
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ” หมายความวา วิชาชีพเก่ียวกับการ

พยาบาลและการผดุงครรภ 
“การพยาบาล”๒ หมายความวา การกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการดูแลและการ

ชวยเหลือเมื่อเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ การปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งการ
ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค  ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาล 

“การผดุงครรภ”๓ หมายความวา การกระทําเก่ียวกับการดูแล และการชวยเหลือ
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๒๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๐/๕ กันยายน ๒๕๒๘ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “การพยาบาล” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “การผดุงครรภ” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หญิงมีครรภ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การทําคลอด การสงเสริม
สุขภาพและปองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้ง
ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค  ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการผดุงครรภ 

“การประกอบวิชาชีพการพยาบาล”๔ หมายความวา การปฏิบัติหนาที่การ
พยาบาลตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยกระทําการตอไปนี ้

(๑) การสอน การแนะนํา การใหคําปรึกษาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย 

(๒) การกระทําตอรางกายและจิตใจของบุคคล รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอม
เพ่ือการแกปญหาความเจ็บปวย การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค และการฟนฟู
สภาพ 

(๓) การกระทําตามวิธีที่กําหนดไวในการรักษาโรคเบื้องตน และการใหภูมิคุมกัน
โรค 

(๔) ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค 
ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาลในการประเมินสภาพการ

วินิจฉัยปญหา การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล 
“การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ”๕ หมายความวา การปฏิบัติหนาที่การผดุง

ครรภตอหญิงมีครรภ หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิดและครอบครัว โดยการกระทําตอไปนี้ 
(๑) การสอน การแนะนํา การใหคําปรึกษาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

อนามัย 
(๒) การกระทําตอรางกายและจิตใจของหญิงมีครรภ หญิงหลังคลอด และทารก

แรกเกิด เพ่ือปองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 
(๓) การตรวจ การทําคลอด และการวางแผนครอบครัว 
(๔) ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค 
ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการผดุงครรภในการประเมินสภาพ

การวินิจฉัยปญหา การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล 
“ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล” หมายความวา บุคคลซึ่งไดข้ึนทะเบียนและรับ

อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล 
“ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดข้ึนทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภจากสภาการพยาบาล 
“ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ” หมายความวา บุคคลซึ่งได

ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภจากสภาการ

                                                 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “การประกอบวิชาชีพการพยาบาล” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พยาบาล 
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตซึ่งสภาการพยาบาลออกใหแกผูประกอบ

วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาการพยาบาล 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาการพยาบาล 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาการพยาบาล 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาการพยาบาล 
“พนักงานเจาหนาที่”๖ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอตัรา
ทายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

สภาการพยาบาล 
   

 
มาตรา ๖  ใหมีสภาการพยาบาล มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
ใหสภาการพยาบาลเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗  สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ 

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ใหถูกตองตามจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาล และการ
ผดุงครรภ 

(๒)๘ สงเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความกาวหนาในวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
                                                 

๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “พนักงานเจาหนาท่ี” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๗ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๘ มาตรา ๗ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๔) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นใน

เร่ืองที่เก่ียวกับการพยาบาล การผดุงครรภ และการสาธารณสุข 
(๕) ใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาการพยาบาล การ

ผดุงครรภ และการสาธารณสุข 
(๖) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ

พยาบาลและการผดุงครรภในประเทศไทย 
(๗) ผดุงความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก 
 
มาตรา ๘๙  สภาการพยาบาลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล การผดุงครรภหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(๒) ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล การผดุงครรภหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(๓) ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ

ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะทําการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
เพ่ือเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย 

(๔) รับรองหลักสูตรตาง ๆ สําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของ
สถาบันที่จะทําการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๕) รับรองหลักสูตรตาง ๆ สําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภของสถาบันการศึกษาที่จะทําการฝกอบรมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๖) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการสอนและฝกอบรมตาม (๔) และ (๕) 
(๗) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา ประกาศนียบัตรหรือ

วุฒิบัตรในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภของสถาบันตาง ๆ 
(๘) ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือความชํานาญเฉพาะทาง 

และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภใหแกผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๙) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาการพยาบาล 
 
มาตรา ๙  สภาการพยาบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๒) คาจดทะเบียนสมาชิกสามัญ คาบํารุง และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
(๓) ผลประโยชนจากกิจกรรมอื่นของสภาการพยาบาล ตามวัตถุประสงคที่

