
แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๕๕จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
โดยที ่เปนการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ของบุคคลดานการสาธารณสุขทีป่ฏิบัติงานอยูทัว่ประเทศ ใหมีมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยจัดตั้งสภาการสาธารณสขุชมุชนขึ้นเพื่อสงเสรมิ
การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กําหนดและควบคุมมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพและควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมชิอบจากบุคคล
ซึ่งไมมีความรู อันจะกอใหเกิดภยัและความเสยีหายตอสขุภาพของบคุคลและชมุชน 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)

“วิชาชีพการสาธารณสขุชมุชน” หมายความวา วิชาชพีท่ีกระทาํตอมนษุย
และสิ่งแวดลอม

ในชุมชนเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรค 
การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน การดูแลใหความชวยเหลือผูปวย 
การฟนฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเจ็บปวยในชุมชนโดยนําหลักวิทยาศาสตรมาประยุกตใช แตไมรวมถึง
การประกอบโรคศลิปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศลิปะ หรอืการประกอบ
วิชาชีพทางการแพทยและการสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น

“การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความว า 
การกระทําการสาธารณสุขตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดลอม 
ดังตอไปนี้
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 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
 พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
   เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๘ ก หนา ๑๙
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พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

ก.ค. - ส.ค. ๕๗๕๖ จุลนิติ

(๑) การสงเสรมิการเรยีนรู การแนะนาํและใหคาํปรกึษาเกี่ยวกบัการสงเสรมิ
สุขภาพ การปองกันโรค การควบคมุโรค การบาํบดัโรคเบื้องตน และการฟนฟสูภาพ 
ตอบคุคล ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสานตอเนือ่ง และเชื ่อมโยง
เปนองครวม

(๒) การประยุกตหลักวิทยาศาสตร โดยการกระทําดานการอาชีวอนามัย
และอนามยัส่ิงแวดลอมเพื่อการควบคมุปองกนัปจจยัท่ีทําใหเกดิโรค และลดความเสี่ยง 
การเจ็บปวยตอบุคคล ครอบครัวและชุมชน

(๓) การตรวจประเมนิและการบาํบดัโรคเบื้องตน การดแูลใหความชวยเหลอื
ผูปวย การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

(๔) การตรวจประเมนิอาการเจบ็ปวย และการชวยเหลอืผูปวยเพื่อการสงตอ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

“ผู ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความวา บุคคล
ซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
จากสภาการสาธารณสุขชุมชน

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุ
ชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชมุชน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“รองเลขาธกิาร” หมายความวา รองเลขาธกิารสภาการสาธารณสขุชมุชน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒) สภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๙)
๒.๑) ฐานะและวตัถปุระสงคของสภาการสาธารณสุขชมุชน  (มาตรา ๕ 

ถึงมาตรา ๖)
  กฎหมายไดกาํหนดใหสภาการสาธารณสขุชมุชนมีฐานะเปนนติบิคุคล 

และมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
  (๑) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน
  (๒) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการใหบริการ

ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๕๗จุลนิติ

  (๓) ควบคุ มดู แลความประพฤติ ขอ งผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชมุชนใหถกูตองตามจรรยาบรรณแหงวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน

  (๔) ชวยเหลอื แนะนํา เผยแพร และใหการศกึษาแกประชาชนและ
องคกรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน

  (๕) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน

  (๖) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
  (๗) ผดุงไวซึ ่งสิทธิ ความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการใหแก

สมาชิก
  (๘) เป นตัวแทนผู ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ของประเทศไทย
 ๒.๒) อํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๗)
  (๑) รบัขึน้ทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวชิาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน
  (๒) ออกคําสั ่งสภาการสาธารณสุขชุมชนพรอมดวยเหตุผล

ของการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๙ วรรคสี่
  (๓) ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชนในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที ่จะทําการสอนวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน เพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  (๔) รบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัรเทยีบเทาปรญิญา อนปุรญิญา 
ประกาศนียบตัรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันตาง ๆ เพื่อ
ประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก

  (๕) รบัรองหลกัสตูรตาง ๆ  สาํหรบัการศกึษาในระดบัประกาศนยีบตัร
ของสถาบันที่จะทําการสอนและฝกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

  (๖) รบัรองวทิยฐานะของสถาบนัท่ีทําการสอนและฝกอบรมใน (๕)
  (๗) จัดทําแผนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงาน

เสนอตอสภานายกพิเศษอยางนอยปละครั้ง
  (๘) ดาํเนินการใหเปนไปตามวตัถปุระสงคของสภาการสาธารณสขุ

ชุมชน
 ๒.๓) รายไดของสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๘)
  กฎหมายไดกําหนดใหสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจมีรายได

ดังตอไปนี้
  (๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
  (๒) คาขึ้นทะเบยีนสมาชกิ คาบาํรงุ และคาธรรมเนียมตามกฎหมายนี้
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  (๓) ผลประโยชนจากการจัดการเงนิและทรพัยสนิ และการดาํเนินการ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดในขอ ๒.๑)

  (๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาการสาธารณสุขชุมชน
  (๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
  ทัง้นี ้เงนิอดุหนนุตาม (๑) ใหเสนอตั้งไวตามความจาํเปนในงบประมาณ

รายจายของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากน้ี กฎหมายยงัไดกาํหนดใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ

ดํารงตาํแหนงสภานายกพเิศษแหงสภาการสาธารณสุขชมุชนและมอํีานาจหนาที่
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ (มาตรา ๙)
๓) สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๒)

๓.๑) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกสภาการสาธารณสุข
ชุมชน (มาตรา ๑๐)

  กฎหมายไดกําหนดใหผูสมคัรเปนสมาชกิสภาการสาธารณสขุชมุชน
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

  (๑) คุณสมบัติ
   (ก) มีอายุไมตํ่ากวา ๒๐ ปบริบูรณ
   (ข) มีความรู ในวิชาชีพการสาธารณสุขโดยไดรับปริญญา 

ประกาศนียบตัร เทยีบเทาปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในวิชาชีพการสาธารณสขุจากสถาบนัการศกึษาที่สภาการสาธารณสุขชมุชนรบัรอง

  (๒) ลักษณะตองหาม
   (ก) เปนผูมีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา

จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
   (ข) เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุกในคดี

ที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
   (ค) เปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค

ที่กําหนดไวในขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
๓.๒) สิทธแิละหนาที่ของสมาชกิสภาการสาธารณสุขชมุชน (มาตรา ๑๑)
  (๑) ขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทีกํ่าหนดในขอ ๖.๒) (๑) (๒) 
และ (๓)

  (๒) แสดงความเห็นเป นหนั งสือ เกี ่ยวกับกิจการของสภา
การสาธารณสุขชุมชนสงไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีทีส่มาชิก
รวมกันตั้งแต ๕๐ คนขึ้นไป เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับ
กิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชน คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผล
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การพิจารณาใหผูเสนอทราบภายใน ๙๐ วันนับแตวันไดรับเรื่อง
  (๓) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการ
  (๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตามกฎหมายนี้
๓.๓) การสิน้สุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(มาตรา ๑๒) 
  กฎหมายไดกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
  (๑) ตาย
  (๒) ลาออก
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๓.๑)

๔) คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๓)
 ๔.๑) องคประกอบของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๔)
  กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

ประกอบดวย
  (๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ

นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
  (๒) กรรมการซึ่งเปนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร หรือหัวหนา

หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชา หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื ่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทียบเทาภาควิชาที่ผลิตบัณฑิต
ดานการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหงละ ๑ คน โดยเลอืกกนัเอง
ใหเหลือ ๒ คน

  (๓) กรรมการซ่ึงเปนผูแทนจากสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ๑ คน

  (๔)  กรรมการซึ ่งเปนผู แทนจากแพทยสภา สภาเภสัชกรรม 
และสภาการพยาบาลแหงละ ๑ คน

  (๕)  กรรมการซึ ่งเปนผู แทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ ่น 
เลือกกันเองจํานวน ๑ คน

