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พระราชบัญญตั ิ
การประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคมุการประกอบโรคศิลปะ 
 
พระราชบัญญตัินี้มีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบคุคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญตัิใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบัญญตัิการประกอบโรคศิลปะ          

พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตนิีใ้หใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญตัิควบคมุการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๒) พระราชบัญญตัิควบคมุการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๓) พระราชบัญญตัิควบคมุการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๔) พระราชบัญญตัิควบคมุการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๕) พระราชบัญญตัิควบคมุการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ 

                                                           
๑ รก.๒๕๔๒/๓๙ก/๒๘/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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(๖) พระราชบัญญตัิควบคมุการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๗) พระราชบัญญตัิควบคมุการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๘) พระราชบัญญตัิควบคมุการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๙) คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบบัที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม      

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๑๐) พระราชบัญญตัิควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“การประกอบโรคศิลปะ” หมายความวา  การประกอบวชิาชีพที่กระทําหรือมุงหมายจะ

กระทําตอมนษุยเก่ียวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรคการสงเสริมและการ
ฟนฟูสุขภาพ การผดุงครรภ แตไมรวมถึงการประกอบวชิาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอื่นตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น ๆ 

“การแพทยแผนไทย” หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามความรูหรือตําราแบบ
ไทยที่ถายทอดและพฒันาสืบตอกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศกึษาที่คณะกรรมการรับรอง 

“เวชกรรมไทย” หมายความวา  การตรวจ การวินิจฉัย การบําบัดหรอืการปองกันโรคดวย
กรรมวิธีการแพทยแผนไทย 

“เภสัชกรรมไทย” หมายความวา  การกระทําในการเตรยีมยา การผลติยา การประดิษฐ
ยา การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจายยาตามใบสั่งยาของผู
ประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแผนไทย และการจดัจําหนายยาตามกฎหมายวาดวยยา  ทั้งนี ้ดวย
กรรมวิธีการแพทยแผนไทย 

“การผดุงครรภไทย” หมายความวา  การตรวจ การบาํบัด การแนะนาํ และการสงเสริม
สุขภาพหญิงมคีรรภ การปองกันความผดิปกติในระยะตัง้ครรภและระยะคลอด การทําคลอด การดูแลและ
สงเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด  ทัง้นี้ ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย 

“การแพทยแผนไทยประยกุต” หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามการศึกษาจาก
สถานศึกษาทีค่ณะกรรมการรับรอง และใชเครื่องมือวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือการวินิจฉัยและการบําบัด
โรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“กายภาพบาํบัด” หมายความวา  การกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจประเมิน การ
วินิจฉัย และการบําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม
ปกติ การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกายและ
จิตใจดวยวิธีการทางกายภาพบําบัด หรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่รัฐมนตรีประกาศใหเปนเครื่องมือ
หรืออุปกรณกายภาพบาํบดั 

“เทคนิคการแพทย” หมายความวา  การกระทําใด ๆ เพ่ือใหไดส่ิงตัวอยางและการ
ดําเนนิการโดยวิธีการทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการวินิจฉยั การตดิตามการบําบัดการพยากรณ
โรค การปองกันโรค การประเมินภาวะทางสุขภาพ หรือการวิจัย 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“ผูประกอบโรคศิลปะ” หมายความวา  บคุคลซึ่งไดข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผู
ประกอบโรคศลิปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ 

“ใบอนุญาต” หมายความวา  ใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
“กรรมการ” หมายความวา  กรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา  คณะอนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
“อนุกรรมการ” หมายความวา  อนกุรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบตัิการตาม

พระราชบัญญตัินี ้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
 
มาตรา ๕  การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตนิี ้แบงเปนสาขาตาง ๆ ดังนี ้
(๑) สาขาการแพทยแผนไทย ไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย 

และการแพทยแผนไทยประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
(๒) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
(๓) สาขากายภาพบําบัด 
(๔) สาขาเทคนิคการแพทย 
(๕) สาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๖  ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะหรือผู

ประกอบโรคศลิปะ ในสวนทีเ่ก่ียวกับบทบญัญัตแิหงพระราชบัญญัตนิี ้ใหหมายความวา เปนการอางถึงการ
ประกอบโรคศลิปะหรือผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญตัินี ้

