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พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม 
ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน   
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  หมายความว่า  วิชาชีพที่กระทําต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

ในชุมชนเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การควบคุมโรค  การตรวจประเมินและการบําบัด
โรคเบ้ืองต้น  การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย  การฟื้นฟูสภาพ  การอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม  
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ทั้งนี้  เพื่อลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยนําหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้  แต่ไม่รวมถึง 
การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  
และการสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

“การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  หมายความว่า  การกระทําการสาธารณสุขต่อบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  และอนามัยส่ิงแวดล้อม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การส่งเสริมการเรียนรู้  การแนะนําและให้คําปรึกษาเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ   
การป้องกันโรค  การควบคุมโรค  การบําบัดโรคเบ้ืองต้น  และการฟื้นฟูสภาพ  ต่อบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  
โดยการผสมผสานต่อเนื่อง  และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม 

(๒) การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์  โดยการกระทําด้านการอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม  
เพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทําให้เกิดโรค  และลดความเส่ียง  การเจ็บป่วยต่อบุคคล  ครอบครัว   
และชุมชน 

(๓) การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบ้ืองต้น  การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย  การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค  และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

(๔) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย  และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

“ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของ
สภาการสาธารณสุขชุมชน 

“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“รองเลขาธิการ”  หมายความว่า  รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี

อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
รวมทั้งออกระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด  ๑ 
สภาการสาธารณสุขชุมชน  

 
 

มาตรา ๕ ให้มีสภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นนิติบุคคล  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์  และอํานาจหน้าที่
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ สภาการสาธารณสุขชุมชนมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(๒) ควบคุม  กํากับ  ดูแล  และกําหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุข

ชุมชน 
(๓) ควบคุมดูแลความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให้ถูกต้อง 

ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(๔) ช่วยเหลือ  แนะนํา  เผยแพร่  และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอ่ืนในเรื่องที่

เก่ียวกับการสาธารณสุขชุมชน 
(๕) ให้คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(๖) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๗) ผดุงไว้ซ่ึงสิทธิ  ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
(๘) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของประเทศไทย 
มาตรา ๗ สภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(๒) ออกคําส่ังตามมาตรา  ๓๙  วรรคส่ี 
(๓) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในระดับอุดมศึกษาของ

สถาบันการศึกษาที่จะทําการสอนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  เพื่อเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

(๔) รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตรหรือ
วุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก 

(๕) รับรองหลักสูตรต่าง ๆ   สําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทําการสอน
และฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

(๖) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการสอนและฝึกอบรมใน  (๕) 
(๗) จัดทําแผนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อสภานายกพิเศษอย่างน้อย 

ปีละคร้ัง 
(๘) ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
มาตรา ๘ สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
(๒) ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ผลประโยชน์จากการจัดการเงินและทรัพย์สิน  และการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

ในมาตรา  ๖ 
(๔) เงินและทรัพย์สินซ่ึงมีผู้ให้แก่สภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
เงินอุดหนุนตาม  (๑)  ให้เสนอตั้งไว้ตามความจําเป็นในงบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีดํารงตําแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาการสาธารณสุขชุมชนและ 

มีอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

มาตรา ๑๐ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติ 
 (ก) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
 (ข) มีความรู้ในวิชาชีพการสาธารณสุขโดยได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตร  เทียบเท่า

ปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขจากสถาบันการศึกษาที่
สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง 

(๒) ลักษณะต้องห้าม 
 (ก) เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย

เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 (ข) เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่า 

จะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 (ค) เป็นผู้วิกลจริต  จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ

สภาการสาธารณสุขชุมชน 
มาตรา ๑๑ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่กําหนดในมาตรา  ๒๙ 
(๒) แสดงความเห็นเป็นหนังสือเก่ียวกับกิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชนส่งไปยังคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณา  และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป  เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใด
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ที่เก่ียวกับกิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชน  คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้เสนอทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 

(๓) เลือก  รับเลือกตั้ง  หรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
(๔) ผดุงไว้ซ่ึงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐ 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 
(๒) กรรมการซ่ึงเป็นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตดา้นการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งละหนึ่งคน  เลือกกันเองให้เหลือสองคน 

(๓) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจากสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน 
(๔) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจากแพทยสภา  สภาเภสัชกรรม  และสภาการพยาบาลแห่งละหนึ่งคน 
(๕) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 
(๖) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้

มาแบ่งปันกัน  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  เลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 
(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถและ 

ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย  และด้านสังคมศาสตร์  ด้านละหนึ่งคน 
(๘) กรรมการซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเท่ากับจํานวนกรรมการใน  (๑)  (๒)  (๓)  

(๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  รวมกัน 
มาตรา ๑๔ ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๘)  ให้คณะกรรมการ

เลือกกันเอง  เพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน  อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
คนที่หนึ่ง  และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง  ตําแหน่งละหนึ่งคน 

ให้นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  
และเหรัญญิก  ตําแหน่งละหนึ่งคน  และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งอ่ืนได้ตามความจําเป็น  
ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ให้นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  เหรัญญิก  
และผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามวรรคสองออกจากตําแหน่งได้  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให้นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน  อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง  และอุปนายก
สภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง  ดํารงตําแหน่งตามวาระของกรรมการ  ตามมาตรา  ๑๓  (๘) 

เม่ือนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนพ้นจากตําแหน่ง  ให้เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  เหรัญญิก  
และผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามวรรคสองพ้นจากตําแหน่งด้วย 

มาตรา ๑๕ เม่ือมีนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้นายก 
สภาการสาธารณสุขชุมชนกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบวันและให้ถือว่าวันประชุมดังกล่าว
เป็นวันเริ่มวาระของการดํารงตําแหน่งกรรมการ 

มาตรา ๑๖ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๒)  (๕)  
(๖)  และ  (๗)  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๘)  การเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  
ตามมาตรา  ๑๔  และการเล่ือนหรือการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  ๒๑  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
สภาการสาธารณสุขชุมชน 

มาตรา ๑๗ กรรมการตามมาตรา  ๑๓ (๑)  และ  (๘)  นอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) เคยถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย 
มาตรา ๑๘ กรรมการตามมาตรา  ๑๓ (๒)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มีวาระการดํารงตําแหน่ง

คราวละสามปี  และอาจได้รับเลือก  ได้รับแต่งตั้ง  หรือได้รับเลือกตั้งใหม่ได้  แล้วแต่กรณี  แต่กรรมการตาม
มาตรา  ๑๓  (๘)  จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการที่ได้รับเลือก  
ได้รับแต่งตั้ง  หรือได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
กรรมการตามมาตรา  ๑๓ (๑)  และ  (๘)  นอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๒ 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๗ 
(๓) ลาออก 
กรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๒)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) พ้นจากตําแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาหรือขาดคุณสมบัติของกรรมการประเภทนั้น  
หรือพ้นจากตําแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือพ้นจากการเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน  แล้วแต่กรณี 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) ลาออก 
มาตรา ๒๐ เม่ือตําแหน่งกรรมการตามมาตรา  ๑๓ (๒)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ว่างลงก่อน

ครบวาระ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ตําแหน่งกรรมการนั้นว่างลง 

ในกรณีที่วาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  คณะกรรมการจะให้มี 
การเลือกกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ 

ให้ผู้ซ่ึงเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 
มาตรา ๒๑ เม่ือตําแหน่งกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๘)  ว่างลงก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการ

เล่ือนสมาชิกผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๗  และได้รับคะแนนจากการเลือกตั้ง
กรรมการตามมาตรา  ๑๓ (๘)  ในลําดับถัดไปขึ้นเป็นกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่ง
กรรมการนั้นว่างลง 

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลงรวมกันเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ 
ซ่ึงได้รับเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นเป็นกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่จํานวนกรรมการดังกล่าวได้ว่างลงเกินหนึ่งในสาม 

ในกรณีไม่มีผู้ได้รับการเล่ือนขึ้นเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง  หรือมีแต่ยังไม่ครบตามจํานวน
ตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง  ให้นาํความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  ไม่ต้องเล่ือนหรือเลือกตั้งกรรมการแทน 
ให้ผู้ซ่ึงเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารและดําเนินกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ 

ที่กําหนดในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗ 
(๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  คณะอนุกรรมการสอบสวน  และคณะอนุกรรมการอ่ืน

เพื่อทํากิจกรรมหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของ 
สภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๓) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๔) ออกข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วย 
 (ก) การเป็นสมาชิก 
 (ข) การกําหนดโรคตามมาตรา  ๑๐  (๒)  (ค) 
 (ค) การกําหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชกิ  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้

ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
 (ง) การเลือก  การแต่งตั้ง  การเลือกตั้งกรรมการ  การเล่ือนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็น

กรรมการแทน  และการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ตามมาตรา  ๑๔ 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 (จ) การประชุมคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการ  
 (ฉ) การกําหนดอํานาจหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามมาตรา  ๑๔  วรรคสอง 
 (ช) คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา  ๒๙ 
 (ซ) แบบและประเภทใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน  

การออกใบอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต 
 (ฌ) หลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
 (ญ) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 (ฎ) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ตามมาตรา ๒๙ 
 (ฏ) หลักเกณฑ์และวิธีการในการกล่าวหาตามมาตรา  ๓๑  และหลักเกณฑ์การสืบสวน

หรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 (ฐ) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบ้ืองต้น  การดูแล 

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  และการวางแผนครอบครัว 
 (ฑ) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย  และการช่วยเหลือผู้ป่วย

เพื่อการส่งต่อ 
 (ฒ) ข้อจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 (ณ) เรื่องอ่ืน ๆ  อันอยู่ ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์หรืออยู่ ในอํานาจหน้าที่ของ 

สภาการสาธารณสุขชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๖  ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้วให้ใช้บังคับได้  เว้นแต่  (จ)  และ  (ฉ) 
มาตรา ๒๓ นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน  อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง  

อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  เหรัญญิก  และผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน  มีอํานาจหน้าที่ 
 (ก) บริหารและดําเนนิกิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชน  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือตามมติของคณะกรรมการ 
 (ข) เป็นผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการต่าง ๆ 
 (ค) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
 นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน

ตามที่เห็นสมควร 
(๒) อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง  เป็นผู้ช่วยนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนใน

กิจการอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนตามที่นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มอบหมาย  และเป็นผู้ทําการแทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเม่ือนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(๓) อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง  เป็นผู้ช่วยนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
ในกิจการอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนตามที่นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
มอบหมาย  และเป็นผู้ทําการแทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเม่ือทั้งนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(๔) เลขาธิการ  มีอํานาจหน้าที่ 
 (ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สภาการสาธารณสุขชุมชนทุกระดับ 
 (ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 (ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน  และทะเบียนอ่ืน ๆ  ของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 (ง) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 (จ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
(๕) รองเลขาธกิาร  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการในกิจการอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของเลขาธิการตามที่

เลขาธิการมอบหมาย  และเป็นผู้ทําการแทนเลขาธิการเม่ือเลขาธิการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(๖) เหรัญญิก  มีอํานาจหน้าที่ควบคุม  ดูแล  รับผิดชอบการบัญชี  การเงิน  และการงบประมาณ

ของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๗) ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามมาตรา  ๑๔  วรรคสอง  มีอํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการของคณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๒๔ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  ในการลงคะแนน  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียง  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนโุลม 
มาตรา ๒๕ สภานายกพิเศษจะเข้าฟังการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุม

คณะกรรมการหรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังสภาการสาธารณสุขชุมชนในเรื่องใด ๆ  ก็ได้ 
มาตรา ๒๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภานายกพิเศษก่อน  จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได้ 
(๑) การออกข้อบังคับ 
(๒) การกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) การวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๙ วรรคสาม  
(๔)  หรือ  (๕) 

ให้นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอมติตามวรรคหนึ่งต่อสภานายกพิเศษโดยไม่ชักช้า  
สภานายกพิเศษอาจมีคําส่ังยับยั้งมตินั้นได้  ในกรณีที่มิได้ยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง  (๑)  ภายในสามสิบวัน
หรือมิได้ยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง  (๒)  หรือ  (๓ )  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับมติที่นายก 
สภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอ  ให้ถือว่าสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบมตินั้น 

ถ้าสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด  ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับการยับยั้ง  ในการประชุมนั้นถ้ามีเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ที่มีอยู่ในขณะนั้น  ก็ให้ดําเนินการตามมตินั้นได้ 

หมวด  ๕ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

 
 

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  หรือกระทําด้วยวิธีใด ๆ   
ที่แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิที่จะประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมิได้รับใบอนุญาตจาก
สภาการสาธารณสุขชุมชน  เว้นแต่ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่  ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยาโดยมิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน 

(๒) นักเรียน  นักศึกษา  หรือผู้รับการฝึกอบรม  ซ่ึงทําการฝึกหัดหรือฝึกอบรมในความควบคุม
ของสถาบันการศึกษาวิชาการสาธารณสุขชุมชนของรัฐหรือที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งสถาบัน
ทางการแพทย์ของรัฐ  หรือสถาบันการศึกษา 

(๓) บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทํา 
การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๔) บุคคลซ่ึงกระทรวง  ทบวง  กรม  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
กําหนด  หรือสภากาชาดไทย  มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ในความควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ซ่ึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด 

(๕) การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  ซ่ึงได้ผ่านการอบรมและได้รับ
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข  ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซ่ึงเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๒๘ ใบอนุญาตให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และต่ออายุได้ครั้งละ
เท่ากับอายุใบอนุญาตตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนแต่ไม่เกินครั้งละห้าปี 

