
 
 
 
 

เจตนารมณ 

 

รางพระราชบัญญัตวิชิาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน พ.ศ. …. 

(เร่ืองเสร็จที่ ๓๕๘/๒๕๕๕) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายกฎหมายสาธารณสุข 

กันยายน ๒๕๕๗



สารบัญ 
 

  หนา 

๑. ความทั่วไป ๑ 

๒. แนวความคิด หลักกฎหมาย และขอมูลที่นํามาประกอบการพิจารณา และกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ 

๒ 

๓. ความเปนมาของรางพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ๑๔ 

๔. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ที่ผาน
การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๘ 

๕. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) เกี่ยวกับความจําเปนในการ
ตรารางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

๒๒ 

๖. คําอธิบายรายมาตรา ๒๖ 

 มาตรา ๑   ชื่อรางพระราชบัญญัติ ๒๖ 

 มาตรา ๒   วันใชบังคับ ๒๗ 
 หมวด ๑ 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 
 

 มาตรา ๓ บทนิยาม ๒๗ 
 มาตรา ๔   มาตรารักษาการ ๓๓ 
 มาตรา ๕   สถานะของสภาการสาธารณสุขชุมชน ๓๔ 
 มาตรา ๖   วัตถุประสงคของสภาการสาธารณสุขชุมชน ๓๕ 
 มาตรา ๗   อํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ๓๕ 
 มาตรา ๘   รายไดของสภาการสาธารณสุขชุมชน ๓๘ 
 มาตรา ๙   ตําแหนงสภานายกพิเศษ ๓๘ 
 หมวด ๒   

สมาชิก 
 

 มาตรา ๑๐   คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครเปนสมาชิกสภาการสาธารณสุข
ชุมชน 

๓๘ 

 มาตรา ๑๑   สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ๔๐ 
 มาตรา ๑๒   การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ๔๐ 
 หมวด ๓   

คณะกรรมการ 
 

 มาตรา ๑๓   องคประกอบคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ๔๑ 
 
 



 (ข)

  หนา 
 มาตรา ๑๔   นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 

เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุข
ชุมชน และเหรัญญิกสภาการสาธารณสุขชุมชน   

๔๔ 

 มาตรา ๑๕   การเรียกประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนครั้งแรก ๔๔ 
 มาตรา ๑๖   คุณสมบัติ หลักเกณฑ และการไดมาซึ่งกรรมการสภาการสาธารณสุข

ชุมชน 
๔๕ 

 มาตรา ๑๗   ลักษณะตองหามของกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ๔๖ 
 มาตรา ๑๘   วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ๔๖ 
 มาตรา ๑๙   การพนจากตําแหนงของกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ๔๖ 
 มาตรา ๒๐   ตําแหนงกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนวางลงกอนครบวาระ 

 
๔๗ 

 มาตรา ๒๑   ตําแหนงกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนวางลงกอนครบวาระ 

๔๗ 

 มาตรา ๒๒   อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ๔๘ 
 มาตรา ๒๓   อํานาจหนาท่ีของนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการ

สาธารณสุขชุมชน เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน รองเลขาธิการ
สภาการสาธารณสุขชุมชน และเหรัญญิกสภาการสาธารณสุขชุมชน   

๕๑ 

 หมวด ๔   
การดําเนินการของคณะกรรมการ 

 

 มาตรา ๒๔  องคประชุมและการประชุมของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุข
ชุมชน 

๕๒ 

 มาตรา ๒๕  การแสดงความเห็นของสภานายกพิเศษตอสภาการสาธารณสุขชุมชน ๕๓ 
 มาตรา ๒๖ มติของท่ีประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนซึ่งตองไดรับ

ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ 
๕๓ 

 หมวด ๕   
การควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชมุชน 

 

 มาตรา ๒๗ - การอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
- ขอยกเวนสําหรับการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยไมมี 
  ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

๕๔ 

 มาตรา ๒๘  การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาตและการตออายุ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

๕๗ 

 มาตรา ๒๙  คุณสมบัติของผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน และการสิ้นสุดของใบอนุญาตและสมาชิกภาพ 

๕๘ 

 มาตรา ๓๐ หนาที่ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ๕๙ 
 มาตรา ๓๑ การกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซึ่งประพฤติผิด ๕๙ 
 มาตรา ๓๒  การเสนอเรื่องกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตอ

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 
๖๑ 



 (ค)

  หนา 
 มาตรา ๓๓ การแตงตั้งและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ๖๑ 
 มาตรา ๓๔ การพิจารณาของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนเก่ียวกับ

รายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 
๖๒ 

 มาตรา ๓๕ การแตงตั้งและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวน ๖๓ 
 มาตรา ๓๖ การเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาของอนุกรรมการ

จรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวน 
๖๔ 

 มาตรา ๓๗ กระบวนการสอบสวนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซึ่งถูก
กลาวหาวาประพฤติผิด 

๖๔ 

 มาตรา ๓๘ การเสนอสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน ๖๔ 
 มาตรา ๓๙ การพิจารณาของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนเก่ียวกับสํานวน

การสอบสวน และอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
๖๕ 

 มาตรา ๔๐  การแจงผลการวินิจฉัยชี้ขาดตอผูถูกกลาวหา 
 

๖๕ 

 มาตรา ๔๑ การหามประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในระหวางถูกสั่งพักใช
หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

๖๖ 

 มาตรา ๔๒  การเพิกถอนใบอนุญาตของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
ที่ประกอบวิชาชีพในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต 

๖๖ 

 มาตรา ๔๓ การขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของ
บุคคลที่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

๖๗ 

 หมวด ๖ 
พนักงานเจาหนาที ่

 

 มาตรา ๔๔ อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่  ๖๗ 
 มาตรา ๔๕ บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ ๖๘ 
 มาตรา ๔๖ การเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาของพนักงานเจาหนาที่ ๖๘ 
 หมวด ๗   

บทกําหนดโทษ 
 

 มาตรา ๔๗ บทกําหนดโทษอาญา 
- กรณี ผูที่ ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยไมได รับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
- กรณีผูท่ีประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในระหวางถูกพักใช

หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

๖๙ 

 มาตรา ๔๘ บทกําหนดโทษอาญา 
- กรณีสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนท่ีสิ้นสุดสมาชิกภาพและ 

ไมสงคืนใบอนุญาตการเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
ตอเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชนภายในเวลาที่กําหนด 

- กรณีผูที่ไมอํานวยความสะดวกใหกับพนักงานเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติหนาที่ 

๖๙ 



 (ง)

  หนา 
 มาตรา ๔๙ บทกําหนดโทษอาญากรณีผูท่ีไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารตามคําสั่ง

ของอนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวน 
 

๗๐ 

  
บทเฉพาะกาล 

 

 มาตรา ๕๐ คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนในวาระเริ่มแรก ๗๐ 
 มาตรา ๕๑ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนในวาระเริ่มแรก ๗๑ 
 มาตรา ๕๒  การยกเวนหลักเกณฑเก่ียวกับลักษณะตองหามของกรรมการสภา 

การสาธารณสุขชุมชน สําหรับกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ในวาระเริ่มแรก 

๗๒ 

 มาตรา ๕๓ บทเฉพาะกาลรองรับผูท่ีประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอยูกอน
วันที่กฎหมายใชบังคับ 

๗๒ 

 อัตราคาธรรมเนียม ๗๓ 

๗. ภาคผนวก   

 ภาคผนวก ๑ รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตร ี
รับหลักการ  

 

 ภาคผนวก ๒ รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๘/๒๕๕๕) 

 

 ภาคผนวก ๓ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

 

 ภาคผนวก ๔ บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

 

 ภาคผนวก ๕  ตารางเปรียบเทียบรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. .... 

 

 
   

 
 
 
 



เจตนารมณ 
รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….  

(เรื่องเสร็จท่ี ๓๕๘/๒๕๕๕)* 
   

 
๑. ความทั่วไป 
 

๑.๑ จุดประสงคการจัดทําเจตนารมณรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. .... 

เจตนารมณรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ฉบับนี ้
มีจุดประสงคเพื่อชวยผูอานในการทําความเขาใจกฎหมายและเปนขอมูลประกอบในการบังคับใช
กฎหมาย แตไมมีจุดประสงคเพ่ือใชอางอิงในการบังคับใชกฎหมายหรือในการพิจารณาตัดสินคด ี
ของศาล 

 
๑.๒ ผูพิจารณารางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จที่  ๓๕๘/๒๕๕๕ ไดรับการตรวจพิจารณา 
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) และฝายเลขานุการฯ ของรางพระราชบัญญัตินี้ประกอบดวย 
นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร นายกุลชาติ เสริมสมบูรณ นางสาวศรีรัตน งามนิสัย และ นายสงา อัครปรีดี 
โดยมีกรรมการรางกฎหมายประจํา (นายอัครวัฒน เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และหัวหนากลุมภารกิจ
กฎหมายเก่ียวกับสังคม (กรรมการรางกฎหมายประจํา นายดิสทัต โหตระกิตย) เปนผูควบคุมดูแล 
 
๒. แนวความคิด หลักกฎหมาย และขอมูลที่นํามาประกอบการพิจารณา และกฎหมาย

ตางประเทศที่เกี่ยวของ 
 
๒.๑ ความหมายและลักษณะของ “วิชาชีพ” 

๒.๑.๑ ความหมายของ “วิชาชีพ” 
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทย ไดอธิบายความหมายคําวา “วิชาชีพ” 

(profession) ตามความหมายของ Oxford Advanced Dictionary แปลวา “อาชีพ โดยเฉพาะอาชีพ
ที่ตองมีการศึกษาชั้นสูงและการฝกอบรมเปนพิเศษ เชน กฎหมาย สถาปตยกรรม แพทย หรือ
หมายความถึงกลุมบุคคลที่ประกอบวิชาชีพใดโดยเฉพาะก็ได” ใน Webster Dictionary ใหคําแปลวา 
“อาชีพซึ่งตองมีการฝกอบรมชั้นสูงในศิลปะศาสตร (Liberal art) หรือวิทยาศาสตร (science) ซึ่งโดย
ปกติเปนงานในทางความคิดมากกวากําลังกาย” ซึ่งหมายความโดยสรุปวา เปนการหาเลี้ยงชีวิตดวย
การใชความรูที่ตองศึกษาอบรมทางความคิดเปนพิเศษ๑ 

                                                 
* จัดทําโดย นางสาวศรีรัตน  งามนิสัย นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ ฝายกฎหมายการเมือง

การปกครอง กองกฎหมายการบริหารราชการแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานะฝายเลขานุการ 
รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....  

๑ จิตติ ติงศภัทย, ศาตราจารย, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, กรุงเทพฯ : โครงการตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒, หนา ๓๒. 



 
๒ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. วิฑูรย อึ้งประพันธ ไดอธิบายความหมาย
คําวา “วิชาชีพ”๒ ไววา คําวา “วิชาชีพ” แปลมาจากศัพทภาษาอังกฤษวา Profession หมายถึง อาชีพ
ที่ตองอุทิศตัวทําไปตลอดชีวิต โดยตองประพฤติปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎเกณฑทางจริยธรรมสําหรับ
วิชาชีพนั้น ๆ ดวย 

๒.๑.๒ ความแตกตางระหวาง “วิชาชีพ” กับ “อาชีพ” 

“วิชาชีพ” (Professions) กับ “อาชีพ” (Occupations) มีขอพิจารณา
ท่ีแตกตางกัน ดังตอไปนี้๓ 

(๑) วิชาชีพโดยทั่วไปตองมีการศึกษาและฝกอบรมชั้นสูง (Learning) 
เปนการศกึษาอบรมทางความคิดยิ่งกวาทางรางกาย โดยตองไดรับหนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพได 
ในขณะที่การประกอบธุรกิจหรืออาชีพอ่ืน อาจจะไดมาจากการศึกษาอบรมหรือจากประสบการณ 
สามัญสํานึกหรือจากการฝกอบรมทางรางกายก็ได 

(๒) วิชาชีพเปนบริการที่จําเปนแกชุมชน ตางกับธุรกิจหรืออาชีพอ่ืนที่
อาจไมถึงขนาดที่จําเปนขาดเสียไมได 

(๓) วิชาชีพตองทําดวยเจตนารมณรับใชประชาชน (Spirit of public 
service) เพราะฉะนั้นผลประโยชนที่จะไดรับสวนตัวยอมมีความสําคัญรองลงไป 

(๔) วิชาชีพจะตองมีกฎของการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะและตอง
ปฏิบัติตามโดยเครงครัด ทั้งนี้ เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกสังคม หากมีการประพฤติผิด
ขอบังคับ จะตองมีการลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณอยางเขมงวด 

๒.๑.๓ แนวการศึกษาเพื่อแบงแยก “วิชาชีพ” กับ “อาชีพ”๔ 

แนวการศึกษาเพื่อแบงแยกระหวางวิชาชีพกับอาชีพนั้น มีการศึกษา
โดยใชแนววิเคราะห ๓ แนวทาง ไดแก๕  

(๑) แนวที่อาศัยการดูคุณสมบัติ (trait approach) พบวา วิชาชีพมี
สาระสําคัญที่แตกตางจากอาชีพ คือ มีการศึกษาในระดับที่สูง เปนความรูเฉพาะดาน เปนความรูที่นําไป
ปฏิบัติได และมีจรรยาวิชาชีพ 

(๒) แนวการศึกษากระบวนการของการพัฒนาสถาบัน (institutional 
approach) เปนการศึกษาขั้นตอนของการเปนวิชาชีพ ซึ่งชี้ใหเห็นวากอนจะมีสถานะเปนวิชาชีพได
ตองผานขั้นตอน ๑) การจัดตั้งสมาคมวิชาชีพ ๒) การเปลี่ยนชื่ออาชีพ ๓) การพัฒนาจรรยาวิชาชีพ  

                                                 
๒ วิฑูรย อ้ึงประพันธ, ศาตราจารยเกียรติคุณ, นพ., กฎหมายการแพทย ความรับผิดทางกฎหมายของ

ผูประกอบวชิาชีพดานการแพทยและสาธารณสุข,  กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๖, หนา ๑๐๒-๑๐๕. 
  ๓ กุลพล พลวัน, บทบาทขององคกรวิชาชีพกับการศึกษา, รายงานการวิจัยประกอบการรางพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๑) อางใน ฝายกฎหมายสวัสดิการสังคม 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เอกสารเสนอที่ประชุมฝายรางกฎหมาย วันพฤหัสบดี ท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓. หนา ๓. 
  ๔ กุลพล พลวัน, บทบาทขององคกรวิชาชีพกับการศึกษา, รายงานการวิจัยประกอบการรางพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๑) อางใน ฝายกฎหมายสวัสดิการสังคม 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เอกสารเสนอที่ประชุมฝายรางกฎหมาย วันพฤหัสบดี ท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓. หนา ๓. 