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ และให

มีอํานาจแตงตัง้พนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญตัินี้และกําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบียบและประกาศ  ทั้งนี้เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญตัินี ้

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนัน้ เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
   

 
มาตรา ๘  ใหมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ประกอบดวย ปลัดกระทรวง



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ และกรรมการอื่นดังตอไปนี ้
(๑) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข จํานวนสีค่น กระทรวงกลาโหม 

ทบวงมหาวิทยาลัย แพทยสภา ทนัตแพทยสภา สภาการพยาบาล และสภาเภสัชกรรม แหงละหนึง่คน และ
ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญตัินี้ สาขาละสองคน และ 

(๒) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน 
ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการตามมาตรา ๘ (๑) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑) เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามกฎหมายวาดวย
การนั้น 

(๒) เปนผูไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนญุาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญตัินี้ 
หรือตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศลิปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายวา
ดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพทัน
ตกรรม แลวแตกรณี 

(๓) ไมเปนบคุคลลมละลาย 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผูทรงคุณวุฒติามมาตรา ๘ (๒) มวีาระอยูในตําแหนงคราวละสอง

ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรี

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนัน้ 

 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพนตาํแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 

๘ (๒) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการในการ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กํากับดูแลการประกอบโรคศลิปะ 
(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ในการเพิ่มประเภทและสาขาของการ

ประกอบโรคศลิปะ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตาง ๆ 
(๓) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพ่ือมิใหประชาชนหลง

เขาใจผดิซึ่งอาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศลิปะ 
(๔) ใหคําปรกึษาและแนะนําแกคณะกรรมการวิชาชีพ 
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๕๓ และ   

มาตรา ๕๔ 
(๖) เรงรัดใหพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือคณะกรรมการวิชาชีพปฏิบัติการตาม

อํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของ

คณะกรรมการ 
(๘) ปฏิบตัิการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดไวใหเปนอาํนาจและหนาที่ของ

คณะกรรมการ 
(๙) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการวิชาชีพ 
   

 
มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ดงันี้ 
(๑) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย 
(๒) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
(๓) คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบาํบดั 
(๔) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนคิการแพทย 
(๕) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาอ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม   

มาตรา ๕ (๕) 
 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย ประกอบดวย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซึ่งเปนผูแทนจากสาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กรมการ

แพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวิทยาลัย แหงละ
หนึ่งคน 

(๒) กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 
(๓) กรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย 

มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๖  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ประกอบดวย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซึ่งเปนผูแทนจากสาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กรมการ

แพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวิทยาลัย แหงละ
หนึ่งคน 

(๒) กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 
(๓) กรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย

ประยุกต มีจาํนวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบาํบดั ประกอบดวย 
(๑) กรรมการวิชาชีพโดยตาํแหนง ไดแก อธิบดีกรมการแพทยและคณบดคีณะ

กายภาพบาํบดัหรือหัวหนาภาควิชากายภาพบาํบดัหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในทาํนองเดียวกันใน
สถาบันอดุมศกึษาทีไ่ดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนญุาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งข้ึน 

(๒) กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 
(๓) กรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาํบดั มี

จํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย ประกอบดวย 
(๑) กรรมการวิชาชีพโดยตาํแหนง ไดแก อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยและคณบดี

คณะเทคนคิการแพทยหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในทาํนองเดียวกันในสถาบันอดุมศึกษาท่ีไดรับความ
เห็นชอบ หรือไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งข้ึน 

(๒) กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 
(๓) กรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย มี

จํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๙  องคประกอบ อํานาจและหนาที่ และการดําเนินงานของคณะกรรมการ

วิชาชีพสาขาอ่ืนตามมาตรา ๑๔ (๕) รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพสาขาอ่ืนดังกลาว ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๕ (๕) 

 
มาตรา ๒๐  ภายในสามสิบวนันับจากวันเลอืกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕(๓) 

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วิชาชีพเปนประธานกรรมการและรองประธานกรรมการวิชาชีพตําแหนงละหนึ่งคน 
 
