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พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม

พญ.วรัทพร สทิธจิรญู พ.บ., ว.ว.นติเิวชศาสตร์
ภาควชิานติเิวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มศว



วตัถปุระสงค์

1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัพระราชบญัญัตวิชิาชพีเวชกรรม

2. มคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการ
รักษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม

3. มคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้บงัคบัแพทยสภาและระเบยีบ
ประกาศตา่ง ๆ เชน่ เกณฑก์ารวนิจิฉัยสมองตาย

4. มคีวามรูเ้กีย่วกบัค าประกาศสทิธผิูป่้วย

5. มคีณุธรรมจรยิธรรมทีเ่หมาะสมตอ่วชิาชพี

6. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติตอ่ตนเองและวชิาชพี

7. มคีวามตรงตอ่เวลาและรับผดิชอบในการนัดหมาย

8. มเีจตคตติอ่การเป็นแพทยท์ีด่ ี



 หมายถงึ วชิากฎหมายทีม่คีวามสมัพันธ์
เกีย่วขอ้งกบัการแพทยป์ระกอบดว้ย

 กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประกอบวชิาชพีทางการ
แพทยโ์ดยเฉพาะ

 กฎหมายบา้นเมอืงซึง่ใชบ้ังคับโดยท่ัวไป ไดแ้ก ่

กฎหมายอาญา 

กฎหมายแพง่ 

กฎหมายวธิพีจิารณาความ 

พระราชบญัญัตอิืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง



 พระราชบัญญัตกิารแพทย ์พ.ศ.2466-2479 
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัวชิาชพีการแพทยฉ์บับแรก

 พระราชบัญญัตคิวบคมุการประกอบโรคศลิปะ 
พ.ศ.2479 แกไ้ข ฉบับใหม ่พ.ศ.2542

 ตอ่มามกีารแยกวชิาชพีเวชกรรมออกจากโรค
ศลิปะ โดยกองการประกอบโรคศลิปะยังมี
หนา้ทีด่แูลสถานพยาบาลเอกชนทีข่อจัดตัง้ขึน้ 
ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล และมกีารจับกมุผูท้ี่
ประกอบวชิาชพีโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต เป็นตน้



 พระราชบัญญัตวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2511
แกไ้ขอกีครัง้เมือ่ พ.ศ.2525 ตามกฎหมาย
ฉบับนีไ้ดม้กีาร

จัดตัง้ แพทยสภา ขึน้มา 

แพทยสภา ไดต้ราขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่
ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวช
กรรมเมือ่ พ.ศ.2526 

แกไ้ข ปีพ.ศ.2533, 2538, 2543, 2544, 
2545, 2545 ลา่สดุฉบับที่ 8 พ.ศ.2549

กฎหมายฉบับนีใ้หอ้ านาจองคก์รแพทยสภา 
สามารถออกประกาศซึง่เป็นกฎหมายล าดับ
รอง





แพทยสภา
Thai medical council

 ถือก าเนิดขึ้นจาก พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 

 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 85 ตอนที่ 91 หน้า 690 

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2511 

 วันใช้บังคับของ พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม 2511 

 แม้ว่าต่อมา พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 จะถูก

ยกเลิกไปโดย พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ก็ตาม 

 ในมาตรา 45 ของ พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ให้

คงเป็นแพทยสภา ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันด้วย 



 การประกอบโรคศลิปะ หมายความวา่ การ
ประกอบวชิาชพีทีก่ระท าหรอืมุง่หมายจะ
กระท าตอ่มนุษย ์เกีย่วกบัการตรวจโรค การ
วนิจิฉัยโรค การบ าบัดโรค การป้องกันโรค 
กาสง่เสรมิและการฟ้ืนฟสูขุภาพ การผดงุ
ครรภ ์แตไ่มร่วมถงึการประกอบวชิาชพี
ทางการแพทย ์และ สาธารณสขุอืน่ ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ ๆ



 กฎหมายฉบับนีน้ยิามการประกอบวชิาชพี
ในสาขาอืน่ ๆ
การแพทยแ์ผนไทย 
เวชกรรมไทย 
เภสชักรรมไทย 
การผดงุครรภไ์ทย 
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์
กายภาพบ าบัด 
เทคนคิการแพทย์



 หลงัจากแยกวชิาชพีเวชกรรมออกจาก
สาขาโรคศลิปะแลว้ 

 ตอ่มามกีารแยกวชิาชพีอืน่ๆ คอื 
พ.ร.บ. วชิาชพีพยาบาลและการผดงุ
ครรภ ์พ.ศ.2528 (แกไ้ข พ.ศ.2540) 
พ.ร.บ. วชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ.2537 
พ.ร.บ. วชิาชพีทันตกรรม พ.ศ.2537



พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม
พ.ศ. 2525

 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่โดยที่
เป็นการสมควรปรับปรงุกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีเวช
กรรม จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้รา
พระราชบญัญัตขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน า และยนิยอมของ
รัฐสภา ดงัตอ่ไปนี้

 ใหไ้ว ้ณ วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ.2525 เป็นปีที ่37 
ในรัชกาลปัจจบุนั



 มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิีเ้รยีกวา่ “พระราชบัญญัตวิชิาชพี
เวชกรรม พ.ศ.2525”

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิีใ้หใ้ชบ้ังคับตัง้แตว่นัถัดจากวนั
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป (ฉบับพเิศษ หนา้ 1 
เลม่ที ่99 ตอนที ่111 ลงวนัที ่11 สงิหาคม 2525)

