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เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
             โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
              พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
               จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542" 
                    มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
                    *[รก.2542/39ก/28/18 พฤษถาคม 2542] 
                    มาตรา 3  ใหยกเลิก 
                    (1) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 
                    (2) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2480 
                    (3) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483 
                    (4) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2490 
                    (5) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 
                    (6) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2504 
                    (7) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2509 
                    (8) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2511 
                    (9) คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 38 ลงวันที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
                    (10) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2530 
 



      มาตรา 4  ในพระราชบญัญัตินี้ 
                    "การประกอบโรคศิลปะ" หมายความวา  การประกอบวิชาชีพที่กระทําหรือมุงหมายจะกระทําตอ
มนุษยเกี่ยวกบัการตรวจโรค การวินจิฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรคการสงเสริมและการฟนฟู
สุขภาพ    การผดุงครรภ แตไมรวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายวาดวย
การนั้น ๆ 
                    "การแพทยแผนไทย" หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามความรูหรือตําราแบบไทยที่
ถายทอดและพัฒนาสืบตอกนัมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาทีค่ณะกรรมการรับรอง 
                    "เวชกรรมไทย" หมายความวา  การตรวจ การวินิจฉยั การบําบัดหรือการปองกันโรคดวยกรรมวิธี
การแพทยแผนไทย 
                    "เภสัชกรรมไทย" หมายความวา  การกระทําในการเตรยีมยา การผลิตยาการประดิษฐยา การ
เลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคณุภาพยา การปรุงยาและการจายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย และการจดัจําหนายยาตามกฎหมายวาดวยยา  ทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทย     
แผนไทย 
                    "การผดุงครรภไทย" หมายความวา  การตรวจ การบําบัด การแนะนํา และการสงเสริมสุขภาพหญิงมี
ครรภ การปองกันความผิดปกติในระยะตัง้ครรภและระยะคลอดการทาํคลอด การดูแลและสงเสริมสุขภาพ
มารดาและทารกในระยะหลงัคลอด  ทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย 
                    "การแพทยแผนไทยประยุกต" หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามการศึกษาจากสถานศึกษา
ที่คณะกรรมการรับรอง และใชเครื่องมือวทิยาศาสตรการแพทย เพื่อการวินิจฉยัและการบําบัดโรคตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
                    "กายภาพบําบัด" หมายความวา  การกระทําตอมนุษยเกีย่วกับการตรวจประเมนิการวินจิฉัย และการ
บําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกดิเนือ่งจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวทีไ่มปกต ิการสงเสริม
สุขภาพ การปองกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกายและจิตใจดวยวธีิการทาง
กายภาพบําบัด หรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่รัฐมนตรีประกาศใหเปนเครื่องมืออุปกรณกายภาพบําบัด 
                    "เทคนิคการแพทย" หมายความวา  การกระทําใด ๆ เพื่อใหไดส่ิงตวัอยางและการดําเนนิการโดย
วิธีการทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการวินจิฉัย การติดตามการบาํบัดการพยากรณโรค การปองกัน
โรค การประเมินภาวะทางสขุภาพ หรือการวิจัย 
                    "ผูประกอบโรคศิลปะ" หมายความวา  บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 
โรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ  
                    "ใบอนุญาต" หมายความวา  ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
                    "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "กรรมการ" หมายความวา  กรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "คณะอนกุรรมการ" หมายความวา  คณะอนกุรรมการการประกอบโรคศิลปะ 



                    "อนุกรรมการ" หมายความวา  อนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
                    "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 5  การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ แบงเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้ 
                    (1) สาขาการแพทยแผนไทย ไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย และการแพทย
แผนไทยประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกรรมการ 
                    (2) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
                    (3) สาขากายภาพบําบัด 
                    (4) สาขาเทคนิคการแพทย 
                    (5) สาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
                    มาตรา 6  ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบโรค
ศิลปะ ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหหมายความวาเปนการอางถึงการประกอบโรคศิลปะ
หรือผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนกังานเจาหนาที ่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้และ
กําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบยีบและประกาศ  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

หมวด 1 
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

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

                    มาตรา 8  ใหมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นดังตอไปนี้ 

(1) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข จาํนวนสี่คน กระทรวงกลาโหม 
ทบวงมหาวิทยาลัย   แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล และสภาเภสัชกรรม แหงละหนึง่คน และ
ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ สาขาละสองคน และ 

