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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2525 
เป็นปีที่ 37 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้

ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
           
มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า "พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525" 
           

มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

           
มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2511 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน 
           
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
"วิชาชีพเวชกรรม" หมายความว่า  วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การ

วินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์การปรับสายตาด้วยเลนซ์สัมผัส การแทงเข็ม
หรือการฝังเข็มเพื่อบ าบัดโรคหรือเพื่อระงับความรู้สึก และหมายความรวมถึงการกระท าทาง
ศัลยกรรม การใช้รังสี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกาย  ทั้งนี้เพื่อการ
คุมก าเนิด การเสริมสวย หรือการบ ารุงร่างกายด้วย 

2. เอกสารแนบท้าย              หมายเลข 4.1 
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"โรค" หมายความว่า  ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ  และ
หมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย 

"ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม" หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวช-กรรมจากแพทยสภา 

"ใบอนุญาต" หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
"สมาชิก" หมายความว่า  สมาชิกแพทยสภา 
"กรรมการ" หมายความว่า  กรรมการแพทยสภา 
"คณะกรรมการ" หมายความว่า  คณะกรรมการแพทยสภา 
"เลขาธิการ" หมายความว่า  เลขาธิการแพทยสภา 
"รัฐมนตรี" หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
           
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และออกระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด 1 
แพทยสภา 

 
มาตรา 6  ให้มีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกว่า "แพทยสภา" มีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัตินี ้

ให้แพทยสภาเป็นนิติบุคคล 
           
มาตรา 7  แพทยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
(2) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์ 
(3) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(4) ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอ่ืนในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

การแพทย์และการสาธารณสุข 



3 
 

(5) ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุขของ
ประเทศ 

(6) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย 
           
มาตรา 8  แพทยสภามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(2) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเวชกรรมของ

สถาบันต่าง ๆ 
(4) รับรองหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทางการแพทย์ 
(5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทย์ที่ท าการฝึกอบรมใน (4) 
(6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม 
           
มาตรา 9  แพทยสภาอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
(2) ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ 
(3) ผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรมอ่ืน 
(4) ทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาคและการช่วยเหลือ 
           
มาตรา 10  ให้รัฐมนตรีด ารงต าแหน่งสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา มีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ

ไว้ในพระราช-บัญญัติน้ี 
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หมวด 2 
สมาชิก 
------- 

          

มาตรา 11  สมาชิกแพทยสภาได้แก่ผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(2) มีความรู้ในวิชาชีพเวชกรรมโดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์ที่

แพทยสภารับรอง 
(3) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง

วิชาชีพ 
(4) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุกในคดีที่

คณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
(5) ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับแพทยสภา 
           
มาตรา 12  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้ 
(1) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขอหนังสืออนุมัติหรือ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ หรือขอหนังสือแสดงวุฒิ
อ่ืน ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการน้ัน 

(2) แสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของแพทยสภาส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และ
ในกรณีที่สมาชิกร่วมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองใดที่เกี่ยวกับกิจการของ
แพทยสภา คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบโดยมิชักช้า 

(3) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
(4) มีหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติน้ี 
           

มาตรา 13  สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการให้พ้นจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นว่าเป็นผู้น ามา ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์

แห่งวิชาชีพตามมาตรา 11 (3) หรือ (4) 
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 11 (1) (2) หรือ (5) 
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หมวด 3 
คณะกรรมการแพทยสภา 

----------------- 
 

มาตรา 14  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า "คณะกรรมการแพทยสภา" ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย เจ้ากรมแพทยท์หารบก เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เจ้ากรมแพทย์
ทหารอากาศ นายแพทย์ใหญ่กรมต ารวจ คณบดคีณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย
แพทยศาสตร ์เปน็กรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกอีกจ านวนเท่ากบัจ านวนกรรมการ
โดยต าแหน่งใน   ขณะเลือกตั้งแต่ละวาระ และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

           
มาตรา 15  ให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการโดยการเลือกตั้งประชุมกันเลือก

กรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งนายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกแพทยสภาคนที่
สอง ต าแหน่งละหนึ่งคน 

ให้นายกแพทยสภาเลือกสมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 17 เพื่อด ารงต าแหน่งเลขาธิการหนึ่ง
คน และเลือกกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ และเหรัญญิกอีกต าแหน่งละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการ 

นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกแพทยสภาคนที่สองให้ด ารง
ต าแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้ง และเลขาธิการ  รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ให้พ้น
จากต าแหน่งตามนายกแพทยสภา 

          
มาตรา 16  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 14 การเลือกกรรมการ เพือ่ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตาม

มาตรา 15 และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 20 ให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา 
           
มาตรา 17  กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งและกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามมาตรา 15 ต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(2) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(3) เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
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มาตรา 18  กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

           
มาตรา 19  นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 15 วรรคสาม มาตรา 18 หรือมาตรา 20 วรรคสี่

แล้ว กรรมการซึ่งได้รับเลือกหรือได้รับเลือกตั้งและกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งต่าง ๆ พน้จากต าแหน่ง
เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 13 หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 17 

           
มาตรา 20  เมื่อต าแหน่งกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

สมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 17 เป็นกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการนั้น
ว่างลง 

ในกรณีต าแหน่งกรรมการดังกล่าวว่างลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการซึ่งได้รับ
เลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนโดยสมาชิกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จ านวนกรรมการ
ดังกล่าวได้ว่างลงเกินกึ่งหนึ่ง 

ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน คณะกรรมการจะให้มีการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการแทน
หรือไม่ก็ได้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 
           
มาตรา 21  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารกิจการแพทยสภาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในมาตรา 7 
(2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท ากิจการหรือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่ง

วัตถุประสงค์ของแพทย-สภา 
(3) ออกข้อบังคับว่าด้วย 

(ก) การเป็นสมาชิก 
(ข) การก าหนดโรคตามมาตรา 11 (5) 
(ค) การก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้

ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติน้ี 
(ง) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 16 
(จ) หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และการออกใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต 
(ฉ) หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
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วิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม 

(ช) การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
(ซ) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(ฌ) การจัดตั้ง การด าเนินการ และการเลิกวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ 
(ญ) คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา 28 
(ฎ) เร่ืองอ่ืน ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของแพทยสภา หรืออยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

แพทยสภาตามกฎหมายอ่ืน 
ภายใต้บังคับมาตรา 25 ข้อบังคับแพทยสภาที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกให้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
           
มาตรา 22  นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภา เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก มีอ านาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) นายกแพทยสภามีอ านาจหน้าที่ 

(ก) ด าเนินกิจการของแพทยสภาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามมติของ
คณะกรรมการ 

(ข) เป็นผูแ้ทนแพทยสภาในกิจการต่าง ๆ 
(ค) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 

นายกแพทยสภาอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนตามที่เห็นสมควรได้ 
 (2) อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งเป็นผู้ช่วยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

นายกแพทยสภาตามที่นายกแพทยสภามอบหมาย และเป็นผู้ท าการแทนนายกแพทยสภาเมื่อนายก
แพทยสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(3) อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง เป็นผู้ช่วยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
นายกแพทยสภาตามที่นายกแพทยสภามอบหมาย และเป็นผู้ท าการแทนนายกแพทยสภา เมื่อทั้งนายก
แพทยสภา และอุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(4) เลขาธิการมีอ านาจหน้าที่ 
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่แพทยสภาทุกระดับ 
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของแพทยสภา 
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ

ทะเบียนอื่น ๆ 
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(ง) ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของแพทยสภา 
(จ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

(5) รองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยเลขาธิการในกิจการอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการตามที่
เลขาธิการมอบหมาย เป็นผู้ท าการแทนเลขาธิการ เมื่อเลขาธิการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(6) เหรัญญิกมีอ านาจหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และการงบประมาณของ
แพทยสภา 
 

หมวด 4 
การด าเนินการของคณะกรรมการ 

-------------------- 
 

มาตรา 23  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

มติของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในกรณีให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 13 (3) มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
          
มาตรา 24  สภานายกพิเศษจะเข้าฟังการประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุม

คณะกรรมการ หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังแพทยสภาในเร่ืองใด ๆ ก็ได ้
           
มาตรา 25  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเร่ืองดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภานายกพิเศษก่อน จึงจะด าเนินการตามมตินั้นได้ 
(1) การออกข้อบังคับ 
(2) การก าหนดงบประมาณของแพทยสภา 
(3) การให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 13 (3) 
(4) การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 39 
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง การด าเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการในเร่ืองอ่ืนใด หาก
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คณะกรรมการเห็นสมควร อาจขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษก่อนได้ 

