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พระราชบัญญัติ 
การประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

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

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ          

พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

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

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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(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 ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม      

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

กระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรคการสงเสริมและการ
ฟนฟูสุขภาพ การผดุงครรภ แตไมรวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอื่นตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น ๆ 

“การแพทยแผนไทย” หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามความรูหรือตําราแบบ
ไทยที่ถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการรับรอง 

“เวชกรรมไทย” หมายความวา  การตรวจ การวินิจฉัย การบําบัดหรือการปองกันโรคดวย
กรรมวิธีการแพทยแผนไทย 

“เภสัชกรรมไทย” หมายความวา  การกระทําในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ
ยา การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจายยาตามใบสั่งยาของผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย และการจัดจําหนายยาตามกฎหมายวาดวยยา  ท้ังนี ้ดวย
กรรมวิธีการแพทยแผนไทย 

“การผดุงครรภไทย” หมายความวา  การตรวจ การบําบดั การแนะนํา และการสงเสรมิ
สุขภาพหญิงมีครรภ การปองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภและระยะคลอด การทําคลอด การดูแลและ
สงเสรมิสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด  ท้ังนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย 

“การแพทยแผนไทยประยุกต” หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามการศึกษาจาก
สถานศึกษาท่ีคณะกรรมการรับรอง และใชเครื่องมือวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อการวินิจฉัยและการบําบัด
โรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“กายภาพบําบัด” หมายความวา  การกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจประเมิน การ
วินิจฉัย และการบําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม
ปกติ การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกายและ
จิตใจดวยวิธีการทางกายภาพบําบัด หรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่รัฐมนตรีประกาศใหเปนเครื่องมือ
หรืออุปกรณกายภาพบําบัด 

“เทคนิคการแพทย” หมายความวา  การกระทําใด ๆ เพื่อใหไดสิ่งตัวอยางและการ
ดําเนินการโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัย การติดตามการบําบัดการพยากรณ
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  บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบโรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ 

“ใบอนุญาต” หมายความวา  ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
“กรรมการ” หมายความวา  กรรมการการประกอบโรคศลิปะ 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา  คณะอนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
“อนุกรรมการ” หมายความวา  อนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ แบงเปนสาขาตาง ๆ ดังน้ี 
(๑) สาขาการแพทยแผนไทย ไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย 

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

ประกอบโรคศิลปะ ในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหหมายความวา เปนการอางถึงการ
ประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให

มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบียบและประกาศ  ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
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 จํานวนสี่คน กระทรวงกลาโหม 

ทบวงมหาวิทยาลัย แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล และสภาเภสัชกรรม แหงละหน่ึงคน และ
ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี ้สาขาละสองคน และ 

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

ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามกฎหมายวาดวย
การนั้น 

(๒) เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรอืตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศลิปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายวา
ดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพทัน
ตกรรม แลวแตกรณี 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๒) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสอง

ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรี

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 

๘ (๒) พนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(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) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตร ีในการเพิ่มประเภทและสาขาของการ

ประกอบโรคศิลปะ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตาง ๆ 
(๓) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลง

เขาใจผิดซึ่งอาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศลิปะ 
(๔) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการวิชาชีพ 
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๕๓ และ   

มาตรา ๕๔ 
(๖) เรงรัดใหพนักงานเจาหนาท่ี สวนราชการ หรือคณะกรรมการวิชาชีพปฏิบัติการตาม

อํานาจและหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของ

คณะกรรมการ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของ

คณะกรรมการ 
(๙) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการวิชาชีพ 
   

 
มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ดังน้ี 
(๑) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย 
(๒) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
(๓) คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด 
(๔) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย 
(๕) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม   

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

แพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวิทยาลัย แหงละ
หน่ึงคน 

(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) กรรมการวิชาชีพซึ่งเปนผูแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการ

แพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวิทยาลัย แหงละ
หน่ึงคน 

(๒) กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 
(๓) กรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย

ประยุกต มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด ประกอบดวย 
(๑) กรรมการวิชาชีพโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมการแพทยและคณบดีคณะ

กายภาพบําบัดหรือหัวหนาภาควิชากายภาพบําบัดหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกันใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งขึ้น 

(๒) กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 
(๓) กรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด มี

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

คณะเทคนิคการแพทยหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกันในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความ
เห็นชอบ หรือไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งขึ้น 

