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พระราชบัญญัติ 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดงัต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการสปา  อันได้แก่  บริการที่เก่ียวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบําบัดด้วยน้ํา

และการนวดร่างกายเป็นหลัก  ประกอบกับบริการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง  
เว้นแต่เป็นการดําเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือการอาบน้ํา  นวด  
หรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ํา  นวด  หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม  เว้นแต่การนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในหน่วยบริการสาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐ  
หรือการนวดที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ํา  นวด  หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(๓) กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
“ผู้ดําเนินการ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการบริหารจัดการสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 
“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ทําหน้าที่บริการเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่ง

ไม่ต่ํากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

การกําหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  อาจกําหนดให้แตกต่างกัน  โดยคํานึงถึงประเภทและ 
ขนาดของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 
 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”  
ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านบริการ
เพื่อสุขภาพ 

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนหน่ึงเป็นเลขานุการและอีกไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี   
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก   
(๖) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
มาตรา ๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่น

ดํารงตําแหน่งแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคหน่ึง 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร์เก่ียวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ต่อรัฐมนตรี   



หน้า   ๑๓ 
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(๒) กําหนดมาตรการในการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐาน  ตลอดจน
การส่งเสริมบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มให้เข้าถึงและได้รับประโยชน์ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับ
จากสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ 

(๔) กําหนดหลกัเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดําเนินการ 
(๕) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
ใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียน 

 
 

มาตรา ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากผู้อนุญาต 

การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  และการชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคสอง  รัฐมนตรีจะกําหนดโดยแยกใบอนุญาตตามประเภท  หรือขนาดของ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพก็ได้ 

มาตรา ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องมีอายุ 
ไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(๔) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือติดยาเสพติด
ให้โทษ 

(๕) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๖) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  และยังไม่พ้น

กําหนดสองปีนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ผู้มีอํานาจ

จัดการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๔ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีอายุห้าปีนับแต่

วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ผู้รับอนุญาตย่ืนคําขอก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  และเม่ือได้ย่ืนคําขอ

ดังกล่าวแล้ว  ให้ผู้ย่ืนคําขอประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  
ตลอดจนชําระค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕ ให้ผู้รับอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพรายปีตามอัตรา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ผู้อนุญาต 
สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจนกว่าจะชําระค่าธรรมเนียม 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคสองไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายในหกเดือน
นับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ให้ผู้อนุญาตส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๑๖ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสิ้นสุดลง  เม่ือผู้รับอนุญาต 
(๑) ตาย  เว้นแต่ได้ดําเนินการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๘  หรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคล 
(๒) เลิกประกอบกิจการตามมาตรา  ๑๙ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  
หรือมาตรา  ๓๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือวรรคสาม 

มาตรา ๑๗ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้แก่บุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  ให้กระทําได้  เม่ือได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ ในกรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตายและทายาทมีความประสงค์จะประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อไป  ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๑๓  หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคนให้ทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาตเพื่อขอรับโอนใบอนุญาตภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย  ถ้ามิได้ย่ืนคําขอภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นสิ้นสุดลง 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทซึ่งเป็นผู้ยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาต
เข้าประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเสมือนผู้รับอนุญาต  
ทั้งนี้  จนกว่าผู้อนุญาตจะมีคําสั่งไม่อนุญาต 

ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  
ให้ผู้อนุญาตมีคําสั่งอนุญาตแก่ผู้ย่ืนคําขอ 

การขอรับโอนและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๙ ผู้รับอนุญาตซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ  ให้แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ  พร้อมทั้ง

ส่งคืนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแก่ผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
เลิกประกอบกิจการ 

การเลิกประกอบกิจการไม่เป็นเหตุให้ผู้รับอนุญาตพ้นจากความรับผิดที่มีตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการจากผู้อนุญาต 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  และการชําระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
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ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
 (๒) ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรอง 

จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 (๓) ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๒) เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศหรือความผิด

เก่ียวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  ความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี 

 (๓) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคพิษสุราเร้ือรัง  หรือติดยาเสพติด
ให้โทษ 

 (๔) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ 
 (๕) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการและยังไม่พ้นกําหนดหนึ่งปีนับถึง 

วันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ 
มาตรา ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

ให้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต 
การข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๓ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (๒) ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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 (๒) เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศ  หรือความผิด
เก่ียวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  หรือความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ก่อนวันย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 

 (๓) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือติดยาเสพติด
ให้โทษ 

หมวด  ๓ 
หน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการ 
 

 

มาตรา ๒๔ ผู้รับอนุญาตต้องประกอบกิจการให้ตรงตามประเภทของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

มาตรา ๒๕ การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๒๖ มาตรฐานด้านสถานที่  ความปลอดภัย  และการให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทใดต้องมีผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไว้ในที่เปิดเผย  และเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
(๒) จัดให้มีผู้ดําเนินการอยู่ประจําสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตลอดเวลาทําการ  พร้อมทั้ง

แสดงชื่อผู้ดําเนินการไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
(๓) จัดทําทะเบียนประวัติผู้ดําเนินการและผู้ให้บริการ   
(๔) รักษามาตรฐานด้านสถานที่  ความปลอดภัย  และการให้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต 
(๕) รับผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามมาตรา  ๒๒  เท่านั้นเข้าทํางานในสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 
(๖) ไม่โฆษณาเก่ียวกับการให้บริการเพื่อสุขภาพในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้ข้อความโฆษณาอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความเป็นจริง 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (ข) โอ้อวดสรรพคุณของการบริการเพื่อสุขภาพ  หรืออุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์  และเครื่องมือ
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  อันเป็นส่วนประกอบในการให้บริการว่าสามารถบําบัด  รักษาหรือป้องกันโรคได้  หรือ 
ใช้ถ้อยคําอื่นใดที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน 

 (ค) โฆษณาในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับการให้บริการ
เพื่อสุขภาพ 

 (ง) โฆษณาที่มีลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร 
(๗) ควบคุมดูแลมิให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อาศัย

ในบริเวณใกล้เคียง 
(๘) ห้ามมิให้มีการจัดสถานท่ีหรือสิ่งอื่นใดสําหรับให้ผู้ให้บริการแสดงตนเพื่อให้สามารถเลือก 

ผู้ให้บริการได้ 
(๙) ควบคุมดูแลมิให้มีการลักลอบหรือมีการค้าประเวณี  หรือมีการกระทําหรือบริการที่ขัด 

ต่อกฎหมาย  ความสงบเรียบร้อย  และศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๑๐) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการจําหน่ายหรือเสพเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๑๑) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๑๒) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติตนวุ่นวาย 

หรือครองสติไม่ได้เข้าไปในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพระหว่างเวลาทําการ 
(๑๓) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนําอาวุธเข้าไปในสถานประกอบการ 

เพื่อสุขภาพ 
มาตรา ๒๙ ผู้ดําเนินการมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานสําหรับบริการหรือคู่มือการใช้อุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ

เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  และพัฒนาผู้ให้บริการให้สามารถให้บริการได้ตามคู่มือที่จัดทําขึ้น 
(๒) ควบคุมดูแลการบริการ  อุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์  และเคร่ืองมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ให้ได้มาตรฐาน  