มาตรา ๒๑  การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา 

๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) และการเลอืกกรรมการวิชาชีพใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๒๐ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๒  กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๖ (๒) 

มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒) และกรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา 
๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) อยูในตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับการแตงตั้งหรือ
เลือกตั้งอีกได 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคบักบัคุณสมบตัิของกรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลอืกตั้ง
ตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) โดยอนุโลม 

นอกจากพนจากตาํแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตาม
มาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒) และกรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับ
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก สําหรับกรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๑๕ (๒) 

มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒) 
(๔) ขาดคุณสมบัตติามวรรคสอง สําหรับกรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลอืกตั้งตามมาตรา 

๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) 
 
มาตรา ๒๓  คณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขามีอํานาจและหนาที ่ดังตอไปนี ้
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนญุาตใหแกผูขอเปนผูประกอบโรคศลิปะในสาขานัน้ ๆ 
(๒) เพิกถอนใบอนญุาตกรณีผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นขาดคุณสมบัต ิ
(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อใชอํานาจตามมาตรา ๑๓ (๒) 
(๔) ใชอํานาจตามมาตรา ๔๔ ในกรณีที่ผูประกอบโรคศลิปะในสาขานัน้ประพฤตผิิด

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
(๕) ใหคําปรกึษาและใหคาํแนะนาํแกสถานศึกษาเกี่ยวกบัหลักสูตรการศึกษาการ

ประกอบโรคศลิปะในสาขานัน้ 
(๖) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพ่ือมิใหประชาชนหลงเขาใจ

ผิด ซึ่งอาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะในสาขานัน้ 
(๗) สงเสริม พัฒนา และกําหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
(๘) ออกหนังสือรับรองความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะใน  

สาขานั้น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๙) พิจารณาและเสนอชื่อผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานัน้เปนกรรมการการ
ประกอบโรคศลิปะ 

(๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่
ของคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานัน้ 

(๑๑) ปฏิบตักิารอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้น 

(๑๒) พิจารณาหรือดําเนนิการในเรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินการของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

และคณะกรรมการวิชาชีพ 
   

 
มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๕  ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในทีป่ระชุม ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด ใหที่ประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม 

 
มาตรา ๒๖  การประชุมของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพ หรือ

คณะอนุกรรมการวิชาชีพ ใหนําความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๗  ในการปฏิบตัิหนาที่ตามพระราชบัญญัตนิี้ ใหกรรมการอนุกรรมการ

กรรมการวิชาชีพ หรืออนุกรรมการวิชาชีพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการวิชาชีพมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให

ถอยคํา หรือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอาํนาจและหนาที่ 
หนังสือเรียกมาใหถอยคาํหรือหนังสือแจงใหสงเอกสารหรือวัตถุตามวรรคหนึ่ง ตองระบุ

ดวยวาจะใหมาใหถอยคาํหรือสงเอกสารหรือวัตถุในเรื่องใด 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๙  ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการวิชาชีพ และอนุกรรมการวิชาชีพ ไดรับ
เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอืน่ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของระทรวง    
การคลัง 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
   

 
มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดทําการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทําดวยประการใด ๆ ให

ผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะโดยมิไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต เวนแตใน
กรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(๑) การประกอบโรคศิลปะที่กระทําตอตนเอง 
(๒) การชวยเหลือหรือเยียวยาผูปวยตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา โดย

มิไดรับประโยชนตอบแทน 
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรืออบรมในความควบคุม

ของผูประกอบโรคศิลปะซึ่งเปนผูใหการศกึษาหรือฝกอบรม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด 

(๔) บุคคลซึ่งเขารับการอบรมหรือรับการถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทย กระทาํการประกอบโรคศิลปะในระหวางการอบรมหรือการถายทอดความรูในการ
ควบคุมของผูประกอบโรคศลิปะผูนัน้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ
กําหนด 

