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เปนปที่ ๓๗ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา 

ดังตอไปนี ้

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕” 

 

มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 

 
                                                 
 



มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“วิชาชีพเวชกรรม”  หมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค 

การบําบัดโรค การปองกันโรค การผดุงครรภ การปรับสายตาดวยเลนซสัมผัส การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพื่อบําบัด

โรคหรือเพื่อระงับความรูสึก  และหมายความรวมถึงการกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสสาร การ

สอดใสวัตถุใดๆ เขาไปในรางกาย  ท้ังนี้ เพื่อการคุมกําเนิด การเสริมสวย หรือการบํารุงรางกายดวย 

“โรค”  หมายความวา ความเจ็บปวย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของรางกายหรือจิตใจ และ

หมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกลาวดวย 

“ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

“สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกแพทยสภา 

“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการแพทยสภา 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการแพทยสภา 

“เลขาธิการ”  หมายความวา เลขาธิการแพทยสภา 

“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 



กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 

หมวด ๑ 

แพทยสภา 

   

 

มาตรา ๖  ใหมีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกวา “แพทยสภา” มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติ

ไวในพระราชบัญญัตินี ้

ใหแพทยสภาเปนนิติบุคคล 

 

มาตรา ๗  แพทยสภามีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

(๑)  ควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตองตามจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช

กรรม 

(๒)  สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทาง การแพทย 

(๓)  สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 

(๔)  ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นในเร่ืองที่เก่ียวกับ

การแพทยและการสาธารณสุข 

(๕)  ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับปญหาการแพทยและการสาธารณสุขของ

ประเทศ 

(๖)  เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย 

 

มาตรา ๘  แพทยสภามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 



(๑)  รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(๒)  พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(๓)  รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเวชกรรมของ

สถาบันตางๆ 

(๔)  รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทางการแพทย 

(๕)  รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทยที่ทําการฝกอบรมใน (๔) 

(๖)  ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

ตางๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนๆ ในวิชาชีพเวชกรรม 

 

มาตรา ๙  แพทยสภาอาจมีรายไดดังตอไปนี ้

(๑)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 

(๒)  คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ 

(๓)  ผลประโยชนจากการลงทุนและกิจกรรมอื่น 

(๔)  ทรัพยสินท่ีไดจากการบริจาคและการชวยเหลือ 

 

มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงแพทยสภา มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติ

ไวในพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๒ 

สมาชิก 

   



 

มาตรา ๑๑  สมาชิกแพทยสภาไดแกผูมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

(๑)  มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 

(๒)  มีความรูในวิชาชีพเวชกรรมโดยไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตรที่แพทย

สภารับรอง 

(๓)  ไมเปนผูประพฤติเสียหาย ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหง

วิชาชีพ 

(๔)  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในคดีที่

คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 

(๕)  ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวในขอบังคับแพทยสภา 

 

มาตรา ๑๒  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี ้

(๑)  ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนๆ ในวิชาชีพเวช

กรรม โดยปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการนั้น 

(๒)  แสดงความเห็นเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการของแพทยสภาสงไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

และในกรณีท่ีสมาชิกรวมกันต้ังแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดท่ีเก่ียวกับกิจการของแพทย

สภา คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบโดยมิชักชา 

(๓)  เลือก รับเลือก หรือรับเลือกต้ังเปนกรรมการ 

(๔)  มีหนาที่ผดุงไวซ่ึงเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกยอมส้ินสุดเมื่อ 

(๑)  ตาย 



(๒)  ลาออก 

(๓)  คณะกรรมการใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวาเปนผูนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิ

แหงวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๓) หรือ (๔) 

(๔)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๕) 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการแพทยสภา 

   

 

มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา  “คณะกรรมการแพทยสภา” ประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย เจากรมแพทยทหารบก เจากรมแพทยทหารเรือ 

เจากรมแพทยทหารอากาศ นายแพทยใหญกรมตํารวจ คณบดีคณะแพทยศาสตรในมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยสมาชิกอีกจํานวนเทากับจํานวน

กรรมการโดยตําแหนงในขณะเลือกต้ังแตละวาระ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๑๕  ใหผูซ่ึงเปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการโดยการเลือกต้ังประชุมกันเลือก

กรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกแพทยสภาคนที่สอง 

ตําแหนงละหนึ่งคน 

ใหนายกแพทยสภาเลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ เพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการหนึ่งคน 

และเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ และเหรัญญิกอีกตําแหนงละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ

ที่ประชุมกรรมการ 

นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ใหดํารงตําแหนง

ตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ัง และเลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ใหพนจากตําแหนงตามนายก

แพทยสภา 

 



มาตรา ๑๖  การเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๔ การเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ตาม

มาตรา ๑๕ และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๐ ใหเปนไปตามขอบังคับแพทยสภา 

 

มาตรา ๑๗  กรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังและกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ ตามมาตรา ๑๕ ตองมี

คุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(๒)  เปนผูไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(๓)  เปนผูไมเคยถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 

 

มาตรา ๑๘  กรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ

เลือกต้ังใหมได 

 

มาตรา ๑๙  นอกจากพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๕ วรรคสามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ วรรคสี่

แลว กรรมการซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับเลือกต้ังและกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ พนจากตําแหนงเมื่อพนจาก

สมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ 

 

มาตรา ๒๐  เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังวางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลือก

สมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ เปนกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ในกรณีตําแหนงกรรมการดังกลาววางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ัง ให

มีการเลือกต้ังกรรมการขึ้นแทนโดยสมาชิกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินกึ่งหนึ่ง 

ถาวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะใหมีการเลือกหรือเลือกต้ังกรรมการแทนหรือไมก็

ได 

ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 



 

มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑)  บริหารกิจการแพทยสภาตามวัตถุประสงคที่กําหนดในมาตรา ๗ 

(๒)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเร่ืองตางๆ อันอยูในขอบเขตแหง

วัตถุประสงคของแพทยสภา 

(๓)  ออกขอบังคับวาดวย 

(ก)  การเปนสมาชิก 

(ข)  การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๑ (๕) 

(ค)  การกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวใน

อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติน้ี 

(ง)  การเลือกและการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๖ 

(จ)  หลักเกณฑการขึ้นทะเบียน และการออกใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต 

(ฉ)  หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนๆ ในวิชาชีพเวชกรรม 

(ช)  การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 

(ซ)  การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

(ฌ)  การจัดตั้ง การดําเนินการ และการเลิกวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ 

(ญ)  คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา ๒๘ 

(ฎ)  เรื่องอ่ืนๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของแพทยสภา หรืออยูในอํานาจหนาที่ของ

แพทยสภาตามกฎหมายอื่น 

ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ขอบังคับแพทยสภาที่เก่ียวของกับสมาชิกใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 

มาตรา ๒๒  นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภา เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก มีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี ้

(๑)  นายกแพทยสภามีอํานาจหนาที ่

(ก)  ดําเนินกิจการของแพทยสภาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามมติของคณะกรรมการ 

(ข)  เปนผูแทนแพทยสภาในกิจการตางๆ 

(ค)  เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 

นายกแพทยสภาอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็นสมควรได 

(๒)  อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งเปนผูชวยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ

นายกแพทยสภาตามที่นายกแพทยสภามอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกแพทยสภาเมื่อนายกแพทยสภาไมอยู

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๓)  อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง เปนผูชวยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ

นายกแพทยสภาตามที่นายกแพทยสภามอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกแพทยสภา เมื่อท้ังนายกแพทยสภา 

และอุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๔)  เลขาธิการมีอํานาจหนาที ่

(ก)  ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่แพทยสภาทุกระดับ 

(ข)  ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของแพทยสภา 

(ค)  รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและทะเบียน

อ่ืนๆ 

(ง)  ควบคุม ดูแลทรัพยสินของแพทยสภา 

(จ)  เปนเลขานุการคณะกรรมการ 



(๕)  รองเลขาธิการเปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของเลขาธิการตามที่

เลขาธิการมอบหมาย เปนผูทําการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

(๖)  เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และการงบประมาณของ

แพทยสภา 

 

หมวด ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 

   

 

มาตรา ๒๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

มติของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๓) มติของที่ประชุม ใหถือคะแนนเสียงไม

นอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๔  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุม

คณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังแพทยสภาในเร่ืองใดๆ ก็ได 

 

มาตรา ๒๕  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก

สภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 

(๑)  การออกขอบังคับ 



(๒)  การกําหนดงบประมาณของแพทยสภา 

(๓)  การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๓) 

(๔)  การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๙ 

ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง การดําเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องอ่ืนใด หาก

คณะกรรมการเห็นสมควร อาจขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอนได 