ถูกสุขลักษณะ  และใช้ได้อย่างปลอดภัย 
(๓) สอบถามและบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน  และคัดกรองผู้รับบริการเพื่อจัดบริการที่เหมาะสม

แก่สุขภาพของผู้รับบริการ 
(๔) ควบคุมดูแลผู้ให้บริการให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  และควบคุมดูแล 

มิให้ผู้ให้บริการออกไปให้บริการนอกสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเวลาทํางาน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๕) จัดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการทํางานและป้องกันมิให้ผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการ  
และบุคคลซึ่งทํางานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพถูกล่วงละเมิดทางเพศ   

นอกจากหน้าที่ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ดําเนินการมีหน้าที่ตามมาตรา  ๒๘  (๙)  (๑๐)  (๑๑)   
(๑๒)  และ  (๑๓)  ด้วย 

หมวด  ๔ 
การพักใช้ใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาต 

และการลบชื่อออกจากทะเบียน 
 

 

มาตรา ๓๐ เม่ือปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า  ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

หากผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณา  ในการนี้  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้จนกว่าจะได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  เม่ือผู้รับอนุญาต
ได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว  ให้ผู้อนุญาตส่ังเพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตน้ัน 

ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาต 
มาตรา ๓๑ เม่ือปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า  ผู้ดําเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่

ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หากผู้ดําเนินการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผู้อนุญาตเพื่อพิจารณา  ในการน้ี  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
เป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  เม่ือผู้ดําเนินการได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องแล้ว  ให้ผู้อนุญาตส่ังเพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตน้ัน 

ผู้ดําเนินการซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
มาตรา ๓๒ อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่า 
(๑) ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖) 
(๒) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๘  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  

หรือ  (๑๓) 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) ผู้ดําเนินการขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๑  ก.  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๒๑  ข.  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๕) 
(๕) ผู้ดําเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙  วรรคสอง 
(๖) ผู้ดําเนินการฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑ 
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา  หากอธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม  (๑)  ให้สามารถ

ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ต่อไปอีกหกสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล  และปรากฏต่อผู้อนุญาตว่าผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ 
ผู้รับอนุญาตแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดํารงตําแหน่งแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  หากผู้รับอนุญาต
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ให้บริการผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ี
กําหนดในมาตรา  ๒๓  ให้ผู้อนุญาตลบชื่อผู้ให้บริการนั้นออกจากทะเบียน 

มาตรา ๓๔ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  และคําสั่งลบชื่อออกจากทะเบียน  
ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งผู้รับอนุญาต  ผู้ดําเนินการ  หรือผู้ให้บริการทราบ  แล้วแต่กรณี 

การแจ้งคําสั่งตามวรรคหน่ึงให้นําหมวดว่าด้วยการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในระหว่างเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบ

หรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เก็บอุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการให้บริการเพื่อสุขภาพ 

ในปริมาณพอสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 
(๓) ยึดหรืออายัดอุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์  และเครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ตลอดจนภาชนะบรรจุ   

หีบห่อ  ฉลาก  และเอกสารกํากับ  และเอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเก่ียวข้องกับการกระทํา
ความผิด 

(๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จําเป็น 
เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ให้ผู้รับอนุญาต  ผู้ดําเนินการ  ผู้ให้บริการ  หรือบุคคลซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพนั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๓๘ ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาต  ไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาต  ไม่ให้โอนใบอนุญาต  
หรือไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ  ให้ผู้ขออนุญาต  ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต   
หรือผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวง  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
การไม่ออกใบอนุญาต  การไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาต  การไม่ให้โอนใบอนุญาต  หรือการไม่รับขึ้นทะเบียน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๙ ผู้รับอนุญาต  ผู้ดําเนินการ  หรือผู้ให้บริการ  ซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาต  ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต  หรือถูกลบชื่อออกจากทะเบียน  มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวง  ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  หรือคําสั่งลบชื่อออกจากทะเบียน  แล้วแต่กรณี 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  คําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต  หรือคําสั่งลบชื่อออกจากทะเบียน 

มาตรา ๔๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๓๙  ให้ปลัดกระทรวง
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว   
ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดใช้ชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจว่า  “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”   
“กิจการสปา”  “นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม”  หรือกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความใน  (๓)  ของบทนิยามคําว่า  “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”  ในมาตรา  ๓  หรือคําอื่นใด
ที่มีความหมายเช่นเดียวกัน  ในประการที่อาจทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
โดยมิได้เป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 

มาตรา ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 
ห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๔  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 
มาตรา ๔๕ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  

หรือ  (๑๓)  หรือผู้ดําเนินการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามหม่ืนบาท 

มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทํา
ของกรรมการผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ี
บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๔๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจเปรียบเทียบได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๙ ผู้ประกอบกิจการ  ผู้ดําเนินการ  และผู้ให้บริการในสถานที่เพื่อสุขภาพหรือ 
เพื่อเสริมสวยที่ได้รับการรับรองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กําหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือ
เพื่อเสริมสวย  มาตรฐานของสถานที่  การบริการ  ผู้ให้บริการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสําหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย  ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

พ.ศ.  ๒๕๐๙  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ  คําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ  หรือคําขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และเม่ือย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอ
ขึ้นทะเบียนแล้ว  ให้ประกอบกิจการ  ดําเนินการ  หรือให้บริการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจากผู้อนุญาต  แล้วแต่กรณี 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
      
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
(๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ ฉบับละ   ๑,๕๐๐ บาท 
 
(๓) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  คร้ังละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
 ใบอนุญาตประเภทและขนาดนั้น ๆ  แต่ละฉบับ 
 
(๔) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 
(๕) การเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต คร้ังละ  ๕๐๐ บาท 
 
(๖) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 รายปี      ปีละ  ๑,๐๐๐ บาท 
 
 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
เป็นกิจการด้านบริการที่สร้างงานและรายได้แก่ประเทศเป็นจํานวนมาก  และเป็นกิจการที่ได้รับความเช่ือมั่น 
จากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมายาวนาน  จึงมีผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี  แต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกํากับดูแลการดําเนินกิจการน้ีเป็นการเฉพาะ  ผู้ประกอบกิจการ
ผู้ดําเนินการ  และผู้ให้บริการจํานวนมากขาดความรู้และทักษะในการประกอบกิจการ  และการให้บริการของ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ  ร่างกาย  หรือจิตใจ
ของผู้รับบริการ  ประกอบกับมีผู้ใช้คําว่าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพ่ือประกอบกิจการแฝงอย่างอ่ืนอันส่ง 
ผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
สมควรมีกฎหมายที่กํากับดูแลการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพข้ึนเป็นการเฉพาะ  เพ่ือให้ 
การดําเนินกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีมาตรฐานอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภค  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 

“พระราชบัญญัตกิารประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และ แกไข เพิม่เติม 



พระราชบัญญัต ิ
การประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. 2542 
---------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
             โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
              พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
               จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542" 
                    มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
                    *[รก.2542/39ก/28/18 พฤษถาคม 2542] 
                    มาตรา 3  ใหยกเลิก 
                    (1) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 
                    (2) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2480 
                    (3) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483 
                    (4) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2490 
                    (5) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 
                    (6) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2504 
                    (7) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2509 
                    (8) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2511 
                    (9) คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 38 ลงวันที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
                    (10) พระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2530 
 