ให้นายกแพทยสภาเสนอมติในเร่ืองที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ หรือในเร่ือง
อ่ืนใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษต่อสภานายกพิเศษโดยมิ
ชักช้า สภานายกพิเศษอาจมีค าสั่งยับยั้งมตินั้นได้ ในกรณีที่มิได้ยับยั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
มติที่นายกแพทยสภาเสนอ ให้ถือว่าสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบมตินั้น 

ถ้าสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมนั้น
ถ้ามีเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ก็ให้ด าเนินการตามมติน้ันได้ 

 
หมวด 5 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
----------------------- 

           
มาตรา 26  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ว่าพร้อมที่จะประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กระท าต่อตนเอง 
(2) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยตามศีลธรรมโดยไม่รับสินจ้างรางวัล  แต่การช่วยเหลือเยียวยา

ดังกล่าวต้องมิใช่เป็นการกระท าทางศัลยกรรม การใช้รังสี การฉีดยาหรือสสารใด ๆ เข้าไปในร่างกาย
ของผู้ป่วย การแทงเข็มหรือการฝังเข็ม เพื่อบ าบัดโรคหรือระงับความรู้สึก หรือการให้ยาอันตราย ยา
ควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น แล้วแต่กรณีแก่ผู้ป่วย 

(3) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม ในความควบคุมของสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาล สถาบันการศึกษาที่รัฐบาลอนุมัติให้จัดตั้ง สถาบันทางการแพทย์ของรัฐบาล สถาบันการศึกษา
หรือสถาบันทางการแพทย์อ่ืนที่คณะกรรมการรับรอง ที่กระท าการฝึกหัดหรือฝึกอบรมวิชาชีพเวช
กรรม หรือการประกอบโรคศิลปะภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกหัด หรือผู้ให้การฝึกอบรม ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 

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

(5) ผู้ประกอบโรคศิลปะซึ่งประกอบโรคศิลปะตามข้อจ ากัด และ เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

(6) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ  ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

(7) การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะของต่างประเทศ  ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

           
มาตรา 27  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ค าว่า แพทย์ นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือนายแพทย์หญิง หรือใช้

อักษรย่อของค าดังกล่าว หรือใช้ค าแสดงวุฒิการศึกษาทางแพทยศาสตร์ หรือใช้อักษรย่อของวุฒิ
ดังกล่าวประกอบกับชื่อหรือนามสกุลของตนหรือใช้ค าหรือข้อความอ่ืนใดที่แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทั้งนี้ รวมถึงการใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าดังกล่าวให้แก่
ตน เว้นแต่ผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์ 

           
มาตรา 28  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ค าหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ  ทั้งนี้  รวมถึงการใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืน
กระท าดังกล่าวให้แก่ตน เว้นแต่ผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากแพทยสภาหรือที่แพทยสภารับรองหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อบังคับแพทยสภา 

           
มาตรา 29  การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้

ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ  และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ๆ ในวิชาชีพเวช
กรรม ให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา 

           
มาตรา 30  ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกแห่งแพทยสภา และมีคุณสมบัติอ่ืน

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับแพทยสภา 
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพ ให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
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มาตรา 31  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับแพทย-สภา 

           
มาตรา 32  บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของ

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด มีสิทธิกล่าวหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้นโดยท าเร่ืองยื่นต่อแพทย
สภา 

บุคคลอ่ืนมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรม โดยท าเร่ืองยื่นต่อแพทยสภา 

คณะกรรมการมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้มีพฤติการณ์ที่สมควรให้มีการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 

สิทธิการกล่าวหา และสิทธิการกล่าวโทษ สิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความ
เสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เร่ืองการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมดังกล่าว และรู้ตัวผู้
ประพฤติผิด  ทั้งนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 

การถอนเร่ืองการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้แล้วนั้นไม่เป็นเหตุให้ระงับการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

           
มาตรา 33  เมื่อแพทยสภาได้รับเร่ืองการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา 32 ให้เลขาธิการ

เสนอเร่ืองดังกล่าวต่อประธานอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมโดยมิชักช้า 
           
