   

ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ให

ย่ืนคําขอตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสาร

และหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น ผูมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครใหย่ืนตอผูอํานวยการ

กองการประกอบโรคศิลปะ ผูมีภูมิลําเนาในสวนภูมิภาคใหย่ืนตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแหง

ทองที่ซ่ึงตนมีภูมิลําเนาหรือผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ 

ขอ ๒  เมื่อนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานให

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน ถาเห็นวาครบถวนถูกตองตามที่ระบุไวในแบบคําขอแลวใหสงไปยัง

ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ 

 



ขอ ๓  เมื่อผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและ

หลักฐานที่ครบถวนถูกตองแลว ใหเสนอคณะกรรมการวิชาชีพในแตละสาขาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หรือไมอนุมัติใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

การพิจารณาอนุมัติใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ให

เปนไปตามสาขาและประเภทของใบอนุญาต เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ

ใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแลว ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรค

ศิลปะแจงใหผูยื่นคําขอทราบ 

ขอ ๔  ผูที่ไดรับอนุมัติใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ เมื่อ

ไดชําระคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตแลว ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรค

ศิลปะดําเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตตามสาขาและประเภทของใบอนุญาต 

ขอ ๕  ใบอนุญาตในแตละสาขาและประเภท ใหใชตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพ

ในแตละสาขากําหนด 

สําหรับผูประกอบโรคศิลปะแตละสาขาและประเภทใหมีบัตรประจําตัวเพื่อใชแสดง

ตนแบบบัตรประจําตัวและการขอมีบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพในแตละสาขากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๒ 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 

   

ขอ ๖  ผูท่ีไดรับอนุมัติใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะผูใด

ประสงคจะไดหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ใหย่ืนคําขอตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพในแตละ

สาขากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคํา

ขอนั้นตอผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ 

ขอ ๗  เม่ือผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ ไดรับคําขอและคาธรรมเนียม

การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนแลว ใหพิจารณาออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหแกผูขอ 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ใหใชแบบตามที่คณะกรรมการวิชาชีพในแตละสาขา

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 

หมวด ๓ 

ใบแทนใบอนญุาต 

   

ขอ ๘  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดท่ีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญให

ย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพในแตละสาขากําหนดโดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษาพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้นตอผูอํานวยการกองการ

ประกอบโรคศิลปะ 

ขอ ๙  เมื่อผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะไดรับคําขอและคาธรรมเนียมการ

ออกใบแทนใบอนุญาตแลว ใหเสนอประธานคณะกรรมการวิชาชีพอนุมัติใหออกใบแทนใบอนุญาต

ใหแกผูขอ 

ขอ ๑๐  ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง ในสาขาและประเภทที่ได

ขึ้นทะเบียนไว โดยมีขอความในวงเล็บทายเลขที่ใบอนุญาตดวยอักษรสีแดงวา ใบแทน 

หมวด ๔ 

การแกไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต 

   

ขอ ๑๑  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดประสงคจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายการใน

ทะเบียนและใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพในแตละสาขากําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบคําขอนั้นตอผูอํานวยการกอง

การประกอบโรคศิลปะ 

ขอ ๑๒  เมื่อผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะไดรับคําขอและคาธรรมเนียม

การแกไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตแลว ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรค

ศิลปะดําเนินการพรอมทั้งรายงานคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อทราบตอไป 

 



บทเฉพาะกาล 

   

ขอ ๑๓  บรรดาคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะซึ่งไดย่ืนตอผูอํานวยการ

กองการประกอบโรคศิลปะกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือเปนคําขอที่ไดยื่นตามกฎกระทรวง

นี ้

 

 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



กฎกระทรวง 

กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

------------ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจาํกัดสิทธแิละเสรีภาพ 

ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา  

๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทาํไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญติั 

แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี ้

  (๑) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

        (ก) สาขาการแพทยแผนไทยและสาขาการแพทย 

              แผนไทยประยกุต   ฉบับละ   ๕๐๐ บาท 

        (ข) สาขากายภาพบาํบดั สาขาเทคนคิการแพทย 

              และสาขาอ่ืน    ฉบับละ         ๑,๐๐๐ บาท 

  (๒) คาตออายใุบอนุญาต   ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 

  (๓) คาแกไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 



  (๔) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ และหนังสือรับรอง

อยางอื่น    ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 

  (๕) คาสอบความรูผูขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

        (ก) สาขาการแพทยแผนไทยและสาขา 

              การแพทยแผนไทยประยุกต   ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 

        (ข) สาขากายภาพบาํบดั สาขาเทคนคิการแพทย 

              และสาขาอ่ืน   ฉบับละ         ๑,๐๐๐ บาท 

  (๖) คาหนังสืออนุมัติใหแสดงวาเปนผูมีความรู 

ความชาํนาญในการประกอบโรคศิลปะ     ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 

  (๗) คาใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 

  (๘) คาแปลใบอนุญาตของผูประกอบโรคศิลปะ 

เปนภาษีตางประเทศ      ฉบับละ  ๓๐๐ บาท 

  (๙) คาคํารองตาง ๆ     ฉบับละ     ๒๐ บาท 

  

  

     ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

           สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 