การขึ้นทะเบียน  การออกใบอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทน
ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

มาตรา ๒๙ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกแห่งสภาการสาธารณสุขชุมชน  
และต้องได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาด้านการสาธารณสุข  รวมทั้งมีคุณสมบัติ 
และต้องผ่านการสอบความรู้ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

เม่ือสมาชิกภาพของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผู้ใดส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๒   
ให้ใบอนุญาตของผู้นั้นส้ินสุดลงด้วย 

ให้ผู้ซ่ึงสมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๒ (๒)  และ  (๓)  ส่งคืนใบอนุญาตต่อเลขาธิการ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

มาตรา ๓๐ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่ง
ข้อจํากัดและเงื่อนไข  และต้องประพฤติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

ข้อจํากัดในการบําบัดโรคเบ้ืองต้นให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงพื้นที่
และความเหมาะสม  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินและทบทวนระเบียบดังกล่าวทุกห้าปี 

มาตรา ๓๑ บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดตามมาตรา  ๓๐  ของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  มีสิทธิกล่าวหาผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นโดยทําคํากล่าวหา
เป็นหนังสือยื่นต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน 

บุคคลอ่ืนมีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนว่าประพฤติผิดตามมาตรา  ๓๐  
โดยทําคํากล่าวหาเป็นหนังสือยื่นต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน 

กรรมการมีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนว่าประพฤติผิดตามมาตรา  ๓๐  
โดยแจ้งเรื่องต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน 

สิทธิการกล่าวหาส้ินสุดลงเม่ือพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายรู้เรื่องการประพฤติผิด
ตามมาตรา  ๓๐  และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด  ทั้งนี้  ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดตามมาตรา  ๓๐ 

การถอนเรื่องการกล่าวหาที่ได้ยื่นหรือแจ้งไว้แล้วนั้นไม่เป็นเหตุให้ระงับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๒ เม่ือสภาการสาธารณสุขชุมชนได้รับเรื่องการกล่าวหาตามมาตรา  ๓๑  หรือใน
กรณีที่คณะกรรมการมีมติว่ามีพฤติกรรมอันสมควรให้มีการพิจารณาเก่ียวกับการประพฤติผิดตามมาตรา  ๓๐  
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ให้เลขาธิการเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อประธานอนุกรรมการ
จรรยาบรรณโดยไม่ชักช้า 



หน้า   ๓๐ 
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มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจากสมาชิกประกอบด้วย
ประธานคนหนึ่ง  และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคน  มีอํานาจหน้าที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง 
ในเรื่องที่ได้รับตามมาตรา  ๓๒  แล้วทํารายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
ว่าการกล่าวหามีมูลหรือไม่ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกว่าหนึ่งคณะก็ได้ 
ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด  ให้ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  
ในการน้ีให้คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบ
กําหนดเวลา 

มาตรา ๓๔ เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแล้ว  
ให้คณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกล่าวแล้วมีมติอยา่งใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาใหม่ 

(๒) ส่งให้คณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการต่อไปในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูล 
(๓) ให้ยกข้อกล่าวหาในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหานั้นไม่มีมูล 
มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิกประกอบด้วย

ประธานคนหนึ่ง  และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคน  มีอํานาจหน้าที่สอบสวน  สรุปผล
การสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเกินกว่าหนึ่งคณะก็ได้ 
ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด  ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  
ในการน้ีให้คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดาํเนินการออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบ
กําหนดเวลา 

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  และคณะอนุกรรมการ
สอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้  ให้อนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา  มีอํานาจเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคําและมีหนังสือแจ้งให้บุคคลส่งเอกสารหรือ
วัตถุเพื่อประโยชน์แก่การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกล่าว 

มาตรา ๓๗ ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งส่งสําเนาเรื่อง
ที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทําการสอบสวน 

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ  มาให้คณะอนุกรรมการสอบสวน 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานให้ยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากประธานอนุกรรมการสอบสวน  หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให้ 

มาตรา ๓๘ เม่ือคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จส้ินแล้วให้เสนอสํานวน 
การสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันทําการสอบสวนเสร็จส้ิน   
แต่ต้องไม่เกินกําหนดเวลาตามมาตรา  ๓๕  วรรคสาม  เพื่อให้คณะกรรมการวินิจฉยัชี้ขาด 

มาตรา ๓๙ เม่ือคณะกรรมการได้รับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการอาจให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้  
และให้นําความในมาตรา  ๓๕  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยกข้อกล่าวหา 
(๒) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ์ 
(๔) พักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๖  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ให้ทําเป็นคําส่ัง 