                    (2) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินหาคน ใหผูอํานวยการกอง   การ
ประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 



                    มาตรา 9  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ 
                    มาตรา 10  กรรมการตามมาตรา 8 (1) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
                    (1) เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
                    (2) เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพ    
การพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรมกฎหมายวาดวยวชิาชีพทันตกรรม แลวแต 
กรณ ี
                    (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                    มาตรา 11  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 8 (2) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได 
                    ในกรณีทีก่รรมการผูทรงคุณวฒุิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรแีตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึน้ในระหวางทีก่รรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตาํแหนง        
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลวนัน้ 
                    มาตรา 12  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ตามมาตรา 8 (2) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
                    (1) ตาย  
                    (2) ลาออก 
                    (3) รัฐมนตรีใหออก 
                    มาตรา 13  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
                    (1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการในการกํากับดแูลการ
ประกอบโรคศิลปะ 
                    (2) ใหคําแนะนาํหรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ในการเพิม่ประเภทและสาขาของการประกอบโรค
ศิลปะ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศตาง ๆ 
                    (3) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลงเขาใจผิดซึ่ง
อาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะ 
                    (4) ใหคําปรึกษาและแนะนาํแกคณะกรรมการวิชาชีพ 
                    (5) พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณคาํส่ังของคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 53 และมาตรา 54 
                    (6) เรงรัดใหพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือคณะกรรมการวิชาชีพปฏิบัติการตามอํานาจและ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด 



 
                    (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
                    (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
                    (9) พิจารณาหรอืดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  

หมวด 2 
คณะกรรมการวิชาชีพ 

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

                    มาตรา 14  ใหมคีณะกรรมการวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ดังนี ้
                    (1) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย 
                    (2) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยกุต 
                    (3) คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด 
                    (4) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย 
                    (5) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา 5 (5) 
                    มาตรา 15  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย ประกอบดวย  
                   (1) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเปนผูแทนจากสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวทิยาลัย แหงละหนึ่งคน 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย 
แผนไทย มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกนัในขณะเลือกตั้งแตละคราว  
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 16  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ประกอบดวย 
                    (1) กรรมการวชิาชีพซ่ึงเปนผูแทนจากสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวง 
มหาวิทยาลัย แหงละหนึ่งคน 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยกุต มี
จํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
 



                    มาตรา 17  คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด ประกอบดวย  
                    (1) กรรมการวชิาชีพโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมการแพทยและคณบดีคณะกายภาพบําบัดหรือ
หัวหนาภาควชิากายภาพบําบัดหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกนัในสถาบันอดุมศึกษาทีไ่ดรับความ
เห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งขึ้น 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลอืกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบดั มีจํานวนเทากบั
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 18  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย ประกอบดวย  
                    (1) กรรมการวชิาชีพโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยและคณบดคีณะเทคนิค
การแพทยหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกันในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบหรอืไดรับ
อนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจดัตั้งขึน้ 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย มีจํานวน
เทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกนัในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 19  องคประกอบ อํานาจและหนาที ่และการดําเนนิงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่น
ตามมาตรา 14 (5) รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 5 (5) 
                    มาตรา 20  ภายในสามสิบวันนบัจากวนัเลือกตั้งกรรมการวชิาชีพตามมาตรา 15 
(3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขา เลือกกรรมการ
วิชาชีพเปนประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการวิชาชีพตําแหนงละหนึ่งคน 
                    มาตรา 21  การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือ
มาตรา 18 (3) และการเลือกกรรมการวิชาชีพใหดาํรงตําแหนงประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา 20 ใหเปนไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรกีําหนด 
                    มาตรา 22  กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) 
มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) และกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามมาตรา 15 (3) 
มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) อยูในตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับการ 
แตงตั้งหรือเลือกตั้งอีกได 
                    ใหนําความในมาตรา 10 มาใชบังคับกับคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับ 
เลือกตั้งตามมาตรา 15 (3) และมาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) โดยอนโุลม 