ใหนายกแพทยสภาเสนอมติในเร่ืองที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ หรือในเร่ืองอ่ืน

ใดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตอสภานายกพิเศษโดยมิชักชา สภานายกพิเศษ

อาจมีคําส่ังยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับมติท่ีนายกแพทยสภาเสนอ ใหถือวา

สภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมติน้ัน 

ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง ในการประชุมนั้นถามี

เสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ก็ใหดําเนินการตามมติน้ันได 

 

หมวด ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

   

 

มาตรา ๒๖  หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ วาพรอมที่จะประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมโดยมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑)  การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กระทําตอตนเอง 

(๒)  การชวยเหลือเยียวยาผูปวยตามศีลธรรมโดยไมรับสินจางรางวัล  แตการชวยเหลือเยียวยา

ดังกลาวตองมิใชเปนการกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสสารใดๆ เขาไปในรางกายของผูปวย การ

แทงเข็มหรือการฝงเข็มเพื่อบําบัดโรคหรือระงับความรูสึก หรือการใหยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ตอ

จิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณีแกผูปวย 



(๓)  นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ในความควบคุมของสถาบันการศึกษาของรัฐบาล 

สถาบันการศึกษาท่ีรัฐบาลอนุมัติใหจัดตั้ง สถาบันทางการแพทยของรัฐบาล สถาบันการศึกษาหรือสถาบันทาง

การแพทยอ่ืนที่คณะกรรมการรับรอง ที่กระทําการฝกหัดหรือฝกอบรมวิชาชีพเวชกรรม หรือการประกอบโรคศิลปะ

ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัด หรือผูใหการฝกอบรม ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบ

โรคศิลปะ 

(๔)  บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือสภากาชาดไทย

มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นๆ ท้ังนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

(๕)  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งประกอบโรคศิลปะตามขอจํากัด และเง่ือนไขตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

(๖)  การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตางประเทศ  ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

(๗)  การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการ ซ่ึงมีใบอนุญาตเปนผู

ประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ ทั้งน้ี โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

 

มาตรา ๒๗  หามมิใหผูใดใชคําวา แพทย นายแพทย แพทยหญิง หรือนายแพทยหญิง หรือใชอักษร

ยอของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิการศึกษาทางแพทยศาสตร หรือใชอักษรยอของวุฒิดังกลาวประกอบกับชื่อ

หรือนามสกุลของตน หรือใชคําหรือขอความอื่นใดท่ีแสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ 

รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใน

วิชาแพทยศาสตร 

 

มาตรา ๒๘  หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ ท้ังนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน 

เวนแตผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้นๆ จาก

แพทยสภาหรือที่แพทยสภารับรองหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับแพทยสภา 



 

มาตรา ๒๙  การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนๆ ในวิชาชีพเวชกรรม ใหเปนไป

ตามขอบังคับแพทยสภา 

 

มาตรา ๓๐  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงแพทยสภา และมีคุณสมบัติอ่ืน

ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับแพทยสภา 

เมื่อผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใหใบอนุญาตของผูนั้นส้ินสุดลง 

 

มาตรา ๓๑  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับแพทยสภา 

 

มาตรา ๓๒  บุคคลผูไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมของผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด มีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้นโดยทําเรื่องย่ืนตอแพทยสภา 

บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 

โดยทําเรื่องยื่นตอแพทยสภา 

คณะกรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูมีพฤติการณที่สมควรใหมีการสืบสวนหา

ขอเท็จจริงเก่ียวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 

สิทธิการกลาวหา และสิทธิการกลาวโทษ ส้ินสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือ

ผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมดังกลาว และรูตัวผูประพฤติผิด ทั้งนี้ ไมเกินสามป

นับแตวันท่ีมีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวชิาชีพเวชกรรม 

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดย่ืนไวแลวนั้นไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

 



มาตรา ๓๓  เมื่อแพทยสภาไดรับเร่ืองการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา ๓๒ ใหเลขาธิการ

เสนอเร่ืองดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมโดยมิชักชา 

 

มาตรา ๓๔  คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมประกอบดวย ประธานคนหนึ่ง และ

อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังจากสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาคณะละสามคน คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหง

วิชาชีพเวชกรรมมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๓ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

 

มาตรา ๓๕  เม่ือคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหง

วิชาชีพเวชกรรมแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมีมติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

(๑)  ใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให

คณะกรรมการพิจารณา 

(๒)  ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้น

มีมูล 

(๓)  ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้นไมมีมูล 

 