 มาตรา 3 ใหย้กเลกิพระราชบัญญัตวิชิาชพีเวชกรรม 
พ.ศ.2511

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอ้บังคับอืน่ในสว่นทีม่บัีญญัติ
ไวแ้ลว้ในพระราชบัญญัตนิี ้หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กับบทแหง่
พระราชบัญญัตนิี ้ใหใ้ชพ้ระราชบัญญัตนิีแ้ทน



 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิี้

“วชิาชพีเวชกรรม” หมายความวา่ วชิาที่

กระท าตอ่มนุษยเ์กีย่วกบัการตรวจโรค การวนิจิฉัยโรค

การบ าบัดโรค การป้องกนัโรค การผดงุครรภ์ การปรับ

สายดว้ยเลนสส์มัผัส การแทงเข็ม หรอืการฝังเข็มเพือ่

บ าบัดโรค หรอืเพือ่ระงับความรูส้กึและหมายความ

รวมถงึ การกระท าทางศัลยกรรม การใชรั้งสี การฉีด

ยา หรอืสสาร การสอดใสว่ัตถใุด ๆ เขา้ไปในรา่งกาย

ทัง้นีเ้พือ่การคมุก าเนดิ การเสรมิสวย หรอืการบ ารงุ

รา่งกายดว้ย



“โรค” หมายความวา่ ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ควา,
ผดิปกตขิองรา่งกายหรอืจติใจ และ หมายความรวมถงึ
อาการทีเ่กดิจากภาวะดังกลา่วดว้ย

“ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม” หมายความวา่ บคุคล
ซึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ วชิาชพี
เวชกรรมจากแพทยสภา

“ใบอนุญาต” หมายความวา่ ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีเวชกรรมจากแพทยสภา

“สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิแพทยสภา

“กรรมการ” หมายความวา่ การแพทยสภา

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการแพทย
สภา

“เลขาธกิาร”  หมายความวา่ เลขาธกิารแพทยสภา

“รัฐมนตร”ี หมายความวา่ รัฐมนตรผีูรั้กษาการตาม
พระราชบญัญัตนิี้



 มาตรา 5 ใหร้ัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ
รักษาการตามพระราชบญัญัตนิี ้และใหม้อี านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีมไมเ่กนิอตัราทา้ย
พระราชบญัญัตนิี ้และออกระเบยีบเพือ่ปฏบิตักิาร
ตามพระราชบญัญัตนิี้

 กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา
แลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้



หมวดที่ 1

แพทยสภา (ม. 6-10)

หมวดที ่2

สมาชกิ (ม. 11-13)

หมวดที ่3

คณะกรรมการแพทยสภา (ม. 14-22)

หมวด 4

การด าเนนิการของคณะกรรมการ (ม. 23-25)

หมวด 5

การควบคมุการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

(ม. 26-44) 26 32-39



หมวดที่ 1
แพทยสภา (มาตรา 6- 10)

 มาตรา 6 ใหม้สีภาขึน้สภาหนึง่เรยีกวา่ “แพทยสภา” มวีตัถปุระสงค์
และอ านาจหนา้ทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้

ใหแ้พทยสภาเป็นนติบิคุคล

 มาตรา 7 แพทยสภามวีตัถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี้

(1) ควบคมุการประพฤตขิองผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมใหถ้กูตอ้งตาม
จรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม

(2) สง่เสรมิการศกึษา การวจัิย และการประกอบวชิาชพีในทาง 
การแพทย์

(3) สง่เสรมิความสามคัคแีละผดงุเกยีรตขิองสมาชกิ

(4) ชว่ยเหลอื แนะน า เผยแพร ่และใหก้ารศกึษาแกป่ระชาชนและ
องคก์รอืน่ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ

(5) ใหค้ าปรกึษาหรอืขอ้เสนอแนะตอ่รัฐบาลเกีย่วกบัปัญหาการแพทย์
และการสาธารณสขุของประเทศ

(6) เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมในประเทศไทย



 มาตรา 8 แพทยสภามอี านาจหนา้ทีด่ังตอ่ไปนี้

(1) รับขึน้ทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแ้กผู่ข้อเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีเวชกรรม

(2) พักใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีเวชกรรม

(3) รับรองปรญิญา ประกาศนยีบัตรในวชิาแพทยศาสตร ์หรอื
วฒุบิัตรในวชิาชพีเวชกรรมของสถาบันตา่ง ๆ

(4) รับรองหลกัสตูรตา่ง ๆ ส าหรับการฝึกอบรมในวชิาชพีเวช
กรรมของสถาบันทางการแพทย์

(5) รับรองวทิยฐานะของสถาบันทางการแพทยท์ีท่ าการฝึกอบรม
ใน (4)

(6) ออกหนังสอือนุมัตหิรอืวฒุบัิตรแสดงความรูค้วามช านาญใน
การประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาตา่ง ๆ และออกหนังสอืแสดง
วฒุอิืน่ ๆ ในวชิาชพีเวชกรรม



มาตรา 9 แพทยสภาอาจมรีายไดด้งัตอ่ไปนี้

(1) เงนิอดุหนุนจากงบประมาณแผน่ดนิ

(2) คา่จดทะเบยีนสมาชกิ คา่บ ารงุ และคา่ธรรมเนยีม
ตา่ง ๆ

(3) ผลประโยชนจ์ากการลงทนุและกจิกรรมอืน่

(4) ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการบรจิาคและการชว่ยเหลอื

