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พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เป1นป2ท่ี ๖๘ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+าฯ 

ให+ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรมีกฎหมายว8าด+วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ 
ของรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให+กระทําได+โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห8ง
กฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว+โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต8อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว8า “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต+นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความว8า วิชาชีพท่ีกระทําต8อมนุษยEและ

สิ่งแวดล+อมในชุมชนเก่ียวกับการส8งเสริมสุขภาพ การปFองกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมิน 
และการบําบัดโรคเบ้ืองต+น การดูแลให+ความช8วยเหลือผู+ปIวย การฟKLนฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล+อม  ท้ังนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บปIวยในชุมชนโดยนําหลักวิทยาศาสตรEมา
ประยุกตEใช+ แต8ไม8รวมถึงการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว8าด+วยการประกอบโรคศิลปะ หรือการ
ประกอบวิชาชีพทางการแพทยEและการสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายว8าด+วยการนั้น 

“การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความว8า การกระทําการ
สาธารณสุขต8อบุคคลครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล+อม ดังต8อไปนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๑๑๘ ก/หน+า ๑๙/๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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(๑) การส8งเสริมการเรียนรู+ การแนะนําและให+คําปรึกษาเก่ียวกับการส8งเสริมสุขภาพ
การปFองกันโรค การควบคุมโรค การบําบัดโรคเบ้ืองต+น และการฟKLนฟูสภาพ ต8อบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนโดยการผสมผสานต8อเนื่อง และเชื่อมโยงเป1นองคEรวม 

(๒) การประยุกตEหลักวิทยาศาสตรE โดยการกระทําด+านการอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล+อมเพ่ือการควบคุมปFองกันป4จจัยท่ีทําให+เกิดโรค และลดความเสี่ยง การเจ็บปIวยต8อบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 

(๓) การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบ้ืองต+น การดูแลให+ความช8วยเหลือผู+ปIวย 
การสร+างเสริมภูมิคุ+มกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑEและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

(๔) การตรวจประเมินอาการเจ็บปIวย และการช8วยเหลือผู+ปIวยเพ่ือการส8งต8อตาม
หลักเกณฑEและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

“ผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความว8า บุคคลซ่ึงได+ข้ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป1นผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 

“ใบอนุญาต” หมายความว8า ใบอนุญาตเป1นผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

“สมาชิก” หมายความว8า สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“กรรมการ” หมายความว8า กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“คณะกรรมการ” หมายความว8า คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“เลขาธิการ” หมายความว8า เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“รองเลขาธิการ” หมายความว8า รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“พนักงานเจ+าหน+าท่ี” หมายความว8า ผู+ ซ่ึงรัฐมนตรีแต8งต้ังให+ปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีผู+รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให+รัฐมนตรีว8าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให+มีอํานาจแต8งต้ังพนักงานเจ+าหน+าท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดค8าธรรมเนียมไม8เกินอัตราท+าย
พระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังออกระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือได+ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล+วให+
ใช+บังคับได+ 

 
หมวด ๑ 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 
   

 
มาตรา ๕  ให+มีสภาการสาธารณสุขชุมชนเป1นนิติบุคคล ซ่ึงมีวัตถุประสงคE และ

อํานาจหน+าท่ีตามท่ีบัญญัติไว+ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  สภาการสาธารณสุขชุมชนมีวัตถุประสงคE ดังต8อไปนี้ 
(๑) ส8งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการให+บริการของผู+ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน 

(๓) ควบคุมดูแลความประพฤติของผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให+
ถูกต+องตามจรรยาบรรณแห8งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

(๔) ช8วยเหลือ แนะนํา เผยแพร8 และให+การศึกษาแก8ประชาชนและองคEกรอ่ืนในเรื่อง
ท่ีเก่ียวกับการสาธารณสุขชุมชน 

(๕) ให+คําปรึกษาหรือข+อเสนอแนะต8อรัฐบาลเก่ียวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(๖) ส8งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๗) ผดุงไว+ซ่ึงสิทธิ ความเป1นธรรมและส8งเสริมสวัสดิการให+แก8สมาชิก 
(๘) เป1นตัวแทนผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของประเทศไทย 
 
มาตรา ๗  สภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจหน+าท่ี ดังต8อไปนี้ 
(๑) รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตให+แก8ผู+ขอเป1นผู+ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน 
(๒) ออกคําสั่งตามมาตรา ๓๙ วรรคสี่ 
(๓ ) ให+ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนใน

ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะทําการสอนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือเสนอต8อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๔) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท8าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันต8าง ๆ เพ่ือประโยชนEในการสมัครเป1นสมาชิก 

(๕) รับรองหลักสูตรต8าง ๆ สําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันท่ี
จะทําการสอนและฝWกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

(๖) รับรองวิทยฐานะของสถาบันท่ีทําการสอนและฝWกอบรมใน (๕) 
(๗) จัดทําแผนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอต8อสภานายก