(๒) กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน 
(๓) กรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย มี

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

วิชาชีพสาขาอื่นตามมาตรา ๑๔ (๕) รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นดังกลาว ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๕ (๕) 

 
มาตรา ๒๐  ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 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    

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

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

 
มาตรา ๒๒  กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๖ (๒) 

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

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

นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง 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) ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง สําหรับกรรมการวิชาชพีซึ่งไดรับเลือกต้ังตามมาตรา 

๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) 
 
มาตรา ๒๓  คณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขามีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น ๆ 
(๒) เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นขาดคุณสมบัติ 
(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อใชอํานาจตามมาตรา ๑๓ (๒) 
(๔) ใชอํานาจตามมาตรา ๔๔ ในกรณีที่ผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นประพฤติผิด

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
(๕) ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําแกสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาการ

ประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
(๖) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลงเขาใจ

ผิด ซึ่งอาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
(๗) สงเสรมิ 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) พิจารณาและเสนอชื่อผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้นเปนกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะ 

(๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ี
ของคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้น 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาท่ีของ
คณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้น 

(๑๒) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินการของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

และคณะกรรมการวิชาชีพ 
   

 
มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
มติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๕  ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

 
มาตรา ๒๖  การประชุมของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพ หรอื

คณะอนุกรรมการวิชาชีพ ใหนําความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการอนุกรรมการ

กรรมการวิชาชีพ หรืออนุกรรมการวิชาชีพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการวิชาชีพมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให

ถอยคํา หรือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุท่ีจําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ี 
หนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือหนังสือแจงใหสงเอกสารหรือวัตถุตามวรรคหน่ึง ตองระบุ

ดวยวาจะใหมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุในเรื่องใด 
 
 
 



   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 ไดรบั
เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของระทรวง    
การคลัง 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
   

 
มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดทําการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทําดวยประการใด ๆ ให

ผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะโดยมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เวนแตใน
กรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 

(๑) การประกอบโรคศิลปะที่กระทําตอตนเอง 
(๒) การชวยเหลือหรือเยียวยาผูปวยตามหนาท่ี ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา โดย

มิไดรับประโยชนตอบแทน 
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรืออบรมในความควบคุม

ของผูประกอบโรคศิลปะซึ่งเปนผูใหการศึกษาหรือฝกอบรม  ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด 

(๔) บุคคลซึ่งเขารับการอบรมหรือรับการถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทย กระทําการประกอบโรคศิลปะในระหวางการอบรมหรือการถายทอดความรูในการ
ควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการวิชาชีพ
กําหนด 

(๕) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือสภากาชาด
ไทย มอบหมายใหประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะหรือผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี ้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๖) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กระทําการ
ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะ ท้ังน้ี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๗) การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการหรือผูสอนใน
สถาบันการศึกษาซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ  ท้ังนี ้โดยไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการวิชาชีพ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการวิชาชีพกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลใดทํา

การประกอบวิชาชีพที่กระทําตอมนุษย หรือมุงหมายจะกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรค การ
วินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพ และการผดุงครรภ โดยอาศัย
ศาสตรหรือความรูจากตางประเทศ ซ่ึงวิชาชีพดังกลาวยังมิไดมีกฎหมายรับรองในประเทศไทย  ท้ังน้ี 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 วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๒  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) เปนผูมีความรูในวิชาชีพตามมาตรา ๓๓ 
(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามาซึ่งความ

เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นวา

อาจจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 
(๕) ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 
(๖) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพหรือเปนโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาไมสมควร

ใหประกอบโรคศิลปะ 
(๗) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 
มาตรา ๓๓  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะในแตละสาขา 

ตองมีความรูในวิชาชีพดังตอไปน้ี 
(๑) สาขาการแพทยแผนไทย 
(ก) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะซึ่งไดรับอนุญาตให

ถายทอดความรูในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยรับรองตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดผานการทดสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนไทยแลว หรอื 

(ข) ไดรับการอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนไทยรับรอง โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยอาจสอบความรูกอนก็
ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยกําหนด หรอื 

(ค) เปนผูที่สวนราชการรับรองและผานการประเมินตามเง่ือนไขของคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย 

(๒) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจาก
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตรับรอง โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตกําหนด 

