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พระราชบัญญตั ิ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพเทคนิคการแพทย” หมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเพ่ือใหไดส่ิง

ตัวอยางทางการแพทย และการดําเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการตรวจ 
ทดสอบ วิเคราะห วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพ่ือการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การ
พยากรณโรค และการปองกันโรคหรือเพ่ือการประเมินภาวะสุขภาพ 

“ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดข้ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยจากสภาเทคนิคการแพทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๖๕ ก/หนา ๓๓/๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ของสภาเทคนิคการแพทย 

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาเทคนิคการแพทย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะ

สาขาเทคนิคการแพทย ผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย หรือผูแทนคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยใหหมายความถึงการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ผูประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย หรือผูแทนสภาเทคนิคการแพทยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ทายพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

สภาเทคนิคการแพทย 
   

 
มาตรา ๖  ใหมีสภาเทคนิคการแพทยเปนนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงคและอํานาจ

หนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๗  สภาเทคนิคการแพทยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(๑) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย 
(๓) ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยใหถูกตอง

ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
(๔) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นใน

เร่ืองที่เก่ียวกับการเทคนิคการแพทยและการสาธารณสุข 



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 
 

(๕) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับการเทคนิคการแพทยและ
การสาธารณสุข 

(๖) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๗) ผดุงไวซึ่งสิทธิ ความเปนธรรม และสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก 
(๘) เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของประเทศไทย 
 
มาตรา ๘  สภาเทคนิคการแพทยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทย 
(๒) ออกคําส่ังตามมาตรา ๔๒ วรรคสี ่
(๓) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเทคนิคการแพทย

ของสถาบันตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก 
(๔) รับรองหลักสูตรสําหรับการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตาง ๆ ของ

วิชาชีพเทคนิคการแพทยของสถาบันที่ทําการฝกอบรมดังกลาว 
(๕) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการฝกอบรมใน (๔) 
(๖) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเทคนิคการแพทยสาขาตาง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
(๗) จัดทําแผนดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอสภานายก

พิเศษอยางนอยปละครั้ง 
(๘) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาเทคนิคการแพทย 
 
มาตรา ๙  สภาเทคนิคการแพทยอาจมีรายไดดังตอไปนี ้
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๒) ค า ข้ึนทะเบียนสมาชิก  ค าบํ า รุ ง  และค าธรรมเนียมต าง  ๆ  ตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ผลประโยชนที่ไดจากการจัดการทรัพยสินและกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่

กําหนดในมาตรา ๗ 
(๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาเทคนิคการแพทย 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาเทคนิคการแพทย

และมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๒ 
สมาชิก 

   
 



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 
 

มาตรา ๑๑  ผูสมัครเปนสมาชิกสภาเทคนิคการแพทยตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) มีความรูในวิชาชีพเทคนิคการแพทยโดยไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร 

หรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพเทคนิคการแพทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาเทคนิคการแพทยรับรอง 
(๓) ไมเปนผูประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะ

นํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
(๕) ไมเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวใน

ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย 
 
มาตรา ๑๒  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี ้
(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ขอ

หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
สาขาตาง ๆ หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพเทคนิคการแพทยโดยปฏิบัติตามขอบังคับสภา
เทคนิคการแพทยวาดวยการนั้น 

(๒) แสดงความเห็นเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการของสภาเทคนิคการแพทยสงไป
ยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอให
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เก่ียวกับกิจการของสภาเทคนิคการแพทย คณะกรรมการตอง
พิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับเรื่อง 

(๓) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 
(๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๕) 
(๔) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวาเปนผูนํามาซึ่งความ

เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๓) หรือ (๔) 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย ประกอบดวย 



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 
 

(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายกสมาคม
เทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย 

(๒) กรรมการซึ่งเปนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชา ที่
ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยในสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งข้ึนแหงละหนึ่งคน เลือก
กันเองใหเหลือหาคน 

(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกระทรวงสาธารณสุขสามคน กระทรวงกลาโหมหนึ่ง
คน และกรุงเทพมหานครหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการใน 
(๑) (๒) และ (๓) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 

 
ขอ ๑๕  คณะกรรมการอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาได และใหมีอํานาจ

ถอดถอนที่ปรึกษาดวย 
ใหที่ปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) 
 
มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง

กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) เพ่ือดํารงตําแหนงนายกสภาเทคนิคการแพทย อุปนายกสภา
เทคนิคการแพทยคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่สอง ตําแหนงละหนึ่งคน 

ใหนายกสภาเทคนิคการแพทยเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ รอง
เลขาธิการ ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารง
ตําแหนงอ่ืนไดตามความจําเปน  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหนายกสภาเทคนิคการแพทยมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ รองเลขาธิการ 
ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามวรรคสองออกจากตําแหนงได  ทั้งนี้ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหนายกสภาเทคนิคการแพทย อุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่หนึ่ง และอุป
นายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่สอง ดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) 

เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภาเทคนิคการแพทยพนจากหนาที่ ใหเลขาธิการ รอง
เลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย 

 
มาตรา ๑๗  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) การแตงตั้งที่ปรึกษาตาม

มาตรา ๑๕ การเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๖ และการเลื่อนหรือการ
เลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๒ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย 

 
มาตรา ๑๘  กรรมการตามมาตรา ๑๔ นอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองมี

คุณสมบัติดังตอไปนี้ 



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 
 

(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
(๒) เปนผูไมเคยสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) เปนผูไมเคยถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 
 
มาตรา ๑๙  กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละสามปและอาจไดรับเลือกหรือไดรับเลือกตั้งใหมได แลวแตกรณี แตกรรมการตามมาตรา 
๑๔ (๔) จะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมกีาร
เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม 

 
มาตรา ๒๐  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) 

และ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๓ 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ 
(๓) ลาออก 
(๔) พนจากตําแหนงคณบดีคณะเทคนิคการแพทย หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืน หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชา ที่
ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีเปนกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) 

 
มาตรา ๒๑  เมื่อตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) วางลงกอนครบวาระ ให

คณะกรรมการดําเนินการใหผูมีคุณสมบัติที่จะเปนกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) เลือกกันเองเปน
กรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ถาวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะให
มีการเลือกกรรมการแทนหรือไมก็ได 

ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) วางลงไมเกินหนึ่งใน

สามของจํานวนกรรมการดังกลาวทั้งหมดกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลื่อนสมาชิกผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ และไดรับคะแนนจากการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) ใน
ลําดับถัดไปขึ้นเปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกข้ึนเปนกรรมการ
แทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินหนึ่งในสาม 

ในกรณีไมมีผูไดรับการเลื่อนขึ้นเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตยังไม
ครบตามจํานวนตําแหนงกรรมการที่วางลง ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 



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 
 

ถาวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน ไมตองเล่ือนหรือ
เลือกตั้งกรรมการแทน 

ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) บริหารและดําเนินกิจการสภาเทคนิคการแพทยตามวัตถุประสงคและอํานาจ

หนาที่ที่กําหนดในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ 
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และ

คณะอนุกรรมการอื่นเพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงค
และอํานาจหนาที่ของสภาเทคนิคการแพทย 

(๓) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาเทคนิคการแพทย 
(๔) ออกขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยวาดวย 

(ก) การเปนสมาชิก 
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๑ (๕) 
(ค) การกําหนดคาข้ึนทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่น 

นอกจากที่กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี ้
(ง) การเลือก การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผูมีคุณสมบัติ ข้ึนเปน

กรรมการแทน การแตงตั้งที่ปรึกษา และการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา 
๑๖ 

(จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา 
(ฉ) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๕ 
(ช) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามมาตรา ๑๖ วรรค

สอง 
(ซ) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามมาตรา ๓๒ 
(ฌ) แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้น

ทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต 

(ญ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยสาขาตาง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย 

(ฎ) หลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(ฏ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
(ฐ) การจัดตั้ง การดําเนินการ และการเลิกสถาบันที่ทําการฝกอบรมเปน

ผูชํานาญการในสาขาตาง ๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย 



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 
 

(ฑ) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบความรูตามมาตรา ๓๒ 
(ฒ) หลักเกณฑการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกลาวหาหรือการ

กลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
(ณ) ขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
(ด) เร่ืองอ่ืน ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคหรืออยูในอํานาจหนาที่

ของสภาเทคนิคการแพทยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยเมื่อไดประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๒๔  นายกสภาเทคนิคการแพทย อุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่