  (๖) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากองคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใช
เปนการหาผลกาํไรหรอืรายไดมาแบงปนกนั ซ่ึงมีวตัถปุระสงคเกี่ยวกบัการคุมครอง
ผูบริโภค เลือกกันเองจํานวน ๑ คน

  (๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย และดานสงัคมศาสตร ดานละ ๑ คน
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  (๘) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวน
กรรมการใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) รวมกัน (มาตรา ๑๓)

  ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเลือกตั ้งกรรมการตาม (๘) 
ใหคณะกรรมการเลือกกันเอง เพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
อุปนายกสภาการสาธารณสขุชมุชนคนท่ีหนึ่ง และอุปนายกสภาการสาธารณสขุชมุชน
คนท่ีสอง ตําแหนงละ ๑ คน และใหนายกสภาการสาธารณสขุชมุชนเลอืกกรรมการ
เพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละ ๑ คน 
และอาจเลือกกรรมการเพื ่อดํารงตําแหน งอ ืน่ได ตามความจําเป น ทั้งนี้ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ (มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)

  นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดใหนายกสภาการสาธารณสุข
ชุมชนมอํีานาจถอดถอนเลขาธกิาร รองเลขาธกิาร เหรญัญิก และผูดํารงตําแหนง
อ่ืนออกจากตําแหนงได ทัง้นี ้โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ และเมื่อนายก
สภาการสาธารณสุขชุมชนพนจากตําแหนง ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ 
เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่นพนจากตําแหนงดวย (มาตรา ๑๔ วรรคสาม 
และวรรคหา)

  กรรมการตาม (๒) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ ๓ ป และอาจไดรับเลือก ไดรับแตงตั ้ง หรือไดรับเลือกตั ้งใหมได 
แลวแตกรณี แตกรรมการตาม (๘) จะดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันไมได 
สวนนายกสภาการสาธารณสขุชมุชน อุปนายกสภาการสาธารณสขุชมุชนคนที่หนึ่ง 
และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง ใหดํารงตําแหนงตามวาระ
ของกรรมการตาม (๘) (มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔ วรรคสี่)  

๔.๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(มาตรา ๒๒)

  (๑) บริหารและดํา เนินกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชน
ตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ที่กําหนดในมาตรา ๖ และมาตรา ๗

  (๒) แตงตั ้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ
สอบสวน และคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อทํากิจกรรมหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ 
อันอยูในขอบเขตแหงวตัถปุระสงคและอํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสขุชมุชน

  (๓) กําหนดแผนการดําเ นินงานและงบประมาณของสภา
การสาธารณสุขชุมชน

  (๔) ออกขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนวาดวย
   (ก) การเปนสมาชิก
   (ข) การกําหนดโรคตามขอ ๓.๑) (๒) (ค)
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   (ค) การกําหนดค าขึ ้นทะเบียนสมาชิก  ค าบํารุง และ
คาธรรมเนียมอื่นนอกจากที่กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายกฎหมายนี้

   (ง) การเลือก การแตงตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผูมี
คุณสมบัติขึน้เปนกรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพือ่ดํารงตําแหนงตาง ๆ 
ตามมาตรา ๑๔

   (จ) การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
   (ฉ) การกาํหนดอาํนาจหนาท่ีของผูดาํรงตาํแหนงอื่นตามมาตรา 

๑๔ วรรคสอง
   (ช) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ตามขอ ๖.๒) (๑) (๒) และ (๓)
   (ซ) แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการขึ้นทะเบยีนการออกใบอนุญาต อายใุบอนุญาต การตออายใุบอนญุาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาต

   (ฌ) หลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
   (ญ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
   (ฎ) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขในการสอบความรู 

ตามขอ ๖.๒) (๑) (๒) และ (๓)
   (ฏ) หลกัเกณฑและวิธีการในการกลาวหาตามขอ ๖.๔) (๑) (๒) 

และ (๓) และหลกัเกณฑการสบืสวนหรอืสอบสวนในกรณท่ีีมกีารกลาวหาผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

   (ฐ) หลักเกณฑและเงื่อนไขการตรวจประเมินและการบําบัด
โรคเบื้องตน การดแูลใหความชวยเหลอืผูปวย การสรางเสรมิภมิูคุมกนัโรค และการ
วางแผนครอบครัว