๕Russell D. Lansbury, Professionals and Management : A Study of Behavior in 
Organization (Queensland : University of Queensland Press,1978), pp. 3- 6. อ า ง ใน  ฝ ายกฎหมาย
สวัสดิการสังคม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เอกสารเสนอท่ีประชุมฝายรางกฎหมาย วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๓. หนา ๔. 
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๔) ไดรับการสนับสนุนจากมหาชน และ ๕) มีการศึกษา ฝกอบรม ตลอดจนมีความพรอมของสถานที่
เพ่ือการศกึษาและการฝกอบรม 

(๓) แนวการศึกษาการรับรองของกฎหมายตอสถานะของวิชาชีพ 
(legalistic approach) เปนการวิเคราะหวามีกฎหมายรับรองสถานะใหเปนวิชาชีพหรือไม ซึ่งการ
รับรองสถานะตามหลักสากลมีอยู ๓ วิธี ไดแก การจดทะเบียน (registration) การใหประกาศนียบัตร 
(certification) และการมีใบอนุญาต (licensing) 

๒.๑.๔ ลักษณะของ “วิชาชีพ” 

การพิจารณาวาอาชีพใดเปนวิชาชีพ อาจพิจารณาจากลักษณะสําคัญ
ของวิชาชีพ ดังตอไปนี้๖  

(๑) ลักษณะที่เปนธรรมชาติของงานทางวิชาชีพ (The nature of 
Professions) วิชาชีพเปนงานท่ีตองใชความชํานาญที่เกิดจากการศึกษา เรียนรู และฝกฝนจนเกิด
ความชํานาญโดยการถายทอดจากผูมีความรู หรือจากการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางดานวิชาชีพนี้
โดยเฉพาะ หรือเกิดจากการฝกฝนหรือฝกปฏิบัติในวิชาชีพจนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
หรือเฉพาะสาขาตามลักษณะธรรมชาติของวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งงานที่เปนวิชาชีพนั้นเปนการใชสติปญญา
มากกวาใชฝมือ และจําเปนตองมีระยะเวลาสําหรับใชในการอบรมทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติกอนที่จะ
สามารถปฏิบัติการหรือกระทําการในงานนั้นไดอยางพอเพียง 

(๒) ลักษณะที่ตองมีจรรยาบรรณควบคุมเฉพาะ (The moral aspect)  
ผูประกอบวิชาชีพตองกระทําการตามหลักเกณฑทางศีลธรรมจรรยาควบคูไปกับหนาที่ทั่ว ๆ ไปในเรื่อง
ความซื่อสัตย และเปนที่คาดหวังวาผูประกอบวิชาชีพจะตองเสนอมาตรฐานข้ันสูงของการบริการ
สําหรับการใหบริการในวิชาชีพนั้นเสมอ ผูประกอบวิชาชีพจะตองเก็บรักษาความลับของผูรับบริการที่มี
ความเชื่อมั่นและไววางใจ และผูประกอบวิชาชีพยังตองมีหนาที่รับผิดชอบตอสังคมอยางกวางขวาง 
ซึ่งในบางครั้งอาจจะเปนการนอกเหนือหรือเกินเลยไปจากหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพที่ มีตอ
ผูรับบริการ เชน เปนหนาที่ของแพทยที่จะตองปองกันการแพรขยายของเชื้อโรคติดตอเกินเลยจาก
หนาที่ท่ีแพทยมีตอผูปวยที่ตนรักษา หรือกรณีวิศวกรและสถาปนิกผูออกแบบและคํานวณโครงสราง
อาคารตองรับผิดชอบตอความปลอดภัยของสาธารณชนท่ีมาใชสอยอาคารนั้นอันเปนการนอกเหนือหนาท่ี
ที่วิศวกรและสถาปนิกมีตอผูรับบริการทางวิชาชีพ 

(๓) ลักษณะที่ตองมีองคกรเพ่ือการเปนหมูคณะ (Collective organization) 
โดยปกติแลวผูประกอบวิชาชีพจะตองสังกัดหรือเขารวมในสมาคมของผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งสมาคม
หรือองคกรของผูประกอบวิชาชีพนี้จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือรูปแบบการทดสอบความรู
ความสามารถผูที่จะเขามาเปนสมาชิกหรือผูประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการกําหนดหลักเกณฑหรือกฎ
ขอบังคับในการประกอบวิชาชีพ หรือหลักปฏิบัติที่สําคัญในการปฏิบัติการทางวิชาชีพ และหลักเกณฑ
ในการประพฤติปฏิบัติตนที่เรียกวา จรรยาบรรณหรือมรรยาทในวิชาชีพ 

                                                 
  ๖Rupert M. Jackson and John L. powell, Professional Negligence (London: sweet 
& maxwell,1987), pp.1-2, อางใน ศิณีนาถ เกียรติ์กังวาฬไกล, “ความรับผิดทางละเมิดของผูประกอบวิชาชีพ”,
(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๙. อางใน ฝายกฎหมาย
สวัสดิการสังคม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เอกสารเสนอที่ประชุมฝายรางกฎหมาย วันพฤหัสบดี ที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓. หนา ๓ – ๔. 
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(๔) ลักษณะของสถานภาพท่ีสูงในสังคม วิชาชีพเปนงานของผูมีความรู
ความสามารถและมีความชํานาญ และบางวิชาชีพผูประกอบวิชาชีพตองอุทิศตนใหกับงานที่รับทํา 
อยางถึงที่สุด ทําใหผูประกอบวิชาชีพไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาการประกอบอาชีพโดยทั่วไป เรียกวา 
เปนคาธรรมเนียม (fee) ไมไดเรียกเปนคาจาง (wage) เหมือนกับการประกอบอาชีพแตอยางใด  
ดังนั้น สถานภาพของผูประกอบวชิาชีพในสังคมจึงไดรับการยอมรับวาสูงกวาผูประกอบอาชีพ 

 
๒.๒ ความจําเปนและวิธีการควบคุมวิชาชีพ 

๒.๒.๑ ความจําเปนในการควบคุมวิชาชีพ๗ 
การควบคุมวิชาชีพโดยกฎหมายเกิดขึ้นเนื่องจากการวิวัฒนาการของ

สังคมจากสังคมดั้งเดิมในสมัยโบราณมาเปนสังคมที่สลับซบัซอน วิชาชีพตาง ๆ ในสังคมเกิดข้ึนจากการแบง
งานของสมาชิกในสังคมออกเปนกลุมอาชีพหรือวิชาชีพ เพ่ือพิทักษผลประโยชนของวิชาชีพของตน 
ประกอบกับเม่ือผูบัญญัติกฎหมายเห็นความสําคัญของกลุมวิชาชีพตาง ๆ จึงออกกฎหมายควบคุม
วิชาชีพขึ้น เชน วิชาชีพกฎหมาย วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพสถาปตยกรรม วิชาชีพผูสอบบัญชี และ
วิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุข 

ดวยเหตุที่สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพเปนสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติใหจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพได
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ การคุมครองประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ 
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือเพ่ือปองกันการผูกขาด 

การปลอยใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งอางตนวาเปนผูมีความรูความสามารถ
ในทางวิชาชีพ หรือปลอยใหผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติไปตามอําเภอใจโดยไมมีการควบคุมตรวจสอบ 
ในความรูความสามารถและความรับผิดชอบท่ีควรจะประพฤติปฏิบัติแลวยอมเปนการเสี่ยงตอความ
เสียหายในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน หรือความปลอดภัยของสาธารณะ และเปนการเสี่ยงตอ
ความศรัทธาเชื่อมั่นในการปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ดวย  ทั้ งนี้  เนื่องจากวิชาชีพ 
มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่น ซึ่งเสมือนไดฝากชีวิตและทรัพยสินไวกับผูประกอบ
วิชาชีพโดยปราศจากความสงสัย เชน การยินยอมใหแพทยผาตัดอวัยวะสวนใด ๆ ของตนดวยเชื่อวา
แพทยจะสามารถชวยใหตนพนจากความปวยไข หรือการยอมใหทนายความดําเนินคดีแทนตนได  
หรือการปลอยใหผูที่ไมมีความรูความสามารถเพียงพอหรือขาดจรรยาบรรณในการใหบริการประกอบ
วิชาชีพอาจเกิดผลกระทบตอความเชื่อม่ันของผูใชบริการ หรืออาจเกิดความวุนวายขึ้นในสังคม  
เชน วิชาชีพดานการตรวจสอบบัญชี หากไมมีผูสอบบัญชีที่ดีมีความสามารถและจรรยาบรรณ อาจนําไปสู
การทุจริตประพฤติมิชอบ และทําลายความสงบเรียบรอยของสังคม 

 
 

                                                 
  ๗ฝายกฎหมายสวัสดิการสังคม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เอกสารเสนอท่ีประชุม 
ฝายรางกฎหมาย วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓. หนา ๖ – ๗. 
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๒.๒.๒ วิธีการควบคุมวิชาชีพ๘ 
วิธีการควบคุมวิชาชีพแบงออกเปน ๒ ลักษณะ๙ คือ วิธีการควบคุม

โดยทั่วไปและวิธีการเฉพาะ 
(๑) วิธีการควบคุมโดยท่ัวไป สามารถดําเนินการไดหลายประการ ดังนี้ 

๑) การกําหนดมาตรฐานความรู เชน การรับรองหลักสูตร
การศึกษา การรับรองปริญญา การออกประกาศนียบัตร หรือการออกวุฒิบัตรของสถาบันการศึกษาที่มี 
การเรียนการสอนทางดานวิชาชีพ 

๒) การกําหนดความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพแยกไปตาม
สาขา แขนง และขนาดของงาน หรือระดับของใบอนุญาต เชน วิชาชีพวิศวกรรมแบงเปน ๕ สาขา คือ 
(ก) สาขาวิศวกรรมโยธา (ข) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร (ค) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ง) สาขา
วิศวกรรมไฟฟา (จ) สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 

๓) การกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติวิชาชีพและการประพฤติ
ตน หรือจรรยาบรรณทุกวิชาชีพจะมีการกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด หากผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษ เชน วากลาวตักเตือน ภาคทัณฑ พักใชใบอนุญาต
หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

๔) การควบคุมทางทะเบียน องคกรวิชาชีพจะมีระบบการจด
ทะเบียนผูเปนสมาชิก หรือผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ เพ่ือใชแสดงตนในการประกอบ
วิชาชีพและเปนการปองกันมิใหผูที่มิใชสมาชิกประกอบวิชาชีพดังกลาว หากผู ใดฝาฝนจะมีโทษ 
ในทางอาญา เชน แสดงตนวาเปนผู ได รับอนุญาตทั้ งที่ตนมิใช เปนผู ไดรับใบอนุญาตให เปน 
ผูประกอบวิชาชีพ 

(๒) วิธีการเฉพาะ 
วิธีการควบคุมวิชาชีพท่ีเปนลักษณะเฉพาะในแตละวิชาชีพเกิดจาก

การที่วิชาชีพแตละวิชาชีพนั้นมีลักษณะขอเท็จจริงพ้ืนฐานที่แตกตางกัน เชน ในเรื่องพ้ืนฐานการศึกษา 
การฝกฝนหรือการฝกปฏิบัติ และความจําเปนในการแสวงหาประสบการณการเปนผูชํานาญเฉพาะดาน
หรือเฉพาะทาง เชน การประกอบวิชาชีพของทนายความ หากไดรับอนุญาตใหวาความแลวสามารถวา
ความไดโดยไมมีขอจํากัดใด ๆ แตสําหรับวิชาชีพวิศวกรรมจะกําหนดสาขาวิชาชีพไววาเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟาแขนงไฟฟากําลัง การประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมที่รับใบอนุญาตจะไมสามารถกระทําได 

รูปแบบเฉพาะของแตละวิชาชีพ แตกตางกันดังตอไปนี ้
๑) การกําหนดใหมีสาขาของใบอนุญาต 
๒) การกําหนดใหมีระดับของใบอนุญาต 
๓) การกําหนดใหมีประเภทของใบอนุญาต 

                                                 
  ๘ฝายกฎหมายสวัสดิการสังคม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เอกสารเสนอท่ีประชุม 
ฝายรางกฎหมาย วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓. หนา ๕ – ๖. 
  ๙อรรถ อินทรศักดิ์, “ปญหาทางกฎหมายขององคกรวิชาชีพ: ศึกษาเฉพาะกรณีสภาวิศวกร”, 
(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๙) น. ๕๓-๕๙. อางใน ฝายกฎหมาย
สวัสดิการสังคม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เอกสารเสนอที่ประชุมฝายรางกฎหมาย วันพฤหัสบดี ท่ี ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๓. หนา ๕. 
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๔) การกําหนดใหมีแขนงของใบอนุญาต 
๕) การกําหนดใหมีจํานวนของงานที่สามารถปฏิบัติไดในหวง

เวลาหนึ่ง 
๖) การกําหนดหามขาราชการประกอบวิชาชีพในขณะที่ยังรับ

ราชการ 
๗) การมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมากําหนดใหบางวิชาชีพตองขออนุญาต

จากหนวยงานที่เก่ียวของอ่ืนๆ กอนทุกครั้งกอนปฏิบัติวิชาชีพ เชน การตองขออนุญาตกอสรางทุกครั้ง
ที่เปนงานวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรโยธาในเขตที่ประกาศกําหนดไว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘) การกําหนดสัญชาติให เฉพาะผูมีสัญชาติไทยเทานั้นที่
สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได 

๙) การกําหนดใหองคกรวิชาชีพบางองคกรสามารถขอรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐได 

๑๐) การกําหนดใหมีผูตรวจกิจการขององคกรวิชาชีพ 
๑๑) การกําหนดใหมีผูสอบบัญชีขององคกรวิชาชีพ 
๑๒) การกําหนดใหมีพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบ

การประกอบวิชาชีพ หรือตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพตามคําสั่งของรัฐมนตรีผูรักษาการ 
 