(๕) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือสภากาชาด
ไทย มอบหมายใหประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจาหนาที่ซึง่เปนผูประกอบโรคศิลปะหรือผู
ประกอบวิชาชพีเวชกรรม ทั้งนี้ ตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๖) บคุคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กระทําการ
ประกอบโรคศลิปะในความควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๗) การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญของทางราชการหรือผูสอนใน
สถาบันการศกึษาซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ  ทั้งนี ้โดยไดรับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการวิชาชีพ และตองปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจอนญุาตใหบุคคลใดทาํ

การประกอบวชิาชีพที่กระทําตอมนุษย หรือมุงหมายจะกระทําตอมนษุยเก่ียวกับการตรวจโรค การ
วินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟสุูขภาพ และการผดุงครรภ โดยอาศัย
ศาสตรหรือความรูจากตางประเทศ ซึ่งวชิาชีพดังกลาวยังมิไดมีกฎหมายรับรองในประเทศไทย  ทั้งนี้ ตาม



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
 
มาตรา ๓๒  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(๑) อายุไมต่าํกวาย่ีสิบปบรบิูรณ 
(๒) เปนผูมีความรูในวิชาชพีตามมาตรา ๓๓ 
(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนาํมาซึ่งความ

เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นวา

อาจจะนํามาซึง่ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิแ์หงวิชาชีพ 
(๕) ไมเปนผูติดยาเสพตดิใหโทษ 
(๖) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพหรือเปนโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาไมสมควร

ใหประกอบโรคศิลปะ 
(๗) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 
มาตรา ๓๓  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะในแตละสาขา 

ตองมีความรูในวิชาชีพดังตอไปนี ้
(๑) สาขาการแพทยแผนไทย 
(ก) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะซึ่งไดรับอนุญาตให

ถายทอดความรูในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยรบัรองตาม
หลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดผานการทดสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนไทยแลว หรือ 

(ข) ไดรับการอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนไทยรับรอง โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยอาจสอบความรูกอนก็
ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยกําหนด หรือ 

(ค) เปนผูที่สวนราชการรับรองและผานการประเมินตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย 

(๒) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจาก
สถาบันการศกึษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตรับรอง โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตกําหนด 

(๓) สาขากายภาพบําบัด  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา
สาขากายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบดัรับรอง โดย
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบาํบดัอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบาํบดักําหนด สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศซึ่งมิไดมีสัญชาตไิทย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตองไดรับอนญุาตใหประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 
(๔) สาขาเทคนิคการแพทย  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา

ปริญญาสาขาเทคนิคการแพทยจากสถาบนัการศึกษาทีค่ณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยรับรอง 
โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนคิการแพทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลกัเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนคิการแพทยกําหนด  สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศซึง่มิไดมี
สัญชาตไิทย ตองไดรับใบอนญุาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนคิการแพทยจากประเทศที่สําเร็จ
การศึกษาดวย 

(๕) สาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๕ (๕) ตองมีความรูตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกานัน้ 

 
มาตรา ๓๔  การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนญุาต การออกหนังสือ

รับรองความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะ การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดอายุใบอนุญาตและการตออายุ
ใบอนญุาตไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๓๕  หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะในสาขาใดสาขาหนึ่งประกอบโรคศิลปะในสาขา

อ่ืนที่ตนมไิดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๖  ผูประกอบโรคศลิปะมีหนาทีแ่จงวิธีการประกอบโรคศิลปะใหผูปวยทราบ 

และใหผูปวยมีสิทธิในการเลือกวิธีการบาํบัดโรคที่จะใชกับตน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน 
 
มาตรา ๓๗  ผูประกอบโรคศิลปะตองประกอบโรคศิลปะภายใตบังคบัแหงขอจํากัดและ

เง่ือนไขตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๓๘  ผูประกอบโรคศิลปะตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามระเบียบที่

รัฐมนตรีกําหนด 
ผูประกอบโรคศิลปะตองไมโฆษณา ใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาการประกอบ

โรคศิลปะ ความรูความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะของตน เวนแตเปนการโฆษณาเกี่ยวกับการแสดง
ผลงานในหนาที่หรือทางวิชาการหรือเพ่ือการศึกษา การประชุมทางวิชาการ การบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 
และการประกาศเกียรติคณุอาจกระทําได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดในระเบียบวาดวยการ
รักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๙  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบโรคศิลปะฝาฝนมาตรา ๓๖ 

หรือประพฤติผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศลิปะตามมาตรา ๓๗ หรือประพฤติผดิ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามมาตรา ๓๘ มสิีทธิกลาวหาผูประกอบโรคศลิปะผูนัน้ โดยทําคํากลาวหาตอ
คณะกรรมการวิชาชีพ 

กรรมการวิชาชีพหรือบุคคลอื่นซึ่งพบหรือทราบวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา 
๓๖ หรือประพฤติผดิขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา ๓๗ หรือประพฤติผดิ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามมาตรา ๓๘ มสิีทธิกลาวโทษผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น โดยทําคํากลาวโทษตอ
คณะกรรมการวิชาชีพ 

สิทธิกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแต
วันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองและรูตัวผูประพฤตผิิดแตไมเกินสามปนับแตวันที่มกีาร
ประพฤติผดิในเรื่องดังกลาว 

การถอนคาํกลาวหาหรือคํากลาวโทษทีไ่ดย่ืนไวแลว ไมเปนเหตุใหระงบัการดําเนินการ
ตามพระราชบญัญัตนิี ้

 
มาตรา ๔๐  เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษตามมาตรา ๓๙ 

แลวพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลใหสงเร่ืองใหคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพแตงตัง้ข้ึนตาม
มาตรา ๒๓ (๑๐) ใหทาํหนาที่สอบสวนการกระทําผดิตามพระราชบญัญัตนิี้ เพ่ือดาํเนินการสอบสวน แลว
สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการวิชาชีพเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๔๔ 

 
มาตรา ๔๑  ในการปฏิบตัิหนาที่ของคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนตาม

มาตรา ๔๐ ใหนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคบั 
 
มาตรา ๔๒  ใหประธานอนกุรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนมีหนังสือแจงขอกลาวหา

หรือขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบ
ไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทาํคําช้ีแจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาแสดง
ตอคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวน 

คําช้ีแจงหรือพยานหลักฐานใหย่ืนตอประธานอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวน
ภายในสิบหาวนันับแตวนัไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนหรือภายใน
กําหนดเวลาทีค่ณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนจะขยายให 

 
มาตรา ๔๓  หลักเกณฑและวิธีการกลาวหา กลาวโทษ หรือสอบสวนใหเปนไปตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๔๔  เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยดังนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) ยกคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ กรณีที่เห็นวาผูประกอบโรคศิลปะมิไดกระทาํผดิตาม
คํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ หรือ 

(๒) ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ในกรณีที่วินิจฉัยวาผูประกอบโรคศิลปะได
กระทําผิดจริงตามคาํกลาวหาหรือคํากลาวโทษ 

(ก) วากลาวตกัเตือน 
(ข) ภาคทัณฑ 
(ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามทีเ่ห็นสมควร แตไมเกินสองป 
(ง) เพิกถอนใบอนุญาต 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ใหทาํเปนหนังสือและลงลายมือช่ือ

กรรมการวิชาชีพที่วินิจฉัยคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษนัน้ และตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย โดยเหตผุลนั้น
อยางนอยตองประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคญั ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณาและ
ขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

 
มาตรา ๔๕  ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๔๔ ไปใหคณะกรรมการ และผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบ
ภายในเจ็ดวนันับแตวันที่มีคาํวินิจฉัย และใหบันทึกขอความตามคําวนิจิฉัยนั้นไวในทะเบียนผูประกอบโรค
ศิลปะดวย 

ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ หรือผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ
ดังกลาวไมยอมรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหปดคําวินจิฉัยนั้นไวในที่เปดเผย ณ สถานที่
ประกอบการหรือภูมิลําเนาของผูนั้น และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําวินจิฉัยแลวตั้งแตวันที่ไดปดคําวินิจฉัย 

ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะจัดพิมพคาํวนิิจฉัยที่สําคญัของคณะกรรมการ
วิชาชีพเพ่ือเผยแพร เวนแตเร่ืองที่เปนความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือประโยชน
สวนรวมอันไมควรเปดเผย 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวิชาชีพวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดขาด

คุณสมบตัิตามมาตรา ๓๒ หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต ใหคณะกรรมการวิชาชีพส่ังเพิกถอน
ใบอนญุาตของผูนั้น และใหนํามาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

กอนมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการวิชาชีพดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงแลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอ
คณะกรรมการวิชาชีพเพ่ือพิจารณา 

 
มาตรา ๔๗  ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวางถูก

ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตทําการประกอบโรคศิลปะหรือกระทําดวยประการใด ๆ 
ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมสิีทธิทําการประกอบโรคศิลปะนับแตวนัทีท่ราบคาํส่ังพักใชใบอนุญาตหรือส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตนัน้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๘  ผูประกอบโรคศลิปะผูใดฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาตและถูกศาลพิพากษา
ลงโทษตามมาตรา ๕๘ คดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการวิชาชีพส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูนัน้ โดยใหมี
ผลตั้งแตวันทีศ่าลมีคาํพิพากษาถึงที่สุด 

 
มาตรา ๔๙  ผูประกอบโรคศลิปะซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนญุาตอาจขอรบัใบอนุญาตอีกได

เมื่อพนสองปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต แตเมือ่คณะกรรมการวิชาชีพไดพิจารณาคาํขอรับ
ใบอนญุาตและปฏิเสธการออกใบอนญุาต ผูนั้นจะยื่นคาํขอรับใบอนญุาตไดอีกตอเมือ่ส้ินระยะเวลาหนึ่งป
นับแตวันที่คณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนญุาต ถาคณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออก
ใบอนญุาตเปนครั้งที่สอง ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการตามมาตรา ๕๓ 

ถาคณะกรรมการมีความเหน็ยืนตามความเห็นของคณะกรรมการวิชาชีพผูนั้นเปนอันหมด
สิทธิขอรับอนญุาตอีกตอไป 

 
หมวด ๕ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๕๐  ในการปฏิบตัิหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มอํีานาจ ดังนี ้
(๑) เขาไปในสถานที่ของผูประกอบโรคศลิปะในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือ

ควบคุมใหดาํเนินการตามพระราชบัญญตันิี้ 
(๒) เขาไปในสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสยัวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

ในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่นัน้ เพ่ือตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานหรือส่ิงของที่อาจใชเพ่ือประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนินคดีการกระทํา
ความผดิตามพระราชบัญญตัินี้ เวนแต 

(ก) เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบในเวลากลางวันถายังดาํเนินการไมแลวเสร็จ
จะกระทําตอในเวลากลางคนืหรือนอกเวลาทําการก็ได หรือ 

(ข) ในกรณีฉุกเฉินอยางย่ิง จะกระทําการตรวจสอบในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการ
ก็ได 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐานหรือส่ิงของที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญตัินี้ เพ่ือประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนินคด ี

ในการปฏบิัตหินาที่ของพนกังานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึง่อยูในสถานทีน่ั้น
อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาทีต่ามสมควร 

 
มาตรา ๕๑  ในการปฏิบตัิหนาที่ พนักงานเจาหนาทีต่องแสดงบตัรประจําตัว  
บัตรประจาํตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๒  ในการปฏิบตัิการตามพระราชบัญญตัินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๖ 

การอุทธรณ 
   

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพมีคําส่ังไมรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต

ใหแกผูขอเปนผูประกอบโรคศิลปะ หรือปฏิเสธการออกใบอนญุาตใหแกผูประกอบโรคศิลปะทีถู่กส่ังเพิก
ถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ ผูนัน้มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสบิวันนับแต
วันที่ไดรับหนงัสือแจงการไมรับขึ้นทะเบยีนและออกใบอนุญาต หรือปฏิเสธการออกใบอนญุาต แลวแต
กรณี 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๕๔  ผูประกอบโรคศลิปะซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนญุาต

มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนบัแตวันที่ทราบคาํส่ัง 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคาํส่ังพักใชหรือคําส่ังเพิก

ถอนใบอนุญาต 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๕๕  หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๓ 

และมาตรา ๕๔ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๖  ผูใดไมปฏิบตัิตามหนังสือเรียกหรือหนังสือแจงที่ออกตามมาตรา ๒๘หรือ

มาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๗  ผูซึ่งมิไดเปนผูประกอบโรคศลิปะผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ผูซึ่งมิไดเปนผูประกอบโรคศลิปะผูใดกระทาํดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผู

มีสิทธิทําการประกอบโรคศลิปะอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๘  ผูประกอบโรคศลิปะผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ หรือผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูใน
ระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนญุาตผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอนัเปนการฝา
ฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูประกอบโรคศิลปะผูใดซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอน
ใบอนญุาตกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธทิําการประกอบโรคศิลปะอนัเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๐ 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๖๐  ใหผูซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรค

ศิลปะตามพระราชบัญญัตคิวบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ อยูในวันที่พระราชบัญญตัินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏบิัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะตาม
พระราชบัญญตัินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวนันบัแตวันที่พระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ 

 
มาตรา ๖๑  ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกตั้งผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพ

ตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) ใหรัฐมนตรีแตงตัง้ผู
ประกอบโรคศลิปะสาขานั้น ๆ ตามจํานวนที่กําหนดไวในมาตราดังกลาวเปนกรรมการวิชาชีพ 

ใหกรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ของกรรมการวิชาชีพ
ตามพระราชบญัญัตนิี้จนกวากรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลอืกตั้งตามพระราชบัญญัตนิีเ้ขารับหนาที ่

การเลือกตั้งผูประกอบโรคศลิปะเปนกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ 
(๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนันบัแตวันที่
พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ และใหกรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับการเลือกตัง้ตามมาตรานีพ้นจากตําแหนง
พรอมกับวาระของกรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตาม มาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๑๗ 
(๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒) แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๖๒  ผูใดไดข้ึนทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะตาม

พระราชบัญญตัิควบคุมการประกอบโรคศลิปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวนัที่
พระราชบัญญตัินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือวาผูนัน้ไดข้ึนทะเบียนและรบัใบอนญุาตเปนผู
ประกอบโรคศลิปะตามพระราชบัญญัตนิี้ตอไป ดังนี ้

(๑) ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจบุันสาขา
กายภาพบาํบดั ใหถือวาผูนัน้ไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาํบดั 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจบุันสาขา
เทคนิคการแพทย ใหถือวาผูนั้นไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิค
การแพทย 

(๓) ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป 
สาขาเวชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย ประเภทเวชกรรมไทย 

(๔) ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป 
สาขาเภสัชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดข้ึนทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย
แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย 

(๕) ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป 
สาขาการผดุงครรภ ใหถือวาผูนัน้ไดข้ึนทะเบียนและรบัใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทย ประเภทการผดุงครรภไทย 

(๖) ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณแบบ
ประยุกต ใหถือวาผูนัน้ไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกต 

 
มาตรา ๖๓  ใหผูซึ่งไดข้ึนทะเบียนและรบัใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน 

สาขาเวชกรรมชั้นสองตามพระราชบัญญตัคิวบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และ
ใบอนญุาตนัน้ยังคงใชไดในวันที่พระราชบญัญัตนิี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีสิทธิประกอบโรคศิลปะ
ตอไปตามขอจํากัดและเงื่อนไข ตลอดจนตองรักษามรรยาทแหงวิชาชีพตามบทบญัญัติแหงกฎหมายนั้น 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจสัง่พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบัน สาขาเวชกรรมชั้นสอง เมื่อปรากฏวาผูนั้นกระทําการฝาฝนบทบัญญตัิในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๔  คาํขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะและคาํขอแกไข

หรือเพ่ิมเติมขอความที่ไดข้ึนทะเบียนแลว ซึ่งไดย่ืนไวตามพระราชบญัญัตคิวบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ กอนวันที่พระราชบญัญัตนิี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือปฏิบัต ิดังนี ้

(๑) ถาคณะกรรมการควบคมุการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศลิปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ยังมิไดมีคาํส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาว ใหถือวา
เปนคําขอทีไ่ดย่ืนตามพระราชบัญญตัินี้ และใหดาํเนนิการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญตัินี ้

(๒) ถาคณะกรรมการควบคมุการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศลิปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาวแลว การ
ดําเนนิการเกีย่วกับคําขอดังกลาวใหอยูในบังคับของบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญตัคิวบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 