   (ฑ) หลักเกณฑและเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการเจ็บปวย 
และการชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอ

   (ฒ) ขอจาํกดัและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสขุ
ชุมชน    

   (ณ) เรื่องอื่น ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคหรืออยูใน
อํานาจหนาทีข่องสภาการสาธารณสุขชุมชนตามกฎหมายนีห้รือกฎหมายอื ่น
ที่เกี่ยวของ

   ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ ขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได เวนแต (จ) และ (ฉ)

๔.๓) อํานาจหนาที่ของนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนคนทีห่นึง่ อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนทีส่อง 
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เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่น 
  (๑) ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
   (ก) บริหารและดําเนินกิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ หรือตามมติของคณะกรรมการ
   (ข) เปนผูแทนสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการตาง ๆ
   (ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
   โดยนายกสภาการสาธารณสุขชมุชนอาจมอบหมายเปนหนงัสอื

ใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็นสมควร
  (๒) ใหอปุนายกสภาการสาธารณสขุชมุชนคนท่ีหนึ่ง มีอํานาจหนาท่ี

เปนผูชวยนายกสภาการสาธารณสุขชมุชนในกิจการอันอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนตามที่นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนมอบหมาย และเปน
ผูทาํการแทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเมือ่นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

  (๓) ใหอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง เปนผูชวย
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการอันอยูในอํานาจหนาทีข่องนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนตามที่นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนมอบหมาย และเปน
ผูทําการแทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเมื่อทัง้นายกสภาการสาธารณสุข
ชมุชน และอุปนายกสภาการสาธารณสขุชมุชนคนท่ีหน่ึงไมอยูหรอืไมสามารถปฏบิตัิ
หนาที่ได

  (๔) ใหเลขาธิการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
   (ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาทีส่ภาการสาธารณสุขชุมชน

ทุกระดับ
   (ข) ควบคมุรบัผดิชอบในงานธรุการทั่วไปของสภาการสาธารณสขุ

ชุมชน
   (ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียน

ผูประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน และทะเบยีนอื่น ๆ  ของสภาการสาธารณสุข
ชุมชน

   (ง) ควบคมุดูแลทรัพยสินของสภาการสาธารณสุขชุมชน
   (จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ
  (๕) ใหรองเลขาธิการ เปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูใน

อํานาจหนาทีข่องเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทน
เลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

  (๖) ใหเหรญัญกิ มอีาํนาจหนาที่ควบคมุ ดูแล รบัผดิชอบการบญัชี 
การเงิน และการงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน
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  (๗) ใหผูดาํรงตาํแหนงอื่นตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง มีอํานาจหนาท่ี
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
๕) การดําเนินการของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๔ ถึง
มาตรา ๒๖)

 ในการประชุมคณะกรรมการนัน้ กฎหมายกําหนดใหตองมกีรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น จงึจะเปน
องคประชุม โดยมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนน กรรมการ
คนหนึ่งใหมีเสียง ๑ เสยีง แตถาคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานในที่ประชมุออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๒๔)

 ทั้งนี้ สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี ้แจงแสดงความเห็น
ในท่ีประชมุคณะกรรมการหรือจะสงความเหน็เปนหนังสอืไปยงัสภาการสาธารณสขุ
ชุมชนในเรื่องใด ๆ ก็ได โดยมติของทีป่ระชุมคณะกรรมการในเรือ่งดังตอไปนี้ 
ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพเิศษกอน จงึจะดําเนนิการตามมตนิั้นได

 (๑) การออกขอบังคับ
 (๒) การกาํหนดแผนการดาํเนนิงานและงบประมาณของสภาการสาธารณสุข

ชุมชน
 (๓) การวินิจฉยัชีข้าดใหพกัใชใบอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา 

๓๙ วรรคสาม (๔) หรือ (๕)
 ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอมติดังกลาวตอสภานายกพิเศษ