      มาตรา 4  ในพระราชบญัญัตินี้ 
                    "การประกอบโรคศิลปะ" หมายความวา  การประกอบวิชาชีพที่กระทําหรือมุงหมายจะกระทําตอ
มนุษยเกี่ยวกบัการตรวจโรค การวินจิฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรคการสงเสริมและการฟนฟู
สุขภาพ    การผดุงครรภ แตไมรวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายวาดวย
การนั้น ๆ 
                    "การแพทยแผนไทย" หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามความรูหรือตําราแบบไทยที่
ถายทอดและพัฒนาสืบตอกนัมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาทีค่ณะกรรมการรับรอง 
                    "เวชกรรมไทย" หมายความวา  การตรวจ การวินิจฉยั การบําบัดหรือการปองกันโรคดวยกรรมวิธี
การแพทยแผนไทย 
                    "เภสัชกรรมไทย" หมายความวา  การกระทําในการเตรยีมยา การผลิตยาการประดิษฐยา การ
เลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคณุภาพยา การปรุงยาและการจายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย และการจดัจําหนายยาตามกฎหมายวาดวยยา  ทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทย     
แผนไทย 
                    "การผดุงครรภไทย" หมายความวา  การตรวจ การบําบัด การแนะนํา และการสงเสริมสุขภาพหญิงมี
ครรภ การปองกันความผิดปกติในระยะตัง้ครรภและระยะคลอดการทาํคลอด การดูแลและสงเสริมสุขภาพ
มารดาและทารกในระยะหลงัคลอด  ทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย 
                    "การแพทยแผนไทยประยุกต" หมายความวา  การประกอบโรคศิลปะตามการศึกษาจากสถานศึกษา
ที่คณะกรรมการรับรอง และใชเครื่องมือวทิยาศาสตรการแพทย เพื่อการวินิจฉยัและการบําบัดโรคตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
                    "กายภาพบําบัด" หมายความวา  การกระทําตอมนุษยเกีย่วกับการตรวจประเมนิการวินจิฉัย และการ
บําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกดิเนือ่งจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวทีไ่มปกต ิการสงเสริม
สุขภาพ การปองกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกายและจิตใจดวยวธีิการทาง
กายภาพบําบัด หรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่รัฐมนตรีประกาศใหเปนเครื่องมืออุปกรณกายภาพบําบัด 
                    "เทคนิคการแพทย" หมายความวา  การกระทําใด ๆ เพื่อใหไดส่ิงตวัอยางและการดําเนนิการโดย
วิธีการทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการวินจิฉัย การติดตามการบาํบัดการพยากรณโรค การปองกัน
โรค การประเมินภาวะทางสขุภาพ หรือการวิจัย 
                    "ผูประกอบโรคศิลปะ" หมายความวา  บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 
โรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ  
                    "ใบอนุญาต" หมายความวา  ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
                    "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "กรรมการ" หมายความวา  กรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "คณะอนกุรรมการ" หมายความวา  คณะอนกุรรมการการประกอบโรคศิลปะ 



                    "อนุกรรมการ" หมายความวา  อนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
                    "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
                    "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 5  การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ แบงเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้ 
                    (1) สาขาการแพทยแผนไทย ไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย และการแพทย
แผนไทยประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกรรมการ 
                    (2) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
                    (3) สาขากายภาพบําบัด 
                    (4) สาขาเทคนิคการแพทย 
                    (5) สาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
                    มาตรา 6  ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบโรค
ศิลปะ ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหหมายความวาเปนการอางถึงการประกอบโรคศิลปะ
หรือผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนกังานเจาหนาที ่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้และ
กําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบยีบและประกาศ  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

หมวด 1 
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

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

                    มาตรา 8  ใหมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นดังตอไปนี้ 

(1) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข จาํนวนสี่คน กระทรวงกลาโหม 
ทบวงมหาวิทยาลัย   แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล และสภาเภสัชกรรม แหงละหนึง่คน และ
ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ สาขาละสองคน และ 

                    (2) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินหาคน ใหผูอํานวยการกอง   การ
ประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 



                    มาตรา 9  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ 
                    มาตรา 10  กรรมการตามมาตรา 8 (1) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
                    (1) เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
                    (2) เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายวาดวยวิชาชีพ    
การพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรมกฎหมายวาดวยวชิาชีพทันตกรรม แลวแต 
กรณ ี
                    (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                    มาตรา 11  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 8 (2) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได 
                    ในกรณีทีก่รรมการผูทรงคุณวฒุิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรแีตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึน้ในระหวางทีก่รรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตาํแหนง        
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลวนัน้ 
                    มาตรา 12  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ตามมาตรา 8 (2) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
                    (1) ตาย  
                    (2) ลาออก 
                    (3) รัฐมนตรีใหออก 
                    มาตรา 13  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
                    (1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการในการกํากับดแูลการ
ประกอบโรคศิลปะ 
                    (2) ใหคําแนะนาํหรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ในการเพิม่ประเภทและสาขาของการประกอบโรค
ศิลปะ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศตาง ๆ 
                    (3) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลงเขาใจผิดซึ่ง
อาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะ 
                    (4) ใหคําปรึกษาและแนะนาํแกคณะกรรมการวิชาชีพ 
                    (5) พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณคาํส่ังของคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 53 และมาตรา 54 
                    (6) เรงรัดใหพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือคณะกรรมการวิชาชีพปฏิบัติการตามอํานาจและ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด 



 
                    (7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
                    (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
                    (9) พิจารณาหรอืดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  

หมวด 2 
คณะกรรมการวิชาชีพ 

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

                    มาตรา 14  ใหมคีณะกรรมการวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ดังนี ้
                    (1) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย 
                    (2) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยกุต 
                    (3) คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด 
                    (4) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย 
                    (5) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา 5 (5) 
                    มาตรา 15  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย ประกอบดวย  
                   (1) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเปนผูแทนจากสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวงมหาวทิยาลัย แหงละหนึ่งคน 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย 
แผนไทย มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกนัในขณะเลือกตั้งแตละคราว  
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 16  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ประกอบดวย 
                    (1) กรรมการวชิาชีพซ่ึงเปนผูแทนจากสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทบวง 
มหาวิทยาลัย แหงละหนึ่งคน 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยกุต มี
จํานวนเทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
 