๒.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุข 
สําหรับกฎหมายวาดวยวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุขในประเทศไทย 

แตเดิมจะใชกลไกในการควบคุมตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งกําหนดการควบคุม
ตรวจสอบผูประกอบวิชาชีพดังกลาวโดยใชกลไกของรัฐโดยตรง (state control)๑๐ ตอมาเมื่อการ
ประกอบวิชาชีพสาขาตาง ๆ มีหลักวิชาการและเทคโนโลยีเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน จึงไดแยกการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาตาง ๆ ออกมาเปนการควบคุมการประกอบวิชาชีพ โดยใหกลุมวิชาชีพ
ควบคุมกันเอง (state sanction self control)๑๑ โดยตรากฎหมายจัดตั้งองคกรวิชาชีพสําหรับการ
ประกอบวิชาชีพในแตละสาขา เชน วิชาชีพเวชกรรม วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ วิชาชีพ
ทันตกรรม วิชาชีพเภสัชกรรม ฯลฯ  

กอนที่จะมีการประกาศใชบังคับรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. .... เปนกฎหมาย ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุข 
ดังตอไปนี้ 

๒.๓.๑ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมาย 
ที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพที่กระทําหรือมุงหมายจะกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจโรค  
การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพ การผดุงครรภ  
แตไมรวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ  

                                                 
๑๐ วิฑูรย อึ้งประพันธ, ศาตราจารยเกียรติคุณ, นพ., กฎหมายการแพทย ความรับผิดทางกฎหมาย

ของผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุข,  กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๖, หนา ๑๓๖. 
๑๑ เพ่ิงอาง, หนา ๑๓๐. 
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โดยกฎหมายกําหนดใหผูประกอบโรคศิลปะจะตองขอขึ้นทะเบียนและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปะ จึงจะสามารถทําการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น ๆ ได  

ในปจจุบันการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัตินี้แบงเปนสาขา 
ตาง ๆ ดังตอไปนี ้

๑ . สาขากิจกรรมบํ าบั ด  หมายความวา  การกระทํ าเกี่ ย ว กับ
ความสามารถของบุคคลที่มีความบกพรองทางดานรางกาย จิตใจ การเรียนรูและการพัฒนาเก่ียวกับ
เด็ก โดยกระบวนการตรวจประเมิน สงเสริม ปองกันบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพ ใหสามารถทํา
กิจกรรมตาง ๆ ได เพื่อใหบุคคลดําเนินชีวิตไดตามศักยภาพ โดยการนํากิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ
ที่เหมาะสมมาเปนวิธีการในการบําบัด 

๒. สาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หมายความวา  
การแกไขการพูดและการแกไขการไดยิน โดยเปนการกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจประเมิน  
การวินิจฉัย และการบําบัดความผิดปกติของการพูดและการสื่อภาษา การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน 
การแกไขและการฟนฟูสมรรถภาพทางการพูด และความสามารถทางการสื่อภาษา ดวยวิธีการแกไข
การพูด หรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณทางการแกไขการพูด รวมทั้งการติดตามผล และเปนการ
กระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบําบัดความผิดปกติของการไดยิน 
ความรูสึกผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับการไดยิน การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน การแกไขและการฟนฟู
สมรรถภาพทางการไดยิน หรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณทางโสตสัมผัสวิทยา ดวยวิธีการทาง 
โสตสัมผัสวิทยา รวมทั้งการติดตามผล 

๓. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หมายความวา การกระทําตอ
มนุษยเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยที่เก่ียวของกับหัวใจและปอด และการใช
เครื่องมือและอุปกรณอื่น ๆ ที่เก่ียวของในการประคับประคองการทํางานของระบบหมุนเวียนของ
โลหิตใหอยูในภาวะปกติระหวางการผาตัดหัวใจและทรวงอก รวมทั้งการใชเครื่องมือและอุปกรณใน
การดูแลผูปวยหนักหรือผูปวยในหองฉุกเฉิน 

๔. สาขารังสีเทคนิค หมายความวา การกระทําใด ๆ ตอมนุษยโดยใช
รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทยชนิดตาง ๆ เพ่ือชวยในการวินิจฉัยโรค การบําบัดโรคหรือการ
วิจัย ดวยวิธีการทางรังสีวิทยา หรือการใชเครื่องมือและอุปกรณอยางอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศใหเปน
เครื่องมือหรืออุปกรณทางรังสีวิทยา 

๕. สาขาจิตวิทยาคลินิก หมายความวา การกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับ 
การตรวจ การวินิจฉัย การบําบัดความผิดปกติทางจิต อันเนื่องจากภาวะทางจิตใจ บุคลิกภาพ ระดับ
เชาวนปญญา อารมณ พฤติกรรม การปรับตัว ความเครียดหรือพยาธิสภาพทางสมอง รวมท้ังการวิจัย 
การสงเสริมและประเมินภาวะสุขภาพทางจิต ดวยวิธีการเฉพาะทางจิตวิทยาคลินิก หรือการใช
เครื่องมือหรืออุปกรณทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกที่รัฐมนตรีประกาศใหเปนเครื่องมือหรืออุปกรณทาง
จิตวิทยาคลินิก 

๖. สาขากายอุปกรณ  หมายความวา การกระทําตอรางกายมนุษย
เก่ียวกับการตรวจประเมินความพิการ การผลิตอุปกรณเสริมหรืออุปกรณเทียมภายนอกรางกาย 
สําหรับใชทดแทนสวนของรางกายท่ีสูญหายหรือบกพรอง เก่ียวกับระบบประสาท กลามเนื้อ และ
กระดูก ตามท่ีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดวินิจฉัยสั่งการรักษา 



 
๘ 

๗. สาขาการแพทยแผนจีน หมายความวา การกระทําตอมนุษยหรือ 
มุงหมายจะกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค  
การสงเสริม และการฟนฟูสุขภาพ โดยใชความรูแบบแพทยแผนจีน 

๒.๓.๒ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนกฎหมายที่ควบคุม
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่ งหมายถึงวิชาชีพที่กระทําตอมนุษย เกี่ยวกับการตรวจโรค  
การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค การผดุงครรภ การปรับสายตาดวยเลนซสัมผัส  
การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพ่ือบําบัดโรคหรือเพ่ือระงับความรูสึก และหมายความรวมถึงการกระทํา
ทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใสวัตถุใด ๆ เขาไปในรางกาย  ทั้งนี้ เพ่ือการ
คุมกําเนิด การเสริมสวย หรือการบํารุงรางกายดวย โดยกฎหมายกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมจะตองขอขึ้นทะเบียนและไดรับใบอนุญาตจากแพทยสภา จึงจะสามารถทําการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมได 

๒.๓.๓ พระราชบัญญัติวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เปนกฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ซึ่งการพยาบาล หมายถึง 
การกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการดูแลและการชวยเหลือเมื่อเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ การปองกันโรค 
และการสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งการชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค  ทั้งนี้ โดยอาศัยหลัก
วิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาล และการผดุงครรภ หมายถึง การกระทําเก่ียวกับการดูแล และ
การชวยเหลือหญิงมีครรภ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การทําคลอด การ
สงเสริมสุขภาพและปองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้ง
ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรคโดยจะตองอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการผดุงครรภ 
กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภจะตองขอขึ้นทะเบียน 
และไดรับใบอนุญาตจากสภาการพยาบาล จึงจะสามารถทําการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภได 

๒.๓.๔ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนกฎหมายที่
ควบคุมการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งหมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจ  
การวินิจฉัย การบําบัด หรือการปองกัน โรคฟน โรคอวัยวะท่ีเก่ียวกับฟน โรคอวัยวะในชองปาก  
โรคขากรรไกรและกระดูกใบหนาที่เก่ียวเนื่องกับขากรรไกร รวมทั้งการกระทําทางศัลยกรรม และการบําบัด 
บูรณะและฟนฟูสภาพของอวัยวะในชองปาก กระดูกใบหนาท่ีเกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรและการทําฟน
ในชองปาก โดยผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมจะตองของขึ้นทะเบียนและไดรับใบอนุญาตจาก 
ทันตแพทยสภา จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพทันตกรรมได  

๒.๓.๕ พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนกฎหมาย 
ที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งหมายความวา วิชาชีพที่เก่ียวกับการกระทําในการเตรียมยา 
การผลิตยา การประดิษฐยา การเลือกสรรยา การวิเคราะหยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา 
การปรุงและจายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว รวมทั้งการดําเนินการปรุงยาและการขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 
โดยผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจะตองของขึ้นทะเบียนและไดรับใบอนุญาตสภาเภสัชกรรม จึงจะ
สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได 
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๒.๓.๖ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนกฎหมาย 
ที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งหมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเก่ียวกับ 
การตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรค
หรือการเคลื่อนไหวที่ไมปกติ การปองกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของ
รางกาย รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจ ดวยวิธีการทางกายภาพบําบัดหรือการใช
เครื่องมือหรืออุปกรณที่รัฐมนตรีประกาศโดยคําแนะนําของคณะกรรมการใหเปนเครื่องมือหรือ
อุปกรณกายภาพบําบัด โดยผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจะตองขอขึ้นทะเบียนและไดรับ
ใบอนุญาตจากสภากายภาพบําบัด จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดได  

๒.๓.๗ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนกฎหมาย
ที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ซึ่งหมายความวาวิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเพื่อใหได 
สิ่งตัวอยางทางการแพทย และการดําเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการตรวจ 
ทดสอบ วิเคราะห วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา  
การพยากรณโรค และการปองกันโรคหรือเพ่ือการประเมินภาวะสุขภาพ ซึ่งผูที่จะประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยได จะตองไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
จากสภาเทคนิคการแพทยแลว 

๒.๓.๘ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนกฎหมาย 
ที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทย ซึ่งหมายความวา กระบวนการทางการแพทยเกี่ยวกับ
การตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษย การผดุงครรภ 
การนวดไทย และใหหมายความรวมถึง การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐอุปกรณและ
เครื่องมือทางการแพทย โดยอาศัยความรูหรือตําราที่ไดถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา ทั้งนี้ 
การแพทยแผนไทยแบงออกเปนสองสาขา ไดแก 

๑. การประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย หมายความวา การประกอบ
วิชาชีพที่กระทําหรือมุงหมายจะกระทําตอมนุษย เก่ียวกับการแนะนํา การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค 
การบําบัดโรค การรักษาโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพ โดยอาศัยองคความรู
ดานเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย การนวดไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และองคความรู
ดานอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทย
แผนไทยซึ่งถายทอดหรือพัฒนาสืบตอกันมาตามตําราการแพทยแผนไทยหรือจากสถานศึกษาที่ 
สภาการแพทยแผนไทยรับรอง 

๒. การประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หมายความวา  
การประกอบวิชาชีพ การแพทยแผนไทย โดยอาศัยองคความรูดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
การแพทยซึ่งศึกษาจากสถานศึกษาท่ีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง รวมทั้งการประยุกตใชเครื่องมือ
หรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรการแพทย ตามระเบียบและขอบังคับของสภาการแพทยแผนไทย 

สําหรับผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทยประยุกตจะตองขอขึ้นทะเบียนและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทยและผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตจากสภาการแพทยแผนไทย 
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๒.๔ ความเปนมาของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
การสาธารณสุข (Public Health) เปนศาสตรหรือองคความรูที่มีประวัต ิ

และวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน สําหรับประเทศไทยนั้น สมเด็จพรมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ไดทรงศึกษาวิชาสาธารณสุขจาก School of Health Officer ของมหาวิทยาลัย 
ฮาวารด และ The Massachusetts Institute of Technology รวมกัน และทรงสําเร็จการศึกษา
ไดรับประกาศนียบัตรสาธารณสุข (C.P.H.) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๔ ดวยทรงตระหนักวา
ประเทศไทยมีพลเมืองนอย และแตละคนไมแข็งแรง มีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน มีทารกตายในวัยอัน
ไมสมควรเปนจํานวนครึ่งตอครึ่ง ซึ่งโรคภัยทั้งหลายนั้น หากหาทางปองกันไดแลว ก็จะเปนการทุน
เวลาในการรักษาเปนอันมาก ประกอบกับวิชาการแพทยดานการรักษาของประเทศไทยยังไมเจริญพอ 
หนทางเดียวที่จะทําใหประชาชนรอดตายกอนถึงเวลาอันสมควร คือ ใหประชาชนรูจักรักษาตัว 
ปรับปรุงการกินอยูใหมีอนามัยดีและมีสุขศึกษาที่ดี อันจะเปนเครื่องปองกันไมใหเปนโรค ซึ่งจะเปนผล
ดีกวาไปแกไขกันเมื่อเกิดโรคขึ้นแลว ซึ่งการทั้งหมดนี้จะดําเนินการไปไดก็โดยมีผูรูวิชาการสาธารณสุข
เปนผูจัดการ ตอมาจึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานทุนให ศาสตราจารย นพ. เฉลิม พรมมาส 
และศาสตราจารย นพ. สวัสดิ์ แดงสวาง ไปศึกษาวิชาการสาธารณสุข โดยทั้งสองทานไดรับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาสาธารณสุขและไดรวมกันกอตั้งสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรแหงแรกของ
ประเทศไทย คือ คณะสาธารสุขศาสตร มหาวิทยาลับมหิดล เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๑๑๒ 

ตอมา เนื่องจากในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไม
สามารถผลิตแพทยและพยาบาลใหมีปริมาณที่เพียงพอและกระจายตัวออกไปปฏิบัติหนาที่ในทองที่
ชนบทที่หางไกลได กระทรวงสาธารณสุขจึงไดผลิตบุคลากรดานสาธารณสุขอีกประเภทหนึ่งข้ึนมา
เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ทดแทนแพทยและพยาบาลไดในบางเรื่อง เชน ผาฝ เย็บแผลที่ไมสาหัส ลางแผล 
โดยกระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้งสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรทั่วประเทศ ทั้งหลักสูตรระดับ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย เรียกวา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุขมีความรูความชํานาญในสาขาการ
สาธารณสุข และเพ่ือใหบุคลากรดังกลาวทําหนาที่ใหบริการสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิในทองถ่ินที่หางไกล
ซึ่งยังไมมีโรงพยาบาล โดยใหบริการในสถานบริการสาธารณสุขที่เดิมเรียกวา “สถานีอนามัย” 