                                                 
๙ มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดไวในมาตรา ๗ 
(๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาการพยาบาล 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินอื่นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาการพยาบาลและ

มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๒ 
สมาชิก 

   
 

มาตรา ๑๑  สภาการพยาบาลประกอบดวยสมาชิก ๒ ประเภท คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ ไดแกผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

(ก) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(ข)๑๐ มีความรูในวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ โดยไดรับปริญญา 

ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา หรือประกาศนียบัตรสาขาการพยาบาล การผดุงครรภหรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภที่สภาการพยาบาลรับรอง 

(ค) ไมเปนผูประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความ
เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

(ง) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด หรือคําส่ังที่ชอบดวย
กฎหมาย ใหจําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

(จ) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวใน
ขอบังคับสภาการพยาบาล 

(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแกผูทรงคุณวุฒิซึ่งสภาการพยาบาลเชิญใหเปน
สมาชิกกิตติมศักดิ ์

 
มาตรา ๑๒  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญมีดังตอไปนี ้
(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุง

ครรภหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ และขอหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือ
ความชํานาญเฉพาะทาง หรือหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ โดย
ปฏิบัติตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการนั้น 

(๒) แสดงความเห็นเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการของสภาการพยาบาลสงไปยัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกสามัญรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอให
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เก่ียวกับกิจการของสภาการพยาบาล คณะกรรมการตองพิจารณา

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๑ (๑) (ข) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบโดยมิชักชา 
(๓) เลือกตั้ง รับเลือกตั้งหรือรับเลือกเปนกรรมการ 
(๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๑๔๑๑  ใหมีคณะกรรมการสภาการพยาบาล ประกอบดวยผูแทนกระทรวง

สาธารณสุขหาคน ผูแทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผูแทนกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน ผูแทน
ทบวงมหาวิทยาลัยสี่คน ผูแทนกรุเทพมหานครหนึ่งคน ผูแทนสภากาชาดไทยหนึ่งคน นายก
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และสมาชิกสามัญสภาการพยาบาลอีกสิบหกคนซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกสามัญของสภาการ
พยาบาล เปนกรรมการ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการอาจแตงตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์หรือสมาชิกสามัญเปน

กรรมการที่ปรึกษาได  ทั้งนี้ จํานวนกรรมการที่ปรึกษาตองไมเกินหนึ่งในส่ีของคณะกรรมการ๑๒ 
ใหกรรมการที่ปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง 
 
มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาการ

พยาบาล อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สองตําแหนงละ
หนึ่งคน๑๓ 

ใหนายกสภาการพยาบาลเลือกสมาชิกสามัญผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ เพ่ือ
ดํารงตําแหนงเลขาธิการหนึ่งคน และเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ 
ประชาสัมพันธและเหรัญญิกตําแหนงละหนึ่งคน  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหกรรมการผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ดํารงตําแหนง

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๓ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้ง เวนแตผูดํารงตําแหนงเลขาธิการใหดํารง
ตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง 

ใหนายกสภาการพยาบาลมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการกอนครบวาระตามวรรค
สามได  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรานี้แตละตําแหนง อาจพนจาก
ตําแหนงดังกลาวกอนครบวาระไดโดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๗  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔ การแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา

ตามมาตรา ๑๕ และการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ตามมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับสภาการพยาบาล 

 
มาตรา ๑๘  กรรมการนอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการที่ปรึกษา

ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ 
(๒) ไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 
มาตรา ๑๙  ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งและรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งหรือรับเลือกตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองคราว
ติดตอกันไมได 

 
มาตรา ๒๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง

และรับเลือกตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๓ 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ 
(๓) ลาออก 
 
มาตรา ๒๑  ในกรณีตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงไมเกินกึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการดังกลาวทั้งหมดกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลือกสมาชิกสามัญผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๘ เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ในกรณีตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ดังกลาวทั้งหมด ใหสมาชิกสามัญเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนง
กรรมการดังกลาวไดวางลงเกินกึ่งหนึ่ง๑๔ 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๑ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะ
ไมใหมีการเลือกกรรมการแทนก็ได 

ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) บริหารกิจการสภาการพยาบาลใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดตาม

มาตรา ๗ 
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรม คณะอนุกรรมการสอบสวน และ