พิเศษอย8างน+อยป2ละครั้ง 
(๘) ดําเนินการให+เป1นไปตามวัตถุประสงคEของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
มาตรา ๘  สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจมีรายได+ ดังต8อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ8นดิน 
(๒) ค8าข้ึนทะเบียนสมาชิก ค8าบํารุง และค8าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ผลประโยชนEจากการจัดการเงินและทรัพยEสิน และการดําเนินการตาม

วัตถุประสงคEท่ีกําหนดในมาตรา ๖ 
(๔) เงินและทรัพยEสินซ่ึงมีผู+ให+แก8สภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยEสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
เงินอุดหนุนตาม (๑) ให+เสนอต้ังไว+ตามความจําเป1นในงบประมาณรายจ8ายของ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙  ให+รัฐมนตรีดํารงตําแหน8งสภานายกพิเศษแห8งสภาการสาธารณสุขชุมชน
และมีอํานาจหน+าท่ีตามท่ีบัญญัติไว+ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๒ 
สมาชิก 

   
 

มาตรา ๑๐  ผู+สมัครเป1นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนต+องมีคุณสมบัติและไม8มี
ลักษณะต+องห+าม ดังต8อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติ 
(ก) มีอายุไม8ต่ํากว8ายี่สิบป2บริบูรณE 
(ข) มีความรู+ในวิชาชีพการสาธารณสุขโดยได+รับปริญญา ประกาศนียบัตร 

เทียบเท8าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิ บัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขจาก
สถาบันการศึกษาท่ีสภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง 

(๒) ลักษณะต+องห+าม 
(ก) เป1นผู+มีความประพฤติเสียหาย ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว8าจะนํามาซ่ึงความ

เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห8งวิชาชีพ 
(ข) เคยต+องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุกในคดีท่ีคณะกรรมการเห็น

ว8าจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห8งวิชาชีพ 
(ค) เป1นผู+วิกลจริต จิตฟ4YนเฟKอนไม8สมประกอบ หรือเป1นโรคท่ีกําหนดไว+ใน

ข+อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
มาตรา ๑๑  สิทธิและหน+าท่ีของสมาชิกมีดังต8อไปนี้ 
(๑) ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป1นผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ตามหลักเกณฑEและเง่ือนไขท่ีกําหนดในมาตรา ๒๙ 
(๒) แสดงความเห็นเป1นหนังสือเก่ียวกับกิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชนส8งไป

ยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และในกรณี ท่ีสมาชิกรวมกันต้ังแต8ห+าสิบคนข้ึนไป เสนอให+
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดท่ีเก่ียวกับกิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชน คณะกรรมการต+อง
พิจารณาและแจ+งผลการพิจารณาให+ผู+เสนอทราบภายในเก+าสิบวันนับแต8วันได+รับเรื่อง 

(๓) เลือก รับเลือกต้ัง หรือรับแต8งต้ังเป1นกรรมการ 
(๔) ผดุงไว+ซ่ึงเกียรติศักด์ิแห8งวิชาชีพและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๒  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๑๐ 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

   
 

มาตรา ๑๓  ให+มีคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ประกอบด+วย 
(๑) กรรมการโดยตําแหน8ง ได+แก8 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายกสมาคม

วิชาชีพสาธารณสุข 
(๒) กรรมการซ่ึงเป1นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรE หรือหัวหน+าหน8วยงานท่ีเรียกชื่อ

อย8างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท8าคณะ หรือหัวหน+าภาควิชา หรือหัวหน+าหน8วยงานท่ีเรียกชื่ออย8างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท8าภาควิชาท่ีผลิตบัณฑิตด+านการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว8าด+วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห8งละหนึ่งคน 
เลือกกันเองให+เหลือสองคน 

(๓) กรรมการซ่ึงเป1นผู+แทนจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน 
(๔) กรรมการซ่ึงเป1นผู+แทนจากแพทยสภา สภาเภสัชกรรม และสภาการพยาบาล

แห8งละหนึ่งคน 
(๕) กรรมการซ่ึงเป1นผู+แทนจากองคEกรปกครองส8วนท+องถ่ิน เลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 
(๖) กรรมการซ่ึงเป1นผู+แทนจากองคEกรเอกชนท่ีดําเนินการโดยมิใช8เป1นการหาผลกําไร

หรือรายได+มาแบ8งป4นกัน ซ่ึงมีวัตถุประสงคEเก่ียวกับการคุ+มครองผู+บริโภค เลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 
(๗) กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต8งต้ังจากบุคคลท่ีมีความรู+ ความสามารถ

และความเชี่ยวชาญในด+านกฎหมาย และด+านสังคมศาสตรE ด+านละหนึ่งคน 
(๘) กรรมการซ่ึงได+รับเลือกต้ังโดยสมาชิกมีจํานวนเท8ากับจํานวนกรรมการใน (๑) 

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) รวมกัน 
 
มาตรา ๑๔  ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ให+

คณะกรรมการเลือกกันเอง เพ่ือดํารงตําแหน8งนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการ
สาธารณสุขชุมชนคนท่ีหนึ่ง และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนท่ีสอง ตําแหน8งละหนึ่งคน 