 มาตรา 10 ใหร้ัฐมนตรดี ารงต าแหน่งสภานายก
พเิศษแหง่แพทยสภา มอี านาจหนา้ทีต่ามทีบ่ญัญัตไิว ้
ในพระราชบญัญัตนิี้



หมวดที ่2
สมาชกิ (มาตรา 11 – 13)

 มาตรา 11 สมาชกิแพทยสภาไดแ้กผู่ม้คีณุสมบัต ิดังตอ่ไปนี้

(1) มอีายไุมต่ า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ์

(2) มคีวามรูใ้นวชิาชพีเวชกรรมโดยไดรั้บปรญิญาหรอื
ประกาศนยีบตัรในวชิาแพทยศาสตรท์ีแ่พทยสภารับรอง

(3) ไมเ่ป็นผูป้ระพฤตเิสยีหาย ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่จะน ามา
ซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี

(4) ไมเ่คยตอ้งโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุหรอืค าสัง่ที่
ชอบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคกุในคดทีีค่ณะกรรมการเห็นวา่จะน ามา
ซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี

(5) ไมเ่ป็นผูม้จีติฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ หรอืไมเ่ป็นโรคที่
ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับแพทยสภา



 มาตรา 12 สทิธแิละหนา้ทีข่องสมาชกิมดีังตอ่ไปนี้

(1) ขอขึน้ทะเบยีนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวช
กรรม ขอหนังสอือนุมตัหิรอืวฒุบัิตรแสดงความรูค้วามช านาญ
ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาตา่ง ๆ หรอืขอหนังสอื
แสดงวฒุอิืน่ ๆ ในวชิาชพีเวชกรรม โดยปฏบัิตติามขอ้บังคับ
แพทยสภาวา่ดว้ยการนัน้

(2) แสดงความเห็นเป็นหนังสอืเกีย่วกับกจิการของแพทยสภา
สง่ไปยังคณะกรรมการเพือ่พจิารณา และในกรณีทีส่มาชกิ
รว่มกันตัง้แตห่า้สบิคนขึน้ไปเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา
เรือ่งใดทีเ่กีย่วกับกจิการของแพทยสภา คณะกรรมการตอ้ง
พจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาใหผู้เ้สนอทราบโดยมชิกัชา้

(3) เลอืก รับเลอืก หรอืรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

(4) มหีนา้ทีผ่ดงุไวซ้ ึง่เกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพีและปฏบิัตติน
ตามพระราชบัญญัตนิี้



 มาตรา 13 สมาชกิภาพของสมาชกิยอ่มสิน้สดุเมือ่

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) คณะกรรมการใหพ้น้จากสมาชกิภาพ เพราะเห็น
วา่เป็นผูน้ ามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่
วชิาชพีตามมาตรา 11 (3) หรอื (4)

(4) ขาดคณุสมบตัติามมาตรา 11 (1) (2) หรอื (5)



หมวดที ่3
คณะกรรมการแพทยสภา (มาตรา 14 – 22)

 มาตรา 14  ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึง่ เรยีกวา่ 
“คณะกรรมการแพทยสภา” ประกอบดว้ย 1
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 2อธบิดกีรมการแพทย ์3อธบิดี
กรมอนามัย 4เจา้กรมแพทยท์หารบก 5เจา้กรมแพทย์
ทหารเรอื 6เจา้กรมแพทยท์หารอากาศ 7นายแพทยใ์หญ่
กรมต ารวจ คณบดคีณะแพทยศาสตรใ์นมหาวทิยาลัย 
ผูอ้ านวยการวทิยาลัยแพทยศาสตร ์(20) เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง และกรรมการซึง่ไดรั้บเลอืกตัง้โดยสมาชกิ
อกีจ านวนเทา่กบัจ านวนกรรมการโดยต าแหน่งในขณะ
เลอืกตัง้แตล่ะวาระ และใหเ้ลขาธกิารเป็นกรรมการและ
เลขานุการ



 มาตรา 15 ใหผู้ซ้ ึง่เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการ
โดยการเลอืกตัง้ประชมุกนัเลอืกกรรมการเพือ่ด ารงต าแหน่ง
นายกแพทยสภา อปุนายกแพทยสภาคนทีห่นึง่ และอปุนายก
แพทยสภาคนทีส่อง ต าแหน่งละหนึง่คน

ใหน้ายกแพทยสภาเลอืกสมาชกิผูม้คีณุสมบตัติามมาตรา 
17 เพือ่ด ารงต าแหน่งเลขาธกิารหนึง่คน และเลอืกกรรมการ
เพือ่ด ารงต าแหน่งรองเลขาธกิาร และเหรัญญกิอกีต าแหน่งละ
หนึง่คนทัง้นี ้โดยความเห็นชอบของทีป่ระชมุกรรมการ

นายกแพทยสภา อปุนายกแพทยสภาคนทีห่นึง่ และอปุ
นายกแพทยสภาคนทีส่อง ใหด้ ารงต าแหน่งตามวาระของ
กรรมการซึง่ไดรั้บเลอืกตัง้ และเลขาธกิาร รองเลขาธกิาร และ
เหรัญญกิ ใหพ้น้จากต าแหน่งตามนายกแพทยสภา

 มาตรา 16 การเลอืกตัง้กรรมการตามมาตรา 14 การเลอืก
กรรมการเพือ่ด ารงต าแหน่งตา่ง ๆ ตามมาตรา 15 และการเลอืก
หรอืการเลอืกตัง้กรรมการตามมาตรา 20 ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บังคับแพทยสภา