คณะอนุกรรมการอื่น เพ่ือทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงค
ของสภาการพยาบาล 

(๓) ออกขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวย 
(ก) การเปนสมาชิก 
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๑ (๑) (จ) 
(ค) การกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิกสามัญ คาบํารุง และคาธรรมเนียมอืน่

นอกจากที่กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี ้
(ง) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ และการแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา

ตามมาตรา ๑๗ 
(จ) หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต แบบและประเภท

ใบอนุญาต 
(ฉ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือ

ความชํานาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ช) ขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ 
(ซ) การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ฌ) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(ญ) หลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุง

ครรภ 
(ฎ) หลักเกณฑวาดวยการสอบความรูตามอํานาจหนาที่ของสภาการ

พยาบาล 
(ฏ) หลักเกณฑวาดวยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกลาวหาหรือ

กลาวโทษวามีผูประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ฐ) เร่ืองอ่ืน ๆ ที่อยูภายในวัตถุประสงคของสภาการพยาบาล หรืออยู

ภายในอํานาจหนาที่ของสภาการพยาบาลตามกฎหมายอื่น 
ขอบังคับสภาการพยาบาล เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ได 
 
มาตรา ๒๓  นายกสภาการพยาบาล อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง อุป

นายกสภาการพยาบาลคนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธและเหรัญญิก มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) นายกสภาการพยาบาลมีอํานาจหนาที ่
(ก) ดําเนินกิจการของสภาการพยาบาลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามมติของคณะกรรมการ 
(ข) เปนผูแทนสภาการพยาบาลในกิจการตาง ๆ 
(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 

นายกสภาการพยาบาลอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่
แทนตามที่เห็นสมควรได 

(๒) อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่งเปนผูชวยนายกสภาการพยาบาลใน
กิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาการพยาบาลตามที่นายกสภาการพยาบาลมอบหมาย
และเปนผูทําการแทนนายกสภาการพยาบาลเมื่อนายกสภาการพยาบาลไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได 

(๓) อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สองเปนผูชวยนายกสภาการพยาบาลใน
กิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาการพยาบาลตามที่นายกสภาการพยาบาลมอบหมาย
และเปนผูทําการแทนนายกสภาการพยาบาลเมื่อทั้งนายกสภาการพยาบาลและอุปนายกสภาการ
พยาบาลคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๔) เลขาธิการมีอํานาจหนาที ่
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาการพยาบาลทุกระดับ 
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาการพยาบาล 
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพ

การพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ และทะเบียนอื่น ๆ 
(ง) ควบคุม ดูแลทรัพยสินของสภาการพยาบาล 
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

(๕) รองเลขาธิการเปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ
เลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๖) ประชาสัมพันธมีหนาที่ในการประชาสัมพันธ แนะนํา เผยแพรกิจการของ
สภาการพยาบาล และใหการศึกษาแกประชาชน และองคกรอื่นในเรื่องที่เก่ียวกับการพยาบาลการ
ผดุงครรภ และการสาธารณสุข 

(๗) เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงินและ
การงบประมาณของสภาการพยาบาล 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
การดําเนินการของคณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้
ขาด 

มติของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกสามัญพนจากสมาชิกภาพเนื่องจากขาด
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) (ค) (ง) และ (จ) ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งคณะ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่

ประชุมคณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ ก็ได 
 
มาตรา ๒๖  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องตอไปนี้ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 
(๑) การออกขอบังคับ 
(๒) การกําหนดงบประมาณของสภาการพยาบาล 
(๓) การใหสมาชิกสามัญพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม 
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม (๔) และ (๕) 
ใหนายกสภาการพยาบาลเสนอมติตามวรรคหนึ่งตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา 

สภานายกพิเศษอาจมีคําส่ังยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
มติที่นายกสภาการพยาบาลเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น 

ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับทราบการยับยั้ง ในการประชุมนั้น ถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
   

 
มาตรา ๒๗  หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือมิได

เปนผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ หรือมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ครรภ กระทําการพยาบาลหรือการผดุงครรภ หรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมี
สิทธิประกอบวิชาชีพดังกลาว โดยมิไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต เวนแตในกรณีอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี ้