ให+นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน8งเลขาธิการ รอง
เลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหน8งละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน8งอ่ืนได+ตาม
ความจําเป1น  ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให+นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ รองเลขาธิการ 
เหรัญญิก และผู+ดํารงตําแหน8งอ่ืนตามวรรคสองออกจากตําแหน8งได+  ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

ให+นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนท่ีหนึ่ง 
และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนท่ีสอง ดํารงตําแหน8งตามวาระของกรรมการ ตามมาตรา 
๑๓ (๘) 

เม่ือนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนพ+นจากตําแหน8ง ให+เลขาธิการ รองเลขาธิการ 
เหรัญญิก และผู+ดํารงตําแหน8งอ่ืนตามวรรคสองพ+นจากตําแหน8งด+วย 

 
มาตรา ๑๕  เม่ือมีนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา ๑๔ แล+ว ให+นายก

สภาการสาธารณสุขชุมชนกําหนดให+มีการประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบวันและให+ถือว8าวัน
ประชุมดังกล8าวเป1นวันเริ่มวาระของการดํารงตําแหน8งกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๖  คุณสมบัติ หลักเกณฑE และวิธีการได+มาซ่ึงกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) 

(๕) (๖) และ (๗) การเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) การเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน8งต8าง ๆ 
ตามมาตรา ๑๔ และการเลื่อนหรือการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๑ ให+เป1นไปตามข+อบังคับสภา
การสาธารณสุขชุมชน 

 
มาตรา ๑๗  กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๘) นอกจากปลัดกระทรวง

สาธารณสุขต+องเป1นผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และไม8มีลักษณะต+องห+าม ดังต8อไปนี้ 
(๑) เคยถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๒) เป1นบุคคลล+มละลาย 
 
มาตรา ๑๘  กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดํารง

ตําแหน8งคราวละสามป2 และอาจได+รับเลือก ได+รับแต8งต้ัง หรือได+รับเลือกต้ังใหม8ได+ แล+วแต8กรณี แต8
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) จะดํารงตําแหน8งเกินสองวาระติดต8อกันไม8ได+ 

ให+กรรมการท่ีพ+นจากตําแหน8งตามวาระปฏิบัติหน+าท่ีไปพลางก8อนจนกว8ากรรมการท่ี
ได+รับเลือกได+รับแต8งต้ัง หรือได+รับเลือกต้ังใหม8เข+ารับหน+าท่ี 

 
มาตรา ๑๙  นอกจากการพ+นจากตําแหน8งตามวาระ 
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๘) นอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ+นจาก

ตําแหน8งเม่ือ 
(๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๑๗ 
(๓) ลาออก 
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) (๖) และ (๗) พ+นจากตําแหน8งเม่ือ 
(๑) พ+นจากตําแหน8งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรE หรือหัวหน+าหน8วยงานท่ีเรียกชื่อ

อย8างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท8าคณะ หรือหัวหน+าภาควิชา หรือหัวหน+าหน8วยงานท่ีเรียกชื่ออย8างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท8าภาควิชาท่ีผลิตบัณฑิตด+านการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาหรือขาดคุณสมบัติของ
กรรมการประเภทนั้น หรือพ+นจากตําแหน8งในองคEกรปกครองส8วนท+องถ่ิน หรือพ+นจากการเป1นผู+แทน
องคEกรเอกชน แล+วแต8กรณี 

(๒) ลาออก 
 
มาตรา ๒๐  เม่ือตําแหน8งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) (๖) และ (๗) ว8างลง

ก8อนครบวาระ ให+คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือให+ได+มาซ่ึงกรรมการแทนตําแหน8งท่ีว8างภายในสามสิบ
วันนับแต8วันท่ีตําแหน8งกรรมการนั้นว8างลง 

ในกรณีท่ีวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยู8ไม8ถึงเก+าสิบวัน คณะกรรมการจะ
ให+มีการเลือกกรรมการแทนหรือไม8ก็ได+ 

ให+ผู+ซ่ึงเป1นกรรมการแทนนั้นอยู8ในตําแหน8งได+เพียงเท8าวาระท่ีเหลืออยู8ของกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๑  เม่ือตําแหน8งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ว8างลงก8อนครบวาระ ให+

คณะกรรมการเลื่อนสมาชิกผู+มีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๑๗ และได+รับคะแนน
จากการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ในลําดับถัดไปข้ึนเป1นกรรมการแทนภายในสามสิบวัน
นับแต8วันท่ีตําแหน8งกรรมการนั้นว8างลง 

ในกรณีท่ีตําแหน8งกรรมการตามวรรคหนึ่งว8างลงรวมกันเกินหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการซ่ึงได+รับเลือกต้ัง ให+คณะกรรมการจัดให+มีการเลือกต้ังสมาชิกข้ึนเป1นกรรมการแทนภายใน
เก+าสิบวันนับแต8วันท่ีจํานวนกรรมการดังกล8าวได+ว8างลงเกินหนึ่งในสาม 