                    มาตรา 17  คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด ประกอบดวย  
                    (1) กรรมการวชิาชีพโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมการแพทยและคณบดีคณะกายภาพบําบัดหรือ
หัวหนาภาควชิากายภาพบําบัดหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกนัในสถาบันอดุมศึกษาทีไ่ดรับความ
เห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งขึ้น 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลอืกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบดั มีจํานวนเทากบั
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 18  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย ประกอบดวย  
                    (1) กรรมการวชิาชีพโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยและคณบดคีณะเทคนิค
การแพทยหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกันในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบหรอืไดรับ
อนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจดัตั้งขึน้ 
                    (2) กรรมการวชิาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
                    (3) กรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย มีจํานวน
เทากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน (1) และ (2) รวมกนัในขณะเลือกตั้งแตละคราว 
                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ 
                    มาตรา 19  องคประกอบ อํานาจและหนาที ่และการดําเนนิงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาอื่น
ตามมาตรา 14 (5) รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพสาขาอื่นดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 5 (5) 
                    มาตรา 20  ภายในสามสิบวันนบัจากวนัเลือกตั้งกรรมการวชิาชีพตามมาตรา 15 
(3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขา เลือกกรรมการ
วิชาชีพเปนประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการวิชาชีพตําแหนงละหนึ่งคน 
                    มาตรา 21  การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือ
มาตรา 18 (3) และการเลือกกรรมการวิชาชีพใหดาํรงตําแหนงประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา 20 ใหเปนไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรกีําหนด 
                    มาตรา 22  กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) 
มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) และกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามมาตรา 15 (3) 
มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) อยูในตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับการ 
แตงตั้งหรือเลือกตั้งอีกได 
                    ใหนําความในมาตรา 10 มาใชบังคับกับคุณสมบัติของกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับ 
เลือกตั้งตามมาตรา 15 (3) และมาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) โดยอนโุลม 



 
                    นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง            
ตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) และกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้ง           
ตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) พนจากตําแหนงเมื่อ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก 
                    (3) รัฐมนตรีใหออก สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) 
มาตรา 16 (2)  มาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) 
                    (4) ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตั้งตาม
มาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) 
                    มาตรา 23  คณะกรรมการวิชาชีพแตละสาขามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
                    (1) รับขึ้นทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบโรคศิลปะในสาขานัน้ ๆ 
                    (2) เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นขาดคุณสมบัติ 
                    (3) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อใชอํานาจตามมาตรา 13 (2) 
                    (4) ใชอํานาจตามมาตรา 44 ในกรณีที่ผูประกอบโรคศิลปะในสาขานัน้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
แหงวิชาชีพ 
                    (5) ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําแกสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาการประกอบโรคศิลปะ
ในสาขานั้น 
                    (6) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิใหประชาชนหลงเขาใจผิดซึ่ง    
อาจเปนอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
                    (7) สงเสริม พัฒนาและกําหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
                    (8) ออกหนังสือรับรองความรูความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
                    (9) พิจารณาและเสนอชื่อผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้นเปนกรรมการการประกอบโรค
ศิลปะ 
                    (10) แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้น 
                    (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการวิชาชีพ
ในสาขานั้น 
                    (12) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย  

 



หมวด 3 
การดําเนนิการของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

และคณะกรรมการวิชาชีพ 
---------------  

                    มาตรา 24  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
                    มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
                    มาตรา 25  ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในทีป่ระชุมหรือไมสามารถปฏิบัตหินาที่
ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือ     
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
                    มาตรา 26  การประชุมของคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพ หรือคณะอนุกรรมการ
วิชาชีพ ใหนําความในมาตรา 24 และมาตรา 25 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    มาตรา 27  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการกรรมการ
วิชาชีพ หรืออนุกรรมการวิชาชีพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
                    มาตรา 28  ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการวิชาชีพมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา    
หรือแจงใหบคุคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที ่
                    หนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือหนังสือแจงใหสงเอกสารหรือวัตถุตามวรรคหนึ่งตองระบุดวยวาจะ
ใหมาใหถอยคาํหรือสงเอกสารหรือวัตถุในเรื่องใด 
                    มาตรา 29  ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการวิชาชีพ และอนุกรรมการวิชาชีพไดรับเบี้ยประชุม
และประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั  

หมวด 4 
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

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

                    มาตรา 30  หามมิใหผูใดทําการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวา
ตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะโดยมิไดขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเวนแตในกรณีอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
                    (1) การประกอบโรคศิลปะที่กระทําตอตนเอง 
                    (2) การชวยเหลือหรือเยียวยาผูปวยตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยาโดยมิไดรับ
ประโยชนตอบแทน 



                    (3) นักเรยีน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรืออบรมในความควบคมุของผู
ประกอบโรคศิลปะซึ่งเปนผูใหการศกึษาหรือฝกอบรม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการ
วิชาชีพกําหนด 
                    (4) บุคคลที่เขารับการอบรมหรือรับการถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทย กระทําการประกอบโรคศิลปะในระหวางการอบรมหรือการถายทอดความรูในการควบคมุของ            
ผูประกอบโรคศิลปะผูนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการวิชาชีพกําหนด   

             (5) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให
ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    (6) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกระทําการประกอบ 
โรคศิลปะในความควบคุมของผูประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกาํหนด 
                   (7)  การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการหรือผูสอนในสถาบัน 
การศึกษา  ซ่ึงมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ  ทั้งนี้  โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
วิชาชีพ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด 
                    มาตรา 31  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลใดทําการ
ประกอบวิชาชีพที่กระทําตอมนุษย หรือมุงหมายจะกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรคการวนิจิฉัยโรค การ
บําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพและการผดุงครรภ โดยอาศัยศาสตรหรือความรู  
จากตางประเทศ ซ่ึงวิชาชีพดงักลาวยังมไิดมีกฎหมายรับรองในประเทศไทย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
                    มาตรา 32  ผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
                    (1) อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบรูณ 
                    (2) เปนผูมีความรูในวิชาชีพตามมาตรา 33 
                    (3) ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
                    (4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการวชิาชีพเห็นวาอาจจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
                    (5) ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 
                    (6) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพหรือเปนโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเหน็วาไมสมควรใหประกอบ
โรคศิลปะ 



                    (7) ไมเปนคนวกิลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ 
                    มาตรา 33  ผูขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะในแตละสาขา ตองมีความรู
ในวิชาชพีดังตอไปนี ้
                    (1) สาขาการแพทยแผนไทย 
                        (ก) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะซึ่งไดรับอนุญาตใหถายทอด
ความรูในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยรับรองตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดผานการทดสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย
แผนไทยแลว หรือ 
                        (ข) ไดรับการอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทยรับรอง โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยกําหนด หรือ 
                        (ค) เปนผูที่สวนราชการรับรองและผานการประเมินตามเงื่อนไขของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทย 
                    (2) สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  ตองเปนผูไดรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรจากสถาบัน 
การศึกษาที่คณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยกุตรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทยประยุกตอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกตกําหนด 
                    (3) สาขากายภาพบําบัด  ตองเปนผูไดรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรเทยีบเทาปริญญาสาขา
กายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบําบัดรับรอง โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากายภาพบําบดัอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขากายภาพบําบัดกําหนด สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศ ซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับอนุญาตใหประกอบ
โรคศิลปะสาขากายภาพบําบดัจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 
                    (4) สาขาเทคนิคการแพทย  ตองเปนผูไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรเทียบเทาปริญญาสาขา
เทคนิคการแพทยจากสถาบนัการศึกษาทีค่ณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยรับรอง โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทยกําหนด  สําหรับผูสําเร็จจากตางประเทศซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทยจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย 
                    (5) สาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 5 (5) ตองมีความรูตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกานัน้ 
                    มาตรา 34  การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกหนังสือรับรอง   
ความรูความชาํนาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะ การขอรับใบแทนใบอนญุาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