สถานีอนามัยเปนสถานบริการสาธารณสุขระดับรากหญาของกระทรวงสาธารณสุข
ที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนสวนใหญ
ของประเทศ ซึ่งเรียกวา “เจาหนาที่สาธารณสุข” (health auxiliary) หรือที่ประชาชนเรียกวา “หมออนามัย” 
โดยทําหนาที่ใหบริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน (primary health care) แกประชาชนและชุมชน เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานดานสุขภาวะของประชาชนในชุมชน ใหบรรลุเปาหมายการมีสุขภาพดีตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข เจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานีอนามัยจึงเปนบุคลากรจํานวนมากของกระทรวงสาธารณสุข 
ที่มีบทบาทสําคัญตอการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน๑๓ 

การปฏิบัติงานเจาหนาที่สาธารณสุขในสถานีอนามัยจะรับผิดชอบภารกิจและ
กิจกรรมสวนใหญของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย กิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคใน

                                                 
๑๒ คําช้ีแจงความจําเปนในการตรากฎหมาย ในหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๐๒๐๕.๑๑.๒/๓๕๓ 

ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึ่งมีถึงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

๑๓ สรุปขอมูลจาก http://www.scphkk.ac.th/pupe/WebDep/publichealth/friends.html 



 
๑๑

ชุมชน การสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพ ซึ่งเปนการปฏิบัติงาน
ใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานแกประชาชน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “การใหบริการปฐมภูมิ” 
(Primary care level) กอนที่จะสงตอไปยังระบบการใหบริการระดับสองคือ “การใหบริการทุติยภูมิ” 
(Secondary care level) และระบบการใหบริการระดับสามคือ “การใหบริการตติยภูมิ” ตามลําดับ๑๔ 

แตเดิมประเทศไทยมีสถานีอนามัยราว ๙,๖๐๐ แหง โดยมีเจาหนาที่สาธารณสุข
ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยประมาณ ๓๗,๐๐๐ คน ตอมาในป ๒๕๕๓ รัฐบาลได มีนโยบายดาน
สาธารณสุขเพ่ือปรับปรุงระบบริการสาธารณสุขใหมีการลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับ
ใหไดมาตรฐาน และปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของประเทศไทยจากเชิงรับเปนเชิงรุก 
เพ่ือใหระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและทั่วถึง กระทรวงสาธารณสุขจึงไดยกระดับสถานีอนามัยเปน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และเปลี่ยนชื่อสถานีอนามัยทุกแหงจํานวน ๙,๗๗๕ แหงเปน 
“โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล” (รพ.สต.)๑๕ 

บุคลากรดานสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล เชน  นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งบุคลากร
ดานสาธารณสุขอ่ืน ๆ เชน เจาหนาที่สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน (PCU) เจาหนาที่
สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้
ไดปฏิบัติงานโดยใชองคความรูและศิลปะในตนเองเพ่ือทําหนาที่ในการใหบริการแกประชาชนดวยการ
ใชองคความรู ความสามารถในการใหบริการที่ไดมาจากการศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการ
รับรองจากภาครัฐ รวมท้ังไดปฏิบัติงานเพ่ือชดเชยกับการที่บุคลากรทางดานสุขภาพอื่นที่มีไมเพียงพอ 
แตในทางปฏิบัติปรากฏวายังไมมีกฎหมายมารองรับการปฏิบัติงานในดานการสงเสริมสุขภาพ  
การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสุขภาพของประชาชนที่มี
มาตรฐานและจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ๑๖ 

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงไดเสนอใหรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... เพ่ือใหมีกฎหมายควบคุมและกําหนดมาตรฐานการการประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจะเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนในการไดรับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานเปนไปตามหลักวิชาชีพ 

 
๒.๕ กฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุข 

ในประเทศตาง ๆ หลายประเทศไดออกกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสภาวิชาชีพ
ดานสุขภาพที่ทําหนาที่กํากับดูแลหรือควบคุมผูประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบสาธารณสุข 
การใหบริการสุขภาพแกประชาชนเพ่ิมข้ึนจากสภาวิชาชีพที่มีอยูมาแตเดิม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
คุมครองประชาชน ผูปวย หรือผูบริการสาธารณสุขใหไดรับบริการที่ปลอดภัยจากการเขารับบริการ
สาธารณสุข รัฐจึงตองมีระบบการควบคุมและกํากับดูแลผูที่จะเขามาเปนผูประกอบวิชาชีพ ทั้งในดาน
การเรียนการสอนพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะ ความรูของวิชาชีพผานการฝกอบรมของวิชาชีพนั้น ๆ 
และระบบการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการจัดทํามาตรฐานทางวิชาชีพ การควบคุม

                                                 
๑๔ สรุปขอมูลจาก http://www.scphkk.ac.th/pupe/WebDep/publichealth/friends.html 
๑๕ หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/๓๙๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
๑๖ สุรชาติ ณ หนองคาย, รศ. ดร., และทัศนีย  บัวคํา, ประชาชนจะไดอะไรจากการมีกฎหมาย

วิชาชีพการสาธารณสุข, วารสารบริหารงานสาธารณสุข, ฉบับที่ 2 ปที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552. 



 
๑๒

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ รวมถึงมาตรการลงโทษผูประกอบวิชาชีพที่ไมปฏิบัติตามมาตรฐานตาง ๆ  
ที่กําหนดซึ่งการปฏิบัติภารกิจของสภาวิชาชีพดานสาธารณสุขในหลายประเทศจะคํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนเปนสิ่งสําคัญที่สุด และมีการประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขของรัฐอยางใกลชิด๑๗ 
โดยขอยกตัวอยางกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขของตางประเทศ ดังตอไปนี้  

๒.๕.๑ กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขของอังกฤษ๑๘  
ประเทศอังกฤษมีการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข ค.ศ. 

๒ ๐๐ ๑  (The Health Professions Order 2001) เ พ่ื อ กํ าหนดกลไกในการควบคุ มวิช าชีพ 
การสาธารณสุขในหลายสาขาวิชา ไดแก นักศิลปะบําบัด (arts therapists) นักบําบัดโรคเกี่ยวกับมือ
และเทา (chiropodists) นักคลินิกวิทยาศาสตร (clinical scientists) ผูใหคําปรึกษาเก่ียวกับอาหาร
เพ่ือสุขภาพ (dietitians) ผูประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีหองปฏิบัติการทางการแพทย (medical 
laboratory technicians) นักบําบัดโรคที่เกิดจากการทํางาน (occupational therapists) ผูประกอบ
วิชาชีพเก่ียวกับการดูแลสายตา (orthoptists) เจาหนาที่ผูชวยแพทย (paramedics) นักกายภาพบําบัด 
(physiotherapists) นักกายอุปกรณ  (prosthetists and orthotists) นักรังสีวิทยา (radiographers) 
นักอรรถบําบัด (speech and language therapists) 

กฎหมายฉบับนี้จัดตั้งองคกรควบคุมตรวจสอบ (regulatory body) 
คือ สภาวิชาชีพการสาธารณสุข (Health Professions Council) ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการฝกอบรม มาตรฐานความประพฤติ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และกําหนดใหสภาวิชาชีพการสาธารณสุขดําเนินการดานการจดทะเบียนใหกับสมาชิกของวิชาชีพท่ีมี
คุณสมบัติตามกฎหมาย และแตงตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายจํานวน ๔ คณะ ไดแก คณะกรรมการ
สอบสวน คณะกรรมการดานความประพฤติและประสิทธิภาพ คณะกรรมการสาธารณสุข และ
คณะกรรมการการศึกษาและการฝกอบรม 

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดมาตรฐานและขอกําหนดใหกับ
บุคคลที่ตองการยื่นคําขอจดทะเบียน ระบบการยื่นคําขอจดทะเบียน และการรับจดทะเบียน รวมทั้ง
ใหอํานาจกับสภาวิชาชีพการสาธารณสุขในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และการฝกอบรมสําหรับ 
ผูที่ตองการสมัครลงทะเบียน รวมถึงอํานาจหนาที่ในการใหการรับรองคุณสมบัติ หลักสูตร และ
สถาบันการศึกษาที่ไดมาตรฐาน และมีอํานาจกําหนดใหมีการฝกอบรมในภายหลัง และมีอํานาจเรียก
ใหบุคคลที่ไมไดปฏิบัติวิชาชีพในระยะเวลาหนึ่งเขารับการฝกอบรมเพ่ิมเติม มีอํานาจในการกําหนด
และควบคุมใหมีการทบทวนมาตรฐานดานการปฏิบัติ มาตรฐานดานความประพฤติ และมาตรฐาน
ดานจริยธรรม สําหรับบุคคลผูที่ขึ้นทะเบียนแลว และมีอํานาจออกคําแนะนําเก่ียวกับมาตรฐานตาง ๆ 
ดังกลาว 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขฯ ฉบับนี้ยังไดกําหนดกระบวนการ
พิจารณาสอบสวนเรื่องรองเรียนตาง ๆ เก่ียวกับความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานของผูประกอบ
วิชาชีพ และกําหนดกระบวนการอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตางๆ ตามกฎหมาย โดยให
อุทธรณไปยังสภาวิชาชีพการสาธารณสุข รวมทั้งกําหนดใหมีบทกําหนดโทษสําหรับบุคคลที่แสดงตน

                                                 
๑๗ ไพศาล ลิ้มสถิต, การจัดตั้งสภาวิชาชีพดานสุขภาพในตางประเทศ: กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร 

นิวซีแลนด แคนาดา, หนา ๑, ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕, เผยแพรใน  http://www.hpathailand.org/article-file/f_1346779224.pdf 
๑๘ The Health Professions Order 2001 (Statutory Instrument 2002 No. 254) 



 
๑๓

วาเปนผูขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข หรือแสดงวาตนเปนผูมีคุณสมบัติในการ
ประกอบวิชาชีพ หรือใชคํานําหนาชื่อที่ตนไมมีสิทธิใช 

๒.๕.๒ กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขของออสเตรเลีย๑๙ 
ประเทศออสเตรเลียไดตราพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข ค.ศ. 

๒๐๐๔ (Health Professions Act ๒๐๐๔) กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองสาธารณชน
จากการเสี่ยงตออันตรายอันเกิดจากบุคคลที่ใหบริการดานสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหบุคคลดังกลาว 
มีความสามารถในการใหบริการดานสุขภาพได โดยกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดขอบเขตของคําวา  
“ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข” (health professional) ใหหมายความวา บุคคลที่ใหบริการ
ดานสุขภาพซึ่งปฏิบัติงานในวิชาชีพดานสุขภาพ ท้ังนี้ การใหบริการดานสุขภาพ (health service) 
หมายความวา การประเมิน การบันทึก การรักษา หรือการฟนฟูทางดานกายภาพ สุขภาพจิต หรือ
อารมณของผูรับบริการ การวินิจฉัย หรือรักษาโรค ความพิการ หรือสภาวะความบกพรองของ
ผูใชบริการ และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการตีความ กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขฯ ไดกําหนดให
ผูประกอบวิชาชีพดังตอไปนี้เปนผูประกอบวชิาชีพการสาธารณสุข 

- นักบําบัดโรคดวยการจัดกระดูกสันหลัง (chiropractor) 
- นักทันตอนามัย (dental hygienist) 
- นักทันตอุปกรณ (dental prosthetist) 
- นักทันตเทคนิค (dental technician) 
- นักทันตบําบัด (dental therapist) 
- ทันตแพทย  (dentist) 
- พยาบาลท่ีรอการขึ้นทะเบียน (enrolled nurse) 
- ผูฝกหัดดานการแพทย (medical practitioner) 
- นักรังสีวิทยาการแพทย (medical radiation scientist) 
- นางพยาบาลผดุงครรภ (midwife) 
- พยาบาล (nurse) 
- ผูเชี่ยวชาญดานการวัดสายตาและประกอบแวน (optometrist) 
- ผูเชี่ยวชาญดานการรักษาโรคกระดูกและกลามเนื้อดวยการนวด 

และการจับเสน (osteopath) 
- เภสัชกร (pharmacist) 
- นักกายภาพบําบัด (physiotherapist) 
- ผูเชี่ยวชาญดานการรักษาเทา (podiatrist) 
- นักจิตวิทยา (psychologist) 
- สัตวแพทย (veterinary surgeon) 

๒.๕.๓ กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขของแคนาดา๒๐ 
ประเทศแคนาดาไดตราพระราชบัญญัติการควบคุมวิชาชีพการสาธารณสุข 

ค.ศ. ๑๙๙๑ (Regulated Health Professions Act, 1991) ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมวิชาชีพการสาธารณสุข ค.ศ. ๒๐๐๙ (Regulated Health Professions Statue Law Amendment 
                                                 

๑๙ Health Professional Act 2004 
๒๐ Regulated Health Professions Act, 1991 



 
๑๔

Act, 2009) กฎหมายฉบับนี้ กําหนดหลักเกณฑในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ จํานวน ๒๓ 
วิชาชีพ ซึ่งอยูภายใตสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุขแตละสมาคม และกําหนดรางเคาโครงเก่ียวกับ
วิชาชีพดานการดูแลสุขภาพใหกับสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุขปฏิบัติตาม อีกทั้งยังกําหนด
หลักเกณฑการกลาวหาโตแยงผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขตอสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุข 

วิชาชีพการสาธารณสุขที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับนี้ ไดแก  
- เวชศาสตรการสื่อความหมาย (Audiology and Speech Language 

Pathology) 
- การรักษาโรคเก่ียวกับมือและเทา (Chiropody) 
- นักบําบัดโรคดวยการจัดกระดูกสันหลัง Chiropractic 
- ทันตอนามัย  (Dental Hygiene) 
- ทันตเทคโนโลยี (Dental Technology) 
- ทันตกรรม (Dentistry) 
- การทําฟนเทียม (Denturism) 
- ผูใหคําปรึกษาเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ (Dietetics) 
- การรักษาแบบธรรมชาติบําบัด (Homeopathy) 
- เวชศาสตรการเคลื่อนไหว (Kinesiology) 
- การนวดบําบัด (Massage Therapy) 
- เทคโนโลยีหองปฏิบัติการทดลองดานการแพทย (Medical Laboratory 