 มาตรา 17 กรรมการซึง่ไดรั้บเลอืกตัง้และกรรมการซึง่ด ารง
ต าแหน่งตา่ง ๆ ตามมาตรา 15 ตอ้งมคีณุสมบัตดิังตอ่ไปนี้

(1) เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม

(2) เป็นผูไ้มเ่คยถกูสัง่พักใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาต

(3) เป็นผูไ้มเ่คยถกูศาลสัง่ใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย

 มาตรา 18 กรรมการซึง่ไดรั้บเลอืกตัง้โดยสมาชกิมวีาระอยูใ่น
ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้

 มาตรา 19 นอกจากพน้จากต าแหน่งตามมาตรา 15 วรรคสาม
มาตรา 18 หรอืมาตรา 20 วรรคสีแ่ลว้ กรรมการซึง่ไดรั้บเลอืก
หรอืไดรั้บเลอืกตัง้และกรรมการซึง่ด ารงต าแหน่งตา่ง ๆ พน้จาก
ต าแหน่งเมือ่พน้จากสมาชกิภาพตามมาตรา 13 หรอืขาด
คณุสมบัตติามมาตรา 17



 มาตรา 20 เมือ่ต าแหน่งกรรมการซึง่ไดรั้บเลอืกตัง้วา่งลงกอ่น
ครบวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกสมาชกิผูม้คีณุสมบตัติาม
มาตรา 17 เป็นกรรมการภายในสามสบิวนันับแตว่นัทีต่ าแหน่ง
กรรมการนัน้วา่งลง

 ในกรณีต าแหน่งกรรมการดังกลา่ววา่งลงรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของ
จ านวนกรรมการซึง่ไดรั้บเลอืกตัง้ ใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการขึน้
แทนโดยสมาชกิภายในเกา้สบิวนันับแตว่นัทีจ่ านวนกรรมการ
ดังกลา่วไดว้า่งลงเกนิกึง่หนึง่

 ถา้วาระทีเ่หลอือยูไ่มถ่งึเกา้สบิวนั คณะกรรมการจะใหม้กีาร
เลอืกหรอืเลอืกตัง้กรรมการแทนหรอืไมก็่ได ้

 ใหผู้ซ้ ึง่เป็นกรรมการแทนนัน้อยูใ่นต าแหน่งตามวาระของ
กรรมการซึง่ตนแทน



 มาตรา 21 ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหนา้ทีด่ังตอ่ไปนี้

(1) บรหิารกจิการแพทยสภาตามวัตถปุระสงคท์ีก่ าหนดในมาตรา 7

(2) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ท ากจิการหรอืพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ อันอยูใ่นขอบเขต
แหง่วัตถปุระสงคข์องแพทยสภา

(3) ออกขอ้บังคับวา่ดว้ย

(ก) การเป็นสมาชกิ
 (ข) การก าหนดโรคตามมาตรา 11 (5)

 (ค) การก าหนดคา่จดทะเบยีนสมาชกิ คา่บ ารงุ และคา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ นอกจากทีก่ าหนด
ไวใ้นอตัราคา่ธรรมเนยีมทา้ยพระราชบญัญัตนิี

 (ง) การเลอืกและการเลอืกตัง้กรรมการตามมาตรา 16

 (จ) หลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีน และการออกใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต

 (ฉ) หลกัเกณฑก์ารออกหนังสอือนุมตัหิรอืวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาตา่ง ๆ และหนังสอืแสดงวฒุอิืน่ ๆ ในวชิาชพีเวชกรรม

 (ช) การรกัษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม

 (ซ) การประชมุคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

 (ฌ) การจัดตัง้ การด าเนนิการ และการเลกิวทิยาลยัวชิาชพีเวชกรรมสาขาตา่ง ๆ

 (ญ) คณุสมบตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตามมาตรา ๒๘

 (ฎ) เรือ่งอืน่ ๆ อนัอยูใ่นขอบเขตแหง่วตัถปุระสงคข์องแพทยสภา หรอือยูใ่นอ านาจหนา้ที่
ของแพทยสภาตามกฎหมายอืน่



 ภายใตบ้งัคับมาตรา 25 ขอ้บงัคับแพทยสภาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาชกิให ้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

 มาตรา 22 นายกแพทยสภา อปุนายกแพทยสภา เลขาธกิาร รอง
เลขาธกิาร และเหรัญญกิ มอี านาจหนา้ทีด่ังตอ่ไปนี้

(1) นายกแพทยสภามอี านาจหนา้ที่

(ก) ด าเนนิกจิการของแพทยสภาใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้
หรอืตามมตขิองคณะกรรมการ

(ข) เป็นผูแ้ทนแพทยสภาในกจิการตา่ง ๆ

(ค) เป็นประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการ

นายกแพทยสภาอาจมอบหมายเป็นหนังสอืใหก้รรมการอืน่ปฏบิตั ิ
หนา้ทีแ่ทนตามทีเ่ห็นสมควรได ้

(2) อปุนายกแพทยสภาคนทีห่นึง่เป็นผูช้ว่ยนายกแพทยสภาในกจิการ
อนัอยูใ่นอ านาจหนา้ทีข่องนายกแพทยสภาตามทีน่ายกแพทยสภา
มอบหมาย และเป็นผูท้ าการแทนนายกแพทยสภาเมือ่นายกแพทย
สภาไมอ่ยูห่รอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้



