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พระราชบัญญัติ 
การประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

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

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “การแพทย์แผนไทย”  “เวชกรรมไทย”  “เภสัชกรรมไทย”  

“การผดุงครรภ์ไทย”  และ  “การแพทย์แผนไทยประยุกต์”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔ ให้ เพิ่ มบทนิยามคํ าว่ า  “กิจกรรมบําบัด”  “การแก้ ไขความผิดปกติของ 
การส่ือความหมาย”  “การแก้ไขการพูด”  “การแก้ไขการได้ยิน”  “เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก”  “รังสีเทคนิค”  
“จิตวิทยาคลินิก”  “กายอุปกรณ์”  “การแพทย์แผนจีน”  ระหว่างนิยามคําว่า  “การประกอบโรคศิลปะ”  
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และนิยามคําว่า  “ผู้ประกอบโรคศิลปะ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

““กิจกรรมบําบัด”  หมายความว่า  การกระทําเก่ียวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  การเรียนรู้และการพัฒนาเก่ียวกับเด็ก  โดยกระบวนการตรวจประเมิน  ส่งเสริม  
ป้องกันบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ  ให้สามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ  ได้  เพื่อให้บุคคลดําเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ  
โดยการนํากิจกรรม  วิธีการ  และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบําบัด 

“การแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย”  หมายความว่า  การแก้ไขการพูดและการแก้ไข
การได้ยิน 

“การแก้ไขการพูด”  หมายความว่า  การกระทําต่อมนุษย์เก่ียวกับการตรวจประเมิน  การวินิจฉัย
และการบําบัดความผิดปกติของการพูดและการสื่อภาษา  การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน  การแก้ไข 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการพูด  และความสามารถทางการส่ือภาษา  ด้วยวิธีการแก้ไขการพูด   
หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขการพูด  รวมทั้งการติดตามผล 

“การแก้ไขการได้ยิน”  หมายความว่า  การกระทําต่อมนุษย์เก่ียวกับการตรวจประเมิน  การวินิจฉัย
และการบําบัดความผิดปกติของการได้ยิน  ความรู้สึกผิดปกติที่เก่ียวเนื่องกับการได้ยิน  การส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกัน  การแก้ไขและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน  หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง 
โสตสัมผัสวิทยา  ด้วยวิธีการทางโสตสัมผัสวิทยา  รวมทั้งการติดตามผล 

“เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก”  หมายความว่า  การกระทําต่อมนุษย์เก่ียวกับการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ เก่ียวข้องกับหัวใจและปอด  และการใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ อ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวข้องในการประคับประคองการทํางานของระบบหมุนเวียนของโลหิตให้อยู่ในภาวะปกติระหว่าง 
การผ่าตัดหัวใจและทรวงอก  รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน 

“รังสีเทคนิค”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ต่อมนุษย์โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสี 
ทางการแพทย์ชนิดต่าง ๆ  เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค  การบําบัดโรคหรือการวิจัย  ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา
หรือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อยา่งอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา 

“จิตวิทยาคลินิก”  หมายความว่า  การกระทําต่อมนุษย์เก่ียวกับการตรวจ  การวินิจฉัย  การบําบัด
ความผิดปกติทางจิต  อันเนื่องจากภาวะทางจิตใจ  บุคลิกภาพ  ระดับเชาวน์ปัญญา  อารมณ์  พฤติกรรม  
การปรับตัว  ความเครียดหรือพยาธิสภาพทางสมอง  รวมทั้งการวิจัย  การส่งเสริมและประเมินภาวะสุขภาพทางจิต
ด้วยวิธีการเฉพาะทางจิตวิทยาคลินิก  หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกที่รัฐมนตรี
ประกาศให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก 

“กายอุปกรณ์”  หมายความว่า  การกระทําต่อร่างกายมนุษย์เก่ียวกับการตรวจประเมินความพิการ  
การผลิตอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียมภายนอกร่างกาย  สําหรับใช้ทดแทนส่วนของร่างกายที่สูญหาย
หรือบกพร่อง  เก่ียวกับระบบประสาท  กล้ามเนื้อ  และกระดูก  ตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้
วินิจฉัยส่ังการรักษา 
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“การแพทย์แผนจีน”  หมายความว่า  การกระทําต่อมนุษย์หรือมุ่งหมายจะกระทําต่อมนุษย์
เก่ียวกับการตรวจโรค  การวินิจฉัยโรค  การบําบัดโรค  การป้องกันโรค  การส่งเสริม  และการฟื้นฟูสุขภาพ 
โดยใช้ความรู้แบบแพทย์แผนจีน” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕  การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้  แบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ  ดังนี้ 
(๑) สาขากิจกรรมบําบัด 
(๒) สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  
(๓) สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
(๔) สาขารังสีเทคนิค 
(๕) สาขาจิตวิทยาคลินิก   
(๖) สาขากายอุปกรณ์ 
(๗) สาขาการแพทย์แผนจีน 
(๘) สาขาอ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘  ให้มีคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กรมการแพทย์  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
กรมสุขภาพจิต  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  แพทยสภา  
ทันตแพทยสภา  สภาการพยาบาล  สภาเภสัชกรรม  สภากายภาพบําบัด  สภาเทคนิคการแพทย์  และ 
สภาการแพทย์แผนไทย  แห่งละหนึ่งคน  และผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่าง ๆ   ตามพระราชบัญญัตินี้  
สาขาละหนึ่งคน  และ 