                    ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดอายใุบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตไวดวย
ก็ได 
                    มาตรา 35  หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะในสาขาใดสาขาหนึ่งประกอบโรคศิลปะในสาขาอื่นที่ตน
มิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
                    มาตรา 36  ผูประกอบโรคศิลปะมีหนาทีแ่จงวิธีการประกอบโรคศิลปะใหผูปวยทราบ และใหผูปวย
มีสิทธิในการเลือกวิธีการบําบัดโรคที่จะใชกับตน เวนแตในกรณีฉุกเฉนิ 
                    มาตรา 37  ผูประกอบโรคศิลปะตองประกอบโรคศิลปะภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไขตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    มาตรา 38  ผูประกอบโรคศิลปะตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    ผูประกอบโรคศิลปะตองไมโฆษณา ใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาการประกอบโรค
ศิลปะ ความรูความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะของตน เวนแตเปนการโฆษณาเกี่ยวกับการแสดงผลงาน   
ในหนาที่หรือทางวิชาการหรือเพื่อการศึกษา การประชมุทางวิชาการ การบําเพ็ญประโยชนสาธารณะและการ
ประกาศเกยีรติคุณอาจกระทําได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบวาดวยการรักษา
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง 
                    มาตรา 39  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบโรคศิลปะฝาฝนมาตรา 36 หรือประพฤติ
ผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวชิาชีพตาม
มาตรา 38 มีสิทธิกลาวหาผูประกอบโรคศิลปะผูนั้นโดยทําคํากลาวหาตอคณะกรรมการวิชาชีพ 
                    กรรมการวิชาชีพหรือบุคคลอื่นซึ่งพบหรือทราบวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา 36 หรือ
ประพฤติผิดขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 37 หรือประพฤตผิิดจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพตามมาตรา 38 มีสิทธิกลาวโทษผูประกอบโรคศิลปะผูนั้นโดยทาํคํากลาวโทษตอคณะกรรมการวิชาชีพ 
                    สิทธิกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่     
ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองและรูตัวผูประพฤติผิดแตไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิด
ในเรื่องดังกลาว 
                    การถอนคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษที่ไดยืน่ไวแลว ไมเปนเหตใุหระงับการดําเนนิการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 40  เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษตามมาตรา 39 แลวพิจารณา
เห็นวากรณีมมีูลใหสงเรื่องใหคณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้งขึ้นตามมาตรา 23 (10) ให
ทําหนาที่สอบสวนการกระทาํผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพือ่ดําเนินการสอบสวน แลวสรุปผลการสอบสวนและ
เสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณาวนิิจฉัยตามมาตรา 44 
 



 
                    มาตรา 41  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนตามาตรา 40    
ใหนํามาตรา 28 มาใชบังคับ 
                    มาตรา 42  ใหประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนมีหนงัสือแจงขอกลาวหาหรือ    
ขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบไมนอย
กวาสิบหาวันกอนวนัเริ่มทําการสอบสวน 
                    ผูถูกกลาวหาหรอืผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาให
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวน 
                    คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหยื่นตอประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนภายใน    
สิบหาวันนบัแตวันไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนหรือภายในกําหนดเวลาที่
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนจะขยายให 
                    มาตรา 43  หลักเกณฑและวิธีการกลาวหา กลาวโทษ หรือสอบสวนใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด 
                    มาตรา 44  เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดรับสํานวนการสอบสวนและความเหน็ของ
คณะอนกุรรมการวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการวชิาชีพพิจารณาวินิจฉยั ดังนี้ 
                    (1) ยกคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ กรณีที่เห็นวาผูประกอบโรคศิลปะมิไดกระทําผิดตามคํากลาวหา
หรือคํากลาวโทษ หรือ 
                    (2) ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้ในกรณีที่วนิิจฉยัวาผูประกอบโรคศิลปะไดกระทําผิดจริง
ตามคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษ 
                        (ก) วากลาวตกัเตือน 
                        (ข) ภาคทัณฑ 
                        (ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 
                        (ง) เพิกถอนใบอนุญาต 
                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการวชิาชีพตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือกรรมการ
วิชาชีพที่วนิิจฉัยคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษนั้น และตองจัดใหมีเหตผุลไวดวยโดยเหตุผลนั้นอยางนอยตอง
ประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิงขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
                    มาตรา 45  ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจงคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการ
วิชาชีพตามมาตรา 44 ไปใหคณะกรรมการ และผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบภายในเจด็วนันับแตวันที่มี
คําวินิจฉยั และใหบนัทึกขอความตามคําวนิิจฉัยนัน้ไวในทะเบยีนผูประกอบโรคศิลปะดวย 
                    ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษ หรือผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษดังกลาว      
ไมยอมรับหนงัสือแจงคําวินจิฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหปดคําวินิจฉยันั้นไวในที่เปดเผยณ สถานที่ประกอบการหรือ
ภูมิลําเนาของผูนั้น และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําวินิจฉัยแลวตั้งแตวันที่ไดปดคําวินจิฉัย 



                    ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะจัดพิมพคําวินจิฉัยที่สําคัญของคณะกรรมการวิชาชีพเพือ่
เผยแพร เวนแตเร่ืองที่เปนความลับอันเกีย่วกับความปลอดภัยของประเทศหรือประโยชนสวนรวมอันไมควร
เปดเผย 
                    มาตรา 46  ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวิชาชีพวาผูประกอบโรคศิลปะผูใดขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 32 หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต ใหคณะกรรมการวิชาชีพส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้น และใหนํา
มาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    กอนมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวิชาชีพแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
วิชาชีพดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงแลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อ
พิจารณา 
                    มาตรา 47  ภายใตบังคับมาตรา 30 หามมิใหผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวางถูกสัง่พักใช
ใบอนุญาตหรอืถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทาํการประกอบโรคศิลปะหรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจ
วาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะนับแตวันทีท่ราบคําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
นั้น  
                    มาตรา 48  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนคาํส่ังพักใชใบอนุญาตและถูกศาลพิพากษาลงโทษตาม
มาตรา 58 คดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการวิชาชีพส่ังเพิกถอนใบอนญุาตของผูนั้น โดยใหมีผลตั้งแตวนัที่ศาลมี
คําพิพากษาถึงที่สุด 
                    มาตรา 49  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกสั่งเพกิถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสอง
ปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการวิชาชีพไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธ
การออกใบอนญุาต ผูนั้นจะยืน่คําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งปนบัแตวนัที่คณะกรรมการ
วิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนญุาต ถาคณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สอง ผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการตามมาตรา 53 
                    ถาคณะกรรมการมีความเห็นยนืตามความเหน็ของคณะกรรมการวิชาชีพผูนั้นเปนอันหมดสิทธิ
ขอรับอนุญาตอีกตอไป  

หมวด 5 
พนักงานเจาหนาที่ 

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

                    มาตรา 50  ในการปฏิบตัิหนาที่ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังนี้ 
                    (1) เขาไปในสถานที่ของผูประกอบโรคศิลปะในระหวางเวลาทําการเพือ่ตรวจสอบหรือควบคุมให
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 



