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เป็นปีที่ 37 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
           
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525" 
           

หมวด 5 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

----------------------- 
           
มาตรา 26  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ว่าพร้อมที่จะประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กระท าต่อตนเอง 
(2) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยตามศีลธรรมโดยไม่รับสินจ้างรางวัล  แต่การช่วยเหลือเยียวยา

ดังกล่าวต้องมิใช่เป็นการกระท าทางศัลยกรรม การใช้รังสี การฉีดยาหรือสสารใด ๆ เข้าไปในร่างกายของ
ผู้ป่วย การแทงเข็มหรือการฝังเข็ม เพ่ือบ าบัดโรคหรือระงับความรู้สึก หรือการให้ยาอันตราย ยาควบคุม
พิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณีแก่
ผู้ป่วย 

(3) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม ในความควบคุมของสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาล สถาบันการศึกษาท่ีรัฐบาลอนุมัติให้จัดตั้ง สถาบันทางการแพทย์ของรัฐบาล สถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันทางการแพทย์อ่ืนที่คณะกรรมการรับรอง ที่กระท าการฝึกหัดหรือฝึกอบรมวิชาชีพเวชกรรม หรือ
การประกอบโรคศิลปะภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกหัด หรือผู้ให้การฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 

(4) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือประกอบโรคศิลปะในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขา
นั้น ๆ  ทั้งนี ้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



(5) ผู้ประกอบโรคศิลปะซ่ึงประกอบโรคศิลปะตามข้อจ ากัด และ เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

(6) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ  ทั้งนี ้โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

(7) การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะของต่างประเทศ  ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

           
มาตรา 27  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ค าว่า แพทย์ นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือนายแพทย์หญิง หรือใช้อักษร

ย่อของค าดังกล่าว หรือใช้ค าแสดงวุฒิการศึกษาทางแพทยศาสตร์ หรือใช้อักษรย่อของวุฒิดังกล่าว
ประกอบกับชื่อหรือนามสกุลของตนหรือใช้ค าหรือข้อความอ่ืนใดที่แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม  ทั้งนี้ รวมถึงการใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าวให้แก่ตน เว้นแต่ผู้ได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์ 

           
มาตรา 28  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ค าหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ  ทั้งนี้  รวมถึงการใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท า
ดังกล่าวให้แก่ตน เว้นแต่ผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากแพทยสภาหรือที่แพทยสภารับรองหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อบังคับแพทยสภา 

           
มาตรา 29  การข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้

ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ  และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ๆ ในวิชาชีพเวช
กรรม ให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา 

           
มาตรา 30  ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกแห่งแพทยสภา และมีคุณสมบัติอื่น

ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับแพทยสภา 
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพ ให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
           
มาตรา 31  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตามท่ีก าหนดไว้

ในข้อบังคับแพทย-สภา 
           
มาตรา 32  บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด มีสิทธิกล่าวหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้นโดยท าเรื่องยื่นต่อแพทยสภา 
บุคคลอื่นมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช

กรรม โดยท าเรื่องยื่นต่อแพทยสภา 
คณะกรรมการมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้มีพฤติการณ์ที่สมควรให้มีการสืบสวน

หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
 



สิทธิการกล่าวหา และสิทธิการกล่าวโทษ สิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหาย
หรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมดังกล่าว และรู้ตัวผู้ประพฤติ
ผิด  ทั้งนี ้ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 

การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้แล้วนั้นไม่เป็นเหตุให้ระงับการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

           
มาตรา 33  เมื่อแพทยสภาได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา 32 ให้เลขาธิการ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมโดยมิชักช้า 
           
มาตรา 34  คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมประกอบด้วยประธานคนหนึ่ง และ

อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าคณะละสามคน คณะอนุกรรมการ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องท่ีได้รับตามมาตรา 33 แล้วท ารายงาน
พร้อมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

           
มาตรา 35  เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพเวชกรรมแล้วให้คณะกรรมการพิจารณารายงาน และความเห็นดังกล่าวแล้วมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา 

(2) ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนในกรณีท่ีเห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษนั้น
มีมูล 

(3) ให้ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษนั้นไม่มีมูล 
           
มาตรา 36  คณะอนุกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการที่

คณะกรรมการแต่งตั้งจากสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าคณะละสามคนคณะอนุกรรมการสอบสวนมีหน้าที่
สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือ
วินิจฉัยชี้ขาด 

           
มาตรา 37  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม และของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมและ
อนุกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให้
ถ้อยค า และมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวน 

           
มาตรา 38  ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษพร้อมทั้งส่งส าเนา

เรื่องท่ีกล่าวหาหรือกล่าวโทษ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าวันก่อนวันเริ่มท าการสอบสวน 

 



ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษมีสิทธิท าค าชี้แจงหรือน าพยานหลักฐานใด ๆ มาให้
คณะอนุกรรมการสอบสวน 

ค าชี้แจงให้ยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับแจ้งประธาน
อนุกรรมการสอบสวน หรือภายในก าหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให้ 

           
มาตรา 39  เมื่อคณะกรรมการได้รับส านวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ

สอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาส านวนการสอบสวนและความเห็นดังกล่าว 
คณะกรรมการอาจให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 
คณะกรรมการอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 
(2) ว่ากล่าวตักเตือน 
(3) ภาคทัณฑ์ 
(4) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี 
(5) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใต้บังคับมาตรา 25 ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด และให้ท าเป็น

ค าสั่งแพทยสภา 
           
มาตรา 40  ให้เลขาธิการแจ้งค าสั่งแพทยสภาตามมาตรา 39 ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ถูก

กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษเพ่ือทราบ และให้บันทึกค าสั่งนั้นไว้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วย 
           
มาตรา 41  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ถือว่า มิได้เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ใดถูกศาลพิพากษาลงโทษตาม

มาตรา 43 และคดีถึงที่สุดแล้ว ให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
           
มาตรา 42  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกได้เมื่อ

พ้นสองปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แต่เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาค าขอรับใบอนุญาตและ
ปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผู้นั้นจะยื่นค าขอรับใบอนุญาตได้อีกต่อเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถ้าคณะ-กรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเป็นครั้งที่สอง
แล้ว ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกต่อไป 

           
มาตรา 43  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามหมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
           
มาตรา 44  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 หรือมาตรา 28 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่

เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
............................................................ 