ในกรณีไม8มีผู+ได+รับการเลื่อนข้ึนเป1นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต8ยังไม8ครบ
ตามจํานวนตําแหน8งกรรมการท่ีว8างลง ให+นําความในวรรคสองมาใช+บังคับโดยอนุโลม 

ถ+าวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยู8ไม8ถึงเก+าสิบวัน ไม8ต+องเลื่อนหรือ
เลือกต้ังกรรมการแทน 

ให+ผู+ซ่ึงเป1นกรรมการแทนนั้นอยู8ในตําแหน8งได+เพียงเท8าวาระท่ีเหลืออยู8ของกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๒๒  ให+คณะกรรมการมีอํานาจหน+าท่ี ดังต8อไปนี้ 
(๑) บริหารและดําเนินกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามวัตถุประสงคEและ

อํานาจหน+าท่ีท่ีกําหนดในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ 
(๒) แต8งต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และ

คณะอนุกรรมการอ่ืนเพ่ือทํากิจกรรมหรือพิจารณาเรื่องต8าง ๆ อันอยู8ในขอบเขตแห8งวัตถุประสงคEและ
อํานาจหน+าท่ีของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๓) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๔) ออกข+อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว8าด+วย 

(ก) การเป1นสมาชิก 
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๐ (๒) (ค) 
(ค) การกําหนดค8าข้ึนทะเบียนสมาชิก ค8าบํารุง และค8าธรรมเนียมอ่ืนนอกจากท่ี

กําหนดไว+ในอัตราค8าธรรมเนียมท+ายพระราชบัญญัตินี้ 
(ง) การเลือก การแต8งต้ัง การเลือกต้ังกรรมการ การเลื่อนผู+มีคุณสมบัติข้ึนเป1น

กรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน8งต8าง ๆ ตามมาตรา ๑๔ 
(จ) การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
(ฉ) การกําหนดอํานาจหน+าท่ีของผู+ดํารงตําแหน8งอ่ืนตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง 
(ช) คุณสมบัติของผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา ๒๙ 
(ซ) แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑE วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึน

ทะเบียนการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต8ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 
(ฌ) หลักเกณฑEการพักใช+ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(ญ) จรรยาบรรณแห8งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(ฎ) หลักเกณฑE วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบความรู+ตามมาตรา ๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ฏ) หลักเกณฑEและวิธีการในการกล8าวหาตามมาตรา ๓๑ และหลักเกณฑEการ
สืบสวนหรือสอบสวนในกรณีท่ีมีการกล8าวหาผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

(ฐ) หลักเกณฑEและเง่ือนไขการตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบ้ืองต+น การ
ดูแลให+ความช8วยเหลือผู+ปIวย การสร+างเสริมภูมิคุ+มกันโรค และการวางแผนครอบครัว 

(ฑ) หลักเกณฑEและเง่ือนไขการตรวจประเมินอาการเจ็บปIวย และการช8วยเหลือ
ผู+ปIวยเพ่ือการส8งต8อ 

(ฒ) ข+อจํากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(ณ) เรื่องอ่ืน ๆ อันอยู8ในขอบเขตแห8งวัตถุประสงคEหรืออยู8ในอํานาจหน+าท่ีของ

สภาการสาธารณสุขชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข+อง 
ภายใต+บังคับมาตรา ๒๖ ข+อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนเม่ือได+ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแล+วให+ใช+บังคับได+ เว+นแต8 (จ) และ (ฉ) 
 
มาตรา ๒๓  นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

คนท่ีหนึ่ง อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนท่ีสอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และ
ผู+ดํารงตําแหน8งอ่ืนมีอํานาจหน+าท่ี ดังต8อไปนี้ 

(๑) นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน มีอํานาจหน+าท่ี 
(ก) บริหารและดําเนินกิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชน ให+เป1นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามมติของคณะกรรมการ 
(ข) เป1นผู+แทนสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการต8าง ๆ 
(ค) เป1นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจมอบหมายเป1นหนังสือให+กรรมการอ่ืน

ปฏิบัติหน+าท่ีแทนตามท่ีเห็นสมควร 
(๒) อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนท่ีหนึ่ ง เป1นผู+ช8วยนายกสภาการ

สาธารณสุขชุมชนในกิจการอันอยู8ในอํานาจหน+าท่ีของนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนตามท่ีนายก
สภาการสาธารณสุขชุมชนมอบหมาย และเป1นผู+ทําการแทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเม่ือนายก
สภาการสาธารณสุขชุมชนไม8อยู8หรือไม8สามารถปฏิบัติหน+าท่ีได+ 

(๓) อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนท่ีสอง เป1นผู+ช8วยนายกสภาการ
สาธารณสุขชุมชนในกิจการอันอยู8ในอํานาจหน+าท่ีของนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนตามท่ีนายก
สภาการสาธารณสุขชุมชนมอบหมาย และเป1นผู+ทําการแทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเม่ือท้ัง
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนและอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนท่ีหนึ่งไม8อยู8หรือไม8
สามารถปฏิบัติหน+าท่ีได+ 