                    (2) เขาไปในสถานที่ที่มีเหตอัุนควรสงสัยวามีการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวาง
พระอาทิตยขึน้ถึงพระอาทติยตกหรือในระหวางเวลาทาํการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานหรอื
ส่ิงของที่อาจใชเพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจรงิหรือดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ เวนแต 
                        (ก) เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบในเวลากลางวันถายังดําเนินการไมแลวเสร็จจะ
กระทําตอในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาํการก็ได หรือ 
                        (ข) ในกรณีฉกุเฉินอยางยิ่ง จะกระทําการตรวจสอบในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาํการก็ได 
                    (3) ยึดหรืออายดัเอกสาร หลักฐานหรือส่ิงของที่เกี่ยวของกับการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ เพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนินคดี 
                    ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งอยูในสถานที่นัน้อํานวยความ
สะดวกแกพนกังานเจาหนาที่ตามสมควร  
                    มาตรา 51  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 
                    บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
                    มาตรา 52  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนกังานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด 6 
การอุทธรณ 
---------------  

                    มาตรา 53  ในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพมคีําส่ังไมรับขึ้นทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอ
เปนผูประกอบโรคศิลปะ หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบโรคศิลปะที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา 49 ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนงัสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่ไดรับหนังสือแจง
การไมรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตหรือปฏิเสธการออกใบอนุญาต แลวแตกรณ ี
                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
                    มาตรา 54  ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพกิถอนใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
                    การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทเุลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 
                    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 



                    มาตรา 55  หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 53 และ
มาตรา 54 ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

หมวด 7 
บทกําหนดโทษ 

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

                    มาตรา 56  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือหนังสือแจงที่ออกตามมาตรา 28 หรือาตรา 41    
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 57  ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามป หรือปรับไมเกินสามหมืน่บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
                    ผูซ่ึงมิไดเปนผูประกอบโรคศิลปะผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิ    
ทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝนมาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 58  ผูประกอบโรคศิลปะผูใดฝาฝนมาตรา 35 หรือผูประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวาง    
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูใดทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทัง้ปรับ 
                    ผูประกอบโรคศิลปะผูใดซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะอันเปนการฝาฝน
มาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
                    มาตรา 59  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนกังานเจาหนาที่ตามมาตรา 50 วรรค
สอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท  

บทเฉพาะกาล 
---------------  

                    มาตรา 60  ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 อยูในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ
นี้ ซ่ึงตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 



                    มาตรา 61  ในระยะเริ่มแรกทีย่ังมิไดเลือกตัง้ผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตาม
มาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือมาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูประกอบโรคศิลปะสาขา
นั้น ๆ ตามจํานวนทีก่ําหนดไวในมาตราดงักลาวเปนกรรมการวิชาชีพ 
                    ใหกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ของกรรมการวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกวากรรมการวิชาชีพซ่ึงไดรับเลือกตัง้ตามพระราชบัญญัตินี้เขารับหนาที ่
                    การเลือกตั้งผูประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 (3) มาตรา 16 (3) หรือ
มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 (3) ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนันบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และใหกรรมการวชิาชีพซ่ึงไดรับการเลือกตั้งตามมาตรานี้พนจากตําแหนงพรอมกับวาระของกรรมการ
วิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 15 (2) มาตรา 16 (2) หรือมาตรา 17 (2) หรือมาตรา 18 (2) แลวแตกรณ ี
                    มาตรา 62  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 และใบอนุญาตนั้นยงัคงใชไดในวนัที่พระราชบญัญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ใหถือวาผูนัน้ไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป ดังนี้ 
                    (1) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขากายภาพบําบดั 
ใหถือวาผูนัน้ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด 
                    (2) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเทคนิค
การแพทย ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย 
                    (3) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขา           
เวชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ  สาขาการแพทยแผน
ไทย  ประเภทเวชกรรมไทย 
                    (4) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขา        
เภสัชกรรม ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย 
                    (5) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป สาขาการ   
ผดุงครรภ ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทย ประเภทการผดุงครรภไทย 
                    (6) ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณแบบประยุกต       
ใหถือวาผูนัน้ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
                    มาตรา 63  ใหผูซ่ึงไดขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขา    
เวชกรรมชั้นสองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479 และใบอนุญาตนั้น   

 



 ยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา มีสิทธิประกอบโรคศิลปะตอไปตาม   
ขอจํากัดและเงื่อนไข ตลอดจนตองรักษามรรยาทแหงวิชาชีพตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนัน้ 
                    ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบัน สาขาเวชกรรมชั้นสอง เมื่อปรากฏวาผูนั้นกระทําการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 
                    มาตรา 64  คําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะและคําขอแกไข             
หรือเพิ่มเติมขอความที่ไดขึน้ทะเบยีนแลว ซ่ึงไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 กอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
                    (1) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ     
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ยังมิไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกีย่วกับคาํขอดังกลาวใหถือวาเปนคําขอที่ได       
ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนนิการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    (2) ถาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ       
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดงักลาวแลวการดําเนินการเกีย่วกับ    
คําขอดังกลาวใหอยูในบังคบัของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 
2479 ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 
                    มาตรา 65  การสอบสวน และการพิจารณาเพื่อวินิจฉยัส่ังพักใชใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค    
ศิลปะหรือส่ังเพิกถอนใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะที่อยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติ       
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ในวนัที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
ใหดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี้ เวนแต 
                    (1) กรณีที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะไดสงเรื่องใหคณะอนกุรรมการสอบสวน 
ทําการสอบสวนแลวกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและยังสอบสวนไมเสรจ็ก็ให
สอบสวนตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479 ตอไป และเมื่อไดสอบสวน   
เสร็จแลว ใหสรุปผลการสอบสวน และเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเหน็ตอคณะกรรมการวิชาชีพ
ตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือมาตรา 18 แลวแตกรณ ีพิจารณาวนิจิฉัยเรื่องนั้นตอไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 จนกวาจะเสร็จ 
                    (2) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพจิารณาโดยถูกตองตามพระราชบญัญัติควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 เสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหการ
สอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณนีั้นเปนอันใชได 
                    (3) กรณีที่ไดมกีารเสนอเรื่องหรือนําเสนอสํานวนการสอบสวนใหคณะกรรมการควบคุมการ 
ประกอบโรคศิลปะพิจารณาโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479   

 



ยังไมเสร็จ ก็ใหคณะกรรมการวิชาชีพตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือมาตรา 18 แลวแต
กรณ ีพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองนัน้ตอไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479  
จนกวาจะเสร็จ 
                    มาตรา 66  การใดอยูระหวางดาํเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 ในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาการดาํเนินการตอไปสําหรับ  
การนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  
                    มาตรา 67  ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
นี้  ทั้งนี ้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตร ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราคาธรรมเนียม 