 
                    นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง            
ตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) และกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้ง           
ตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) พนจากตําแหนงเมื่อ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก 
                    (3) รัฐมนตรีใหออก สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) 
มาตรา 16 (2)  มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) 
                    (4) ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งตาม
มาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) 
                    มาตรา 23  คณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
                    (1) รับขึ้นทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบโรคศิลปะในสาขานัน้ ๆ 
                    (2) เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นขาดคุณสมบัติ 
                    (3) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อใชอํานาจตามมาตรา 13 (2) 
                    (4) ใชอํานาจตามมาตรา 44 ในกรณีที่ผูประกอบโรคศิลปะในสาขานัน้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
แหงวิชาชีพ 
                    (5) ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําแกสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาการประกอบโรคศิลปะ
ในสาขานั้น 
                    (6) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลงเขาใจผิดซึ่ง    
อาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
                    (7) สงเสริม พัฒนาและกําหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
                    (8) ออกหนังสือรับรองความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
                    (9) พิจารณาและเสนอชื่อผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้นเปนกรรมการการประกอบโรค
ศิลปะ 
                    (10) แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้น 
                    (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการวิชาชีพ
ในสาขานั้น 
                    (12) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย  

 



หมวด 3 
การดําเนนิการของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

และคณะกรรมการวิชาชีพ 
---------------  

                    มาตรา 24  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
                    มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
                    มาตรา 25  ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในทีป่ระชุมหรือไมสามารถปฏิบัตหินาที่
ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือ     
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
                    มาตรา 26  การประชุมของคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพ หรือคณะอนุกรรมการ
วิชาชีพ ใหนําความในมาตรา 24 และมาตรา 25 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    มาตรา 27  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการกรรมการ
วิชาชีพ หรืออนุกรรมการวิชาชีพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
                    มาตรา 28  ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการวิชาชีพมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา    
หรือแจงใหบคุคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที ่
                    หนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือหนังสือแจงใหสงเอกสารหรือวัตถุตามวรรคหนึ่งตองระบุดวยวาจะ
ใหมาใหถอยคาํหรือสงเอกสารหรือวัตถุในเรื่องใด 
                    มาตรา 29  ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการวิชาชีพ และอนุกรรมการวิชาชีพไดรับเบี้ยประชุม
และประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั  

หมวด 4 
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

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

                    มาตรา 30  หามมิใหผูใดทําการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวา
ตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะโดยมิไดขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเวนแตในกรณีอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
                    (1) การประกอบโรคศิลปะที่กระทําตอตนเอง 
                    (2) การชวยเหลือหรือเยียวยาผูปวยตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยาโดยมิไดรับ
ประโยชนตอบแทน 



                    (3) นักเรยีน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรืออบรมในความควบคมุของผู
ประกอบโรคศิลปะซึ่งเปนผูใหการศกึษาหรือฝกอบรม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการ
วิชาชีพกําหนด 
                    (4) บุคคลที่เขารับการอบรมหรือรับการถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทย กระทําการประกอบโรคศิลปะในระหวางการอบรมหรือการถายทอดความรูในการควบคมุของ            
ผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการวิชาชีพกําหนด   

             (5) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให
ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    (6) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกระทําการประกอบ 
โรคศิลปะในความควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกาํหนด 
                   (7)  การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการหรือผูสอนในสถาบัน 
การศึกษา  ซ่ึงมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ  ทั้งนี้  โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
วิชาชีพ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด 
                    มาตรา 31  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลใดทําการ
ประกอบวิชาชีพที่กระทําตอมนุษย หรือมุงหมายจะกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรคการวนิจิฉัยโรค การ
บําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพและการผดุงครรภ โดยอาศัยศาสตรหรือความรู  
จากตางประเทศ ซ่ึงวิชาชีพดงักลาวยังมไิดมีกฎหมายรับรองในประเทศไทย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
                    มาตรา 32  ผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
                    (1) อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบรูณ 
                    (2) เปนผูมีความรูในวิชาชีพตามมาตรา 33 
                    (3) ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
                    (4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการวชิาชีพเห็นวาอาจจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
                    (5) ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 
                    (6) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพหรือเปนโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเหน็วาไมสมควรใหประกอบ
โรคศิลปะ 



                    (7) ไมเปนคนวกิลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ 
                    มาตรา 33  ผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะในแตละสาขา ตองมีความรู
ในวิชาชพีดังตอไปนี ้
                    (1) สาขาการแพทยแผนไทย 
                        (ก) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะซึ่งไดรับอนุญาตใหถายทอด
ความรูในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยรับรองตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดผานการทดสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย
แผนไทยแลว หรือ 
                        (ข) ไดรับการอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทยรับรอง โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยกําหนด หรือ 
                        (ค) เปนผูที่สวนราชการรับรองและผานการประเมินตามเงื่อนไขของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทย 
                    (2) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  ตองเปนผูไดรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรจากสถาบัน 
การศึกษาที่คณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยกุตรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทยประยุกตอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกตกําหนด 
                    (3) สาขากายภาพบําบัด  ตองเปนผูไดรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรเทยีบเทาปริญญาสาขา
กายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัดรับรอง โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากายภาพบําบดัอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขากายภาพบําบัดกําหนด สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศ ซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับอนุญาตใหประกอบ
โรคศิลปะสาขากายภาพบําบดัจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 
                    (4) สาขาเทคนิคการแพทย  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรเทียบเทาปริญญาสาขา
เทคนิคการแพทยจากสถาบนัการศึกษาทีค่ณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยรับรอง โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยกําหนด  สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทยจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 
                    (5) สาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 5 (5) ตองมีความรูตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกานัน้ 
                    มาตรา 34  การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกหนังสือรับรอง   
ความรูความชาํนาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะ การขอรับใบแทนใบอนญุาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



                    ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดอายใุบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตไวดวย
ก็ได 
                    มาตรา 35  หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะในสาขาใดสาขาหนึ่งประกอบโรคศิลปะในสาขาอื่นที่ตน
มิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
                    มาตรา 36  ผูประกอบโรคศิลปะมีหนาทีแ่จงวิธีการประกอบโรคศิลปะใหผูปวยทราบ และใหผูปวย
มีสิทธิในการเลือกวิธีการบําบัดโรคที่จะใชกับตน เวนแตในกรณีฉุกเฉนิ 
                    มาตรา 37  ผูประกอบโรคศิลปะตองประกอบโรคศิลปะภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไขตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    มาตรา 38  ผูประกอบโรคศิลปะตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    ผูประกอบโรคศิลปะตองไมโฆษณา ใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาการประกอบโรค
ศิลปะ ความรูความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะของตน เวนแตเปนการโฆษณาเกี่ยวกับการแสดงผลงาน   
ในหนาที่หรือทางวิชาการหรือเพื่อการศึกษา การประชมุทางวิชาการ การบําเพ็ญประโยชนสาธารณะและการ
ประกาศเกยีรติคุณอาจกระทําได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบวาดวยการรักษา
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง 
                    มาตรา 39  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบโรคศิลปะฝาฝนมาตรา 36 หรือประพฤติ
ผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวชิาชีพตาม
มาตรา 38 มีสิทธิกลาวหาผูประกอบโรคศิลปะผูนั้นโดยทําคํากลาวหาตอคณะกรรมการวิชาชีพ 
                    กรรมการวิชาชีพหรือบุคคลอื่นซึ่งพบหรือทราบวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา 36 หรือ
ประพฤติผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 หรือประพฤตผิิดจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพตามมาตรา 38 มีสิทธิกลาวโทษผูประกอบโรคศิลปะผูนั้นโดยทาํคํากลาวโทษตอคณะกรรมการวิชาชีพ 
                    สิทธิกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่     
ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองและรูตัวผูประพฤติผิดแตไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิด
ในเรื่องดังกลาว 
                    การถอนคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษที่ไดยืน่ไวแลว ไมเปนเหตใุหระงับการดําเนนิการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 40  เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษตามมาตรา 39 แลวพิจารณา
เห็นวากรณีมมีูลใหสงเรื่องใหคณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้งขึ้นตามมาตรา 23 (10) ให
ทําหนาที่สอบสวนการกระทาํผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพือ่ดําเนินการสอบสวน แลวสรุปผลการสอบสวนและ
เสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณาวนิิจฉัยตามมาตรา 44 
 