Technology) 
- เทคโนโลยีรังสีวิทยาดานการแพทย (Medical Radiation Technology) 
- แพทยศาสตร (Medicine) 
- การผดุงครรภ (Midwifery) 
- ธรรมชาติบําบัด (Naturopathy) 
- การพยาบาล (Nursing) 
- การรักษาโรคที่เกิดจากการทํางาน (Occupational Therapy) 
- การจายยาเก่ียวกับสายตา (Opticianry) 
- การวัดสายตาและการประกอบแวน (Optometry) 
- เภสัชศาสตร (Pharmacy) 
- กายภาพบําบัด (Physiotherapy) 
- จิตวิทยา (Psychology) 
- จิตบําบัด (Psychotherapy) 
- การรักษาโรคระบบหายใจ (Respiratory Therapy) 
- การแพทยแผนจีน (Traditional Chinese Medicine) 

 
๓. ความเปนมาของรางพระราชบัญญตัิวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 
 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ท่ี นร ๐๕๐๓/๑๒๑๘๕ ลงวันที่  
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที ่



 
๑๕

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ความเห็นของสวนราชการที่เกี่ยวของไปประกอบการพิจารณาดวย แลวใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานดานนิติบัญญัติพิจารณา กอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดเสนอใหคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) พิจารณา โดยมีผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี 
(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร.)  
ผูแทนกระทรวงการคลัง (สํานักงานปลัดกระทรวง) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย (สํานักงาน
ปลัดกระทรวง) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ผูแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวง) ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนแพทยสภา ผูแทนทันตแพทยสภา 
ผูแทนสภากายภาพบําบัด ผูแทนสภาการพยาบาล ผูแทนสภาเทคนิคการแพทย และผูแทนสภาเภสัช
กรรม เปนผูชี้แจงรายละเอียด และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทําบันทึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติ ดังตอไปนี้  

 
๓.๑ หลักการของรางพระราชบัญญัติท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  

๓.๑.๑ กําหนดนิยามคําวา “การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข” ให
หมายความวา วิชาชีพที่กระทํากับมนุษยและสิ่งแวดลอมในชุมชนเกี่ยวกับการปองกันควบคุมโรคเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวย การวิเคราะห เฝาระวัง คนหา การคัดกรองกลุมเสี่ยงจากปจจัยที่
คุกคามสุขภาพ การควบคุมสิ่งแวดลอมที่กอโรค การกําจัดพาหนะนําโรค  ทั้งนี้  ไมรวมถึงการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพทางการ
แพทยและสาธารณสุขอ่ืน ๆ (รางมาตรา ๓) 

๓.๑.๒ กําหนดใหมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ดังนี้ 
(๑) กําหนดหามมิใหบุคคลใด ๆ ทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 

หรือแสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข โดยมิไดรับใบอนุญาตจาก 
สภาการสาธารณสุข เวนแตเปนกรณีตามขอยกเวนที่กฎหมายกําหนดไว เชน การประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขที่กระทําตอตนเอง การชวยเหลือผูปวยตามหนาที่หรือตามกฎหมายฯลฯ รวมท้ัง
กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขตองประกอบวิชาชีพภายใตขอจํากัด เงื่อนไข และ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุข (รางมาตรา ๒๗ และรางมาตรา ๓๒) 

(๒) กําหนดหามมิใหบุคคลที่ไมไดสําเร็จการศึกษาดานการสาธารณสุข
ใชคําหรือขอความวา “สาธารณสุข” หรือใชอักษรยอของคําดังกลาว หรือแสดงวุฒิการศึกษาทาง 
การสาธารณสุข หรือใชอักษรยอของวุฒิดังกลาวประกอบกับชื่อหรือชื่อสกุลของตน ซึ่งทําใหผูอื่น
เขาใจวาตนเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข (รางมาตรา ๒๘) 

(๓) กําหนดหามมิใหบุคคลใชถอยคําหรือขอความที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจ
วาตนเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขสาขาตาง ๆ เวนแตผูนั้นไดรับ
หนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรวาเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขสาขา
นั้น ๆ จากสภาการสาธารณสุข หรือที่สภาการสาธารณสุขรับรอง หรือเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาการสาธารณสุข (รางมาตรา ๒๙) 



 
๑๖

(๔ ) กําหนดหลักเกณฑ เก่ียวกับการข้ึนทะเบียนและการขอรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข (รางมาตรา ๓๐ และรางมาตรา ๓๑) 

(๕) กําหนดใหบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขที่ประพฤติผิดขอจํากัด เงื่อนไข และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขมีสิทธิ
กลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนั้นตอสภาการสาธารณสุข และใหบุคคลอ่ืนมีสิทธิกลาวโทษ 
ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขวาประพฤติผิดขอจํากัด เงื่อนไข และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
รวมทั้งกําหนดกระบวนการสอบสวนการประพฤติผิดดังกลาว (รางมาตรา ๓๓ ถึงรางมาตรา ๔๐) 

(๖) กําหนดอํานาจของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขในการ
วินิจฉัยช้ีขาดการประพฤติผิดขอจํากัด เง่ือนไข และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข (รางมาตรา ๔๑) 

(๗) กําหนดโทษทางอาญาสําหรับบุคคลที่ฝาฝนบทบัญญัติเก่ียวกับการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข (รางมาตรา ๔๙ และรางมาตรา ๕๐) 

๓.๑.๓ กําหนดใหมีสภาการสาธารณสุข โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล และมี
วัตถุประสงคเก่ียวกับการสงเสริมการศึกษาวิจัยและการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข การควบคุม
กํากับและกําหนดมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข และการควบคุมความ
ประพฤติของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข รวมทั้งสงเสริมการประกอบวิชาชีพการสาธารสุข และ
สมาชิกสภาการสาธารณสุข (รางมาตรา ๕ และรางมาตรา ๖) 

๓.๑.๔ กําหนดใหสภาการสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ในการรับขึ้นทะเบียนและ
ออกใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข การรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันตาง ๆ การรับรองหลักสูตรสําหรับการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรและการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตาง ๆ ของวิชาชีพการสาธารณสุข  
การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
สาขาตาง ๆ รวมท้ังดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาการสาธารณสุข (มาตรา ๗) 

๓.๑.๕ กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสมาชิกสภาการสาธารณสุข โดยแบงสมาชิก
เปน ๒ ประเภท ไดแก สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของสมาชิกสามัญ ที่มาของสมาชิกกิตติมศักดิ์ และกําหนดสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญ 
ในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ขอหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข และแสดงความเห็นเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการของ
สภาการสาธารณสุข รวมทั้งเลือกและไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาการสาธารณสุข (มาตรา ๑๐ 
และมาตรา ๑๑) 

๓.๑.๖ กําหนดใหมีคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขโดยมีอํานาจหนาที่
บริหารและดําเนินกิจการของสภาการสาธารณสุข กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของ
สภาการสาธารณสุข และออกขอบังคับสภาการสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ (มาตรา ๑๒ และมาตรา ๒๒) 

๓.๑.๗ กําหนดบทเฉพาะกาล โดยใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขใน
ระยะเริ่มแรกประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนนายกสภาการสาธารณสุข และกรรมการ
โดยตําแหนง กรรมการผูแทนหนวยงาน และกรรมการผูทรงคณุวุฒิ เปนกรรมการ พรอมท้ังกําหนดให
นําระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวิชาชีพเวชกรรมในสวนที่เก่ียวกับวิชาชีพการสาธารณสุข



 
๑๗

มาใชบังคับโดยอนุโลม ในระหวางที่ ยังไมมีการออกกฎหมายลําดับรองเพ่ือปฏิบัติการตาม 
รางพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๕๔ และรางมาตรา ๕๕) 

 
๓.๒ ขอสังเกตและความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๓.๒.๑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เห็นดวยในหลักการของราง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... โดยมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาวา 
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขจะไดรับการคุมครองในการ
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นอกจากนี้ มีความเห็นวา เมื่อ
งานดานสาธารณสุขเปนงานที่ตองดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข  ดังนั้น ราง
กฎหมายควรท่ีมีบทบัญญัติสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขไดมีโอกาสเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขดวย 

๓.๒.๒ สํานักงบประมาณ เห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุข พ.ศ. .... แตมีขอสังเกตเก่ียวกับมาตรา ๘ และมาตรา ๒๒ แหงรางพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... ที่กําหนดใหสภาการสาธารณสุขอาจมีรายไดจากเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณแผนดิน และกําหนดใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขมีอํานาจกําหนดงบประมาณ
ของสภาการสาธารณสุข นั้น เห็นวาการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินสมควรจะพิจารณาจากความ
เหมาะสมตามความจําเปนในแตละป และตองเปนไปตามกระบวนการและวิธีการจัดทํางบประมาณ
รายจายตามที่กฎหมายกําหนด 

๓.๒.๓ สํานักงาน ก.พ. มีความเห็นวา มาตรา ๓ แหงรางพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... กําหนดนิยามคําวา “วิชาชีพการสาธารณสุข” หมายถึง วิชาชีพที่
กระทํากับมนุษยและสิ่งแวดลอมในชุมชนที่เก่ียวกับการปองกันควบคุมโรคเพ่ือลดความเสี่ยงจากการ
เจ็บปวย การวิเคราะห เฝาระวัง คนหา การคัดกรองกลุมเสี่ยงจากปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การควบคุม
สิ่งแวดลอมที่กอโรค การจํากัดพาหะนําโรค ทั้งนี้ ไมรวมถึงการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย 
วาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและการสาธารณสุขอื่นตาม 
กฎหมายวาดวยการนั้น ๆ เปนการประกอบอาชีพการงานที่ใชวิชาการดานสาธารณสุขที่หลากหลาย 
ไมมีดานจําเพาะ และมิไดมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางชัดเจนที่จําเปนตองมี
องคกรตามกฎหมายทําหนาที่ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังลงโทษ
ผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขเชนเดียวกับวิชาชีพเฉพาะแพทย 
วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรม วิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม เปนตน ดังนั้น จึงอาจไมจําเปนตองกําหนดใหมี
กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 

๓.๒.๔ สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุข พ.ศ. .... แตมีขอสังเกตวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอควรระวังมิใหมีการจํากัด
สิทธิของประชาชนหรือองคกรภาคเอกชนในการที่จะชวยกันพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
จากการตองขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาต  นอกจากนี้ มีขอสังเกตวารางพระราชบัญญัติดังกลาว
กําหนดใหมีสภาการสาธารณสุขเปนนิติบุคคลมีรายไดจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน ซึง่ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง หลักการจําแนกหนวยงานของรัฐ กําหนดวาสภา
วิชาชีพมิใชหนวยงานของรัฐ แตใชอํานาจรัฐในการดําเนินกิจกรรมและจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ



 
๑๘

วิชาชีพเฉพาะ จึงไมเขาขายมาตรการระงับการขอจัดตั้งหนวยงานใหมหรือขยายหนวยงาน รวมทั้ง
การขอจัดตั้งองคการมหาชนหรือหนวยงานอื่นของรัฐในสังกัดฝายบริหารและหนวยบริการรูปแบบ
พิเศษเพ่ิมใหม 

๓.๒.๕ กระทรวงการคลัง มีขอสังเกตวาตามรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุข พ.ศ. .... สภาการสาธารณสุขอาจมีรายไดจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน และ
การกําหนดใหสภาการสาธารณสุขเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตางๆ รวมทั้งการ
เปนองคกรวิชาชีพท่ีจัดตั้งขึ้นใหม จึงจําเปนตองมีคาใชจายในการดําเนินการทั้งในระยะแรกเริ่มและ
อาจจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดินตอไป แต ในการเสนอราง
พระราชบัญญัติฯ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในหัวขอ “๖ คาใชจายและแหลงที่มา” กระทรวง
สาธารณสุขแจงวา “ไมม”ี ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับคาใชจายและแหลงที่มา
ดวย เนื่องจากอาจเปนภาระผูกพันงบประมาณของประเทศเม่ือกฎหมายมีผลบังคบัใช 

๓.๒.๖ กระทรวงศึกษาธิการ เห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... โดยมีขอสังเกตวาควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เก่ียวของกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ 
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไวในรางพระราชบัญญัติดังกลาวดวย 

๓.๒.๗ สํานักงานอัยการสูงสุด มีขอสังเกต ดังนี้ 
(๑) รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... มีบทบัญญัต ิ

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงควรอางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ให
กระทําไดไวในคําปรารภของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย 

(๒) มาตรา ๓  แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดนิยามคําวา 
“วิชาชีพการสาธารณสุข” มีความหมายกวางเกินไปจนไมอาจเจาะจงหนาที่โดยเฉพาะไดอยางชัดเจน 
ซึ่งอาจกระทบตอการประกอบอาชีพของประชาชน 

(๓) ในรางพระราชบัญญัตินี้หลายมาตรา เชน รางมาตรา ๗ (๗)  
รางมาตรา ๒๒ (๔) (ญ) และรางมาตรา ๓๐ ได มีการกลาวถึงประเภทและสาขาของวิชาชีพ 
การสาธารณสุข แตไมปรากฏวาไดมีการกําหนดประเภทและสาขาไวในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

(๔) การเปนผูขาดคุณสมบัติตามรางมาตรา ๑๐ (๑) (ก) (ข) นั้น  
ไมสามารถเปนสมาชิกสามัญไดตั้งแตแรกจึงไมมีความจําเปนตองกําหนดสมาชิกภาพของสมาชิกให
สิ้นสุดลงไวในรางมาตรา ๑๒ (๓) อีก 

(๕) ตามรางพระราชบัญญัติ มาตรา ๑๐ (๒) “สมาชิกกิตติมศักดิ์” มิได
กําหนดสิทธิและหนาที่ของสมาชิกกิตติมศักดิ์ไวใหชัดเจนดังเชนสมาชิกสามัญ จึงเห็นควรกําหนดสิทธิ
และหนาที่ของสมาชิกกิตติมศักดิ์ไวใหชัดเจนดวย 
 
๔. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ที่ผานการตรวจ

พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔.๑ เหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางพระราชบญัญตั ิ 
โดยท่ีเปนการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคล 

ดานการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูทั่วประเทศ ใหมีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  