                                                                              --------------- 
(1)  คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ        ฉบับละ 3,000 บาท 
(2)  คาตออายุใบอนุญาต                                                                   ฉบับละ 1,000 บาท 
(3)  คาแกไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต                             ฉบับละ    500 บาท 
(4)  คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
      และหนังสือรับรองอยางอื่น                                                        ฉบับละ    500 บาท 
(5)  คาสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
       เปนผูประกอบโรคศิลปะ                                                             ฉบับละ 2,000 บาท 
(6)  คาหนังสืออนุมัติใหแสดงวาเปนผูมีความรู 
        ความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะ                                     ฉบับละ 1,000 บาท 
(7) คาใบแทนใบอนุญาต                                                                    ฉบับละ    300 บาท 
(8) คาแปลใบอนุญาตของผูประกอบโรคศิลปะ 
      เปนภาษาตางประเทศ                                                                  ฉบับละ 1,000 บาท 
(9) คาคํารองตาง ๆ                                                                            ฉบับละ      50 บาท 
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ พุทธศักราช 2479 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง แตบทบัญญัติบาง
ประการกย็ังไมสอดคลองกับหลักวิชาและสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับไดมกีารแยกการประกอบโรค
ศิลปะแผนปจจุบันสาขาเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ การ
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาทันตกรรม และการประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขาเภสัชกรรมไป
บัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะ รวมทั้งสมควรปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะ และจดัใหมีคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทยการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต การประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย และการประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา เพื่อใหการประกอบโรคศิลปะในสาขาตาง ๆ ดังกลาวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เพื่อสงเสริมการประกอบโรคศิลปะในสาขาเหลานั้นใหมีความอิสระและคลองตัวในการดําเนินงาน และเพื่อ
ควบคุมมิใหมกีารแสวงหาผลประโยชนหรือใชวิชาชีพโดยมิชอบ ทําใหเกิดความเสยีหาย   แกประชาชน สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 



 

พระราชบญัญตัิการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 
 

พระราชบัญญัติ 
การปฏิบตัิราชการทางอิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปทีี่  ๗  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 

ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   

พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๕  วรรคสอง  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๒   

ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว  การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด  ๔  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๕



แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   พ.ศ.  ๒๕๔๔  เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติ

ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย  ที่มิใช่หน่วยงาน 

ของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรอัยการ  และหน่วยงานอื่น 

ของรัฐที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อจะใช้พระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่หน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ   

ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอัยการ  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   

ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะก าหนดให้ใช้แก่องค์กรดังกล่าวทั้งองค์กรหรือบางหน่วยงาน  หรือ  

งานบางประเภทก็ได้ 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการ 

ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกหน่วย  แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ 

ที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

“ขออนุญาต”  หมายความรวมถงึ  ขอรับใบอนุญาต  ขออนุมัติ  ขอจดทะเบียน  ขอขึ้นทะเบยีน  

ขอแจ้ง  ขอจดแจ้ง  ขออาชญาบัตร  ขอการรับรอง  ขอความเห็นชอบ  ขอความเห็น  ขอให้พิจารณา   

ขออุทธรณ์  ร้องทุกข์  หรือร้องเรียน  ขอให้ด าเนินการ  ขอรับเงิน  ขอรับสวัสดิการ  และขอรับบริการอื่นใด 

จากหน่วยงานของรัฐ 

“อนุญาต”  หมายความรวมถึง  ออกใบอนุญาต  อนุมัติ  จดทะเบียน  ขึ้นทะเบียน  รับแจ้ง   

รับจดแจ้ง  ออกอาชญาบัตร  รับรอง  เห็นชอบ  ให้ความเห็น  แจ้งผลการพิจารณา  แจ้งผลการด าเนินการ   

จ่ายเงิน  ให้ได้รับสวัสดิการ  และให้บริการอื่นใดแก่ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๖ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีประสิทธิภาพ   

ให้คณะรัฐมนตรีก าหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงมาตรฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้และปฏิบัติให้สอดคล้องกัน  เชื่อมโยงถึงกันได้   

มีความมั่นคงปลอดภัย  และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
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มาตรา ๗ บรรดาการใด ๆ  ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขออนุญาตต่อผู้อนุญาต  ผู้ขออนุญาต 

จะเลือกยื่นค าขออนุญาตดังกล่าวรวมถึงน าส่งเอกสารหลักฐานหรือส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบ  

ค าขออนุญาตต่อผู้อนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และให้ถือว่าการยื่นค าขออนุญาตนั้น  

เป็นการชอบด้วยกฎหมายนั้น ๆ  แล้ว  และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องจะปฏิเสธไม่รับการขออนุญาตนัน้

เพียงเพราะเหตุที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มิได้ 

ส าเนาเอกสารหลักฐานที่ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ส่งไม่ต้องลงนามรับรอง 

ในกรณีที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้การยื่น 

ค าขออนุญาตต้องท าตามแบบ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนด  การที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นค าขออนุญาต  

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อความตรงตามแบบนั้น ๆ  แล้ว  ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตได้ยื่น 

ค าขออนุญาตตามแบบ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขตามที่ก าหนดนั้นแล้ว  และในกรณีที่กฎหมายหรือกฎดังกล่าว 

ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหรือส่งเอกสารมากกว่าหนึ่งชุด  การส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอได้ยื่นหรือส่งครบจ านวนแล้ว 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การจัดส่งหนังสือ  รายงาน  เอกสาร  หรือข้อมูล  และ 

การจ่ายเงินค่าค าขออนุญาต  ค่าธรรมเนียม  ภาษีอากร  ค่าปรับ  หรือเงินอื่นใดให้แก่ทางราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐด้วยโดยอนุโลม 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การจดทะเบียนที่ผู้ขอจดทะเบียนต้องด าเนินการเองเฉพาะตัว  

ไม่ว่าจะเป็นการสมรส  การหย่า  การรับบุตรบุญธรรม  การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน   

หนังสือเดินทาง  หรือการอื่นใดที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  เว้นแต่กฎหมายในเรื่องนั้นจะก าหนด 

ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ก็ให้ด าเนินการไปตามกฎหมายนั้น 

มาตรา ๘ ในการด าเนินการตามมาตรา  ๗  ผู้อนุญาตจะก าหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยก็ได้  แต่ต้องเป็นไปเพื่ออ านวยความสะดวกหรือป้องกันความเสี่ยง 

แก่ผู้ขออนุญาต  หรือเพ่ือการยืนยันตัวตน  โดยประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ได้โดยสะดวกและทั่วไป   

และไม่เป็นการเพ่ิมภาระหรือเพิ่มค่าใช้จ่ายแก่ผู้ขออนุญาตเกินจ าเป็น 

การยืนยันตัวตนตามวรรคหนึ่ง  จะก าหนดให้ด าเนินการด้วยวิธีอื่นนอกจากการแสดง 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางก็ได้  ถ้าวิธีอื่นดังกล่าวนั้นจะเป็นการสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้น 
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มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้อนุญาตประสงค์จะตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของบัตรประจ าตัว

ประชาชนที่ผู้ขออนุญาตยื่นหรือแสดงต่อผู้อนุญาต  ให้ เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะติดต่อกับ 

ส านักทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ  และให้เป็นหน้าที่

ของนายทะเบียนประจ าส านักทะเบียนกลางที่จะตรวจสอบและแจ้งผล  ทั้งนี้  ให้กระท าโดยพลัน 

โดยผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การด าเนินการดังกล่าวมิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อความหรือ 

ตัวเลขตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

มาตรา ๑๐ บรรดาค าขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ  ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงาน 

ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศก าหนด   

ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่ค าขออนุญาตหรือการติดต่อนั้น

ได้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  เว้นแต่วันและเวลานั้นเป็นวัน

หรือเวลานอกท าการของหน่วยงานของรัฐ  ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐไดร้ับในวันและ

เวลาท าการถัดไป 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่งไม่มีหน้าที่หรืออ านาจที่จะด า เนินการได้  

ให้ส่งเรื่องต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรง  แต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรง

อยู่ต่างหน่วยงานกัน  จะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ติดต่อให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรง  