(๔) เลขาธิการ มีอํานาจหน+าท่ี 
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจ+าหน+าท่ีสภาการสาธารณสุขชุมชนทุกระดับ 
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการท่ัวไปของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู+ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน และทะเบียนอ่ืน ๆ ของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(ง) ควบคุมดูแลทรัพยEสินของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(จ) เป1นเลขานุการคณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) รองเลขาธิการ เป1นผู+ช8วยเลขาธิการในกิจการอันอยู8ในอํานาจหน+าท่ีของ
เลขาธิการตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย และเป1นผู+ทําการแทนเลขาธิการเม่ือเลขาธิการไม8อยู8หรือไม8
สามารถปฏิบัติหน+าท่ีได+ 

(๖) เหรัญญิก มีอํานาจหน+าท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และ
การงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๗ ) ผู+ ดํ ารงตําแหน8 ง อ่ืนตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง มี อํานาจหน+ าท่ี ตาม ท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการต+องมีกรรมการมาประชุมไม8น+อยกว8าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู8ในขณะนั้น จึงจะเป1นองคEประชุม 
มติของท่ีประชุมให+ถือเสียงข+างมาก ในการลงคะแนน กรรมการคนหนึ่งให+มีเสียง

หนึ่งเสียง ถ+าคะแนนเสียงเท8ากัน ให+ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป1นเสียงชี้ขาด 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให+นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช+บังคับโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๒๕  สภานายกพิเศษจะเข+าฟ4งการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในท่ี

ประชุมคณะกรรมการหรือจะส8งความเห็นเป1นหนังสือไปยังสภาการสาธารณสุขชุมชนในเรื่องใด ๆ ก็ได+ 
 
มาตรา ๒๖  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังต8อไปนี้ ต+องได+รับความ

เห็นชอบจากสภานายกพิเศษก8อน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได+ 
(๑) การออกข+อบังคับ 
(๒) การกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๓) การวินิจฉัยชี้ขาดให+พักใช+ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ 

วรรคสาม (๔) หรือ (๕) 
ให+นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอมติตามวรรคหนึ่งต8อสภานายกพิเศษโดย

ไม8ชักช+าสภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมตินั้นได+ ในกรณีท่ีมิได+ยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง (๑) ภายใน
สามสิบวันหรือมิได+ยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ภายในสิบห+าวันนับแต8วันท่ีได+รับมติท่ีนายก
สภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอ ให+ถือว8าสภานายกพิเศษให+ความเห็นชอบมตินั้น 

ถ+าสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ให+คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งภายใน
สามสิบวันนับแต8วันท่ีได+รับการยับยั้ง ในการประชุมนั้นถ+ามีเสียงยืนยันมติไม8น+อยกว8าสองในสามของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู8ในขณะนั้น ก็ให+ดําเนินการตามมตินั้นได+ 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๗  ห+ามมิให+ผู+ใดประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือกระทําด+วยวิธี

ใด ๆ ท่ีแสดงให+ผู+อ่ืนเข+าใจว8าตนเป1นผู+มีสิทธิท่ีจะประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมิได+รับ
ใบอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชน เว+นแต8ในกรณีอย8างใดอย8างหนึ่ง ดังต8อไปนี้ 

(๑) การช8วยเหลือประชาชนตามหน+าท่ี ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยาโดยมิได+
รับประโยชนEตอบแทน 

(๒) นักเรียน นักศึกษา หรือผู+รับการฝWกอบรม ซ่ึงทําการฝWกหัดหรือฝWกอบรมในความ
ควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาการสาธารณสุขชุมชนของรัฐหรือท่ีได+รับอนุญาตจากทางราชการให+
จัดต้ังสถาบันทางการแพทยEของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา 

(๓) บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว8าด+วยสถานพยาบาลกระทํา
การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในความควบคุมของผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

(๔) บุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคEการบริหารส8วนจังหวัด องคEการ
บริหารส8วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคEกรปกครองส8วนท+องถ่ินรูปแบบพิเศษอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายกําหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความ
ควบคุมของเจ+าหน+าท่ีซ่ึงเป1นผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผู+ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

(๕) การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู8บ+าน ซ่ึงได+ผ8านการอบรม
และได+รับหนังสือรับรองความรู+ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข ในความควบคุมของเจ+าหน+าท่ี
ซ่ึงเป1นผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผู+ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
กําหนด 

 
มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตให+มีอายุไม8เกินห+าป2นับแต8วันท่ีออกใบอนุญาต และต8ออายุได+

ครั้งละเท8ากับอายุใบอนุญาตตามท่ีกําหนดในข+อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนแต8ไม8เกินครั้งละห+าป2 
การข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต8ออายุใบอนุญาต และการ

ออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ให+เป1นไปตามข+อบังคับสภาการ
สาธารณสุขชุมชน 

 
มาตรา ๒๙  ผู+ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตต+องเป1นสมาชิกแห8งสภาการ