หนึ่ง อุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก 
ที่ปรึกษาและผูดํารงตําแหนงอ่ืน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) นายกสภาเทคนิคการแพทย มีอํานาจหนาที ่
(ก) บริหารและดําเนินกิจการของสภาเทคนิคการแพทยใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามมติของคณะกรรมการ 
(ข) เปนผูแทนสภาเทคนิคการแพทยในกิจการตาง ๆ 
(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
นายกสภาเทคนิคการแพทยอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่น

ปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็นสมควร 
(๒) อุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่หนึ่ง เปนผูชวยนายกสภาเทคนิค

การแพทยในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาเทคนิคการแพทยตามที่นายกสภาเทคนิค
การแพทยมอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภาเทคนิคการแพทยเมื่อนายกสภาเทคนิค
การแพทยไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๓) อุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่สอง เปนผูชวยนายกสภาเทคนิค
การแพทยในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาเทคนิคการแพทยตามที่นายกสภาเทคนิค
การแพทยมอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภาเทคนิคการแพทยเมื่อทั้งนายกสภาเทคนิค
การแพทยและอุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๔) เลขาธิการ มีอํานาจหนาที ่
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาเทคนิคการแพทยทุกระดับ 
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาเทคนิคการแพทย 
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย และทะเบียนอื่น ๆ ของสภาเทคนิคการแพทย 
(ง) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาเทคนิคการแพทย 
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ 



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 
 

(๕) รองเลขาธิการ เปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ
เลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๖) ประชาสัมพันธ มีอํานาจหนาที่ในการประชาสัมพันธ แนะนํา และเผยแพร
กิจการของสภาเทคนิคการแพทยแกประชาชนและองคกรอื่น 

(๗) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และ
การงบประมาณของสภาเทคนิคการแพทย 

(๘)  ผู ดํ ารงตํ าแหน งที่ปรึกษาตามมาตรา  ๑๕  มี อํ านาจหน าที่ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๙) ผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง มีอํานาจหนาที่ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๒๕  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม 
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนนกรรมการคนหนึ่งมีเสียง

หนึ่งเสียงถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 

มติของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๔) ใหถือ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

การประชุมคณะที่ปรึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย 
 
มาตรา ๒๖  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่

ประชุมคณะกรรมการหรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาเทคนิคการแพทยในเรื่องใด ๆ ก็
ได 

 
มาตรา ๒๗  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 
(๑) การออกขอบังคับ 
(๒) การกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาเทคนิคการแพทย 
(๓) การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๔)  



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 
 

(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชใบอนุญาตหรือใหเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 
๔๒ วรรคสาม (๔) หรือ (๕) 

ใหนายกสภาเทคนิคการแพทยเสนอมติตามวรรคหนึ่งตอสภานายกพิเศษโดยไม
ชักชา สภานายกพิเศษอาจมีคําส่ังยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง (๑) 
ภายในสามสิบวันหรือมิไดยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) หรือ (๔) ภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับมติที่นายกสภาเทคนิคการแพทยเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น 

ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการยับยั้ง ในการประชุมนั้นถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
   

 
มาตรา ๒๘  หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ทําการ

ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนมีสิทธิเปนผูประกอบ
วิชาชีพดังกลาวเวนแตในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยที่กระทําตอตนเอง 
(๒) การชวยเหลือแกผูปวยตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา โดย

มิไดรับประโยชนตอบแทน 
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ซึ่งทําการฝกหัดหรือฝกอบรมใน

ความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาเทคนิคการแพทยของรัฐหรือที่ไดรับอนุญาตจากทาง
ราชการใหจัดตั้ง สถาบันทางการแพทยของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางการแพทย
อ่ืนที่สภาเทคนิคการแพทยรับรอง  ทั้งนี้ ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูใหการ
ฝกอบรมซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
พิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทยในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเษกษา 

(๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
กระทําการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) ผูประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ซึ่งประกอบโรคศิลปะหรือ
ประกอบวิชาชีพอ่ืนตามขอจํากัดและเงื่อนไขตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะหรือ
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพนั้น 



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 
 

(๗) การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญของทาง
ราชการหรือผูสอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ของตางประเทศ  ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๙  หามมิใหผูใดซึ่งมิไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรใน

วิชาชีพเทคนิคการแพทยใชคําหรือขอความดวยอักษรไทยหรืออักษรตางประเทศวาเทคนิค
การแพทย หรือใชอักษรยอของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิการศึกษาทางเทคนิคการแพทย 
หรือใชอักษรยอของวุฒิดังกลาวประกอบกับชื่อหรือช่ือสกุลของตน หรือใชคําหรือขอความอื่นใดที่
มีความหมายเชนเดียวกัน ซึ่งทําใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย  ทั้งนี้ 
รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน 

 
มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมี

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยสาขาตาง ๆ  ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง 
วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูนั้นเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติ หรือ
วุฒิบัตรวาเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยสาขานั้น ๆ จาก
สภาเทคนิคการแพทย หรือที่สภาเทคนิคการแพทยรับรอง หรือเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทยซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย 

 
มาตรา ๓๑  การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุ

ใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยสาขาตาง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพเทคนิคการแพทยใหเปนไปตาม
ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย 

 
มาตรา ๓๒  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสภาเทคนิค

การแพทยรวมทั้งมีคุณสมบัติและตองผานการสอบความรูตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาเทคนิค
การแพทย 

เมื่อสมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยผูใดสิ้นสุดลงตามมาตรา 
๑๓ ใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุดลง 

ใหผูซึ่ งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓ (๒) (๓) และ (๔) สงคืน
ใบอนุญาตตอเลขาธิการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

 
มาตรา ๓๓  ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองประกอบวิชาชีพภายใต

บังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไข และตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามที่
กําหนดไวในขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย 

 



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 ๓๔  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๓ 
ของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนั้น โดยทําคํา
กลาวหาเปนหนังสือย่ืนตอสภาเทคนิคการแพทย 

บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยวาประพฤติผิดตาม
มาตรา ๓๓ โดยทําคํากลาวโทษเปนหนังสือย่ืนตอสภาเทคนิคการแพทย 

กรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยวาประพฤติผิดตาม
มาตรา ๓๓ โดยแจงเร่ืองตอสภาเทคนิคการแพทย 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองหรือวรรค
สามสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิด
ตามมาตรา ๓๓ และรูตัวผูประพฤติผิด  ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดตาม
มาตรา ๓๓ 

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดย่ืนหรือแจงไวแลวนั้นไมเปนเหตุ
ใหระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๕  เมื่อสภาเทคนิคการแพทยไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษ

ตามมาตรา ๓๔ หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวามีพฤติการณอันสมควรใหมีการพิจารณา
เก่ียวกับการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๓ ของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ใหเลขาธิการ
เสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๓๖  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจากสมาชิก

ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคน มีอํานาจหนาที่
สืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๕ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกวาหนึ่งคณะก็ได 
ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในวรรค

หนึ่งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการให
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณแจงใหคณะกรรมการ
ทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดาํเนนิการ
ออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 

 
มาตร า  ๓๗   เ มื่ อ คณะกรรมการ ได รั บ ร าย ง านและคว าม เห็ น ของ

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแลวใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมี
มติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมเพื่อเสนอให
คณะกรรมการพิจารณา 



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 
 

(๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษนั้นมีมูล 

(๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอ
กลาวโทษนั้นไมมีมูล 

 
มาตรา ๓๘  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิก 

ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคน มีอํานาจหนาที่
สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการ
เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเกินกวาหนึ่งคณะก็ได 
ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนแจงใหคณะกรรมการทราบกอน
ครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปได
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 

 
มาตรา ๓๙  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการ
สอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา 
และมีหนังสือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชนแกการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการดังกลาว 

 
มาตรา ๔๐  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือขอ

กลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไม
นอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําช้ีแจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มา
ใหคณะอนุกรรมการสอบสวน 

คําช้ีแจงหรือพยานหลักฐานใหย่ืนตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ ได รับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน  หรือภายในกําหนดเวลาที่
คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให 

 
มาตรา ๔๑  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหเสนอ

สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทําการ
สอบสวนเสร็จสิ้นแตตองไมเกินกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม เพ่ือใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด 

 