โดยไมชกัชา สภานายกพเิศษอาจมคีาํสั่งยับย้ังมตนิั้นได ในกรณท่ีีมิไดยับย้ังมตติาม (๑) 
ภายใน ๓๐ วัน หรือมิไดยับยัง้มติตาม (๒) หรือ (๓) ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
ได รับมติทีน่ายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษ
ใหความเหน็ชอบมตนิั้น แตในกรณท่ีีสภานายกพเิศษยบัย้ังมตใิด ใหคณะกรรมการประชุม
พิจารณาอีกครั ้งภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับการยับยัง้ ในการประชุมนั้น
ถามีเสียงยืนยันมตไิมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูในขณะน้ัน 
ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได (มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๖)
๖) การควบคมุการประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน (มาตรา ๒๗ ถงึมาตรา ๔๓)

 ๖.๑) การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๗)
  กฎหมายไดกําหนดหามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน หรอืกระทาํดวยวธิใีด ๆ  ท่ีแสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมสีทิธท่ีิจะประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมิไดรับใบอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 
เวนแตในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

  (๑) การชวยเหลือประชาชนตามหนาที ่ตามกฎหมายหรือตาม
ธรรมจรรยาโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน
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  (๒) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ซึ่งทําการฝกหัดหรือ
ฝกอบรมในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาการสาธารณสุขชุมชนของรัฐ
หรือทีไ่ด รับอนญุาตจากทางราชการใหจัดตัง้สถาบันทางการแพทยของรัฐ 
หรือสถาบันการศึกษา

  (๓) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลกระทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในความควบคุม
ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

  (๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหาร
สวนจงัหวดั องคการบรหิารสวนตําบล กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา องคกรปกครอง
สวนทองถิ ่นรูปแบบพิเศษอื ่นตามที ่ม ีกฎหมายกําหนด หรือสภากาชาดไทย 
มอบหมายใหประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของเจาหนาที่
ซึ ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

  (๕) การปฏบิตังิานของอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน ซึ่งได
ผานการอบรมและไดรบัหนงัสอืรบัรองความรูความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข 
ในความควบคุมของเจาหนาทีซ่ึ ่งเปนผู ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
หรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

 ๖.๒) ใบอนุญาตเป นผู ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ของสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๒๙)

  กฎหมายกําหนดใหใบอนุญาตมีอายุไมเกิน ๕ ปนับแตวันทีอ่อก
ใบอนุญาต และตออายุไดครั้งละเทากับอายุใบอนุญาตตามที่กําหนดในขอบังคับ
สภาการสาธารณสุขชุมชนแตไมเกินครั ้งละ ๕ ป โดยผู ทีจ่ะขอขึ ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนสมาชิกแหงสภาการสาธารณสุขชุมชน 
  (๒) ตองไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา

ดานการสาธารณสุข และ 
  (๓) ตองมีคุณสมบัติ และตองผานการสอบความรูตามที่กําหนดไว

ในขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง)
  ทั้งนี้ เมือ่สมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ผูใดสิน้สดุลงตามขอ ๓.๓) กฎหมายไดกําหนดใหใบอนุญาตของผูนัน้สิน้สุดลงดวย 
(มาตรา ๒๙ วรรคสอง)

  นอกจากนี้ ใหผูซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามขอ ๓.๓) (๒) และ (๓) 
สงคนืใบอนุญาตตอเลขาธกิาร ภายใน ๑๕ วนันบัแตวนัท่ีทราบการสิ้นสดุสมาชกิภาพ 
(มาตรา ๒๙ วรรคสาม)
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 ๖.๓) จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
  กฎหมายไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตอง

ประกอบวิชาชพีภายใตบงัคบัแหงขอจาํกดัและเงื่อนไข และตองประพฤตใิหเปนไป
ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
สภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๓๐)   

 ๖.๔) การกลาวหาบุคคลผู ประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๖.๓) 
(มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๔๐)

  กฎหมายไดกําหนดใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิในการกลาวหา
บุคคลผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๖.๓)

  (๑) บุคคลซึ ่งได รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิด
ตามขอ ๖.๓) ของผู ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีสิทธิกลาวหา
ผูกอใหเกดิความเสยีหายนั้นโดยทาํคาํกลาวหาเปนหนงัสอืย่ืนตอสภาการสาธารณสขุ
ชุมชน