สาธารณสุขชุมชน และต+องได+รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท8าปริญญาด+านการสาธารณสุข 
รวมท้ังมีคุณสมบัติและต+องผ8านการสอบความรู+ตามท่ีกําหนดไว+ในข+อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

เม่ือสมาชิกภาพของผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผู+ใดสิ้นสุดลงตามมาตรา 
๑๒ ให+ใบอนุญาตของผู+นั้นสิ้นสุดลงด+วย 

ให+ผู+ ซ่ึงสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ (๒) และ (๓) ส8งคืนใบอนุญาตต8อ
เลขาธิการภายในสิบห+าวันนับแต8วันท่ีทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๐  ผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนต+องประกอบวิชาชีพภายใต+
บังคับแห8งข+อจํากัดและเง่ือนไข และต+องประพฤติให+เป1นไปตามจรรยาบรรณแห8งวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนตามท่ีกําหนดไว+ในข+อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

ข+อจํากัดในการบําบัดโรคเบ้ืองต+นให+เป1นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยคํานึงถึงพ้ืนท่ีและความเหมาะสม  ท้ังนี้ ให+มีการประเมินและทบทวนระเบียบดังกล8าวทุกห+าป2 

 
มาตรา ๓๑  บุคคลซ่ึงได+รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๐ 

ของผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีสิทธิกล8าวหาผู+ก8อให+เกิดความเสียหายนั้นโดยทํา
คํากล8าวหาเป1นหนังสือยื่นต8อสภาการสาธารณสุขชุมชน 

บุคคลอ่ืนมีสิทธิกล8าวหาผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนว8าประพฤติผิดตาม
มาตรา ๓๐ โดยทําคํากล8าวหาเป1นหนังสือยื่นต8อสภาการสาธารณสุขชุมชน 

กรรมการมีสิทธิกล8าวหาผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนว8าประพฤติผิดตาม
มาตรา ๓๐ โดยแจ+งเรื่องต8อสภาการสาธารณสุขชุมชน 

สิทธิการกล8าวหาสิ้นสุดลงเม่ือพ+นหนึ่งป2นับแต8วันท่ีผู+ได+รับความเสียหายรู+เรื่องการ
ประพฤติผิดตามมาตรา ๓๐ และรู+ตัวผู+ประพฤติผิด  ท้ังนี้ ไม8เกินสามป2นับแต8วันท่ีมีการประพฤติผิด
ตามมาตรา ๓๐ 

การถอนเรื่องการกล8าวหาท่ีได+ยื่นหรือแจ+งไว+แล+วนั้นไม8เป1นเหตุให+ระงับการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๒  เม่ือสภาการสาธารณสุขชุมชนได+รับเรื่องการกล8าวหาตามมาตรา ๓๑ 

หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติว8ามีพฤติกรรมอันสมควรให+มีการพิจารณาเก่ียวกับการประพฤติผิด
ตามมาตรา ๓๐ ของผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ให+เลขาธิการเสนอเรื่องดังกล8าวต8อ
ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไม8ชักช+า 

 
มาตรา ๓๓  ให+คณะกรรมการแต8งต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจากสมาชิก

ประกอบด+วย ประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไม8น+อยกว8าห+าคน มีอํานาจหน+าท่ี
สืบสวนหาข+อเท็จจริงในเรื่องท่ีได+รับตามมาตรา ๓๒ แล+วทํารายงานพร+อมท้ังความเห็นเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาว8าการกล8าวหามีมูลหรือไม8 

คณะกรรมการอาจแต8งต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกว8าหนึ่งคณะก็ได+ 
ให+คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการตามอํานาจหน+าท่ีท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง

ให+แล+วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ถ+ามีเหตุจําเป1นไม8อาจดําเนินการให+แล+วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให+ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณแจ+งให+คณะกรรมการทราบก8อนครบ
กําหนดเวลาดังกล8าว ในการนี้ให+คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปได+ไม8เกิน
สามสิบวันนับแต8วันท่ีครบกําหนดเวลา 

 
มาตรา ๓๔  เม่ือคณะกรรมการได+รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ

จรรยาบรรณแล+ว ให+คณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกล8าวแล+วมีมติอย8างใดอย8างหนึ่ง 
ดังต8อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ให+คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาข+อเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอให+
คณะกรรมการพิจารณาใหม8 

(๒) ส8งให+คณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการต8อไปในกรณีท่ีเห็นว8าข+อกล8าวหานั้น
มีมูล 

(๓) ให+ยกข+อกล8าวหาในกรณีท่ีเห็นว8าข+อกล8าวหานั้นไม8มีมูล 
 
มาตรา ๓๕  ให+คณะกรรมการแต8งต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิก

ประกอบด+วยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไม8น+อยกว8าห+าคน มีอํานาจหน+าท่ี
สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพร+อมท้ังความเห็นต8อคณะกรรมการเพ่ือ
วินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการอาจแต8งต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนเกินกว8าหนึ่งคณะก็ได+ 
ให+คณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหน+าท่ีท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งให+