 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖๕  การสอบสวน และการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยสัง่พักใชใบอนญุาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปะหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะที่อยูระหวางดําเนินการตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในวันที่พระราชบญัญัตนิี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใหดาํเนินการตามพระราชบญัญัตนิี้ เวนแต 

(๑) กรณีที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะไดสงเร่ืองใหคณะอนุกรรมการ
สอบสวนทําการสอบสวนแลวกอนวันที่พระราชบัญญตันิี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและยังสอบสวนไม
เสร็จก็ใหสอบสวนตามพระราชบัญญัตคิวบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตอไป และเมื่อ
ไดสอบสวนเสร็จแลว ใหสรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอ
คณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ แลวแตกรณี 
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นตอไปตามพระราชบัญญตัิควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
จนกวาจะเสรจ็ 

(๒) ในกรณีทีไ่ดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญตัิควบคมุการ
ประกอบโรคศลิปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญตัินีป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหการสอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณีนั้นเปนอันใชได 

(๓) กรณีที่ไดมีการเสนอเรื่องหรือนําเสนอสํานวนการสอบสวนใหคณะกรรมการควบคุม
การประกอบโรคศิลปะพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญตัิควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 
๒๔๗๙ และคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ ก็ใหคณะกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ แลวแตกรณี พิจารณาวนิิจฉัย
เร่ืองนั้นตอไปตามพระราชบญัญัตคิวบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ จนกวาจะเสร็จ 

 
มาตรา ๖๖  การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบญัญัตคิวบคุมการประกอบโรค

ศิลปะ พุทธศกัราช ๒๔๗๙ ในวันที่พระราชบัญญัตนิี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การดาํเนินการตอไป
สําหรับการนัน้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๖๗  ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญตัิควบคุมการประกอบโรคศลิปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ คงใชบังคบัไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญตัินี้  ทัง้นี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอาํนาจ
ตามพระราชบญัญัตนิี ้

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) คาข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๒) คาตออายุใบอนญุาต     ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) คาแกไขหรือเพ่ิมเติมทะเบียนและใบอนุญาต   ฉบับละ    ๕๐๐ บาท 
(๔) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

และหนังสือรับรองอยางอ่ืน     ฉบับละ    ๕๐๐ บาท 
(๕) คาสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาต 

เปนผูประกอบโรคศิลปะ      ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๖) คาหนังสืออนุมัติใหแสดงวาเปนผูมีความรู 

ความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะ   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) คาใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ    ๓๐๐ บาท 
(๘) คาแปลใบอนุญาตของผูประกอบโรคศิลปะ 

เปนภาษาตางประเทศ     ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๙) คาคํารองตาง ๆ      ฉบับละ      ๕๐ บาท 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศลิปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง 
แตบทบัญญัตบิางประการยังไมสอดคลองกับหลักวิชาและสภาพการณในปจจุบนั ประกอบกับไดมีการแยก
การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเวชกรรม การประกอบโรคศลิปะแผนปจจบุันสาขาการพยาบาล
และการผดุงครรภ การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนัสาขาทันตกรรม และการประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบันสาขาเภสัชกรรม ไปบัญญตัไิวในกฎหมายเฉพาะ รวมทั้งสมควรปรับปรุงองคประกอบและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ และจดัใหมีคณะกรรมการวิชาชีพเพ่ือควบคุมการ
ประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแผนไทย การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยกุต การ
ประกอบโรคศลิปะสาขากายภาพบําบัด การประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย และการประกอบ
โรคศิลปะสาขาอ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา เพ่ือใหการประกอบโรคศิลปะในสาขาตาง ๆ 
ดังกลาวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสงเสริมการประกอบโรคศิลปะในสาขาเหลานั้น
ใหมีความอิสระและคลองตัวในการดําเนินงาน และเพ่ือควบคุมมิใหมกีารแสวงหาผลประโยชนหรือใช
วิชาชีพโดยมิชอบ ทําใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคมุการ
ประกอบโรคศลิปะใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี ้

 
พัชรินทร/เนติมา  จดัทํา 

๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 
 