  (๒) บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนวาประพฤติผิดตามขอ ๖.๓) โดยทําคํากลาวหาเปนหนังสือยืน่ตอสภา
การสาธารณสุขชุมชน

  (๓) กรรมการมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนวาประพฤติผิดตามขอ ๖.๓) โดยแจงเรื่องตอสภาการสาธารณสุขชุมชน

  ทั้งนี้ สิทธิการกลาวหาจะสิ้นสุดลงเมื่อพน ๑ ปนับแตวันที่ผูไดรับ
ความเสียหายรูเรื่องการประพฤติผิดตามขอ ๖.๓) และรูตัวผูประพฤติผิด ทั้งนี้ 
ไมเกิน ๓ ปนับแตวันทีม่ีการประพฤติผิดดังกลาว แตการถอนเรื่องการกลาวหา
ท่ีไดย่ืนหรอืแจงไวแลวน้ันกฎหมายไดกําหนดไววาไมเปนเหตใุหระงบัการดาํเนนิการ
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๓๑)

  เมื่อสภาการสาธารณสุขชุมชนไดรับเรื่องการกลาวหาดังกลาว 
หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวามีพฤติกรรมอันสมควรใหมีการพิจารณา
เกี่ยวกับการประพฤติผิดตามขอ ๖.๓) ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ๑ 
โดยไมชักชา เพื่อใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่อง

๑ กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการแตงตัง้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจากสมาชิก 
ซึ่งประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา ๕ คน โดยใหมีอํานาจหนาที่
สืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๒ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการ
เพื ่อพิจารณาวาการกลาวหามีมูลหรือไม และในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ตามกฎหมายน้ี กฎหมายไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มีอํานาจเรียกบุคคลมาใหถอยคําและมีหนังสือแจงใหบุคคลสงเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชนแกการดําเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการดังกลาวดวย (มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕).
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ทีไ่ดรับ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวา
การกลาวหามีมูลหรือไม 

  เม่ือคณะกรรมการไดรบัรายงานและความเห็นของคณะอนกุรรมการ
จรรยาบรรณแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาว
แลวมีมติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

  (๑) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสบืสวนหาขอเทจ็จรงิเพิ่มเตมิ
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาใหม

  (๒) สงใหคณะอนุกรรมการสอบสวน๒ดําเนินการตอไปในกรณี
ทีเ่ห็นวาขอกลาวหานั้นมีมูล เพื่อใหดําเนินการสอบสวน สรุปผลการสอบสวน
และเสนอสาํนวนการสอบสวนพรอมท้ังความเหน็ตอคณะกรรมการเพื่อวนิจิฉยัช้ีขาด

  (๓) ใหยกขอกลาวหาในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหานั้นไมมีมูล
  ในกรณีที่เขา (๒) ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจง

ขอกลาวหาพรอมทัง้สงสําเนาเรื่องทีก่ลาวหาใหผูถูกกลาวหาไมนอยกวา ๑๕ วัน
กอนวันเริ ่มทําการสอบสวน โดยผูถูกกลาวหามีสิทธิทําคําชี ้แจงหรือนําพยาน
หลักฐานใด ๆ  มาใหคณะอนุกรรมการสอบสวนภายใน ๑๕ วนันับแตวนัท่ีไดรบัแจง
จากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการ
สอบสวนจะขยายให (มาตรา ๓๗)

   ทัง้นี ้เมื่อคณะอนกุรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสรจ็สิ้นแลว
ใหเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทัง้ความเห็นตอคณะกรรมการภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันทําการสอบสวนเสร็จสิ้น แตตองไมเกินกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนดตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม เพื่อใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด (มาตรา ๓๘)

  เมื ่อคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็น
ของคณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพจิารณาสาํนวนการสอบสวน
และความเหน็ดงักลาวใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัท่ีไดรบัสาํนวนการสอบสวน
และความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน โดยกฎหมายไดกําหนดให
คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