 
๑๙

โดยจัดตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชนข้ึนเพ่ือสงเสริมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กําหนด
และควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจาก
บุคคล ซึ่งไมมีความรูอันจะกอให เกิดภัยและความเสียหายตอสุขภาพของบุคคลและชุมชน   
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
๔.๒ สาระสําคัญของรางพระราชบัญญตั ิ

รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญสรปุได 
ดังนี้ 

๔.๒.๑ กําหนดขอบเขตของ“การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  
ซึ่งหมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยและสิ่งแวดลอมในชุมชนเก่ียวกับการปองกันโรค  
การควบคุมโรค การตรวจวินิจฉัยและการบําบัดรักษาโรคเบื้องตน การดูแลใหความชวยเหลือผูปวย 
และการสงเสริมสุขภาพของประชาชน  ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวยในชุมชน โดยนําหลัก
วิทยาศาสตรมาประยุกตใช แตไมรวมถึงการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรค
ศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

๔.๒.๒ กําหนดใหมีสภาการสาธารณสุขชุมชนมีฐานะเปนนิติบุคคล และมี
วัตถุประสงคเก่ียวกับการสงเสริมการศึกษาวิจัยและการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
การควบคุมกํากับและกําหนดมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
และการควบคุมดูแลความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน การชวยเหลือ 
แนะนําและเผยแพรในเรื่องที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน และการใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะ 
ตอรัฐบาลเก่ียวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งการสงเสริมและผดุงรักษาไวซึ่งความสามัคคี 
สิทธิ ความเปนธรรม และสวัสดิการของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รวมท้ังเปนตัวแทน 
ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของประเทศไทย 

๔.๒.๓ กําหนดใหสภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจหนาที่ ในการรับข้ึน
ทะเบียนและออกใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ออกคําสั่งวินิจฉัยชี้ขาด
เก่ียวกับการประพฤติผิดของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน การใหความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะทําการสอน
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสถาบันตาง ๆ การรับรองหลักสูตร
ตาง ๆ สําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทําการสอนหรือฝกอบรมวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนรวมและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันดังกลาว และจัดทําแผนการ
ดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอสภานายกพิเศษ 

๔.๒.๔ กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกสภาการสาธารณสุข
ชุมชน รวมทั้งกําหนดสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ไดแก ขอข้ึนทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แสดงความเห็นเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการ
ของสภาการสาธารณสุขชุมชนตอคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งเลือก รับเลือกตั้ง 
หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

 



 
๒๐

๔.๒.๕ กําหนดใหมีคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ประกอบดวย 
กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 
กรรมการซึ่งมาจากการเลือกกันเองของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร หรือหัวหนาภาควิชาที่ผลิต
บัณฑิตดานการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากสถาบัน 
พระบรมราชชนกหนึ่ งคน กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากแพทยสภา สภาเภสัชกรรม และสภา 
การพยาบาล กรรมการซึ่งมาจากการเลือกกันเองของผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ
ซึ่งมาจากการเลือกกันเองขององคกรเอกชนท่ีดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรซึ่งมีวัตถุประสงค
เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกสภา
การสาธารณสุขชุมชน 

๔.๒.๖ กําหนดใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจหนาที่
บริหารและดําเนินกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชน แตงตั้งคณะอนุกรรมการ กําหนดแผนการ
ดําเนินงานและงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน และออกขอบังคับสภาการสาธารณสุข
ชุมชนในเรื่องตาง ๆ  

๔.๒.๗ กําหนดใหการสาธารณสุขชุมชนเปนวิชาชีพ ซึ่งผูที่จะประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชนจะตองไดรับอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชน โดยผูขอขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจะตองไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเทาปริญญาดานการสาธารณสุข และผานการทดสอบความรูตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 
สภาการสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตองประกอบ
วิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไข และตองประพฤติใหเปนไปตามจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

๔.๒.๘ กําหนดหามมิใหผูที่ไมไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือกระทําดวยวิธีใด ๆ ท่ีแสดงให
ผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยไมไดรับใบอนุญาตจากสภา
การสาธารณสุขชุมชน เวนแตเปนการกระทําในอํานาจหนาที่ในฐานะขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ 
หรือสภากาชาดไทย และกรณีอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว 

๔.๒.๙ กําหนดกระบวนการกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
ที่ประพฤติผิดขอจํากัด เงื่อนไข และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยกําหนดให 
ผูมีสิทธิในการกลาวหา ไดแก บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดของผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน บุคคลอ่ืน และกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน และใหบุคคล
ดังกลาวยื่นหรือแจงเรื่องกลาวหาตอสภาการสาธารณสุขชุมชน 

เมื่อสภาการสาธารณสุขชุมชนไดรับเรื่องกลาวหาผูประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชนแลว และคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนมีมติวาเปนกรณีที่มี
พฤติกรรมอันสมควรใหมีการพิจารณาเก่ียวกับการประพฤติผิดขอจํากัด เงื่อนไข และจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ใหคณะกรรมการฯ แตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเพ่ือ
สืบสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องกลาวหาดังกลาวมีมูลหรือไม ในกรณีที่มีมูล ใหคณะกรรมการฯ แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวน สรุปผลการสอบสวน และเสนอสํานวน 
การสอบสวนเพ่ือใหคณะกรรมการฯ วินิจฉัยชี้ขาด 



 
๒๑

๔.๒.๑๐ กําหนดใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจอยางใด 
อยางหนึ่งในการวินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนประพฤติผิด
ขอจํากัด เงื่อนไข และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ไดแก ยกขอกลาวหา วากลาว
ตักเตือน ภาคทัณฑ พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 

๔.๒.๑๑ กําหนดโทษอาญา สําหรับกรณีของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนโดยไมไดรับอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชน กรณีของผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนที่ทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในระหวางถูกพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีบุคคลที่สมาชิกภาพแหงสภาการสาธารณสุขชุมชนสิ้นสุดลงแตไม
สงคืนใบอนุญาตตอเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน กรณีบุคคลที่ไมอํานวยความสะดวกแก
พนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ และบุคคลที่ไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ 
ตามที่คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการสอบสวนเรียกหรือแจงใหสง 

๔.๒.๑๒ กําหนดบทเฉพาะกาล ดังนี ้
(๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนในระยะ

เริ่มแรก ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน  
ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งนิติกรเชี่ยวชาญ (ดานกฎหมาย) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขคนหนึ่ ง เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก 
นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และเลขาธิการสมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุข เปนกรรมการ ที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
แตงตั้งหนึ่งคน เปนกรรมการ 

 คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามบทเฉพาะกาลมี
อํานาจหนาที่ในการออกระเบียบวาดวยการรับสมัครสมาชิกและคาขึ้นทะเบียนสมาชิกและดําเนินการ 
รับสมัครสมาชิกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ออกระเบียบวาดวยการเลือก การเลือกตั้ง 
และการแตงตั้งบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน รองเลขาธิการ 
สภาการสาธารณสุขชุมชน และเหรัญญิก จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
ในระยะเริ่มแรก และดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๒) กําหนดขอยกเวนมิใหนําคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
กรรมการซึ่งมาจากนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาการ
สาธารณสุขชุมชนมาใชกับผูดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาวในวาระเริ่มแรก 

(๓) กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอยูในวันที่ 
รางพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินการขออนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชนภายในหนึ่งปนับ
แตวันที่มขีอบังคับวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
 



 
๒๒

๕. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) เกี่ยวกับความจําเปนในการตรา 
รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ๒๑ 

๕.๑ เดิม กระทรวงสาธารณสุขไดมีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๕.๑๑.๒/๓๕๓ ลงวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๐ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุข พ.ศ. .... ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยใน
ครั้งนั้น กระทรวงสาธารณสุขไดชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมายวา เนื่องจากกระทรวง
สาธารณสุขไดผลิต “บุคลากรสาธารณสุข” ซึ่งจบการศึกษาดานสาธารณสุขศาสตร และปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการใหบริการสุขภาพประชาชนขั้นพ้ืนฐาน การสรางสุขภาพ การปองกันและการควบคุมโรค   
โดยปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่สาธารณสุข ทั้งในสถานีอนามัยทุกตําบลทั่วประเทศ จํานวน  
๙,๘๑๒ แหง และในสถานบริการสาธารณสุขระดับอื่น ๆ เชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด รวมถึงศูนยวิชาการ กรมและกองตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข แตบุคลากร
กลุมนี้ยังไมมีกฎหมายวิชาชีพดานการสรางสุขภาพหรือการปองกันควบคุมโรค ซึ่งจะทําใหการปองกัน
และควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน และสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขที่เนนการปองกันโรคมากกวาการรักษาความเจ็บปวย กระทรวงสาธารณสุขจึงไดเสนอราง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหมีการตรากฎหมายควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ซึ่งเปนวิชาชีพเก่ียวกับการปองกันหรือควบคุมโรค และเพ่ือควบคุม 
ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขในการใหบริการสุขภาพดานการปองกันควบคุมโรคใหไดคุณภาพ
มาตรฐานการ และมีจริยธรรม 

๕.๒ คณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๒๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือให
ดําเนินการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว ในการพิจารณาในชั้นสํานักงานฯ ไดเสนอ 
รางพระราชบัญญัติดังกลาวตอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) และคณะกรรมการไดปรับปรุง
รางพระราชบัญญัติดังกลาวในประเด็นใหญ ๆ สองประเด็น คือ การแกไขนิยามคําวา “วิชาชีพ
สาธารณสุข” เปน “วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” และการแกไขอํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุข
ชุมชนในสวนของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือพิจารณา
เสร็จแลวไดสงกลับไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓/๒๕๕๐)   

๕ .๓  คณ ะรัฐมนตรีมีมติ ในวันที่  ๑๓  มี นาคม  ๒ ๕๕๐  ให ความ เห็ นชอบ 
รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ที่ผานการพิจารณาของสํานักงานฯ และเสนอ
รางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐  

๕.๔ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดบรรจุรางพระราชบัญญัติดังกลาวในระเบียบวาระ
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๐ วันพุธ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ เพ่ือใหสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารับหลักการรางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระที่ ๑ เมื่อมีสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติไดอภิปรายรางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว สภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติ 
ในวาระที่ ๑ ไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ตามที่มี

                                                 
๒๑ - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๑ (๑๒/๒๕๕๔) / ๔๖/๒๕๕๓ 

วันจันทร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งที่ ๑ (๑๒/๒๕๕๔) / ๔๖/๒๕๕๓ 

วันจันทร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  



 
๒๓

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไดอภิปรายไมสนับสนุนใหรับหลักการรางพระราชบัญญัติดังกลาว๒๒  
โดยมีเหตุผล ดังตอไปนี ้

(๑) การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคไมควรดําเนินการโดยใหประชาชน
พ่ึงพาผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุข แตควรสงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงเสริมใหมีการพ่ึงพากันในระดับชุมชน จนนําไปสูการพ่ึงพาตนเอง 
ในดานสุขภาพ โดยมีรัฐสงเสริมใหประชาชนควบคุมและปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ มิใชออก
กฎหมายเพ่ือสงวนหรือจํากัดการควบคุมและปองกันโรคไวใหกับบุคคลเฉพาะกลุมหนึ่ง 

(๒) นิยามคําวา “การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข” มีความหมายกวางขวาง 
เพราะกําหนดครอบคลุมไปถึงการกระทําทุกอยางที่ทํากับมนุษยและสิ่งแวดลอม ดังนั้น การตรา
กฎหมายเพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ในดานหนึ่งเปนกฎหมายที่มุงจะพัฒนาและ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข แตในอีกดานหนึ่งกฎหมายดังกลาวจะไปจํากัดเสรีภาพ 
ในการประกอบอาชีพของบุคคลอื่น อาจจะตองมีคนอีกจํานวนมากที่ตองสูญ เสีย เสรีภาพ 
ในการปองกันและควบคุมโรค ซึ่งจะตองพิจารณาวามีความจําเปนที่ตองออกกฎหมายดังกลาวหรือไม 

(๓) การประกอบอาชีพสาธารณสุขไมมีลักษณะของวิชาชีพ เนื่องไมมีองคประกอบ
ของความเปนวิชาชีพ ๓ ประการ ไดแก (ก) การเปนอาชีพที่ตองใชวิชาการเฉพาะทางและมีการฝกฝน
และฝกอบรมจนมีความรู ความชํานาญ และมีทักษะจนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีมาตรฐาน  
(ข) ตองเปนวิชาชีพที่สังคมจําเปนตองพ่ึงพาอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได และ (ค) ตองเปนวิชาชีพที่มี
ความสําคัญและมีผลกระทบตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน และอาศัยความเชื่อมั่นและความสัมพันธแหง
ความเชื่อมั่น (confidence relation) ระหวางผูประกอบวิชาชีพกับผูรับบริการ 

๕.๕ อยางไรก็ดี เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขยังมีความจําเปนที่ตองควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขอยูภายใตหลักเกณฑทางกฎหมายเพ่ือใหมีมาตรฐานทางวิชาชีพ จึงได
มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๒.๑/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพ่ือเสนอรางพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... ใหคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

๕.๖ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีมติรับหลักการ 
รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และมีหนังสือ ที่ นร 
๐๕๐๓/๑๒๑๘๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือขอใหตรวจ
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวกอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎร โดยใหรับความเห็นของ
หนวยงานที่เก่ียวของไปพิจารณาประกอบดวย 

๕.๗ ท้ังนี้ หนวยงานที่เก่ียวของมีความเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว 
ไปในทางเดียวกันวา นิยามคําวา “วิชาชีพการสาธารณสุข” ยังไมมีความหมายชัดเจนเพียงพอ และไมมี
ลักษณะเฉพาะที่จะเปนวิชาชีพประกอบกับการดําเนินการเก่ียวกับการสาธารณสุขตองอาศัยคน 
ในชุมชนเขามามีสวนรวมในการสรางระบบสาธารณสุขที่ดี มิใชจํากัดเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
หรือองคกรใดองคกรหนึ่งเปนผูดําเนินการ นอกจากนั้น ปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่มีเนื้อหา
เก่ียวของกับการสาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันหรือควบคุมโรคหรือดําเนินการดานการ

                                                 
๒๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติผูอภิปรายไมสนับสนุนใหรับหลักการรางพระราชบัญญัติดังกลาว คือ 