มาตรา ๓๖  คณะอนุกรรมการสอบสวน ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการที่

คณะกรรมการแตงต้ังจากสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาคณะละสามคน คณะอนุกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวน 

สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

 

มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม และของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมและอนุกรรมการ

สอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา และมีหนังสือ

แจงใหบุคคลใดๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการสืบสวนสอบสวน 

 



มาตรา ๓๘  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวน แจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนา

เรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษไมนอยกวาสิบหาวันกอน

วันเร่ิมทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ มาใหคณะอนุกรรมการ

สอบสวน 

คําชี้แจงใหยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน นับแตวันไดรับแจงจากประธาน

อนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให 

 

มาตรา ๓๙  เม่ือคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ

สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว 

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี 

(๑)  ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

(๒)  วากลาวตักเตือน 

(๓)  ภาคทัณฑ 

(๔)  พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป 

(๕)  เพิกถอนใบอนุญาต 

ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด และใหทําเปน

คําส่ังแพทยสภา 

 

มาตรา ๔๐  ใหเลขาธิการแจงคําสั่งแพทยสภาตามมาตรา ๓๙ ไปยังผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูถูก

กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบ และใหบันทึกคําส่ังนั้นไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมดวย 

 



มาตรา ๔๑  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาต ใหถือวามิไดเปนผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้นับแตวันท่ีคณะกรรมการสั่งพักใชใบอนุญาตนั้น 

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตผูใดถูกศาลพิพากษาลงโทษตาม

มาตรา ๔๓ และคดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

มาตรา ๔๒  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อ

พนสองปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออก

ใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการออก

ใบอนุญาต ถาคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนคร้ังที่สองแลว ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีก

ตอไป 

 

มาตรา ๔๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๔๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา ๔๕  ใหแพทยสภาซึ่งต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เปนแพทยสภา

ตามพระราชบัญญัตินี ้

ใหบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิและเงินงบประมาณของแพทยสภาที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับเปนของแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี ้

 



มาตรา ๔๖  ใหคณะกรรมการแพทยสภาซึ่งอยูในตําแหนงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา จะไดมีการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัตินี ้

การเลือกต้ังกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

มาตรา ๔๗  ใหผูซ่ึงเปนสมาชิกของแพทยสภาอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนสมาชิกของแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๔๘  ใหผูซ่ึงไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเปนผูไดรับ

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ ตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรม หรือผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๔๙  ใหบรรดาลูกจางของแพทยสภาที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับคงเปนลูกจาง

ของแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๕๐  ในระหวางที่แพทยสภายังมิไดออกขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํา

ขอบังคับแพทยสภาที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในระหวางท่ียังมิไดออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให

กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ คงใชบังคับไดตอไป

จนกวาจะมีกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมที่ออกตามความพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



พลเอก ป. ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



อัตราคาธรรมเนียม 

   

 

(๑)  คาขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต 

       เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๒)  คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 

       เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๓)  คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง 

       ความรูความชํานาญในการประกอบ 

       วิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ ๓๐๐ บาท 

(๔)  คาใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 2 ( พ.ศ. 2532 ) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. 2525 

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

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

     ขอ 1 ใหยกเลิกกฎกระทรวง ( พ.ศ. 2526 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

     ขอ 2 ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี ้

           ( 1 ) คาขึน้ทะเบียนรบัใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ 500 บาท 

           ( 2 ) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีน เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ 200 บาท 

           ( 3 ) คาหนังสืออนุมติั หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชาํนาญในการ 

                 ประกอบวิชาชีพเวชกรรม        ฉบับละ 300 บาท 

           ( 4 ) คาใบแทนใบอนุญาต            ฉบับละ 100 บาท 

            ใหไว ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 

                          ชวน หลีกภัย 

               รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 



กฎกระทรวง 

(พ.ศ. 2526) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

----------- 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

     ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้ 

     (1) คาขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาต 

         เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม             ฉบับละ      200 บาท 

     (2) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 

         เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม             ฉบับละ      100 บาท 

     (3) คาหนังสืออนุมัติ หรือวฒุิบัตร 

         แสดงความรูความชาํนาญในการ 

         ประกอบวิชาชีพเวชกรรม                 ฉบับละ       200 บาท 

     (4) คาใบแทนใบอนุญาต                     ฉบับละ        50 บาท 

ใหไว ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2526 

มารุต บุนนาค 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 