ก็ได้  แต่ต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ติดต่อทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้น 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นค าขออนุญาตหรือติดต่อกับผู้อนุญาตหรือหน่วยงาน

ของรัฐโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  การติดต่อหรือออกเอกสารหลักฐานใด ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

กับผู้นั้น  ให้ท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่ผู้นั้นจะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในการยื่นค าขออนุญาต 

หรือในการติดต่อ 

มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา  ๗  ในการด าเนินการพิจารณาอนุญาต  หากมีความจ าเปน็ 

ที่ผู้อนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐต้องมีส าเนาเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐใด ๆ  เป็นผู้ออก 

ให้แก่ผู้ขออนุญาต  เมื่อผู้ขออนุญาตได้น าเอกสารหลักฐานต้นฉบับมาแสดงแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐนั้น 

มีหน้าที่จัดท าส าเนาและรับรองความถูกต้องของส าเนานั้นเองโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ  

ค่าใช้จ่ายใด ๆ  และจะอาศัยเหตุที่ต้องจัดท าส าเนามาเป็นข้ออ้างในความล่าช้ามิได้ 
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มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย  

ให้เป็นสิทธิของผู้รับอนุญาตและหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้รับอนุญาตจะแสดงใบอนุญาตนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ผู้อนุญาต

ประกาศก าหนดก็ได้  และให้ถือว่าการแสดงเช่นว่านั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ประกาศดังกล่าว

เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้ใช้บังคับได้ 

(๒) ผู้อนุญาตต้องเปิดเผยการอนุญาตที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  การเปิดเผยดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี

รายการที่ปรากฏอยู่ในใบอนุญาต  และต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 

เพ่ือประโยชน์ในการลดภาระของผู้รับอนุญาต  วิธีการที่ผู้อนุญาตประกาศก าหนดตาม  (๑)   

จะออกกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องท าเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ

ตรวจสอบใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐออกให้  ผู้มีหน้าที่ต้องแสดงจะแสดง

ใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานนั้นเป็นภาพทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นก็ได้  

โดยให้ถือว่าการแสดงเช่นว่านั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นบัตร  ใบอนุญาตหรือ

เอกสารส าคัญที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕ ในการติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน  ระหว่าง

เจ้าหน้าที่ของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ  หรือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  ถ้าได้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

ให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมาย  หากหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานใดไม่สามารถรองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  จะตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นให้เป็นกรณี ๆ   

ไปก็ได้  โดยต้องระบุเหตุผล  ความจ าเป็น  และระยะเวลาที่จะยกเว้นให้ 

ให้เป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง  และหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอ านาจหน้าที่อนุมัติ   หรือ

ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน  การใช้จ่ายเงิน  หรือความถูกต้องในการปฏิบัติงาน  

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ  หรือมติใด ๆ   

ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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ในระหว่างที่ยังมิได้แก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติตามวรรคสอง  ผู้ใด  

จะปฏิเสธความมีอยู่หรือความถูกต้องของเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งเพียงเพราะเหตุที่เอกสาร

หลักฐานนั้นท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มิได้ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  มติ   หรือค าสั่งก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นหนังสือ  หรือเป็นเอกสาร  ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ได้จัดท าโดยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหนา้หนว่ยงานของรฐัก าหนดแล้ว  ให้ถือว่าเจ้าหนา้ที่

ของรัฐได้ด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย  กฎ  มติ  หรือค าสั่งนั้นแล้ว 

ระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา  ๖ 

มาตรา ๑๗ บรรดาข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ  หรือเอกสารอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและต้องจัดเก็บ 

ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ถ้าข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารนั้น  

มิได้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

แทนการจัดเก็บเป็นเอกสาร  และส่ งมอบเอกสารต้นฉบับให้กรมศิลปากรเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ตามกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติก็ได้ 

วิธีการจัดเก็บและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ ง   ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา  ๖ 

มาตรา ๑๘ การจัดท าและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาให้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

แทนการจัดพิมพ์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  รวดเร็ว   และสามารถจัดท าส าเนาได้ 

โดยตนเอง  และในกรณีที่ประชาชนประสงค์จะได้ส าเนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ให้เป็นหน้าที่ของส านัก  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่จะต้องจัดให้โดยเร็ว  โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประกาศก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๑๙ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การ

มหาชน)  ร่วมกันจัดท าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา  ๖ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดให้
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หน่วยงานของรัฐใช้และปฏิบัติ  โดยจะจัดแบ่งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเริ่มต้นและระยะต่อ ๆ  ไป   

ก็ได้  แต่ระยะแรกส าหรับการเริ่มต้นด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  จะต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ  

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึงการเชื่อมโยงถึงกันโดยสามารถใช้อุปกรณ์และข้อมูลที่มีอยู่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรียังมิได้มีมติก าหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง   

ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นใดที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายไปพลางก่อนได้ 

มาตรา ๒๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐประกาศก าหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ

ประชาชนติดต่อราชการตามมาตรา  ๑๐  รวมทั้งก าหนดระบบส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา  ๑๖  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่

คณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดตามมาตรา  ๖ 

ในระหว่างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ประกาศก าหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 

ของรัฐตามมาตรา  ๑๐  หรือก าหนดระบบส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา  ๑๖  ให้ถือว่าการส่งค าขออนุญาตหรือติดต่อหรือการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ  ที่หน่วยงานของรัฐใช้อยู่นั้น  เป็นการส่ง

หรือติดต่อที่ชอบตามมาตรา  ๑๐  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชอบ 

ตามมาตรา  ๑๖  แล้วแต่กรณีแล้ว 

มาตรา ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์   

และออกประกาศก าหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา  ๑๓   

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์  ให้มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลการอนุญาตให้แก่ประชาชนที่ขอข้อมูลภายในสามวันนับแต่วันที่  

ได้รับค าขอโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง  ผู้รับอนุญาตจะแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดก็ได้  และให้ถือว่าการแสดงเช่นว่านั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
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มาตรา ๒๒ ให้คณะรัฐมนตรีก าหนดหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ งให้ท าหน้าที่ 

ในการติดตาม  เร่งรัด  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  และรายงาน 

ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกหกสิบวันว่าหน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ด าเนินการตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง   

พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยทราบถึง

หน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  และระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการ   

โดยให้แจ้งเตือนทุกสิบห้าวัน  

มาตรา ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการท าความเข้าใจ

เนื้อหาสาระและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่จะจัดให้มีและปรับปรุงฐานข้อมูลทางกฎหมายและระบบการสืบค้นกฎหมายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชนโดยเร็ว 

มาตรา ๒๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
หมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  มาตรา  ๒๕๘  ข.  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  (๑)  บัญญัติให้มี 
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ   
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  แต่บทบัญญัติ  
ของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่เอ้ือต่อการน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอนุญาต  
การให้บริการ  หรือการให้สวัสดิการแก่ประชาชน  ส่งผลให้ประชาชนมีภาระและต้นทุนในการติดต่อกับภาครัฐ
ที่สูงเกินสมควร  เป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และไม่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  สมควรมีกฎหมายกลางว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือส่งเสริมให้การท างานและการให้บริการของภาครัฐสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้   และ
โดยที่การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติราชการนั้นเป็นการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับปรับปรุง)  กิจกรรมปฏิรูปที่  ๑  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ 
การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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