นายโคทม อารียา และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ  รายละเอียดโปรดดูในรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ครั้งที่ ๑๗ วันพุธ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ กลุมงานชวเลข ๒ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 



 
๒๔

สาธารณสุข เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรคตดิตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
กรณีจึงมีปญหาวามีความจําเปนที่ตองตรารางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 
เปนกฎหมายจัดตั้งองคกรวิชาชีพเพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือไม 

๕.๘ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดชี้แจงในประเด็นท่ีวาการประกอบ
อาชีพการสาธารณสุขไมมีลักษณะเปนวิชาชีพวา๒๓ คุณลักษณะของวิชาชีพประกอบดวย (๑) มีความรู
ขั้นสูง หรือถาไมมีแลวจะปฏิบัติงานวิชาชีพนั้น ๆ ไมได (๒) เมื่อมีความรูตามขั้นสูงและมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดแลว จะตองมีการข้ึนทะเบียนเปนสมาชิกเพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพ (๓) บรรดา
สมาชิกในจะเลือกผูขึ้นทะเบียนมาเปนสภาหรือคณะกรรมการวิชาชีพ (๔) สภาหรือคณะกรรมการ
วิชาชีพควบคุมสมาชิกใหปฏิบัติวิชาชีพในสองประเด็นใหญ คือ การรักษามาตรฐานวิชาชีพ และ
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และ (๕) หากสมาชิกผูขึ้นทะเบียนที่ไมรักษามาตรฐานวิชาชีพ 
หรือจริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ จะถูกลงโทษสูงสุดโดยการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ  
ดังนั้น การพิจารณาความเปนวิชาชีพจึงตองพิจารณาวาการประกอบอาชีพนั้นมีองคความรูเปนการ
เฉพาะหรือไม โดยวิชาชีพแบงเปน (๑) กระทําตอเนื้อตัวรางกาย และ (๒) กระทําตอกลุมบุคคล  
สําหรับการสาธารณสุข (Public Health) นั้น เปนการกระทําตอทั้งเนื้อตัวรางกายและกระทําตอ 
ทั้งกลุมบุคคล เพ่ือรักษาโรค ปองกันการระบาดของโรค และฟนฟูสุขภาพ การปฏิบัติงานดานการ
สาธารณสุขในประเทศไทย ไดมีการเรียนการสอนในคณะสาธารณสุขศาสตร โดยคณะนี้กอตั้งมาเปน
เวลานานแลว มีการเรียนการสอนที่มีองคความรูในสถาบันการศึกษา เปนการเฉพาะ มีมาตรฐานของ
การเรียนการสอน และมีการกําหนดจริยธรรมในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ องคการอนามัยโลก 
(WHO) ยังไดกําหนดใหการสาธารณสุขเปนวิชาชีพซึ่งมีการควบคุมมาตรฐานและจริยธรรมของ
วิชาชีพ และในประเทศสหรัฐอเมริกามีการเรียนการสอนดานสาธารณสุขศาสตรและกําหนดใหการ
สาธารณสุขเปนวิชาชีพมาเปนระยะเวลาเกือบ ๑๐๐ ป  ดังนั้น การสาธารณสุขจึงมีลักษณะความเปน
วิชาชีพไมแตกตางไปจากวิชาชีพดานการแพทยสาขาอื่น ๆ 

นอกจากนั้น ในปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขไดมีเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานดาน
การสาธารณสุข เชน นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินิจฉัย
และรักษาโรคขั้นปฐมภูมิ การฉีดยา การเย็บแผล โดยปฏิบัติงานในสถานีอนามัยในแตละชุมชนเปน
จํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขยังไมไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานดานจริยธรรมที่ชัดเจน มีแตเพียงการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขจะอยูภายใตการควบคุมของผูประกอบวิชาชีพสาขาตาง ๆ 
เทานั้น เชน ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นหรือ
สภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปน 
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงมีความจําเปนตองมีการตรารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน
เปนกฎหมายเพื่อใหมีการควบคุมและกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ประกอบกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ) ในขณะนั้น เห็นถึงความจําเปนที่
ตองมีกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุข จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

 
                                                 

๒๓ รายงานการประชุมกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี ๑๐ ครั้งที่ ๑ (๑๒/๒๕๕๔) ๔๖/๒๕๕๓  
วันจันทร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓. หนา ๘. 



 
๒๕

  ๕.๙ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดชี้แจงเก่ียวกับการปรับปรุงราง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขฯ ฉบับที่ตกไปในชั้นสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยไดแกไข
ประเด็นหลัก ๓ ประเด็น ๒๔คือ 

(๑) นิยามคําวา “วิชาชีพการสาธารณสุข” ซึ่งมีผูเห็นวานิยามดังกลาวมี
ความหมายกวางเกินไป ฝายกฎหมายจึงไดปรับปรุง โดยเนนวาเปนวิชาชีพที่กระทํากับมนุษยและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน 

(๒) เพ่ิมเติมขอยกเวนวา วิชาชีพการสาธารณสุขไมรวมถึงการประกอบโรค
ศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและ
สาธารณสุขอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ เพ่ือแกปญหาวา วิชาชีพการสาธารณสุขจะไมกาวลวง
วิชาชีพอ่ืน ๆ  

(๓) ปรับปรุงขอยกเวนของการหามประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขใน 
รางมาตรา ๒๗  ใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือมิใหเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินความจําเปน 

๕.๑๐ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) เห็นวา การตรารางพระราชบัญญัติ
เพ่ือใหมีวิชาชีพการสาธารณสุข ควรพิจารณาวาการประกอบอาชีพสาธารณสุขเปนวิชาชีพหรือไม 
และมีความจําเปนตองกําหนดใหเปนวิชาชีพหรือไม อีกทั้งหากกําหนดใหเปนวิชาชีพ จะเปนประโยชน
ตอสังคมหรือไม  ทั้งนี้ ในการกําหนดใหการประกอบอาชีพดานสาธารณสุขในการปองกันและควบคุมโรค 
เห็นวาควรมีลกัษณะดังตอไปนี ้(๑) มีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และมีการควบคุมกํากับมาตรฐาน
ของผูประกอบอาชีพดังกลาว (๒) มีความรูชั้นสูงและมีองคความรูเปนการเฉพาะ (๓) มีจรรยาบรรณ
และมีจริยธรรมของวิชาชีพ รวมทั้งมีการกํากับควบคุมใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมของ
วิชาชีพ และ (๔) ไมมีความคาบเก่ียวกับวิชาชีพอื่น๒๕ เพราะฉะนั้น หากมีการควบคุมกํากับ 
การประกอบอาชีพการสาธารณสุขแลวจะเปนประโยชนตอสังคม ประกอบกับเมื่อการเสนอ 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จึงไมขัดของหาก
จะมีการตรารางพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือใชบังคับเปนกฎหมาย  อยางไรก็ตาม บทนิยามคําวา 
“วิชาชีพการสาธารณสุข” ตามรางที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมายังไมมีความชัดเจน จึงไดมีการ
แกไขปรับปรุงบทนิยามถอยคําดังกลาว เพ่ือกําหนดขอบเขตการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนใหชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดการแกไขปรับปรุงบทนิยามถอยคําดังกลาวใน
คําอธิบายรายมาตรา 

 

                                                 
๒๔ รายงานการประชุมกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี ๑๐ ครั้งที่ ๑ (๑๒/๒๕๕๔) ๔๖/๒๕๕๓  

วันจันทร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หนา ๔. 
๒๕ เพ่ิงอาง, หนา ๗. 



 
๒๖

๖. คําอธิบายรายมาตรา  
 

ราง 
พระราชบัญญัติ 

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. .... 

            
 

........................................... 

........................................... 

........................................... 
       
..............................................................................................................

....................................................................... 
 
  โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

     
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธ ิ

และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
 

..............................................................................................................
....................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(คําปรารภ) 
 
(บทจํากัดสิทธิ
เสรีภาพ) 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....” 

(ชื่อพระราชบัญญัติ) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดชื่อรางพระราชบัญญัติเพื่อใหทราบถึงสาระสําคัญของกฎหมายและ
ขอบเขตการใชบังคับกฎหมาย 
  (๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๑๐) 

คณะกรรมการฯ เห็นควรใหแกไขชื่อรางพระราชบัญญัติเปน “พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... เพ่ือใหสื่อความหมายของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยมุงหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสาธารณสุขในเขตชุมชน และเพื่อให



 
๒๗

สอดคลองกับการแกไขนิยามคําวา “วิชาชีพการสาธารณสุข” เปน “วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน”๒๖ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

(วันใชบังคับ) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

๑.๑ กําหนดวันใชบังคับเพื่อกําหนดวาสภาพบังคับของกฎหมายจะมีผลใชบังคับ
ตั้งแตเมื่อใด โดยกําหนดใหใชบังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหประชาชน
หรือผูอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายไดรับทราบลวงหนาวา กฎหมายจะใชบังคับหลังจากวันที่มีการลง
ประกาศโดยเปดเผยในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยเริ่มตนใชบังคับตั้งแตเวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา 

๑.๒ เนื่องจากเจาหนาที่และผูอยูภายใตบังคับของรางพระราชบัญญัตินี้
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑของรางพระราชบัญญัตินี้ไดทันที การกําหนดวันใชบังคับจึงสามารถ
กําหนดใหใชบังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาได โดยไมตองกําหนดเปนชวงเวลา 
ใหมีผลใชบังคับในอนาคต แตสําหรับกรณีใดท่ียังไมสามารถปฏิบัติตามรางพระราชบัญญัตินี้ไดทันที  
ก็ไดมีการกําหนดบทเฉพาะกาลรองรับกรณีดังกลาวไวแลว  

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
เปนไปตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ (บทนิยาม) 
 

“วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความวา วิชาชีพท่ีกระทํา 
ตอมนุษยและสิ่งแวดลอมในชุมชนเกี่ยวกับการปองกันโรค การควบคุมโรค การตรวจ
วินิจฉัยและการบําบัดรักษาโรคเบื้องตน การดูแลใหความชวยเหลือผูปวย และการ
สงเสริมสุขภาพของประชาชน  ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวยในชุมชน โดยนํา
หลักวิทยาศาสตรมาประยุกตใช แตไมรวมถึงการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวย 
การประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอื่น 
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(วิชาชีพ 
การสาธารณสุข
ชุมชน) 

 
(๑) หลักการ  

๑.๑ เพื่อกําหนดขอบเขตของการกระทําที่อยูภายใตความหมายของคําวา 
“วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” ใหมีความชัดเจนแนนอน การกระทําใด ๆ ที่อยูในขอบเขตความหมาย
ดังกลาว จะเปนวิชาชีพที่ถูกควบคุมตามรางพระราชบัญญัตินี้ โดยผูที่จะประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนตองขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ผูที่ไมไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้จะไมสามารถ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้กําหนดหามมิใหบุคคลที่มิใช 

                                                 
๒๖ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญตัิวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๘/๒๕๕๕) 



 
๒๘

ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนกระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะเปนวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน หรือแสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนมีสิทธิประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เวนแตการกระทํา
นั้นจะเขาขอยกเวนประการอ่ืน ๆ ที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดไว หากบุคคลฝาฝนบทบัญญัติ
ดังกลาวจะตองไดรับโทษอาญาทั้งจําและปรับ 

๑.๒ เปนการกําหนดองคประกอบของ “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  
ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของกลุมบุคลากรดานการสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขมีความ
ประสงคจะควบคุมใหมีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ซึ่งการปฏิบัติงานของกลุมบุคลากรดังกลาว
ประกอบดวย การปองกันโรค การควบคุมโรค การตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรคเบื้องตน และ
การสงเสริมสุขภาพของประชาชน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจะตองกระทําทั้งตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอมภายในชุมชุนนั้น เพ่ือใหประชากรในชุมชนนั้นมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีอาการ
เจ็บปวย โดยวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชนจะมีขอแตกตางจากวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุข
อ่ืน ๆ ในสวนที่วิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุข เชน วิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล วิชาชีพ
กายภาพบําบัด จะเปนการกระทําตอมนุษยแตเพียงอยางเดียว แตวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
จะตองกระทําตอทั้งมนุษยและสิ่งแวดลอมควบคูกันไป    

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐)  
๒.๑ นิยามคําวา “วิชาชีพการสาธารณสุข” ตามรางที่คณะรัฐมนตรีรับ

หลักการมีความหมายกวางเกินไป และทําใหขอบเขตการสาธารณสุขกวางมาก และอาจเปนการ
จํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคลทีเ่ก่ียวของกับสุขภาพของชุมชน จึงควรจะกําหนดขอบเขต
ใหชัดเจนมากขึ้น โดยปรับปรุงนิยามคํานี้ใหครอบคลุมเฉพาะกลุมบุคคลท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ตองการใหมาขอขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ๒๗ 

๒.๒ ในการพิจารณาปรับปรุงนิยามคําวา “วิชาชีพการสาธารณสุข” จะตอง
คํานึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสาธารณสุข ซึ่งในปจจุบันแบงไดสาม
ประการ ไดแก (๑) การรักษาพยาบาลเบื้องตน กรณีที่ไมมีแพทยอยูทําการรักษา (๒) การปองกันและ
ควบคุมโรคระบาด และ (๓) การดูแลสุขอนามัยของชุมชน และตองนําขอบเขตดังกลาวมากําหนดคํา
นิยามโดยกําหนดหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนใหชัดเจน๒๘ สําหรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสาธารณสุขมีที่มาจากสภาพปญหาของระบบการสาธารณสุขของ
ประเทศไทยที่ไมสามารถจัดใหมีโรงพยาบาลพรอมทั้งแพทยและพยาบาลไปปฏิบัติหนาที่ในทองถ่ิน 
ที่หางไกลทุรกันดารได กระทรวงสาธารณสุขจึงไดผลิตเจาหนาที่สาธารณสุขขึ้นเพื่อใหบริการทาง
การแพทยในระดับปฐมภูมิ ซึ่งหมายถึงการผสมผสานความรูทางการแพทยเพ่ือใหบริการในการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกัน การรักษาโรค การฟนฟูสภาพ และเปนการใหบริการทางการแพทยทั้ง
ในรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งแตกตางจากวิชาชีพเวชกรรม ที่ เปนการใหบริการทาง
การแพทยเปนรายบุคคลเทานั้น แตไมไดดูแลไปถึงครอบครัวและชุมชนของผูปวย อีกทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สาธารณสุขมุงที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการสาธารณสุขในเขตชุมชนแตละชุมชน 
 

                                                 
๒๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้งที่  ๑ (๑๒/๒๕๕๔)  

๔๖/๒๕๕๓ วันจันทร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หนา ๑๓. 
๒๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้งที่  ๔ (๑๕/๒๕๕๔)  

๔๙/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๑๓. 