แล+วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ถ+ามีเหตุจําเป1นไม8อาจดําเนินการให+แล+วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให+ประธานอนุกรรมการสอบสวนแจ+งให+คณะกรรมการทราบก8อนครบ
กําหนดเวลาดังกล8าว ในการนี้ให+คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปได+ไม8เกิน
สามสิบวันนับแต8วันท่ีครบกําหนดเวลา 

 
มาตรา ๓๖  ในการปฏิ บั ติหน+าท่ีของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ให+อนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการ
สอบสวนเป1นเจ+าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลมาให+ถ+อยคําและมีหนังสือ
แจ+งให+บุคคลส8งเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชนEแก8การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกล8าว 

 
มาตรา ๓๗  ให+ประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ+งข+อกล8าวหาพร+อมท้ังส8ง

สําเนาเรื่องท่ีกล8าวหาให+ผู+ถูกกล8าวหาไม8น+อยกว8าสิบห+าวันก8อนวันเริ่มทําการสอบสวน 
ผู+ถูกกล8าวหามีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาให+คณะอนุกรรมการ

สอบสวน 
คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานให+ยื่นต8อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบห+าวัน

นับแต8วันท่ีได+รับแจ+งจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาท่ีคณะอนุกรรมการ
สอบสวนจะขยายให+ 

 
มาตรา ๓๘  เม่ือคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแล+วให+เสนอ

สํานวนการสอบสวนพร+อมท้ังความเห็นต8อคณะกรรมการภายในสิบห+าวันนับแต8วันทําการสอบสวน
เสร็จสิ้น แต8ต+องไม8เกินกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม เพ่ือให+คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๙  เม่ือคณะกรรมการได+รับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนแล+ว ให+คณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกล8าว
ให+ แล+ ว เสร็จภายในสามสิบวันนั บแต8 วัน ท่ี ได+ รับสํ านวนการสอบสวนและความเห็ นของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คณะกรรมการอาจให+คณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมก8อน
วินิจฉัยชี้ขาดก็ได+และให+นําความในมาตรา ๓๕ วรรคสาม มาใช+บังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย8างใดอย8างหนึ่ง ดังต8อไปนี้ 
(๑) ยกข+อกล8าวหา 
(๒) ว8ากล8าวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑE 
(๔) พักใช+ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรแต8ไม8เกินสองป2 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใต+บังคับมาตรา ๒๖ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ให+ทําเป1น

คําสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนพร+อมด+วยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และให+ถือเป1นท่ีสุด 
 
มาตรา ๔๐  ให+เลขาธิการแจ+งคําสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา ๓๙ ไปยัง

ผู+ถูกกล8าวหาเพ่ือทราบภายในเจ็ดวันนับแต8วันท่ีมีคําสั่งดังกล8าว และให+บันทึกข+อความตามคําสั่งนั้นไว+
ในทะเบียนผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพร+อมท้ังแจ+งผลการวินิจฉัยชี้ขาดให+ผู+กล8าวหา
ทราบด+วย 

 
มาตรา ๔๑  ภายใต+บังคับมาตรา ๒๗ ห+ามมิให+ผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน ซึ่งอยู8ในระหว8างถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนหรือแสดงด+วยวิธีใด ๆ ให+ผู+อื่นเข+าใจว8าตนเป1นผู+มีสิทธิประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนนับแต8วันท่ีทราบคําสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนท่ีสั่งพักใช+ใบอนุญาตหรือสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๔๒  ผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซ่ึงอยู8ในระหว8างถูกสั่งพักใช+

ใบอนุญาตผู+ใดกระทําการฝIาฝKนมาตรา ๔๑ และถูกลงโทษจําคุกตามมาตรา ๔๗ โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
ให+คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู+นั้นนับแต8วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๔๓  ผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

อาจขอรับใบอนุญาตอีกได+เม่ือพ+นสองป2นับแต8วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แต8เม่ือคณะกรรมการได+
พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผู+นั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตในครั้งต8อ ๆ 
ไปได+อีกต8อเม่ือสิ้นระยะเวลาหนึ่งป2นับแต8วันท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต 

 
หมวด ๖ 

พนักงานเจ+าหน+าท่ี 
   

 
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหน+าท่ี ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีมีอํานาจ ดังต8อไปนี้ 
(๑) เข+าไปในสถานท่ีทําการหรือยานพาหนะของผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชนในเวลาทําการของสถานท่ีนั้นเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให+เป1นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) เข+าไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว8าจะมีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหว8างเวลาพระอาทิตยEข้ึนถึงพระอาทิตยEตก หรือในเวลาทําการ
ของสถานท่ีนั้นเพ่ือตรวจค+นเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ท่ีอาจใช+เป1นหลักฐานในการดําเนินการกระทําผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ประกอบกับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได+ว8า หากเนิ่นช+ากว8าจะเอาหมายค+นมาได+ 
เอกสารหรือวัตถุดังกล8าวจะถูกยักย+าย ซุกซ8อน ทําลาย หรือทําให+เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(๓) ยึดเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ท่ีอาจใช+เป1นหลักฐานในการดําเนินคดีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน+าท่ีของพนักงานเจ+าหน+าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให+บุคคลท่ีเก่ียวข+อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๕  ในการปฏิบัติหน+าท่ี พนักงานเจ+าหน+าท่ีต+องแสดงบัตรประจําตัวบัตร 
ประจําตัวพนักงานเจ+าหน+าท่ีให+เป1นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๔๖  ในการปฏิบัติหน+าท่ี ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีเป1นเจ+าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๔๗  ผู+ใดฝIาฝKนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๑ ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินสามป2 
หรือปรับไม8เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๘  ผู+ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม หรือไม8อํานวยความสะดวกแก8

