
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ิ
วิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

เปนปที่ ๓๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

๒๕๒๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจ

โรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค การผดุงครรภ การปรับสายตาดวยเลนซ
สัมผัส การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพื่อบําบัดโรคหรือเพ่ือระงับความรูสึก และหมายความรวมถึง
การกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใสวัตถุใด ๆ เขาไปในรางกาย  
ทั้งนี้ เพ่ือการคุมกําเนิด การเสริมสวย หรือการบํารุงรางกายดวย 

“โรค” หมายความวา ความเจ็บปวย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของรางกายหรือ
จิตใจ และหมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกลาวดวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๑๑๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕ 



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 
 

“ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา บุคคลซึ่งไดข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจาก
แพทยสภา 

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกแพทยสภา 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการแพทยสภา 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการแพทยสภา 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการแพทยสภา 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และออก
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
แพทยสภา 

   
 

มาตรา ๖  ใหมีสภาข้ึนสภาหนึ่งเรียกวา “แพทยสภา” มีวัตถุประสงคและอํานาจ
หนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ใหแพทยสภาเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗  แพทยสภามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตองตาม

จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 
(๒) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย 
(๓) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๔) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นใน

เร่ืองที่เก่ียวกับการแพทยและการสาธารณสุข 
(๕) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาการแพทยและการ

สาธารณสุขของประเทศ 
(๖) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย 
 
มาตรา ๘  แพทยสภามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๒) พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



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 
 

(๓) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ
เวชกรรมของสถาบันตาง ๆ 

(๔) รับรองหลักสูตรตาง ๆ สําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบัน
ทางการแพทย 

(๕) รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทยที่ทําการฝกอบรมใน (๔) 
(๖) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม 
 
มาตรา ๙  แพทยสภาอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๒) คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
(๓) ผลประโยชนจากการลงทุนและกิจกรรมอื่น 
(๔) ทรัพยสินที่ไดจากการบริจาคและการชวยเหลือ 
 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงแพทยสภา มีอํานาจ

หนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๒ 
สมาชิก 

   
 

มาตรา ๑๑  สมาชิกแพทยสภาไดแกผูมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) มีความรูในวิชาชีพเวชกรรมโดยไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชา

แพทยศาสตรที่แพทยสภารับรอง 
(๓) ไมเปนผูประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อม

เสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย

ใหจําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
(๕) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวใน

ขอบังคับแพทยสภา 
 
มาตรา ๑๒  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี ้
(๑) ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขอหนังสือ

อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ หรือขอ
หนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม โดยปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการนั้น 



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 
 

(๒) แสดงความเห็นเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการของแพทยสภาสงไปยัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอให
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เก่ียวกับกิจการของแพทยสภา คณะกรรมการตองพิจารณาและ
แจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบโดยมิชักชา 

(๓) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 
(๔) มีหนาที่ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 
มาตรา ๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกยอมสิ้นสุดเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวาเปนผูนํามาซึ่งความเสือ่ม

เสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๓) หรือ (๔) 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๕) 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการแพทยสภา 
   

 
มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการแพทยสภา” 

ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย เจากรมแพทย
ทหารบก เจากรมแพทยทหารเรือ เจากรมแพทยทหารอากาศ นายแพทยใหญกรมตํารวจ คณบดี
คณะแพทยศาสตรในมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร เปนกรรมการโดยตําแหนง 
และกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกอีกจํานวนเทากับจํานวนกรรมการโดยตําแหนงในขณะ
เลือกตั้งแตละวาระ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๕  ใหผูซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการโดยการเลือกตั้ง

ประชุมกันเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และ
อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ตําแหนงละหนึ่งคน 

ใหนายกแพทยสภาเลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ เพ่ือดํารงตําแหนง
เลขาธิการหนึ่งคน และเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ และเหรัญญิกอีกตําแหนง
ละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการ 

นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกแพทยสภาคนที่สอง 
ใหดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง และเลขาธิการ รองเลขาธิการ และ
เหรัญญิก ใหพนจากตําแหนงตามนายกแพทยสภา 

 



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 
 

มาตรา ๑๖  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔ การเลือกกรรมการเพื่อดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๕ และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๐ ให
เปนไปตามขอบังคับแพทยสภา 

 
มาตรา ๑๗  กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งและกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงตาง ๆ 

ตามมาตรา ๑๕ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๒) เปนผูไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) เปนผูไมเคยถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 
 
มาตรา ๑๘  กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สองปและอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 
 
มาตรา ๑๙  นอกจากพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ 

หรือมาตรา ๒๐ วรรคสี่แลว กรรมการซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับเลือกตั้งและกรรมการซึ่งดํารง
ตําแหนงตาง ๆ พนจากตําแหนงเมื่อพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ หรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงกอนครบวาระ ให

คณะกรรมการเลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ เปนกรรมการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ในกรณีตําแหนงกรรมการดังกลาววางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ซึ่งไดรับเลือกตั้ง ใหมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนโดยสมาชิกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จํานวน
กรรมการดังกลาวไดวางลงเกินกึ่งหนึ่ง 

ถาวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะใหมีการเลือกหรือเลือกตั้ง
กรรมการแทนหรือไมก็ได 

ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการแพทยสภาตามวัตถุประสงคที่กําหนดในมาตรา ๗ 
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูใน

ขอบเขตแหงวัตถุประสงคของแพทยสภา 
(๓) ออกขอบังคับวาดวย 

(ก) การเปนสมาชิก 
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๑ (๕) 
(ค) การกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

นอกจากที่กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้ 



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 
 

(ง) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๖ 
(จ) หลักเกณฑการขึ้นทะเบียน และการออกใบอนุญาต แบบและประเภท

ใบอนุญาต 
(ฉ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ๆ ในวิชาชีพเวช
กรรม 

(ช) การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 
(ซ) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(ฌ) การจัดตั้ง การดําเนินการ และการเลิกวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขา

ตาง ๆ 
(ญ) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา ๒๘ 
(ฎ) เร่ืองอ่ืน ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของแพทยสภา หรืออยู

ในอํานาจหนาที่ของแพทยสภาตามกฎหมายอื่น 
ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ขอบังคับแพทยสภาที่เก่ียวของกับสมาชิกใหประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๒  นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภา เลขาธิการ รองเลขาธิการ 

และเหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) นายกแพทยสภามีอํานาจหนาที ่

(ก) ดําเนินกิจการของแพทยสภาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
มติของคณะกรรมการ 

(ข) เปนผูแทนแพทยสภาในกิจการตาง ๆ 
(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
นายกแพทยสภาอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่

แทนตามที่เห็นสมควรได 
(๒) อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งเปนผูชวยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยูใน

อํานาจหนาที่ของนายกแพทยสภาตามที่นายกแพทยสภามอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายก
แพทยสภาเมื่อนายกแพทยสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๓) อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง เปนผูชวยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยูใน
อํานาจหนาที่ของนายกแพทยสภาตามที่นายกแพทยสภามอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายก
แพทยสภา เมื่อทั้งนายกแพทยสภา และอุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได 

(๔) เลขาธิการมีอํานาจหนาที ่
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่แพทยสภาทุกระดับ 
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของแพทยสภา 



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 
 

(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมและทะเบียนอื่น ๆ 

(ง) ควบคุม ดูแลทรัพยสินของแพทยสภา 
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

(๕) รองเลขาธิการเปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ
เลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยู หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๖) เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และ
การงบประมาณของแพทยสภา 

 
หมวด ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๒๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
มติของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 

ในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๓) มติของที่ประชุม ให
ถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุม และช้ีแจงแสดงความเห็นในที่

ประชุมคณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังแพทยสภาในเรื่องใด ๆ ก็ได 
 
มาตรา ๒๕  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 
(๑) การออกขอบังคับ 
(๒) การกําหนดงบประมาณของแพทยสภา 
(๓) การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๓) 
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๙ 
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง การดําเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการใน

เร่ืองอ่ืนใด หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอนได 
ใหนายกแพทยสภาเสนอมติในเรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายก

พิเศษ หรือในเรื่องอ่ืนใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตอ



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 
 

สภานายกพิเศษโดยมิชักชา สภานายกพิเศษอาจมีคําส่ังยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับมติที่นายกแพทยสภาเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบ
มตินั้น 

ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ใน
การประชุมนั้นถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ก็ให
ดําเนินการตามมตินั้นได 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   

 
มาตรา ๒๖  หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ วา

พรอมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กระทําตอตนเอง 
(๒) การชวยเหลือเยียวยาผูปวยตามศีลธรรมโดยไมรับสินจางรางวัล แตการ

ชวยเหลือเยียวยาดังกลาวตองมิใชเปนการกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสสารใด ๆ 
เขาไปในรางกายของผูปวย การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพื่อบําบัดโรคหรือระงับความรูสึก หรือ
การใหยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษ ตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี แกผูปวย 

(๓) นักเ รียน  นักศึกษา  หรือผู รับการฝกอบรม  ในความควบคุมของ
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล สถาบันการศึกษาที่รัฐบาลอนุมัติใหจัดตั้ง สถาบันทางการแพทยของ
รัฐบาล สถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางการแพทยอ่ืนที่คณะกรรมการรับรอง ที่กระทําการฝกหัด
หรือฝกอบรมวิชาชีพเวชกรรม หรือการประกอบโรคศิลปะภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผู
ฝกหัด หรือผูใหการฝกอบรม ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ 

(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา หรือสภากาชาดไทยมอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือประกอบโรค
ศิลปะในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะ
ในสาขานั้น ๆ  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งประกอบโรคศิลปะตามขอจํากัด และเง่ือนไขตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

(๖) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญของทางราชการ
ซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตางประเทศ  ทั้ งนี้ โดยอนุมัติของ
คณะกรรมการ 



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 
 

(๗) การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญของทางราชการ ซึ่งมี
ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ  ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุม
การประกอบโรคศิลปะ 

 
มาตรา ๒๗  หามมิใหผู ใดใชคําวา แพทย นายแพทย แพทยหญิง หรือ

นายแพทยหญิง หรือใชอักษรยอของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิการศึกษาทางแพทยศาสตร 
หรือใชอักษรยอของวุฒิดังกลาวประกอบกับชื่อหรือนามสกุลของตน หรือใชคําหรือขอความอื่นใด
ที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือ
ยินยอมใหผู อ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชา
แพทยศาสตร 