๒ กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิก ซึ่งประกอบ
ดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา ๕ คน โดยใหมีอํานาจหนาทีส่อบสวน 
สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทัง้ความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
และในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวนตามกฎหมายนี ้กฎหมายไดกําหนดใหอนุกรรมการ
สอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลมาใหถอยคําและมีหนังสือแจง
ใหบคุคลสงเอกสารหรอืวตัถเุพือ่ประโยชนแกการดาํเนนิงานของคณะอนกุรรมการดงักลาวดวย (มาตรา ๓๕ 
และมาตรา ๓๖).
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  (๑) ยกขอกลาวหา
  (๒) วากลาวตักเตือน
  (๓) ภาคทัณฑ
  (๔) พกัใชใบอนญุาตมกีาํหนดเวลาตามที่เหน็สมควรแตไมเกนิ ๒ ป
  (๕) เพิกถอนใบอนุญาต
  ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ

นีใ้หทําเปนคาํสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัย
ชีข้าด และใหถือเปนที่สุด โดยใหเลขาธิการแจงคําสั่งดังกลาวไปยังผูถูกกลาวหา
เพื่อทราบภายใน ๗ วนันับแตวนัท่ีมคีาํสั่งดงักลาว และใหบนัทึกขอความตามคาํสั่ง
น้ันไวในทะเบยีนผูประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชนพรอมทั้งแจงผลการวนิจิฉยั
ชี้ขาดใหผูกลาวหาทราบดวย (มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐)

 ๖.๕) บทตองหามในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต (มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๓)

  ภายใตบงัคบัมาตรา ๒๗ หามมใิหผูประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุ
ชมุชนซึ่งอยูในระหวางถกูสั่งพกัใชใบอนุญาตหรอืซึ่งถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสขุชมุชนหรอืแสดงดวยวธิใีด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมสีทิธิ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนับแตวันทีท่ราบคําสั่งสภาการสาธารณสุข
ชุมชนที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น (มาตรา ๔๑)

  ซ่ึงหากผูประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชนผูใดซึ่งอยูในระหวาง
ถูกสัง่พักใชใบอนุญาต ไดกระทําการฝาฝนมาตรา ๔๑ และถูกลงโทษจําคุก
ตามมาตรา ๔๗ โดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ด ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของผูน ัน้นับแตวันทีศ่าลมีคําพิพากษาถึงทีสุ่ด แตทัง้นี  ้ ผู ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแลวนั้นอาจขอรับใบอนุญาต
อีกไดเมือ่พน ๒ ปนับแตวันถูกสั ่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมือ่คณะกรรมการ
ไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตในครั้งตอ ๆ  ไปไดอีกตอเม่ือสิ้นระยะเวลา ๑ ปนับแตวนัท่ีคณะกรรมการ
ปฏิเสธการออกใบอนุญาต (มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓)
๗) พนักงานเจาหนาที่ (มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๔๖)

 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
 (๑) เขาไปในสถานที ่ทําการหรือยานพาหนะของผู ประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชนในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือควบคุม
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้
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 (๒) เขาไปในสถานที่หรอืยานพาหนะใด ๆ  ท่ีมเีหตอัุนควรสงสยัวาจะมีการ
กระทําความผิดตามกฎหมายนี ้ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก 
หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจคนเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ที่อาจใชเปน
หลักฐานในการดําเนินการกระทาํผดิตามกฎหมายน้ี ประกอบกับกรณมีเีหตอัุนควร
เชื่อไดวา หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได เอกสารหรอืวตัถดุงักลาวจะถกูยักยาย 
ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

 (๓) ยึดเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ทีอ่าจใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดี
การกระทําความผิดตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง)

  โดยในการปฏิบัติหนาทีข่องพนักงานเจาหนาทีดั่งกลาว กฎหมาย
กาํหนดใหบุคคลท่ีเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร (มาตรา ๔๔ วรรคสอง) 

  ทัง้นี ้ในการปฏบิตัหินาท่ีนั้นกฎหมายไดกาํหนดใหพนกังานเจาหนาท่ี
ตองแสดงบัตรประจําตัว และเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 
(มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖)
๘) บทกําหนดโทษ (มาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๔๙)

 (๑) ผูใดฝาฝนประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน หรอืกระทาํดวยวธิใีด ๆ  
ทีแ่สดงใหผูอืน่เขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทีจ่ะประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
โดยมิไดรับอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชนและโดยไมเขาขอยกเวน
ตามมาตรา ๒๗ หรือผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผูใดทราบคําสั ่ง
สภาการสาธารณสขุชมุชนที่สั่งพกัใชใบอนุญาตหรอืถกูเพกิถอนใบอนุญาต ยังฝาฝน
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอืน่เขาใจวาตน
เปนผูมีสิทธิประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน ๓ ป
หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๔๗)

 (๒) ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซึ ่งสมาชิกภาพสิ ้นสุดลง
เพราะลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามผูใด ไมสงคืนใบอนุญาต
ตอเลขาธิการภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีท่ราบการสิ ้นสุดสมาชิกภาพ หรือ
ไมอํานวยความสะดวกแกพนกังานเจาหนาท่ี ตองระวางโทษปรบัไมเกนิ ๒,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๔๘)

(๓) ผู ใดไม มาให ถ อยคําหรือไม ส งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที ่
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวนเรียกหรือแจง
ใหสงโดยไมมีเหตุอันควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือนหรือปรับไมเกิน 
๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๔๙)
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๙) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๕๓)
 ๙.๑) ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) 

และ (๖) แตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) และเลอืกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ 
(๘) ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชน ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั ้งนิติกรเชี ่ยวชาญ 
(ดานกฎหมาย) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่ง เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผูอํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบรกิาร
สุขภาพ ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูอํานวยการสถาบัน
พระบรมราชชนก นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข อุปนายกสมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุข และเลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เปนกรรมการ ที่ปรึกษา
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแตงตั ้ง ๑ คน 
เปนกรรมการ โดยใหนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขทําหนาที่เลขาธิการ และเปน
เลขานุการคณะกรรมการ

  นอกจากนี  ้ ให ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั ้งข าราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยางนอย ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
ในท่ีประชุม และใหคณะกรรมการดงักลาวแตงตั้งกรรมการทาํหนาท่ีรองเลขาธกิาร 
เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอืน่ตามความจําเปน โดยกฎหมายไดกําหนดให
คณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) ออกระเบียบวาดวยการรับสมัครสมาชิกและคาขึ้นทะเบียน
สมาชิกและดําเนินการรับสมัครสมาชิกภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง

  (๒) ออกระเบียบวาดวยการเลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้ง
บุคคลตามมาตรา ๑๖

  (๓) จดัใหมกีารประชมุคณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ ภายใน ๓๐ วนั
นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา ๙๐ วันตาม (๑) เพื่ออนุมัติระเบียบตาม (๒)

  (๔) ดําเนินการใหไดมาซึง่กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ 
(๖) การแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ 
(๘) ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่มีการประชุมอนุมัติระเบียบตาม (๓)

  (๕) ปฏิบัติการอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายนี้
  ทัง้นี ้ใหคณะกรรมการดงักลาวพนจากหนาท่ี เม่ือไดมาซ่ึงกรรมการ

ตาม (๔) ครบถวนแลว
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พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

ก.ค. - ส.ค. ๕๗๗๐ จุลนิติ

๙.๒) ในวาระเริ่มแรก มิใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับนายกสมาคม
วิชาชีพสาธารณสุขและกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) (มาตรา ๕๒)

๙.๓) ใหผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอยูในวันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ดําเนินการขอรับใบอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชนภายใน ๑ ป
น ับแต  วันท ีม่ ีข อบังคับว าด วยการออกใบอนุญาตเป นผู ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน และในระหวางระยะเวลาดังกลาวมิใหนํามาตรา ๒๗ 
มาใชบังคับ (มาตรา ๕๓)

หมายเหตุ :-  
• พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕ ทีม่ีผลใชบังคับในขณะนั้น 
บัญญัตใิหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

• พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
(มีผลใชบังคับนับแตวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป)
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