(๑) การพยาบาลหรือการผดุงครรภที่กระทําตอตนเอง 
(๒) การชวยเหลือหรือเยียวยาแกผูปวยตามหนาที่ตามกฎหมายหรือตาม

ธรรมจรรยาโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน แตการกระทําดังกลาวตองมิใชเปนการฉีดยาหรือสาร
ใด ๆ เขาไปในรางกายของผูปวย หรือการใหยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(๓) นักเ รียน  นักศึกษา  หรือผู รับการฝกอบรม  ในความควบคุมของ
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลหรือการผดุงครรภของรัฐ หรือที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ
ใหจัดตั้ง หรือสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง  ทั้งนี้ ในความควบคุมของเจาหนาที่ผู
ฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรมซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ 

(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาหรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหกระทําการพยาบาลหรือการผดุงครรภ ใน
ความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕)๑๕ ผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพ
อ่ืนตามขอจํากัดและเงื่อนไขตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพนั้น 

(๖)๑๖ การพยาบาลหรือการผดุงครรภของที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญของทาง
ราชการ หรือผูสอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การ
ผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภของตางประเทศ  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
สภาการพยาบาล 

(๗) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาลหรือการผดุงครรภ เพ่ือชวยเหลือ
เจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภในกรณีที่มีสาธารณภัยหรือเกิดภัยพิบัติอยางรายแรง 

(๘) บุคคลซึ่งชวยเหลือดูแลผูปวยในสถานพยาบาลในความควบคุมของผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภตามระเบียบซึ่ง
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๗ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๖ มาตรา ๒๗ (๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘๑๗  การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การ
ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือความชํานาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิ
อ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาการพยาบาล 

 
มาตรา ๒๙  การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแบงเปนสามประเภท คือ ผู

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ และผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ 

ผูประกอบวิชาชีพในแตละประเภทตามวรรคหนึ่งใหแบงเปนสองชั้น คือ ช้ันหนึ่ง 
และช้ันสอง 

ใบอนุญาตทุกประเภทใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต๑๘ 
 
มาตรา ๓๐๑๙  ผูมีสิทธิข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตาม

มาตรา ๒๙ ตองมีความรูดังนี ้
(๑) ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ หรือผู

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ันหนึ่ง ตอง 
(ก) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาการ

พยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ที่คณะกรรมการรับรองและสอบความรูแลว หรือ 

(ข) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาการ
พยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ จากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
และไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพในประเทศที่ตนไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่ง
คณะกรรมการไดตรวจสอบหลักฐานการศึกษาและสอบความรูแลว แตถาเปนผูที่มีสัญชาติไทยไม
ตองเปนผู ได รับอนุญาตให เปนผูประกอบวิชาชีพในประเทศที่ผูนั้นได รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรก็ได 

(๒) ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ หรือผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ันสอง ตอง 

(ก) ไดรับประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ระดับตน จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่คณะกรรมการ
รับรองและสอบความรูแลว หรือ 

(ข) ไดรับประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ
                                                 

๑๗ มาตรา ๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๘ มาตรา ๒๙ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๙ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พยาบาลและการผดุงครรภ จากสถาบันการศึกษาในตางประเทศและไดรับอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพในประเทศที่ตนไดรับประกาศนียบัตร ซึ่งคณะกรรมการไดตรวจสอบหลักฐาน
การศึกษาและสอบความรูแลว แตถาเปนผูที่มีสัญชาติไทยไมตองเปนผูไดรับอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพในประเทศที่ผูนั้นไดรับประกาศนียบัตรก็ได 

 
มาตรา ๓๑  ผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกสามัญแหงสภา

การพยาบาลและมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาการพยาบาล 
เมื่อผูประกอบผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาล

และการผดุงครรภ ผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุดลง 
ใหผูซึ่งขาดจากสมาชิกภาพตามวรรคสองสงคืนใบอนุญาตตอเลขาธิการภายใน

สิบหาวันนับแตวันที่ทราบการขาดจากสมาชิกภาพ 
 
มาตรา ๓๒  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและ

การผดุงครรภ ตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ตามที่ไดกําหนดไว
ในขอบังคับสภาการพยาบาล 

 
มาตรา ๓๓  บุคคลผูซึ่งไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนั้น โดยทําเร่ืองย่ืนตอสภาการพยาบาล 

กรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ วาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
โดยแจงเร่ืองตอสภาการพยาบาล 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลง
เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจริยธรรม
วิชาชีพดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด  ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรม
แหงวิชาชีพนั้น 

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดย่ืนหรือแจงไวแลวนั้น ไมเปน
เหตุใหระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๔  เมื่อสภาการพยาบาลไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตาม

มาตรา ๓๓  หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวามีพฤติการณอันสมควรใหมีการพิจารณาเกี่ยวกับ
จริยธรรมแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภผูใด ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจริยธรรมโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๓๕  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมจากสมาชิก

สามัญประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนมีหนาที่
แสวงหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๔ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอตอ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
 
มาตรา ๓๖  เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาว แลวมีมติอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมเพื่อเสนอให
คณะกรรมการพิจารณา 

(๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวน ในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษนั้นมีมูล 

(๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ ในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอ
กลาวโทษนั้นไมมีมูล 

 
มาตรา ๓๗  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิก

สามัญ ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนมีหนาที่
สอบสวนสรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการ
เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมและของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการ
สอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคาํและ
มีหนังสือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุ เพ่ือประโยชนแกการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการดังกลาว 

 
มาตรา ๓๙  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ

พรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมนอยกวาสิบ
หาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําช้ีแจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ มา
ใหคณะอนุกรรมการสอบสวน คําช้ีแจงหรือพยานหลักฐานนั้น ใหย่ืนตอประธานอนุกรรมการ
สอบสวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายใน
กําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให 

 
มาตรา ๔๐  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหเสนอ

สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการโดยไมชักชาเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
 
มาตรา ๔๑  เมื่อคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็น
ดังกลาว 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอน
วินิจฉัยชี้ขาดก็ได 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
(๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 
(๒) วากลาวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ 
(๔) พักใชใบอนุญาตหรือมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ใหทํา

เปนคําส่ังสภาการพยาบาล และใหถือเปนที่สุด 
 
มาตรา ๔๒  ใหเลขาธิการแจงคําส่ังสภาการพยาบาลตามมาตรา ๔๑ ไปยังผูถูก

กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบโดยไมชักชา และใหบันทึกขอความตามคําส่ังนั้นไวใน
ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภดวย 

 
มาตรา ๔๓  ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ หามมิใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซึ่ง
ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพดังกลาวหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปน
ผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกลาว นับแตวันที่ทราบคําส่ังสภาการพยาบาลที่ส่ังพักใชใบอนุญาต 
หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๔๔  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและ

การผดุงครรภ ซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตผูใด กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๓ และถูก
ลงโทษจําคุกตามมาตรา ๔๖ โดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของ
ผูนั้นตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

 
มาตรา ๔๕  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและ

การผดุงครรภซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันที่ถูก
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ถาคณะกรรมการไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออก
ใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตได อีกตอเมื่อ ส้ินระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่
คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการปฏิเสธออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สอง
แลว ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกตอไป 

 
หมวด ๕ ทว ิ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานเจาหนาที่๒๐ 
   

 
มาตรา ๔๕ ทวิ  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ตอไปนี้ เพ่ือ

ตรวจสอบใบอนุญาต คนหรือยึดเอกสารหลักฐาน หรือส่ิงของที่อาจใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิจารณาหรือดําเนินคดี ระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือเวลาท่ีทําการของ
สถานที่ดังกลาว 

(๑) สถานที่ประกอบการที่มีผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภปฏิบัติงานอยู 

(๒) สถานที่ที่มีเหตุสมควรเชื่อวามีการประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุง
ครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๓) สถานที่ที่ทําการสอนหรือเช่ือวาทําการสอนวิชาชีพการพยาบาล การผดุง
ครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 

 
มาตรา ๔๕ ตรี  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่แกบุคคลที่เก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๕ จัตวา  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๔๕ เบญจ  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูรับผิดชอบ

หรือปฏิบัติหนาที่ในสถานที่ตามมาตรา ๔๕ ทวิ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจาหนาที ่

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน

บาท 
 
มาตรา ๔๘  ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่เรียก

                                                 
๒๐ หมวด ๕ ทวิ พนักงานเจาหนาท่ี มาตรา ๔๕ ทวิ ถึงมาตรา ๔๕ เบญจ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือแจงใหสงตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๘ ทวิ๒๑  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามความใน

มาตรา ๔๕ เบญจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๙  ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบันในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ใหถือวาผูนั้นเปนสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๐  ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน

ปจจุบัน ในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือวาผูนั้นไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพในประเภทและชั้น แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๑  ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกตั้งสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล

เปนกรรมการ ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนนายกสภาการพยาบาล 
และผูซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๑๔ เปนกรรมการ การแตงตั้งดังกลาวจะตองกระทําใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลือกผูแทนกระทรวงสาธารณสุขซึ่งไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการตามมาตรา ๑๔ ใหทําหนาที่เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน  
ทั้งนี้ จนกวาจะไดเลือกตั้งสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลเปนกรรมการแลวเสร็จ 

การเลือกตั้งสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลเปนกรรมการ ใหกระทําใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๒  ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบหรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การประกอบโรคศิลปะในสวนที่เก่ียวกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภมาใชบังคับโดย
อนุโลม แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

                                                 
๒๑ มาตรา ๔๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ตณิสูลานนท 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๒๒ 
   

 
(๑) คาข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลชั้นหนึ่ง ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๒) คาข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

การผดุงครรภช้ันหนึ่ง ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๓) คาข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหนึ่ง ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๔) คาข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลชั้นสอง ฉบับละ ๒,๔๐๐ บาท 
(๕) คาข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

การผดุงครรภช้ันสอง ฉบับละ ๒,๔๐๐ บาท 
(๖) คาข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

การการพยาบาลและการผดงุครรภช้ันสอง ฉบับละ ๒,๔๐๐ บาท 
(๗) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูและ 

ความชํานาญเฉพาะทาง หนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพ 
การพยาบาล การผดุงครรภ  
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ฉบับละ ๒,๔๐๐ บาท 

(๘) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ ฉบับละ ๑,๘๐๐ บาท 

(๙) คาใบแทนใบอนุญาต และคาใบแทนเอกสาร 
ตาม (๗) ฉบับละ ๑,๘๐๐ บาท 

                                                 
๒๒ อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันการประกอบ
โรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภอยูในความควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะทํา
หนาที่ควบคุมทั้งการประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขาทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล
การผดุงครรภ กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย และการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขา
เวชกรรม เภสัชกรรม การผดุงครรภ และในปจจุบันมีผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขา
การพยาบาลและการผดุงครรภเปนจํานวนมาก สมควรแยกการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ดังกลาวออกจากอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะโดยจัดตั้งสภาการ
พยาบาลขึ้น ประกอบดวยผูแทนสวนราชการที่เก่ียวของ ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพดังกลาว และผู
ประกอบวิชาชีพดังกลาวซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบวิชาชีพดวยกันเอง เปนกรรมการ เพ่ือ
ความคลองตัวในการทําหนาที่ควบคุมและสงเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภโดยอิสระเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐๒๓ 

 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการสภาการพยาบาลตามมาตรา ๑๔ และกรรมการที่

ปรึกษาตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะครบวาระตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
มาตรา ๒๑  ใหใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขาการ

พยาบาล สาขาการผดุงครรภ และสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ยังมีผลอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับมีอายุตอไปอีกหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๒  ผูที่ไดรับอนุปริญญาที่มีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวาสามป หรือ

ประกาศนียบัตรเทียบเทาอนุปริญญาในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
มีสิทธิข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภได  ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาหลักสูตรและสอบความรูแลว 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ขอบเขตของการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ตามกฎหมายขณะนี้ยังไมสอดคลองกับความหมายที่

                                                 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๗๕ ก/หนา ๑/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แทจริงทางวิชาการ และบทบัญญัติอ่ืนบางประการยังไมเหมาะสม กลาวคือ ไมมีการกําหนดอายุ
ของใบอนุญาต ไมมีพนักงานเจาหนาที่เฉพาะเพ่ือปฏิบัติงานโดยตรงในการใชบังคับกฎหมาย และ
ไมมีบทบังคับใหมีการสอบความรูในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล และการผดุงครรภ นอกจากนั้นสมควรขยายบทบาทของสภาการพยาบาล โดย
ปรับปรุงอํานาจหนาที่ องคประกอบของสมาชิก คณะกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาของสภา
พยาบาล และปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมแกภาวะกาลปจจุบัน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 