(3) อปุนายกแพทยสภาคนทีส่อง เป็นผูช้ว่ยนายกแพทยสภาในกจิการอนัอยู่
ในอ านาจหนา้ทีข่องนายกแพทยสภาตามทีน่ายกแพทยสภามอบหมาย และ
เป็นผูท้ าการแทนนายกแพทยสภา เมือ่ทัง้นายกแพทยสภา และอปุนายก
แพทยสภาคนทีห่นึง่ไมอ่ยูห่รอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

(4) เลขาธกิารมอี านาจหนา้ที่

(ก) ควบคมุบงัคับบัญชาเจา้หนา้ทีแ่พทยสภาทกุระดบั

(ข) ควบคมุรับผดิชอบในงานธุรการทั่วไปของแพทยสภา

(ค) รับผดิชอบในการดแูลรักษาทะเบยีนสมาชกิ ทะเบยีนผูป้ระกอบ
วชิาชพีเวชกรรมและทะเบยีนอืน่ ๆ

(ง) ควบคมุ ดแูลทรัพยส์นิของแพทยสภา

(จ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

(5) รองเลขาธกิารเป็นผูช้ว่ยเลขาธกิารในกจิการอนัอยูใ่นอ านาจหนา้ทีข่อง
เลขาธกิารตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย และเป็นผูท้ าการแทนเลขาธกิารเมือ่
เลขาธกิารไม่อยู ่หรอืไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

(6) เหรัญญกิมอี านาจหนา้ทีค่วบคมุ ดแูล รับผดิชอบการบญัช ีการเงนิ และ
การงบประมาณของแพทยสภา





หมวด 4
การด าเนนิการของคณะกรรมการ (มาตรา 23 – 25)

 มาตรา23 การประชมุคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชมุไม่
นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ

มตขิองทีป่ระชมุ ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึง่มเีสยีง
หนึง่เสยีงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด ในกรณีให ้
สมาชกิพน้จากสมาชกิภาพตามมาตรา 13 (3) มตขิองทีป่ระชมุ ให ้
ถอืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการทัง้คณะ

การประชมุคณะอนุกรรมการ ใหน้ าความในวรรคหนึง่และวรรค
สองมาใชบ้งัคับโดยอนุโลม

 มาตรา 24 สภานายกพเิศษจะเขา้ฟังการประชมุ และชีแ้จงแสดง
ความเห็นในทีป่ระชมุคณะกรรมการ หรอืจะสง่ความเห็นเป็นหนังสอื
ไปยงัแพทยสภาในเรือ่งใด ๆ ก็ได ้



 มาตรา 25 มตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากสภานายกพเิศษกอ่น จงึจะด าเนนิการตามมตนัิน้ได ้

(1) การออกขอ้บงัคบั

(2) การก าหนดงบประมาณของแพทยสภา

(3) การใหส้มาชกิพน้จากสมาชกิภาพตามมาตรา 13 (3)

(4) การวนิจิฉัยชีข้าดตามมาตรา 39

ภายใตบ้งัคับวรรคหนึง่ การด าเนนิการตามมตขิองทีป่ระชมุ
คณะกรรมการในเรือ่งอืน่ใด หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจขอความ
เห็นชอบจากสภานายกพเิศษกอ่นได ้

ใหน้ายกแพทยสภาเสนอมตใินเรือ่งทีต่อ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
สภานายกพเิศษ หรอืในเรือ่งอืน่ใดทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรขอความ
เห็นชอบจากสภานายกพเิศษตอ่สภานายกพเิศษโดยมชิกัชา้ สภานายก
พเิศษอาจมคี าสัง่ยับยัง้มตนัิน้ได ้ในกรณีทีม่ไิดยั้บยัง้ภายในสบิหา้วนันับแต่
วนัทีไ่ดรั้บมตทิีน่ายกแพทยสภาเสนอ ใหถ้อืวา่สภานายกพเิศษใหค้วาม
เห็นชอบมตนัิน้

ถา้สภานายกพเิศษยับยัง้มตใิด ใหค้ณะกรรมการประชมุพจิารณาอกีครัง้
หนึง่ ในการประชมุนัน้ถา้มเีสยีงยนืยันมตไิมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
กรรมการทัง้คณะ ก็ใหด้ าเนนิการตามมตนัิน้ได ้



หมวด 5
การควบคมุการประกอบวชิาชพีเวชกรรม (มาตรา 26 – 44)

 มาตรา 26 หา้มมใิหผู้ใ้ดประกอบวชิาชพีเวชกรรมหรอื
แสดงดว้ยวธิใีด ๆ วา่พรอ้มทีจ่ะประกอบวชิาชพีเวชกรรมโดย
มไิดเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตามพระราชบัญญัตนิี ้เวน้
แตใ่นกรณีดังตอ่ไปนี้

(1) การประกอบวชิาชพีเวชกรรมทีก่ระท าตอ่ตนเอง

(2) การชว่ยเหลอืเยยีวยาผูป่้วยตามศลีธรรมโดยไมร่บัสนิจา้ง
รางวลั แตก่ารชว่ยเหลอืเยยีวยาดังกลา่วตอ้งมใิชเ่ป็นการ
กระท าทางศัลยกรรม การใชรั้งส ีการฉีดยาหรอืสสารใด ๆ เขา้
ไปในรา่งกายของผูป่้วย การแทงเข็มหรอืการฝังเข็มเพือ่บ าบัด
โรคหรอืระงับความรูส้กึ หรอืการใหย้าอันตราย ยาควบคมุพเิศษ 
วตัถอุอกฤทธิต์อ่จติและประสาทหรอืยาเสพตดิใหโ้ทษ ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ แลว้แตก่รณีแกผู่ป่้วยภาพนิง่ 37