พนักงานเจ+าหน+าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ต+องระวางโทษปรับไม8เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๔๙  ผู+ใดไม8มาให+ถ+อยคําหรือไม8ส8งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามท่ีเรียกหรือแจ+ง

ให+ส8งตามมาตรา ๓๖ โดยไม8มีเหตุอันควร ต+องระวางโทษจําคุกไม8เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม8เกินหนึ่งพัน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๐  ในระยะเริ่มแรกท่ียังมิได+เลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ 
(๖) แต8งต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) และเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ให+คณะกรรมการ 
ประกอบด+วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป1นนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน ให+ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแต8งต้ังนิติกรเชี่ยวชาญ (ด+านกฎหมาย) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่ง 
เป1นกรรมการ ผู+อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตรE สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู+ อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู+ อํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล ผู+อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก นายกสมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุข อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และเลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เป1นกรรมการ 
ท่ีปรึกษาสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขซ่ึงนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแต8งต้ังหนึ่งคน เป1นกรรมการ 

ให+นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขทําหน+าท่ีเลขาธิการ และเป1นเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ให+ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต8งต้ังข+าราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอย8างน+อยสองคนเป1นผู+ช8วยเลขานุการในท่ีประชุม 

ให+คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแต8งต้ังกรรมการทําหน+าท่ีรองเลขาธิการ เหรัญญิก 
และผู+ดํารงตําแหน8งอ่ืนตามความจําเป1น 

 
มาตรา ๕๑  ให+คณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ มีอํานาจหน+าท่ี ดังต8อไปนี้ 
(๑) ออกระเบียบว8าด+วยการรับสมัครสมาชิกและค8าข้ึนทะเบียนสมาชิกและ

ดําเนินการรับสมัครสมาชิกภายในเก+าสิบวันนับแต8วันท่ีได+รับแต8งต้ัง 
(๒) ออกระเบียบว8าด+วยการเลือก การเลือกต้ัง และการแต8งต้ังบุคคลตามมาตรา ๑๖ 
(๓) จัดให+มีการประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ ภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ี

ครบกําหนดระยะเวลาเก+าสิบวันตาม (๑) เพ่ืออนุมัติระเบียบตาม (๒) 
(๔) ดําเนินการให+ได+มาซ่ึงกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) การแต8งต้ัง

กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) และเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ภายในหกสิบวันนับแต8วันท่ีมี
การประชุมอนุมัติระเบียบตาม (๓) 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนเท8าท่ีจําเป1นเพ่ือให+เป1นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให+คณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ พ+นจากหน+าท่ี เม่ือได+มาซ่ึงกรรมการตาม (๔) 

ครบถ+วนแล+ว 
 
มาตรา ๕๒  ในวาระเริ่มแรก มิให+นํามาตรา ๑๗ มาใช+บังคับกับนายกสมาคมวิชาชีพ

สาธารณสุขและกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) 
 
มาตรา ๕๓  ให+ผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอยู8ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใช+บังคับดําเนินการขอรับใบอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชนภายในหนึ่งป2นับแต8วันท่ีมีข+อบังคับ
ว8าด+วยการออกใบอนุญาตเป1นผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และในระหว8างระยะเวลา
ดังกล8าวมิให+นํามาตรา ๒๗  มาใช+บังคับ 

 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณE  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค8าธรรมเนียมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
   

 
(๑) ค8าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป1นผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน   ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ค8าต8ออายุใบอนุญาต      ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท 
(๓) ค8าหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน 

เป1นผู+ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน   ฉบับละ   ๕๐๐ บาท 
(๔) ค8าใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ   ๕๐๐ บาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป1นการสมควรพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด+านการสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานอยู8ท่ัวประเทศ ให+มี
มาตรฐานเดียวกันเพ่ือประโยชนEสุขของประชาชน โดยจัดต้ังสภาการสาธารณสุขชุมชนข้ึนเพ่ือส8งเสริม
การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กําหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและ
ควบคุมมิให+มีการแสวงหาประโยชนEโดยมิชอบจากบุคคลซ่ึงไม8มีความรู+ อันจะก8อให+เกิดภัยและความ
เสียหายต8อสุขภาพของบุคคลและชุมชน  จึงจําเป1นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/จัดทํา 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
ณัฐพร/ตรวจ 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

ศิรวัชรE/ปรับปรุง 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

 