มาตรา 34  คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมประกอบด้วยประธานคนหนึ่ง และ

อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าคณะละสามคน คณะอนุกรรมการ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงในเร่ืองที่ได้รับตามมาตรา 33 แล้วท ารายงาน
พร้อมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

           
มาตรา 35  เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพเวชกรรมแล้วให้คณะกรรมการพิจารณารายงาน และความเห็นดังกล่าวแล้วมีมติอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา 
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(2) ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
นั้นมีมูล 

(3) ให้ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษนั้นไม่มีมูล 
           
มาตรา 36  คณะอนุกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยประธานคนหน่ึง และอนุกรรมการที่

คณะกรรมการแต่งตั้งจากสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าคณะละสามคนคณะอนุกรรมการสอบสวนมี
หน้าที่สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

           
มาตรา 37  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม และของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัติน้ี ให้อนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมและ
อนุกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจเรียกบุคคลใด ๆ มา
ให้ถ้อยค า และมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวน 

           
มาตรา 38  ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษพร้อมทั้งส่ง

ส าเนาเร่ืองที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเร่ิมท าการสอบสวน 

ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษมีสิทธิท าค าชี้แจงหรือน าพยานหลักฐานใด ๆ มาให้
คณะอนุกรรมการสอบสวน 

ค าชี้แจงให้ยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวัน นับแต่วนัได้รับแจ้งประธาน
อนุกรรมการสอบสวน หรือภายในก าหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให้ 

           
มาตรา 39  เมื่อคณะกรรมการได้รับส านวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ

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

เป็นค าสั่งแพทยสภา 
           
มาตรา 40  ให้เลขาธิการแจ้งค าสั่งแพทยสภาตามมาตรา 39 ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ถูก

กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษเพื่อทราบ และให้บันทึกค าสั่งนั้นไว้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ด้วย 

           
มาตรา 41  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ถือว่า มิได้เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติน้ีนับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งพักใช้ใบอนุญาตน้ัน 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ใดถูกศาลพิพากษาลงโทษ

ตามมาตรา 43 และคดีถึงที่สดุแล้ว ให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
           
มาตรา 42  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกได้

เมื่อพ้นสองปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แต่เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาค าขอรับใบอนุญาต
และปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผู้นั้นจะยื่นค าขอรับใบอนุญาตได้อีกต่อเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถ้าคณะ-กรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเป็นคร้ังที่
สองแล้ว ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกต่อไป 

           
มาตรา 43  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามหมื่น

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

เกินหน่ึงหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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บทเฉพาะกาล 
-------- 

 
มาตรา 45  ให้แพทยสภาซ่ึงตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.2511 เป็นแพทยสภาตามพระ

ราช-บัญญัตินี ้

ให้บรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี ้สิทธิและเงินงบประมาณของแพทยสภาที่มีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นของแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 

           
มาตรา 46  ให้คณะกรรมการแพทยสภาซึ่งอยู่ในต าแหน่งในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

           
มาตรา 47  ให้ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแพทยสภาอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นสมาชิกของแพทยสภาตามพระราชบัญญัติน้ี 
           
มาตรา 48  ให้ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเป็นผู้

ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

           
มาตรา 49  ให้บรรดาลูกจ้างของแพทยสภาที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ี ใช้บังคับคงเป็น

ลูกจ้างเป็นลูกจ้างของแพทยสภาตามพระราชบัญญัติน้ี 
           
มาตรา 50  ในระหว่างที่แพทยสภายังมิได้ออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้

น าข้อบังคับแพทย-สภาที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2511 คงใช้
บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมที่ออกตามความพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
------------ 

 
     (1) ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม           ฉบับละ 500 บาท 
     (2) ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม      ฉบับละ 200 บาท 
     (3) ค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ 
           ประกอบวิชาชีพเวชกรรม                                                                          ฉบับละ 300 บาท 
     (4) ค่าใบแทนใบอนุญาต                                                                                 ฉบับละ 100 บาท 
 
 
   ------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวช
กรรมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมานานแล้วและมีบทบัญญัติหลายประการที่ไม่เหมาะสมกับ
กาลสมัย สมควรปรับปรุงให้เหมาะสม   เพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและคุ้มครองความ
ปลอดภัยของประชาชนให้รัดกุมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