 
มาตรา ๒๘  หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมี

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ  ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน 
หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมี
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากแพทยสภาหรือที่แพทยสภา
รับรองหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับแพทยสภา 

 
มาตรา ๒๙  การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือ

วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ และหนังสือแสดง
วุฒิอ่ืน ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม ใหเปนไปตามขอบังคับแพทยสภา 

 
มาตรา ๓๐  ผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงแพทยสภา 

และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไวในขอบังคับแพทยสภา 
เมื่อผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใหใบอนุญาตของผูนั้น

ส้ินสุดลง 
 
มาตรา ๓๑  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 

ตามที่กําหนดไวในขอบังคับแพทยสภา 
 
มาตรา ๓๒  บุคคลผูไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแหง

วิชาชีพเวชกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด มีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู
นั้นโดยทําเร่ืองย่ืนตอแพทยสภา 

บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาประพฤติผิดจริยธรรม
แหงวิชาชีพเวชกรรม โดยทําเร่ืองย่ืนตอแพทยสภา 

คณะกรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูมีพฤติการณที่
สมควรใหมีการสืบสวนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 



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 
 

สิทธิการกลาวหา และสิทธิการกลาวโทษ ส้ินสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผู
ไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมดังกลาว 
และรูตัวผูประพฤติผิด  ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรม 

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดย่ืนไวแลวนั้นไมเปนเหตุใหระงับ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อแพทยสภาไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา 

๓๒ ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมโดยมิ
ชักชา 

 
มาตรา ๓๔  คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมประกอบดวย 

ประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาคณะละ
สามคน คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงในเรื่องที่
ไดรับตามมาตรา ๓๓ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

 
มาตรา ๓๕  เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมี
มติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม
เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 

(๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษนั้นมีมูล 

(๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอ
กลาวโทษนั้นไมมีมูล 

 
มาตรา ๓๖  คณะอนุกรรมการสอบสวน ประกอบดวย ประธานคนหนึ่ง และ

อนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้ งจากสมาชิกมีจํ านวนไมนอยกว าคณะละสามคน 
คณะอนุกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวน
พรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช

กรรม และของคณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการจริยธรรมแหง
วิชาชีพเวชกรรมและอนุกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมี
อํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา และมีหนังสือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพ่ือ
ประโยชนแกการสืบสวนสอบสวน 

 



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 
 

มาตรา ๓๘  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวน แจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
พรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูถูกกลาวหาหรือ
ถูกกลาวโทษไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําช้ีแจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มา
ใหคณะอนุกรรมการสอบสวน 

คําช้ีแจงใหย่ืนตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน นับแตวันไดรับ
แจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะ
ขยายให 

 
มาตรา ๓๙  เมื่อคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็น
ดังกลาว 

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอน
วินิจฉัยชี้ขาดก็ได 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
(๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 
(๒) วากลาวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ 
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ใหเปน

ที่สุด และใหทําเปนคําส่ังแพทยสภา 
 
มาตรา ๔๐  ใหเลขาธิการแจงคําส่ังแพทยสภาตามมาตรา ๓๙ ไปยังผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบ และใหบันทึกคําส่ังนั้นไวในทะเบียนผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมดวย 

 
มาตรา ๔๑  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาต ใหถือวามิได

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้นับแตวันที่คณะกรรมการสั่งพักใชใบอนุญาต
นั้น 

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตผูใดถูกศาล
พิพากษาลงโทษตามมาตรา ๔๓ และคดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๔๒  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับ

ใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการได
พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีก



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 
 

ตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการ
ปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สองแลว ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกตอไป 

 
มาตรา ๔๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม

เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๔๕  ใหแพทยสภาซึ่งตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

๒๕๑๑ เปนแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิและเงินงบประมาณของแพทยสภาที่มีอยูใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนของแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔๖  ใหคณะกรรมการแพทยสภาซึ่งอยูในตําแหนงในวันที่พระราชบัญญตัิ

นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการตาม
มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัตินี ้

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๔๗  ใหผูซึ่งเปนสมาชิกของแพทยสภาอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนสมาชิกของแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔๘  ใหผูซึ ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม หรือเปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ อยูแลวในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูไดรับ
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๙  ใหบรรดาลูกจางของแพทยสภาที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับคงเปนลูกจางของแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๐  ในระหวางที่แพทยสภายังมิไดออกขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหนําขอบังคับแพทยสภาที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 



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 
 

ในระหวางที่ ยั งมิ ไดออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค าธรรมเนียมตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ คงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมที่ออกตาม
ความพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) คาข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๒) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๓) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง 

ความรูความชํานาญในการประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ ๓๐๐ บาท 

(๔) คาใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย
วิชาชีพเวชกรรมที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมานานแลว และมีบทบัญญัติหลายประการที่
ไมเหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมเพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และคุมครองความปลอดภัยของประชาชนใหรัดกุมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 