 
                    มาตรา 41  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนตามาตรา 40    
ใหนํามาตรา 28 มาใชบังคับ 
                    มาตรา 42  ใหประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนมีหนงัสือแจงขอกลาวหาหรือ    
ขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบไมนอย
กวาสิบหาวันกอนวนัเริ่มทําการสอบสวน 
                    ผูถูกกลาวหาหรอืผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาให
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวน 
                    คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหยื่นตอประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนภายใน    
สิบหาวันนบัแตวันไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนหรือภายในกําหนดเวลาที่
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนจะขยายให 
                    มาตรา 43  หลักเกณฑและวิธีการกลาวหา กลาวโทษ หรือสอบสวนใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด 
                    มาตรา 44  เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับสํานวนการสอบสวนและความเหน็ของ
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการวชิาชีพพิจารณาวินิจฉยั ดังนี้ 
                    (1) ยกคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ กรณีที่เห็นวาผูประกอบโรคศิลปะมิไดกระทําผิดตามคํากลาวหา
หรือคํากลาวโทษ หรือ 
                    (2) ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้ในกรณีที่วนิิจฉยัวาผูประกอบโรคศิลปะไดกระทําผิดจริง
ตามคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ 
                        (ก) วากลาวตกัเตือน 
                        (ข) ภาคทัณฑ 
                        (ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 
                        (ง) เพิกถอนใบอนุญาต 
                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการวชิาชีพตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือกรรมการ
วิชาชีพที่วนิิจฉัยคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษนั้น และตองจัดใหมีเหตผุลไวดวยโดยเหตุผลนั้นอยางนอยตอง
ประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิงขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
                    มาตรา 45  ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจงคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา 44 ไปใหคณะกรรมการ และผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบภายในเจด็วนันับแตวันที่มี
คําวินิจฉยั และใหบนัทึกขอความตามคําวนิิจฉัยนัน้ไวในทะเบยีนผูประกอบโรคศิลปะดวย 
                    ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ หรือผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษดังกลาว      
ไมยอมรับหนงัสือแจงคําวินจิฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหปดคําวินิจฉยันั้นไวในที่เปดเผยณ สถานที่ประกอบการหรือ
ภูมิลําเนาของผูนั้น และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําวินิจฉัยแลวตั้งแตวันที่ไดปดคําวินจิฉัย 



                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะจัดพิมพคําวินจิฉัยที่สําคัญของคณะกรรมการวิชาชีพเพือ่
เผยแพร เวนแตเร่ืองที่เปนความลับอันเกีย่วกับความปลอดภัยของประเทศหรือประโยชนสวนรวมอันไมควร
เปดเผย 
                    มาตรา 46  ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวิชาชีพวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 32 หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต ใหคณะกรรมการวิชาชีพส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้น และใหนํา
มาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    กอนมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
วิชาชีพดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงแลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อ
พิจารณา 
                    มาตรา 47  ภายใตบังคับมาตรา 30 หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวางถูกสัง่พักใช
ใบอนุญาตหรอืถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทาํการประกอบโรคศิลปะหรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจ
วาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะนับแตวันทีท่ราบคําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
นั้น  
                    มาตรา 48  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนคาํส่ังพักใชใบอนุญาตและถูกศาลพิพากษาลงโทษตาม
มาตรา 58 คดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการวิชาชีพส่ังเพิกถอนใบอนญุาตของผูนั้น โดยใหมีผลตั้งแตวนัที่ศาลมี
คําพิพากษาถึงที่สุด 
                    มาตรา 49  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกสั่งเพกิถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสอง
ปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธ
การออกใบอนญุาต ผูนั้นจะยืน่คําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งปนบัแตวนัที่คณะกรรมการ
วิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนญุาต ถาคณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สอง ผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการตามมาตรา 53 
                    ถาคณะกรรมการมีความเห็นยนืตามความเหน็ของคณะกรรมการวิชาชีพผูนั้นเปนอันหมดสิทธิ
ขอรับอนุญาตอีกตอไป  