 มาตรา 27 หา้มมใิหผู้ใ้ดใชค้ าวา่ แพทย ์นายแพทย ์แพทยห์ญงิ หรอื
นายแพทยห์ญงิ หรอืใชอ้กัษรยอ่ของค าดงักลา่ว หรอืใชค้ าแสดงวฒุกิารศกึษา
ทางแพทยศาสตร ์หรอืใชอ้ักษรยอ่ของวฒุดิงักลา่วประกอบกับชือ่หรอืนามสกลุของ
ตน หรอืใชค้ าหรอืขอ้ความอืน่ใดทีแ่สดงใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจวา่ตนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวช
กรรม ทัง้นี้ รวมถงึการใช ้จา้ง วาน หรอืยนิยอมใหผู้อ้ ืน่กระท าดงักลา่วใหแ้กต่น เวน้
แตผู่ไ้ดรั้บปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัรในวชิาแพทยศาสตร์ภาพนิง่ 37

 มาตรา 28 หา้มมใิหผู้ใ้ดใชค้ าหรอืขอ้ความทีแ่สดงใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจวา่ตนเป็นผูม้ ี
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาตา่ง ๆ ทัง้นี ้รวมถงึ
การใช ้จา้ง วาน หรอืยนิยอมใหผู้อ้ ืน่กระท าดงักลา่วใหแ้กต่น เวน้แตผู่ไ้ดรั้บวฒุบิตัร
หรอืหนังสอือนุมัตเิป็นผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขานัน้ 
ๆ จากแพทยสภาหรอืทีแ่พทยสภารับรองหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูม้คีณุสมบตัิ
ตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัแพทยสภา

 มาตรา 29 การขึน้ทะเบยีน การออกใบอนุญาต การออกหนังสอือนุมัต ิหรอืวุฒบัิตรแสดง
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาตา่ง ๆ และหนังสอืแสดงวฒุอิืน่ ๆ ใน
วชิาชพีเวชกรรม ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับแพทยสภา

 มาตรา 30 ผูข้อขึน้ทะเบยีนและรับใบอนุญาตตอ้งเป็นสมาชกิแหง่แพทยสภา และมคีณุสมบัติ
อืน่ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับแพทยสภา

 เมือ่ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูใ้ดขาดจากสมาชกิภาพ ใหใ้บอนุญาตของผูนั้น้สิน้สดุลง



 มาตรา 31 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งรกัษาจรยิธรรม
แหง่วชิาชพีเวชกรรม ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแพทยสภา

 มาตรา 32 บคุคลผูไ้ดร้บัความเสยีหายเพราะการประพฤตผิดิ
จรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูใ้ด มี
สทิธกิลา่วหาผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูนั้น้โดยท าเรือ่งยืน่ตอ่
แพทยสภา

บคุคลอืน่มสีทิธกิลา่วโทษผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมวา่
ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม โดยท าเรือ่งยืน่ตอ่แพทย
สภา

คณะกรรมการมสีทิธกิลา่วโทษผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ผู ้
มพีฤตกิารณ์ทีส่มควรใหม้กีารสบืสวนหาขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับการ
ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม



 สทิธกิารกลา่วหา และสทิธกิารกลา่วโทษ สิน้สดุ
ลงเมือ่พน้หนึง่ปีนบัแตว่นัทีผู่ไ้ดร้บัความเสยีหาย
หรอืผูก้ลา่วโทษรูเ้ร ือ่งการประพฤตผิดิจรยิธรรม
แหง่วชิาชพีเวชกรรมดงักลา่ว และรูต้วัผูป้ระพฤติ
ผดิ ท ัง้นี ้ไมเ่กนิสามปีนบัแตว่นัทีม่กีารประพฤติ
ผดิจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม

 การถอนเรือ่งการกลา่วหาหรอืการกลา่วโทษทีไ่ด้
ยืน่ไวแ้ลว้น ัน้ไมเ่ป็นเหตใุหร้ะงบัการด าเนนิการ
ตามพระราชบญัญตันิี้



 มาตรา 33 เมือ่แพทยสภาไดร้ับเรือ่งการกลา่วหาหรอื
การกลา่วโทษตามมาตรา ๓๒ ใหเ้ลขาธกิารเสนอเรือ่ง
ดงักลา่วตอ่ประธานอนกุรรมการจรยิธรรมแหง่
วชิาชพีเวชกรรมโดยมชิกัชา้

 มาตรา 34 คณะอนุกรรมการจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวช
กรรมประกอบดว้ย ประธานคนหนึง่ และอนุกรรมการ
ซึง่คณะกรรมการแตง่ตัง้จากสมาชกิมจี านวนไมน่อ้ย
กวา่คณะละสามคน คณะอนุกรรมการจรยิธรรมแหง่
วชิาชพีเวชกรรมมหีนา้ทีแ่สวงหาขอ้เท็จจรงิในเรือ่งที่
ไดร้ับตามมาตรา 33 แลว้ท ารายงานพรอ้มทัง้
ความเหน็เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณา



 มาตรา 35 เมือ่คณะกรรมการไดรั้บรายงานและความเห็นของคณะ 
อนุกรรมการจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรมแลว้ ใหค้ณะกรรมการ
พจิารณารายงานและความเห็นดังกลา่วแลว้มมีตอิยา่งใดอยา่งหนึง่
ดังตอ่ไปนี้

(1) ใหค้ณะอนุกรรมการจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรมหาขอ้เท็จจรงิ
เพิม่เตมิเพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา

(2) ใหค้ณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนในกรณีทีเ่ห็นวา่ขอ้
กลา่วหาหรอืขอ้กลา่วโทษนัน้มมีลู

(3) ใหย้กขอ้กลา่วหาหรอืขอ้กลา่วโทษในกรณีทีเ่ห็นวา่ขอ้กลา่วหา
หรอืขอ้กลา่วโทษนัน้ไมม่มีลู

 มาตรา 36 คณะอนกุรรมการสอบสวน ประกอบดว้ยประธานคน
หนึง่ และอนุกรรมการทีค่ณะกรรมการแตง่ตัง้จากสมาชกิมจี านวนไม่
นอ้ยกวา่คณะละสามคน คณะอนุกรรมการสอบสวนมหีนา้ทีส่อบสวน 
สรปุผลการสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวนพรอ้มทัง้ความเห็น
ตอ่คณะกรรมการเพือ่วนิจิฉัยชีข้าด



 มาตรา 37 ในการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะอนุกรรมการจรยิธรรมแหง่
วชิาชพีเวชกรรม และของคณะอนุกรรมการสอบสวนตาม
พระราชบัญญัตนิี ้ใหอ้นุกรรมการจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรมและ
อนุกรรมการสอบสวนเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และใหม้อี านาจเรยีกบคุคลใด ๆ มาใหถ้อ้ยค า และมหีนังสอืแจง้ให ้
บคุคลใด ๆ สง่เอกสารหรอืวตัถเุพือ่ประโยชนแ์กก่ารสบืสวนสอบสวน

 มาตรา 38 ใหป้ระธานอนุกรรมการสอบสวน แจง้ขอ้กลา่วหาหรอืขอ้
กลา่วโทษพรอ้มทัง้สง่ส าเนาเรือ่งทีก่ลา่วหาหรอืกลา่วโทษ ใหผู้ ้
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมผูถ้กูกลา่วหาหรอืถกูกลา่วโทษไมน่อ้ยกวา่
สบิหา้วนักอ่นวนัเริม่ท าการสอบสวน

ผูถ้กูกลา่วหาหรอืถกูกลา่วโทษมสีทิธทิ าค าชีแ้จงหรอืน า
พยานหลักฐานใด ๆ มาใหค้ณะอนุกรรมการสอบสวน

ค าชีแ้จงใหย้ืน่ตอ่ประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสบิหา้วนั 
นับแตว่นัไดรั้บแจง้จากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรอืภายใน
ก าหนดเวลาทีค่ณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให ้



 มาตรา 39 เมือ่คณะกรรมการไดรั้บส านวนการสอบสวนและ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนแลว้ ใหค้ณะกรรมการ
พจิารณาส านวนการสอบสวนและความเห็นดังกลา่ว

 คณะกรรมการอาจใหค้ณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน
เพิม่เตมิกอ่นวนิจิฉัยชีข้าดก็ได ้

 คณะกรรมการมอี านาจวนิจิฉยัชีข้าดอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี้

(1) ยกขอ้กลา่วหาหรอืขอ้กลา่วโทษ

(2) วา่กลา่วตักเตอืน

(3) ภาคทัณฑ์

(4) พักใชใ้บอนุญาตมกี าหนดเวลาตามทีเ่ห็นสมควรแตไ่มเ่กนิสองปี

(5) เพกิถอนใบอนุญาต

 ภายใตบ้ังคับมาตรา 25 ค าวนิจิฉัยชีข้าดของคณะกรรมการตาม
มาตรานีใ้หเ้ป็นทีส่ดุ และใหท้ าเป็นค าส ัง่แพทยสภา



 มาตรา 40 ใหเ้ลขาธกิารแจง้ค าส ัง่แพทยสภาตามมาตรา 39 ไปยังผูป้ระกอบ
วชิาชพีเวชกรรมผูถ้กูกลา่วหาหรอืผูถ้กูกลา่วโทษเพือ่ทราบ และใหบ้นัทกึค าสัง่นัน้
ไวใ้นทะเบยีนผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมดว้ย

 มาตรา 41 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมซึง่ถกูสัง่พักใชใ้บอนุญาต ใหถ้อืวา่มไิดเ้ป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตามพระราชบญัญัตนิีนั้บแตว่นัทีค่ณะกรรมการสัง่พักใช ้

ใบอนุญาตนัน้

ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมซึง่อยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พักใชใ้บอนุญาตผูใ้ดถกูศาล
พพิากษาลงโทษตามมาตรา 43 และคดถีงึทีส่ดุแลว้ ใหค้ณะกรรมการสัง่เพกิถอน
ใบอนุญาต

 มาตรา 42 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมซึง่ถกูสัง่เพกิถอนใบอนุญาตอาจขอรับ
ใบอนุญาตอกีไดเ้มือ่พน้สองปีนับแตว่นัถกูสัง่เพกิถอนใบอนุญาต แตเ่มือ่
คณะกรรมการไดพ้จิารณาค าขอรับใบอนุญาตและปฏเิสธการออกใบอนุญาต ผูนั้น้
จะยืน่ค าขอรับใบอนุญาตไดอ้กีตอ่เมือ่ส ิน้ระยะเวลาหนึง่ปีนับแตว่นัทีค่ณะกรรมการ
ปฏเิสธการออกใบอนุญาต ถา้คณะกรรมการปฏเิสธการออกใบอนุญาตเป็นครัง้ที่
สองแลว้ ผูนั้น้เป็นอนัหมดสทิธขิอรับใบอนุญาตอกีตอ่ไป