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 
 

มาตรา ๔๒  เมื่อคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็น
ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอน
วินิจฉัยชี้ขาดก็ไดและใหนําความในมาตรา ๓๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 
(๒) วากลาวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ 
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ ใหทํา

เปนคําส่ังสภาเทคนิคการแพทยพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด 
 
มาตรา ๔๓  ใหเลขาธิการแจงคําส่ังสภาเทคนิคการแพทยตามมาตรา ๔๒ ไปยังผู

ถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําส่ังดังกลาว และใหบันทึก
ขอความตามคําส่ังนั้นไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยพรอมทั้งแจงผลการ
วินิจฉัยชี้ขาดใหผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษทราบดวย 

 
มาตรา ๔๔  ภายใตบังคับมาตรา ๒๘ หามมิใหผูประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทย ซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย หรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยนับแตวันที่ทราบคําส่ังสภาเทคนิคการแพทยที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิก
ถอนใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๔๕  ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตผูใดกระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๔ และถูกลงโทษจําคุกตามมาตรา ๕๐ โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุด ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา
ถึงที่สุด 

 
มาตรา ๔๖  ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอาจ

ขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการได
พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะย่ืนคําขอรับใบอนุญาตในครั้ง
ตอ ๆ ไปไดอีกตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต 



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 
 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทยตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับที่จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
หมวด ๖ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยในเวลาทํา

การของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวา จะมีการ

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือใน
เวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจคนเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการ
ดําเนินการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ประกอบกับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา หากเนิ่นชากวา
จะเอาหมายคนมาได เอกสารหรือวัตถุดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยน
สภาพไปจากเดิม 

(๓) ยึดเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่เก่ียวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือไมอํานวยความสะดวกแก

พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๕๓  ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่เรียก 

หรือแจงใหสงตามมาตรา ๓๙ โดยไมมีเหตุอันควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๔  พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง โดยไมมีเหตุอัน

ควร ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๕๕  ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะ

สาขาเทคนิคการแพทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหถือวาผูนั้นเปนสมาชิกสภาเทคนิคการแพทยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๖  ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา

เทคนิคการแพทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหถือวาผูนั้นไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชพี
เทคนิคการแพทยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๗  ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทคนิคการแพทยเปน

กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนนายก
สภาเทคนิคการแพทยและกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) และ (๓) เปนกรรมการ การไดมา
ซึ่งกรรมการดังกลาวจะตองกระทําใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) 
ทําหนาที่เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน  ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการ
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทคนิคการแพทยเปนกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) ให
กระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๘  ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือ

ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออก



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 
 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะในสวนที่เก่ียวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทยมาใชบังคับ
โดยอนุโลม แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๙  ใหถือวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพหรือขอจํากัดและ

เง่ือนไขในการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะในสวนที่เก่ียวกับ
วิชาชีพเทคนิคการแพทยซึ่งไดกระทํากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมมีการ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพหรือขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามพระราชบัญญัตินี้ 
และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

ในกรณีที่มีการดําเนินการกับผูประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพหรือขอจํากัด
และเง่ือนไขในการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
โรคศิลปะกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

อัตราคาธรรมเนียมวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
   

 
(๑) คาข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) คาตออายุใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท 
(๓) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 

เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๔) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง 

ความรูความชํานาญในการประกอบ 
วิชาชีพเทคนิคการแพทย ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๕) คาใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การประกอบโรคศิลปะ
สาขาเทคนิคการแพทยอยูในความควบคุมตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งมี
คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบโรคศิลปะสาขาตาง ๆ และมี
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย ทําหนาที่ควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิค
การแพทย รวมทั้งจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ซึ่งในปจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางดานเทคนิค
การแพทยในประเทศไทยไดเจริญกาวหนาข้ึนเปนอันมาก ประกอบกับจํานวนผูประกอบโรคศิลปะ
ในสาขาเทคนิคการแพทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงสมควรแยกการกํากับดูแล และการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยออกจากอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ 
และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย โดยจัดตั้ง “สภาเทคนิคการแพทย” ข้ึนเพื่อ
สงเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย กําหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย และควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไมมีความรู 
อันกอใหเกิดภัยและความเสียหายแกประชาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