สภาการสาธารณสุขชุมชนพร้อมด้วยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด  และให้ถือเป็นที่สุด 
มาตรา ๔๐ ให้เลขาธิการแจ้งคําส่ังสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา  ๓๙  ไปยังผู้ถูกกล่าวหา

เพื่อทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําส่ังดังกล่าว  และให้บันทึกข้อความตามคําส่ังนั้นไว้ในทะเบียน 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพร้อมทั้งแจ้งผลการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้กล่าวหาทราบด้วย 

มาตรา ๔๑ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๗  ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ  ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนับแต่วันที่
ทราบคําส่ังสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๔๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซ่ึงอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต
ผู้ใดกระทําการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๑  และถูกลงโทษจําคุกตามมาตรา  ๔๗  โดยคําพิพากษาถึงที่สุด 
ให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

มาตรา ๔๓ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซ่ึงถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับ
ใบอนุญาตอีกได้เม่ือพ้นสองปีนับแต่วันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  แต่เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณา 
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คําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต  ผู้นั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตในครั้งต่อ ๆ  ไปได้อีก
ต่อเม่ือส้ินระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต 

หมวด  ๖ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ทําการหรือยานพาหนะของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

ในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  
เพื่อตรวจค้นเอกสารหรือวัตถุใด ๆ  ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
ประกอบกับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  หากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  เอกสารหรือวัตถุดังกล่าว
จะถูกยักย้าย  ซุกซ่อน  ทําลาย  หรือทําให้เปล่ียนสภาพไปจากเดิม 

(๓) ยึดเอกสาร  หรือวัตถุใด ๆ  ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 
หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  หรือมาตรา  ๔๑  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  วรรคสาม  หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคําหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ  ตามที่เรียกหรือแจ้งให้ส่ง
ตามมาตรา  ๓๖  โดยไม่มีเหตุอันควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๐ ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิได้เลือกกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๒)  (๕)  และ  (๖)  
แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๓ (๗)  และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๘)  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้งนิติกรเชี่ยวชาญ  (ด้านกฎหมาย)  ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่ง  เป็นกรรมการ  
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้อํานวยการสํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ผู้อํานวยการกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก  นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข  อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข  
และเลขาธิการสมาคมวชิาชีพสาธารณสุข  เป็นกรรมการ  ที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขซ่ึงนายก
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแต่งตั้งหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขทําหน้าที่เลขาธิการ  และเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อย่างน้อยสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการในที่ประชุม 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งกรรมการทําหน้าที่รองเลขาธิการ  เหรัญญิก  และผู้ดํารง

ตําแหน่งอ่ืนตามความจําเป็น 
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการตามมาตรา  ๕๐  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกระเบียบว่าด้วยการรับสมัครสมาชิกและค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและดําเนินการรับสมัคร

สมาชิกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
(๒) ออกระเบียบว่าด้วยการเลือก  การเลือกตั้ง  และการแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๑๖ 
(๓) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตามมาตรา  ๕๐  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด

ระยะเวลาเก้าสิบวันตาม  (๑)  เพื่ออนุมัติระเบียบตาม  (๒) 
(๔) ดําเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการตามมาตรา  ๑๓ (๒)  (๕)  และ  (๖)  การแต่งตั้งกรรมการ

ตามมาตรา  ๑๓  (๗)  และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๓ (๘)  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
อนุมัติระเบียบตาม  (๓) 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนเท่าที่จําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้คณะกรรมการตามมาตรา  ๕๐  พ้นจากหน้าที่  เม่ือได้มาซ่ึงกรรมการตาม  (๔)  ครบถ้วนแล้ว 
มาตรา ๕๒ ในวาระเริ่มแรก มิให้นํามาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับกับนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

และกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๘) 
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มาตรา ๕๓ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีข้อบังคับว่าด้วย 
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวมิให้นํา
มาตรา  ๒๗  มาใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อตัราค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
การสาธารณสขุชมุชน 

 
 

(๑) ค่าขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาต 
  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสขุชมุชน ฉบบัละ ๕,๐๐๐  บาท 
(๒) ค่าต่ออายใุบอนญุาต ฉบบัละ ๒,๕๐๐  บาท 
(๓) ค่าหนงัสือรับรองการขึน้ทะเบียน 
  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสขุชมุชน ฉบบัละ ๕๐๐  บาท 
(๔) ค่าใบแทนใบอนญุาต ฉบบัละ ๕๐๐  บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ  ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยจัดต้ังสภาการสาธารณสุขชุมชนข้ึนเพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน  กําหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้  อันจะก่อให้เกิดภัยและความเสียหายต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชน   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