หมวด 5 
พนักงานเจาหนาที่ 

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

                    มาตรา 50  ในการปฏิบตัิหนาที่ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังนี้ 
                    (1) เขาไปในสถานที่ของผูประกอบโรคศิลปะในระหวางเวลาทําการเพือ่ตรวจสอบหรือควบคุมให
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 



                    (2) เขาไปในสถานที่ที่มีเหตอัุนควรสงสัยวามีการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวาง
พระอาทิตยขึน้ถึงพระอาทติยตกหรือในระหวางเวลาทาํการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานหรอื
ส่ิงของที่อาจใชเพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจรงิหรือดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ เวนแต 
                        (ก) เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบในเวลากลางวันถายังดําเนินการไมแลวเสร็จจะ
กระทําตอในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาํการก็ได หรือ 
                        (ข) ในกรณีฉกุเฉินอยางยิ่ง จะกระทําการตรวจสอบในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาํการก็ได 
                    (3) ยึดหรืออายดัเอกสาร หลักฐานหรือส่ิงของที่เกี่ยวของกับการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ เพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนินคดี 
                    ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งอยูในสถานที่นัน้อํานวยความ
สะดวกแกพนกังานเจาหนาที่ตามสมควร  
                    มาตรา 51  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 
                    บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
                    มาตรา 52  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนกังานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด 6 
การอุทธรณ 
---------------  

                    มาตรา 53  ในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพมคีําส่ังไมรับขึ้นทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอ
เปนผูประกอบโรคศิลปะ หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบโรคศิลปะที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา 49 ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนงัสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่ไดรับหนังสือแจง
การไมรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตหรือปฏิเสธการออกใบอนุญาต แลวแตกรณ ี
                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
                    มาตรา 54  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพกิถอนใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
                    การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทเุลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 
                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 



                    มาตรา 55  หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 53 และ
มาตรา 54 ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

หมวด 7 
บทกําหนดโทษ 

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

                    มาตรา 56  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือหนังสือแจงที่ออกตามมาตรา 28 หรือาตรา 41    
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 57  ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามป หรือปรับไมเกินสามหมืน่บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
                    ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิ    
ทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝนมาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 58  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา 35 หรือผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวาง    
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทัง้ปรับ 
                    ผูประกอบโรคศิลปะผูใดซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
                    มาตรา 59  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนกังานเจาหนาที่ตามมาตรา 50 วรรค
สอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท  

บทเฉพาะกาล 
---------------  

                    มาตรา 60  ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 อยูในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ
นี้ ซ่ึงตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 



                    มาตรา 61  ในระยะเริ่มแรกทีย่ังมิไดเลือกตัง้ผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตาม
มาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูประกอบโรคศิลปะสาขา
นั้น ๆ ตามจํานวนทีก่ําหนดไวในมาตราดงักลาวเปนกรรมการวิชาชีพ 
                    ใหกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ของกรรมการวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกวากรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตัง้ตามพระราชบัญญัตินี้เขารับหนาที ่
                    การเลือกตั้งผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือ
มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนันบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และใหกรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับการเลือกตั้งตามมาตรานี้พนจากตําแหนงพรอมกับวาระของกรรมการ
วิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) หรือมาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) แลวแตกรณ ี
                    มาตรา 62  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 และใบอนุญาตนั้นยงัคงใชไดในวนัที่พระราชบญัญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ใหถือวาผูนัน้ไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป ดังนี้ 
                    (1) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขากายภาพบําบดั 
ใหถือวาผูนัน้ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด 
                    (2) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเทคนิค
การแพทย ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย 
                    (3) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขา           
เวชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ  สาขาการแพทยแผน
ไทย  ประเภทเวชกรรมไทย 
                    (4) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขา        
เภสัชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย 
                    (5) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขาการ   
ผดุงครรภ ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย ประเภทการผดุงครรภไทย 
                    (6) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณแบบประยุกต       
ใหถือวาผูนัน้ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
                    มาตรา 63  ใหผูซ่ึงไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขา    
เวชกรรมชั้นสองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479 และใบอนุญาตนั้น   

 



 ยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา มีสิทธิประกอบโรคศิลปะตอไปตาม   
ขอจํากัดและเงื่อนไข ตลอดจนตองรักษามรรยาทแหงวิชาชีพตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนัน้ 
                    ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบัน สาขาเวชกรรมชั้นสอง เมื่อปรากฏวาผูนั้นกระทําการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 
                    มาตรา 64  คําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะและคําขอแกไข             
หรือเพิ่มเติมขอความที่ไดขึน้ทะเบยีนแลว ซ่ึงไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 กอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
                    (1) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ     
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ยังมิไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกีย่วกับคาํขอดังกลาวใหถือวาเปนคําขอที่ได       
ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนนิการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    (2) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ       
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดงักลาวแลวการดําเนินการเกีย่วกับ    
คําขอดังกลาวใหอยูในบังคบัของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 
2479 ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 
                    มาตรา 65  การสอบสวน และการพิจารณาเพื่อวินิจฉยัส่ังพักใชใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค    
ศิลปะหรือส่ังเพิกถอนใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะที่อยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติ       
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ในวนัที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
ใหดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี้ เวนแต 
                    (1) กรณีที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะไดสงเรื่องใหคณะอนกุรรมการสอบสวน 
ทําการสอบสวนแลวกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและยังสอบสวนไมเสรจ็ก็ให
สอบสวนตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479 ตอไป และเมื่อไดสอบสวน   
เสร็จแลว ใหสรุปผลการสอบสวน และเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเหน็ตอคณะกรรมการวิชาชีพ
ตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือมาตรา 18 แลวแตกรณ ีพิจารณาวนิจิฉัยเรื่องนั้นตอไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 จนกวาจะเสร็จ 
                    (2) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพจิารณาโดยถูกตองตามพระราชบญัญัติควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 เสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหการ
สอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณนีั้นเปนอันใชได 
                    (3) กรณีที่ไดมกีารเสนอเรื่องหรือนําเสนอสํานวนการสอบสวนใหคณะกรรมการควบคุมการ 
ประกอบโรคศิลปะพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479   

 



ยังไมเสร็จ ก็ใหคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือมาตรา 18 แลวแต
กรณ ีพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองนัน้ตอไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479  
จนกวาจะเสร็จ 
                    มาตรา 66  การใดอยูระหวางดาํเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 ในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาการดาํเนินการตอไปสําหรับ  
การนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  
                    มาตรา 67  ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
นี้  ทั้งนี ้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตร ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราคาธรรมเนียม 

                                                                              --------------- 
(1)  คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ        ฉบับละ 3,000 บาท 
(2)  คาตออายุใบอนุญาต                                                                   ฉบับละ 1,000 บาท 
(3)  คาแกไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต                             ฉบับละ    500 บาท 
(4)  คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
      และหนังสือรับรองอยางอื่น                                                        ฉบับละ    500 บาท 
(5)  คาสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
       เปนผูประกอบโรคศิลปะ                                                             ฉบับละ 2,000 บาท 
(6)  คาหนังสืออนุมัติใหแสดงวาเปนผูมีความรู 
        ความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะ                                     ฉบับละ 1,000 บาท 
(7) คาใบแทนใบอนุญาต                                                                    ฉบับละ    300 บาท 
(8) คาแปลใบอนุญาตของผูประกอบโรคศิลปะ 
      เปนภาษาตางประเทศ                                                                  ฉบับละ 1,000 บาท 
(9) คาคํารองตาง ๆ                                                                            ฉบับละ      50 บาท 
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง แตบทบัญญัติบาง
ประการกย็ังไมสอดคลองกับหลักวิชาและสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับไดมกีารแยกการประกอบโรค
ศิลปะแผนปจจุบันสาขาเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ การ
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาทันตกรรม และการประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเภสัชกรรมไป
บัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะ รวมทั้งสมควรปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะ และจดัใหมีคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทยการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต การประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย และการประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา เพื่อใหการประกอบโรคศิลปะในสาขาตาง ๆ ดังกลาวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เพื่อสงเสริมการประกอบโรคศิลปะในสาขาเหลานั้นใหมีความอิสระและคลองตัวในการดําเนินงาน และเพื่อ
ควบคุมมิใหมกีารแสวงหาผลประโยชนหรือใชวิชาชีพโดยมิชอบ ทําใหเกิดความเสยีหาย   แกประชาชน สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 