(๒) กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินห้าคน 
ให้รองอธิบดีซ่ึงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  และ

ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(๒)  เป็นผู้ไม่เคยถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้หรือ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม  กฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม  
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบําบัด  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด 
(๒) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
(๓) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
(๔) คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
(๕) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก 
(๖) คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ 
(๗) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 
(๘) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาอ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา  ๕  (๘)” 
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๔/๑  มาตรา  ๑๔/๒  มาตรา  ๑๔/๓  มาตรา  ๑๔/๔  

มาตรา  ๑๔/๕  มาตรา  ๑๔/๖  และมาตรา  ๑๔/๗  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“มาตรา  ๑๔/๑  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมการแพทย์  ผู้แทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก  และผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  แห่งละหนึ่งคน 
(๒) คณบดีคณะกิจกรรมบําบัดหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขากิจกรรมบําบัดในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  
เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนสมาคมนักกิจกรรมบําบัดแห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัดมีจํานวนเท่ากับ
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๑๔/๒  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  

ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมการแพทย์  และผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

แห่งละหนึ่งคน 
(๒) คณบดีคณะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายหรือหัวหน้าหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขา
การแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งละหนึ่งคน  เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การส่ือความหมายมีจํานวนเท่ากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้ง 
แต่ละคราว 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๑๔/๓  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมการแพทย์  และผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

แห่งละหนึ่งคน 
(๒) คณบดีคณะเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ  หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
มีจํานวนเท่ากับจํานวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๑๔/๔  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และผู้แทนกรมสนับสนุน 

บริการสุขภาพ  แห่งละหนึ่งคน 
(๒) คณบดีคณะรังสีเทคนิคหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิคในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  
เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนสมาคมรงัสีเทคนิคแห่งประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคมีจํานวนเท่ากับ
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๑๔/๕  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้แทนกรมสุขภาพจิต   

แห่งละหนึ่งคน 
(๒) คณบดีคณะจิตวิทยาคลินิกหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาจิตวิทยาคลินิกในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  
เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  และผู้แทนสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยอย่างน้อย 
แห่งละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกมีจํานวนเท่ากับ
จํานวนกรรมการวิชาชพีใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๑๔/๖  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมการแพทย์  และผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

แห่งละหนึ่งคน 
(๒) คณบดีคณะกายอุปกรณ์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขากายอุปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  
เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
แห่งประเทศไทย  อย่างน้อยแห่งละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์มีจํานวนเท่ากับ
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา  ๑๔/๗  ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้แทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  แห่งละหนึ่งคน 

(๒) คณบดีคณะการแพทย์แผนจีนหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
หรือหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แห่งละหนึ่งคน  
เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๓) กรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนสมาคมหรือผู้แทนมูลนิธิที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการวิชาชีพซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนมีจํานวนเท่ากับ
จํานวนกรรมการวิชาชีพใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานุการ” 
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒   

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๙  องค์ประกอบ  อํานาจหน้าที่  และการดําเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาอ่ืน

ตามมาตรา  ๑๔  (๘)  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการวิชาชีพสาขาอ่ืนดังกล่าว   
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา  ๕  (๘)   