(๓) สาขากายภาพบําบัด  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา
สาขากายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัดรับรอง โดย
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัดอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัดกําหนด สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย 



   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    

ตองไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดจากประเทศที่สําเร็จการศกึษาดวย 
(๔) สาขาเทคนิคการแพทย  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรอืประกาศนียบัตรเทียบเทา

ปริญญาสาขาเทคนิคการแพทยจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยรับรอง 
โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยกําหนด  สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศซึ่งมิไดมี
สัญชาติไทย ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทยจากประเทศที่สําเร็จ
การศึกษาดวย 

(๕) สาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๕ (๕) ตองมีความรูตามท่ีกําหนด
ในพระราชกฤษฎีกานั้น 

 
มาตรา ๓๔  การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกหนังสือ

รับรองความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะ การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดอายุใบอนุญาตและการตออายุ
ใบอนุญาตไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๓๕  หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะในสาขาใดสาขาหนึ่งประกอบโรคศิลปะในสาขา

อื่นที่ตนมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๖  ผูประกอบโรคศิลปะมีหนาที่แจงวิธีการประกอบโรคศิลปะใหผูปวยทราบ 

และใหผูปวยมีสิทธิในการเลือกวิธีการบําบัดโรคที่จะใชกับตน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน 
 
มาตรา ๓๗  ผูประกอบโรคศิลปะตองประกอบโรคศิลปะภายใตบังคับแหงขอจํากัดและ

เงื่อนไขตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๓๘  ผูประกอบโรคศิลปะตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามระเบียบที่

รัฐมนตรีกําหนด 
ผูประกอบโรคศิลปะตองไมโฆษณา ใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอื่นโฆษณาการประกอบ

โรคศิลปะ ความรูความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะของตน เวนแตเปนการโฆษณาเกี่ยวกับการแสดง
ผลงานในหนาที่หรือทางวิชาการหรือเพื่อการศึกษา การประชุมทางวิชาการ การบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 
และการประกาศเกียรติคุณอาจกระทําได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบวาดวยการ
รักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๙  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบโรคศิลปะฝาฝนมาตรา ๓๖ 

หรือประพฤติผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา ๓๗ หรือประพฤติผิด



   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 มีสิทธิกลาวหาผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น โดยทําคํากลาวหาตอ
คณะกรรมการวิชาชีพ 

กรรมการวิชาชีพหรือบุคคลอื่นซึ่งพบหรือทราบวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา 
๓๖ หรือประพฤติผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา ๓๗ หรือประพฤติผิด
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิกลาวโทษผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น โดยทําคํากลาวโทษตอ
คณะกรรมการวิชาชีพ 

สิทธิกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแต
วันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องและรูตัวผูประพฤติผิดแตไมเกินสามปนับแตวันที่มีการ
ประพฤติผิดในเรื่องดังกลาว 

การถอนคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษท่ีไดยื่นไวแลว ไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔๐  เม่ือคณะกรรมการวิชาชีพไดรับคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษตามมาตรา ๓๙ 

แลวพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลใหสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้งขึ้นตาม
มาตรา ๒๓ (๑๐) ใหทําหนาที่สอบสวนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อดําเนินการสอบสวน แลว
สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๔๔ 

 
มาตรา ๔๑  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนตาม

มาตรา ๔๐ ใหนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับ 
 
มาตรา ๔๒  ใหประธานอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนมีหนังสือแจงขอกลาวหา

หรือขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบ
ไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาแสดง
ตอคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวน 

คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหยื่นตอประธานอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวน
ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาท่ีสอบสวนหรือภายใน
กําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนจะขยายให 

 
มาตรา ๔๓  หลักเกณฑและวิธีการกลาวหา กลาวโทษ หรือสอบสวนใหเปนไปตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๔๔  เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทําหนาที่สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยดังนี้ 



   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 กรณีที่เห็นวาผูประกอบโรคศิลปะมิไดกระทําผิดตาม
คํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ หรอื 

(๒) ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้ในกรณีที่วินิจฉัยวาผูประกอบโรคศิลปะได
กระทําผิดจริงตามคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ 

(ก) วากลาวตักเตือน 
(ข) ภาคทัณฑ 
(ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 
(ง) เพิกถอนใบอนุญาต 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือ

กรรมการวิชาชีพที่วินิจฉัยคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษนั้น และตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย โดยเหตุผลน้ัน
อยางนอยตองประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณาและ
ขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

 
มาตรา ๔๕  ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๔๔ ไปใหคณะกรรมการ และผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีคําวินิจฉัย และใหบันทึกขอความตามคําวินิจฉัยนั้นไวในทะเบียนผูประกอบโรค
ศิลปะดวย 

ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ หรือผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ
ดังกลาวไมยอมรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหปดคําวินิจฉัยนั้นไวในที่เปดเผย ณ สถานท่ี
ประกอบการหรือภูมิลําเนาของผูนั้น และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําวินิจฉัยแลวตั้งแตวันที่ไดปดคําวินิจฉัย 

ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะจัดพิมพคําวินิจฉัยที่สําคัญของคณะกรรมการ
วิชาชีพเพื่อเผยแพร เวนแตเรื่องที่เปนความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือประโยชน
สวนรวมอันไมควรเปดเผย 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวิชาชีพวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดขาด

คุณสมบติัตามมาตรา ๓๒ หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต ใหคณะกรรมการวิชาชีพสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตของผูนั้น และใหนํามาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนโุลม 

กอนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการวิชาชีพดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงแลวทํารายงานพรอมท้ังความเห็นเสนอ
คณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณา 

 
มาตรา ๔๗  ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวางถูก

สั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทําการประกอบโรคศิลปะหรือกระทําดวยประการใด ๆ 
ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะนับแตวันที่ทราบคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตนั้น 



   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  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาตและถูกศาลพิพากษา
ลงโทษตามมาตรา ๕๘ คดีถึงท่ีสุดแลว ใหคณะกรรมการวิชาชีพสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้น โดยใหมี
ผลตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

 
มาตรา ๔๙  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกได

เมื่อพนสองปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดพิจารณาคําขอรับ
ใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งป
นับแตวันที่คณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออก
ใบอนุญาตเปนครั้งที่สอง ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการตามมาตรา ๕๓ 

ถาคณะกรรมการมีความเห็นยืนตามความเห็นของคณะกรรมการวิชาชีพผูนั้นเปนอันหมด
สิทธิขอรับอนุญาตอีกตอไป 

 
หมวด ๕ 

พนักงานเจาหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๕๐  ในการปฏิบัติหนาท่ีใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ ดังน้ี 
(๑) เขาไปในสถานที่ของผูประกอบโรคศิลปะในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือ

ควบคุมใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) เขาไปในสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้

ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานหรือสิ่งของที่อาจใชเพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนินคดีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ เวนแต 

(ก) เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบในเวลากลางวันถายังดําเนินการไมแลวเสร็จ
จะกระทําตอในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการก็ได หรือ 

(ข) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง จะกระทําการตรวจสอบในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการ
ก็ได 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐานหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนินคดี 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซ่ึงอยูในสถานท่ีน้ัน
อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามสมควร 

 
มาตรา ๕๑  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัว  
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 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  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๖ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพมีคําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต
ใหแกผูขอเปนผูประกอบโรคศิลปะ หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบโรคศิลปะที่ถูกสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงการไมรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาต แลวแต
กรณี 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๕๔  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือคําส่ังเพกิ

ถอนใบอนุญาต 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๕๕  หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๓ 

และมาตรา ๕๔ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๖  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือหนังสือแจงที่ออกตามมาตรา ๒๘หรือ

มาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๗  ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ผูซึ่งมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผู

มีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝนมาตรา 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  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ หรือผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูใน
ระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝา
ฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูประกอบโรคศิลปะผูใดซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๐ 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๖๐  ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรค

ศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๑  ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกตั้งผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชพี

ตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผู
ประกอบโรคศิลปะสาขานั้น ๆ ตามจํานวนที่กําหนดไวในมาตราดังกลาวเปนกรรมการวิชาชีพ 

ใหกรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ของกรรมการวิชาชีพ
ตามพระราชบัญญัตินี้จนกวากรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เขารับหนาที่ 

การเลือกตั้งผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕ (๓) มาตรา ๑๖ 
(๓) มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ (๓) ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหกรรมการวิชาชีพซึ่งไดรับการเลือกตั้งตามมาตรานี้พนจากตําแหนง
พรอมกับวาระของกรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตาม มาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๑๗ 
(๒) หรือมาตรา ๑๘ (๒) แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๒  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป ดังน้ี 