กระบวนการสบืสวน

กลา่วหา
กลา่วโทษ

คณะอนุกรรมการ
จรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม

คณะอนุกรรมการ
สอบสวน

คณะกรรมการ
แพทยสภา

มมีลู

หมดสทิธิ ์1 ปี รูเ้รือ่ง
หมดสทิธิ ์3 ปี รูเ้รือ่ง+รูต้วั

ยกขอ้กลา่วหา
(ไมม่มีลู)

หาขอ้เท็จจรงิ
เพิม่เตมิ

แจง้ขอ้กลา่วหา/กลา่วโทษ
15 วนั

ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม
ทีถ่กูกลา่วหา/กลา่วโทษ

สรปุส านวนสอบสวน
และความเห็น

เลขาธกิารแจง้

วนิจิฉัยชีข้าด
ลงโทษ

รายงานขอ้เท็จจรงิ

ค าส ัง่แพทยสภา

เลขาธกิาร



 มาตรา 43 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 26 ตอ้งระวางโทษ
จ าคกุไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิสามหมืน่บาท หรอื
ทัง้จ าทัง้ปรบั

 มาตรา 44 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 27 หรอืมาตรา 28 ตอ้ง
ระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหนึง่ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหนึง่
หมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั



บทเฉพาะกาล

 มาตรา 45 ใหแ้พทยสภาซึง่ตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัตวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 
2511 เป็นแพทยสภาตามพระราชบัญญัตนิี้

ใหบ้รรดากจิการ ทรัพยส์นิ หนี ้สทิธแิละเงนิงบประมาณของแพทยสภาที่
มอียูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญัตนิีใ้ชบ้งัคบัเป็นของแพทยสภาตามพระราชบญัญัติ
นี้

 มาตรา 46 ใหค้ณะกรรมการแพทยสภาซึง่อยูใ่นต าแหน่งในวันที่
พระราชบญัญัตนิี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาคงปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปจนกวา่ จะ
ไดม้กีารเลอืกตัง้กรรมการตามมาตรา 14 แหง่พระราชบญัญัตนิี้

การเลอืกตัง้กรรมการตามวรรคหนึง่ ใหก้ระท าใหแ้ลว้เสร็จภายในหนึง่
รอ้ยแปดสบิวนันับแตว่นัทีพ่ระราชบัญญัตนิีใ้ชบ้งัคบั

 มาตรา 47 ใหผู้ซ้ ึง่เป็นสมาชกิของแพทยสภาอยูแ่ลว้ในวนัทีพ่ระราชบญัญัตนิี้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นสมาชกิของแพทยสภาตามพระราชบญัญัตนิี้



บทเฉพาะกาล

 มาตรา 48 ใหผู้ซ้ ึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวช
กรรม หรอืเป็นผูไ้ดรั้บวฒุบิตัรหรอืหนังสอือนุมัตแิสดงความรูค้วามช านาญใน
การประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาตา่ง ๆ ตามพระราชบญัญัตวิชิาชพีเวชกรรม 
พ.ศ.2511 อยู่แลว้ในวนัทีพ่ระราชบัญญัตนิี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม หรอืผูไ้ดรั้บวฒุบิตัรหรอืหนังสอือนุมัตติาม
พระราชบญัญัตนิี้

 มาตรา 49 ใหบ้รรดาลกูจา้งของแพทยสภาทีม่อียูใ่นวันทีพ่ระราชบญัญัตนิี ้
ใชบ้งัคบัคงเป็นลกูจา้งของแพทยสภาตามพระราชบัญญัตนิี้

 มาตรา 50 ในระหวา่งทีแ่พทยสภายังมไิดอ้อกขอ้บงัคบัเพือ่ปฏบิตักิารตาม
พระราชบญัญัตนิี ้ใหน้ าขอ้บงัคับแพทยสภาทีใ่ชอ้ยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญัตนิี้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษามาใชบ้งัคับโดยอนุโลม



 ในระหวา่งทีย่งัมไิดอ้อกกฎกระทรวงก าหนดอตัรา
คา่ธรรมเนยีมตามพระราชบญัญัตนิี ้ใหก้ฎกระทรวง
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมทีอ่อกตามพระราชบญัญัติ
วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2511 คงใชบ้งัคบัไดต้อ่ไป
จนกวา่จะมกีฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีมทีอ่อก
ตามความพระราชบญัญัตนิีใ้ชบ้งัคบั

 ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ตณิสลูานนท์

นายกรัฐมนตรี



อตัราคา่ธรรมเนยีม

(1) คา่ขึน้ทะเบยีนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม

ฉบับละ 500 บาท

(2) คา่หนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม

ฉบับละ 200 บาท

(3) คา่หนังสอือนุมัต ิหรอืวฒุบิัตรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ

      วชิาชพีเวชกรรม 

ฉบับละ 300 บาทเ

(4) คา่ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ 100 บาท



หมายเหต ุ

 เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญัตฉิบบันี ้คอื 
เนือ่งจากกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีเวชกรรมทีใ่ช ้

บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนัไดใ้ชบ้งัคบัมานานแลว้ และมี
บทบญัญัตหิลายประการทีไ่มเ่หมาะสมกบักาลสมยั 
สมควรปรบัปรงุใหเ้หมาะสมเพือ่ควบคมุการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมและคุม้ครองความ
ปลอดภัยของประชาชนใหร้ัดกมุยิง่ขึน้ จงึ
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญัติ



Thank you

for 

your attention