มาตรา  ๒๐  ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๑๔/๑  (๔)  
มาตรา  ๑๔/๒  (๔)  มาตรา  ๑๔/๓  (๔)  มาตรา  ๑๔/๔  (๔)  มาตรา  ๑๔/๕  (๔)  มาตรา  ๑๔/๖  (๔)  
และมาตรา  ๑๔/๗  (๔)  ให้คณะกรรมการวิชาชีพแต่ละสาขาเลือกกรรมการวิชาชีพเป็นประธาน 
กรรมการวิชาชีพและรองประธานกรรมการวิชาชีพตําแหน่งละหนึ่งคน 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา  ๒๑  การเลือก  การแต่งตั้ง  และการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๑๔/๑  (๒)  (๓)  
หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๒  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๓  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๔  (๒)  (๓)  
หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๕  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๖  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  และมาตรา  ๑๔/๗  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔)  และการเลือกกรรมการวิชาชีพให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการวิชาชีพและรองประธาน
กรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๒๐  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีกรรมการตามมาตรา  ๑๔/๑ (๒)  มาตรา  ๑๔/๒  (๒)  มาตรา  ๑๔/๓  (๒)  มาตรา  ๑๔/๔  (๒)  
มาตรา  ๑๔/๕  (๒)  มาตรา  ๑๔/๖  (๒)  และมาตรา  ๑๔/๗  (๒)  มีไม่ถึงสามคน  ให้ถือว่าคณะกรรมการวิชาชีพ
นั้นมีองค์ประกอบเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา  ๒๒  กรรมการวิชาชีพที่มาจากการเลือก  การแต่งตั้ง  และการเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๔/๑  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๒  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๓  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๔  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๕  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๖  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  และ
มาตรา  ๑๔/๗  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้ง 
ใหม่อีกได้  แล้วแต่กรณ ี แต่จะดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการวิชาชีพ
ซ่ึงได้รับเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๔/๑ (๔)  มาตรา  ๑๔/๒  (๔)  มาตรา  ๑๔/๓  (๔)  มาตรา  ๑๔/๔  (๔)  
มาตรา  ๑๔/๕  (๔)  มาตรา  ๑๔/๖  (๔)  และมาตรา  ๑๔/๗  (๔)  โดยอนุโลม 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการวิชาชีพตามมาตรา  ๑๔/๑  (๒)  (๓)  
หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๒  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๓  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๔  (๒)  
(๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๕  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔/๖  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  และมาตรา  ๑๔/๗  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  สําหรับกรรมการวิชาชีพซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๔/๑  (๓)  

มาตรา  ๑๔/๒  (๓)  มาตรา  ๑๔/๓  (๓)  มาตรา  ๑๔/๔  (๓)  มาตรา  ๑๔/๕  (๓)  มาตรา  ๑๔/๖  (๓)  
หรือมาตรา  ๑๔/๗  (๓) 

(๔) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการวิชาชีพประเภทนั้น ๆ” 
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิก  (๔)  ของมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

“มาตรา  ๓๓  ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในแต่ละสาขาต้องมี
ความรู้ในวิชาชีพดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขากิจกรรมบําบัด  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขากิจกรรมบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด
รับรองและต้องสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
กิจกรรมบําบัดกําหนด  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาต
ให้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัดจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 

(๒) สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาความผิดปกติของการส่ือความหมายจากสถาบันการศึกษา 
ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายรับรอง  และต้องสอบความรู้
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ 
การส่ือความหมายกําหนด  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 

(๓) สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ
วิชาชพีสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกรับรอง  และต้องสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกกําหนด  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
ซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจากประเทศ 
ที่สําเร็จการศึกษาด้วย 

(๔) สาขารังสีเทคนิค  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาสาขารังสีเทคนิคจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิครับรอง  และต้องสอบ
ความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคกําหนด  สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
จากประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 

(๕) สาขาจิตวิทยาคลินิก  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขาจิตวิทยาคลินิกหรือได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาที่ศึกษา
กระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิกเป็นวิชาเอกจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยา 
คลินิกรับรอง  และได้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
จิตวิทยาคลินิกรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนและต้องสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกกําหนด  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซ่ึงมิได้มี
สัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินกิจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

(๖) สาขากายอุปกรณ์  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขากายอุปกรณ์จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์รับรอง
และต้องสอบผ่านความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์กําหนด  
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากายอุปกรณ์จากประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 

(๗) สาขาการแพทย์แผนจีน  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพคือเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีนจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
รับรอง  และต้องสอบผ่านความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนจีนกําหนด  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนจากประเทศที่สําเร็จการศึกษาด้วย 

(๘) สาขาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา  ๕ (๘)  ต้องมีความรู้ตามที่กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกานั้น” 

มาตรา ๑๕ ให้แก้ไขคําว่า  “ผู้อํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ”  ในพระราชบัญญัติ 
การประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นคําว่า  “ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบ 
โรคศิลปะ”  ทุกแห่ง 

มาตรา ๑๖ เม่ือพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้พระราชกฤษฎีกาดังต่อไปนี้  เป็นอันยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขากิจกรรมบําบัดเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายเป็นสาขา

การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๓) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๔) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัตกิารประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๕) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาจิตวิทยาคลินิกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๖) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๗) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๘) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
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(๙) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๑๐) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ให้ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งกรรมการวิชาชีพในคณะกรรมการวิชาชีพตามพระราชกฤษฎีกาในวรรคหนึ่ง
อยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้ บังคับ   คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการวิชาชีพ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาในวรรคหนึ่งที่ใช้อยู่ 
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแยง้กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ได้มีการแยกการประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยและการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ไปบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะ  
ประกอบกับมีสาขาการประกอบโรคศิลปะหลายสาขาที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  สมควรยกเลิกสาขา 
การประกอบโรคศิลปะที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  เพื่อนํามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยเพิ่มเติมบทนิยาม  สาขาการประกอบโรคศิลปะ  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่าง ๆ  และคุณสมบัติ
ของผู้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต  ปรับปรุงองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  
รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพ 
ให้สอดคล้องกันด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี” 