(๑) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขา
กายภาพบําบัด ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด 



   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) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขา
เทคนิคการแพทย ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะสาขาเทคนิค
การแพทย 

(๓) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป 
สาขาเวชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย ประเภทเวชกรรมไทย 

(๔) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป 
สาขาเภสัชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย 

(๕) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป 
สาขาการผดุงครรภ ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทย ประเภทการผดุงครรภไทย 

(๖) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณแบบ
ประยุกต ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกต 

 
มาตรา ๖๓  ใหผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน 

สาขาเวชกรรมชั้นสองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และ
ใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีสิทธิประกอบโรคศิลปะ
ตอไปตามขอจํากัดและเง่ือนไข ตลอดจนตองรักษามรรยาทแหงวิชาชีพตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบัน สาขาเวชกรรมชั้นสอง เม่ือปรากฏวาผูนั้นกระทําการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๔  คําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะและคําขอแกไข

หรือเพ่ิมเติมขอความท่ีไดข้ึนทะเบียนแลว ซึ่งไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ยังมิไดมีคําส่ังอยางหน่ึงอยางใดเก่ียวกับคําขอดังกลาว ใหถือวา
เปนคําขอที่ไดยื่นตามพระราชบัญญัตินี ้และใหดําเนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาวแลว การ
ดําเนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตคิวบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตอไปจนกวาจะถึงท่ีสุด 

 
 



   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 และการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยสั่งพักใชใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปะหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะที่อยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใหดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี ้เวนแต 

(๑) กรณีที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะไดสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการ
สอบสวนทําการสอบสวนแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินีป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาและยังสอบสวนไม
เสร็จก็ใหสอบสวนตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตอไป และเม่ือ
ไดสอบสวนเสร็จแลว ใหสรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมท้ังความเห็นตอ
คณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ แลวแตกรณี 
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นตอไปตามพระราชบัญญัติควบคมุการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
จนกวาจะเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินีป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหการสอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณีนั้นเปนอันใชได 

(๓) กรณีที่ไดมีการเสนอเรื่องหรือนําเสนอสํานวนการสอบสวนใหคณะกรรมการควบคุม
การประกอบโรคศิลปะพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 
๒๔๗๙ และคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ ก็ใหคณะกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องนั้นตอไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ จนกวาจะเสร็จ 

 
มาตรา ๖๖  การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค

ศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การดําเนินการตอไป
สําหรับการนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๖๗  ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัตินี้  ท้ังน้ี จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



   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) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ฉบบัละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๒) คาตออายุใบอนุญาต     ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) คาแกไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต   ฉบบัละ    ๕๐๐ บาท 
(๔) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
และหนังสือรับรองอยางอื่น     ฉบบัละ    ๕๐๐ บาท 

(๕) คาสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เปนผูประกอบโรคศิลปะ      ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๖) คาหนังสืออนุมัติใหแสดงวาเปนผูมีความรู 
ความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะ   ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๗) คาใบแทนใบอนุญาต     ฉบบัละ    ๓๐๐ บาท 
(๘) คาแปลใบอนุญาตของผูประกอบโรคศิลปะ 
เปนภาษาตางประเทศ     ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๘) คาคํารองตาง ๆ      ฉบบัละ      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    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง 
แตบทบัญญัติบางประการยังไมสอดคลองกับหลักวิชาและสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับไดมีการแยก
การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนัสาขาการพยาบาล
และการผดุงครรภ การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาทันตกรรม และการประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบันสาขาเภสัชกรรม ไปบัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะ รวมท้ังสมควรปรับปรุงองคประกอบและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ และจัดใหมีคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต การ
ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด การประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย และการประกอบ
โรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา เพื่อใหการประกอบโรคศิลปะในสาขาตาง ๆ 
ดังกลาวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสงเสริมการประกอบโรคศิลปะในสาขาเหลานั้น
ใหมีความอิสระและคลองตัวในการดําเนินงาน และเพื่อควบคุมมิใหมีการแสวงหาผลประโยชนหรือใช
วิชาชีพโดยมิชอบ ทําใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
พัชรินทร/เนติมา  จัดทํา 
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