 
๒๙

ดังนั้น ในนิยามคําวา “วิชาชีพการสาธารณสุข” จึงควรแกไขเปน “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” 
เพ่ือใหสื่อความหมายถึงขอบเขตงานของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนชุมชนใหชัดเจน
ยิ่งข้ึน๒๙  

๒.๓ ในการพิจารณาปรับปรุงนิยามคําวา “วิชาชีพการสาธารณสุข” จะตอง
คํานึงถึงประเด็นที่วา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนอยางไร เปนประโยชนตอประชาชนอยางไร และเปนประโยชนตอภาครัฐอยางไร๓๐ 

๒.๔ การท่ีจะมีกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขเพื่อยกระดับการประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนใหตองกระทําโดยผูมีความรูความเชี่ยวชาญ มีการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน และมีการควบคุมจรรยาบรรณเปนเรื่องสําคัญ  อยางไรก็ตาม จะตองพิจารณาเกี่ยวกับ
ความซ้ําซอนของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนกับวิชาชีพอื่นดวย โดยการตรารางพระราชบัญญัติฉบับนี้
จะตองไมกระทบหรือกาวกายกับวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งใน
ประเด็นนี้ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงวา วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนไมมีความ
ซ้ําซอนกับงานของวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุขอื่น ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
จะมีภารกิจหลักคือการดูแลประชาชนในกลุมปกติที่ยังไมมีความเจ็บปวยและประชาชนกลุมที่มีความ
เสี่ยงที่จะเจ็บปวย เพ่ือไมใหประชาชนทั้งสองกลุมเกิดความเจ็บปวย สวนผูประกอบวิชาชีพดาน
การแพทยและสาธารณสุขอื่นจะดูแลรักษาประชาชนกลุมที่มีอาการเจ็บปวยแลว๓๑ 

๒.๕ เนื่องจากการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของบุคลากรดานการ
สาธารณสุขท่ีกระทําอยูในปจจุบัน จะตองนําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการประกอบ
วิชาชีพ คณะกรรมการฯ จึงใหแกไขคํานิยามโดยกําหนดใหวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจะตองอยู
ภายใตกรอบของการนําวิทยาศาสตรประยุกตมาใชในการประกอบวิชาชีพดวย๓๒ 

 
“การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความวา การกระทํา

การสาธารณสุขตอบคุคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยส่ิงแวดลอม ดังตอไปนี้ 
(๑) การสงเสริมการเรียนรู  การแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ 

การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรค การรักษาโรค และการฟนฟูสภาพ  
ตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการผสมผสาน ตอเนื่อง และเชื่อมโยงเปนองครวม 

(๒) การประยุกตหลัก วิทยาศาสตร โดยการกระทําดานอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อการควบคุมปองกันปจจัยที่ทําใหเกิดโรค และลดความเส่ียงการเจ็บปวย
ตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

(การประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน) 

                                                 
๒๙ - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๖ (๑๘/๒๕๕๔) ๑/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗, หนา ๑-๒. 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) คร้ังท่ี ๑๔ (๒๗/๒๕๕๔)  ๙/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗, หนา ๑-๒.  
๓๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้งที่  ๒ (๑๓/๒๕๕๔)  

๔๗/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๔. 
๓๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้งที่  ๒ (๑๓/๒๕๕๔)  

๔๗/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๕ – ๖. 
๓๒ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๗ (๒๐/๒๕๕๔) ๒/๒๕๕๔  

วันจันทร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔, หนา ๒. 



 
๓๐

(๓) การตรวจวินิจฉัยและการบําบัดรักษาโรคเบื้องตน การดูแลใหความ
ชวยเหลือผูปวย การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๔) การตรวจประเมินอาการเจ็บปวย และการชวยเหลือผูปวยเพื่อการ
สงตอตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

ตามหลักการจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยไดแบงระดับการ
ใหบริการสุขภาพ (Level of Care) เปน ๕ ระดับ๓๓ สําหรับการดําเนินการภายในขอบเขตของการ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจะเปนการใหบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ (Primary Care 
Level หรือ Primary Medical Care : PMC) ซ่ึงหมายถึงการใหบริการดานสุขภาพที่ผสมผสาน 
ทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษา และการฟนฟูสภาพ โดยพิจารณาปญหาอยาง
เปนองครวม โดยเนนการใหบริการสุขภาพในเชิงรุกเพ่ือสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค รวมทั้ง
ดูแลสุขภาพของประชากรในชุมชนอยางตอเนื่อง ตั้งแตกอนปวย ขณะปวย และชวงฟนฟูสภาพ๓๔  
ดังนั้น นิยามของคําวา “การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จึงไดนํารายละเอียดของการ
บริการดานสุขภาพในระดับปฐมภูมิมากําหนดไวในบทนิยาม เพ่ืออธิบายความหมายของลักษณะงาน
โดยรวมและขอบเขตของการประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนที่ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนจะกระทําได และเปนกรอบในการออกขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือกําหนด
มาตรฐานการใหบริการสําหรับการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอีกดวย 

 
 
 

                                                 
๓๓ การแบงระดับการจัดบริการสุขภาพ (Level of Care) แบงเปน ๕ ระดับ ไดแก 
  ๑. การดูแลสุขภาพดวยตนเองในระดับครอบครัว (Self Care Level) 
  ๒. การบริการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health of Care Level : PHC) หมายถึง การ

บริการสาธารณสุขที่ดําเนินการโดยประชาชนดวยกันเองและสามารถจะทําไดในระดับชุมชน ผูใหบริการคือ 
ประชาชนดวยกันเองและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หรืออาสาสมัครประเภทอ่ืนที่เปนประชาชน
ดวยกันเองไมใชเจาหนาที่ของรัฐ 

  ๓. การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (Primary Care Level หรือ Primary Medical Care 
: PMC) เปนการจัดบริการดานการแพทยและสาธารณสุขที่ดําเนินการโดยเจาหนาที่สาธารณสุขประเภทตางๆ และ
แพทยท่ัวไป 

  ๔. การจัดบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ (Secondary Care Level หรือ Secondary 
Medical Care : SMC) เปนการจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีดําเนินการโดยแพทยที่มีความชํานาญสูง
ปานกลาง 

  ๕. การจัดบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ (Tertiary Care หรือ Tertiary Medical Care : 
TMC) เปนการจัดบริการดานการแพทยและสาธารณสุขอื่นๆ ที่ตองปฏิบัติงานโดยผูเช่ียวชาญพิเศษ  

  สื บ ค น จ าก  www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/pro-9_chapter6_3(2).doc 
วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓, หนา ๑๐. 

๓๔ สืบคนจาก www.moph.go.th/ops/hcrp/download/primary.doc วันท่ี ๒๐ กันยายน 
๒๕๕๓, หนา ๔. 



 
๓๑

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดอภิปรายเก่ียวกับนิยามคําวา “การ

ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” วา เนื่องจากรางเดิมที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขไมได
กําหนดนิยามคําวา “การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข” แตคณะกรรมการฯ เห็นวา โดยที่ปจจุบัน
ขอบเขตการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดานสาธารณสุขจะเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นหรือสภากาชาดไทยมอบหมายใหประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙   
ซึ่งเปนการใหบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรใหนําขอบเขตการปฏิบัติ
ซึ่งบุคลากรดานการสาธารณสุขปฏิบัติอยูจริงมากําหนดเปนนิยามคําวา “การประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน”๓๕ เพ่ือใหสื่อถึงลักษณะงานของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนใหชัดเจนยิ่งข้ึน  

 
“ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้น

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการ
สาธารณสุขชุมชน 

(ผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดนิยามของ “ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดความหมายของถอยคําดังกลาวใหเปนที่เขาใจตรงกันวาผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้จะตองเปนบุคคลที่ไดข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตให
เปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชนเทานั้น จึงจะสามารถ
กระทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคําใหสอดคลองกับกรณีที่มีการแกไขชื่อ

วิชาชีพเปน “วชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  
 

“ใบอนุญาต” หมายความวา  ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(ใบอนุญาต) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดนิยามคาํวา “ใบอนุญาต” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยอคําวา “ใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน” ในกฎหมายใหสั้น  
โดยไมจําเปนตองเขียนถอยคําเต็มในทุกตําแหนงของรางพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประหยัดถอยคําใน
กฎหมาย 

 

                                                 
๓๕ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้งที่  ๖ (๑๘/๒๕๕๔) ๑/๒๕๕๔  

วันพฤหัสบด ีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗, หนา ๓-๔. 



 
๓๒

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคําใหสอดคลองกับกรณีที่มีการแกไขชื่อ

วิชาชีพเปน “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  
 

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (สมาชิก) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดนิยามคําวา “สมาชิก” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยอคําวา “สมาชิกสภา
การสาธารณสุขชุมชน” ในกฎหมายใหสั้น โดยไมจําเปนตองเขียนถอยคําเต็มในทุกตําแหนงของราง
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประหยัดถอยคําในกฎหมาย 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคําใหสอดคลองกับกรณีที่มีการแกไขชื่อ

วิชาชีพเปน “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  
 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(กรรมการ) 
(คณะกรรมการ) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดนิยามคําวา “กรรมการ” และ “คณะกรรมการ” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือยอคําวา “กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน” และ “คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน” 
ในกฎหมายใหสั้น โดยไมจําเปนตองเขียนถอยคําเต็มในทุกตําแหนงของรางพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ
ประหยัดถอยคําในกฎหมาย 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคําใหสอดคลองกับกรณีที่มีการแกไขชื่อ

วิชาชีพเปน “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  
 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(เลขาธิการ) 
(รองเลขาธิการ) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดนิยามคําวา “เลขาธิการ” และ “รองเลขาธิการ” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือยอคําวา “เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน” และ “รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน” 
ในกฎหมายใหสั้น โดยไมจําเปนตองเขียนถอยคําเต็มในทุกตําแหนงของรางพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ
ประหยัดถอยคําในกฎหมาย 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคําใหสอดคลองกับกรณีที่มีการแกไขชื่อ

วิชาชีพเปน “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  
 



 
๓๓

“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(พนักงานเจาหนาที่) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดนิยามคําวา “พนักงานเจาหนาท่ี” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนด
ความหมายของถอยคําดังกลาวใหชัดเจนแนนอน และเพื่อเปนการกําหนดเงื่อนไขในการเปน
พนักงานเจาหนาที่ ซึ่งจะตองบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหเปน
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงจะเปนผูใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ได 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
เปนไปตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ  

 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรี 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดนิยามคําวา “รัฐมนตร”ี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดความหมายของ
ถอยคําดังกลาวใหชัดเจนแนนอน และเปนที่เขาใจตรงกัน ซึ่งจะตองพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติ
ที่กําหนดผูรักษาการตามกฎหมาย ซึ่งในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเปนรัฐมนตรีผูรักษาการ 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
เปนไปตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ  

 
มาตรา ๔  ให รั ฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตนิี ้

กฎกระทรวง และประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

(มาตรารักษาการ) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

๑.๑ เนื่องจากรางพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงคในการกําหนดกระบวนการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จึงตองมีการกําหนดใหมีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือใหมีหนาที่รับผิดชอบ ดูแล สั่งการและควบคุมใหมีการปฏิบัติการใหเปนไปตาม
กฎหมาย โดยกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย 
รวมท้ังกําหนดใหรัฐมนตรีผูรักษาการมีอํานาแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียม รวมท้ังออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

๑.๒ เปนการกําหนดเงื่อนไขในเก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียมในกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียม วาอัตราดังกลาวจะตองไม เกินอัตราคาธรรมเนียมที่ กําหนดไวท าย
พระราชบัญญัติ 



 
๓๔

๑.๓ เปนการกําหนดวันใชบังคับของกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามความ
ในรางพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับไดทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากในกฎกระทรวงและ
ประกาศดังกลาวไมไดกําหนดวันใชบังคับไวเปนการเฉพาะ 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๑๐) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดอภิปรายเกี่ยวกับรางมาตรา ๔ วา 

เนื่องจากในรางเดิมที่ เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขมี อํานาจออกระเบียบเพียงเรื่องเดียว คือ ระเบียบวาดวยการประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชนของบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
ซึ่งตอมาคณะกรรมการฯ ไดแกไขเพิ่มเติมใหสภาการสาธารณสุขเปนผูมีอํานาจออกระเบียบดังกลาวแลว  
ดังนั้น จึงไดแกไขรางมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง โดยตัดอํานาจของรัฐมนตรีวาการสาธารณสุขในการออก
ระเบียบออกจากรางบทบัญญัตินี้๓๖ 

 
หมวด ๑ 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 
   

 

 

มาตรา ๕  ใหมีสภาการสาธารณสุขชุมชนเปนนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค
และอาํนาจหนาที่ตามที่บัญญตัไิวในพระราชบัญญตัินี ้

(สถานะของ 
สภาการสาธารณสุข
ชุมชน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

 โดยที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อกําหนดกลไกควบคุม 
การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนใหมีมาตรฐาน  ดังนั้น จึงตองมีการจัดตั้ง “สภาการ
สาธารณสุขชุมชน” เพ่ือใหเปนองคกรวิชาชีพที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานและจริยธรรมของผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยกําหนดใหสภาการสาธารณสุขชุมชนมีสถานะเปนนิติบุคคล เพื่อให
เปนบุคคลตามกฎหมายซึ่งมีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคําใหสอดคลองกับกรณีที่มีการแกไขชื่อ

วิชาชีพเปน “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓๖ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งที่ ๑๙ (๓๕/๒๕๕๔) ๑๗/

๒๕๕๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔, หนา ๒. 



 
๓๕

มาตรา ๖  สภาการสาธารณสุขชมุชนมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน 
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการใหบริการของ 

ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชมุชน 
(๓) ควบคุมดูแลความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชนใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชมุชน 
(๔) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและ

องคกรอื่นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน 
(๕) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน 
(๖) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๗) ผดุงไวซึ่งสิทธิ ความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก 
(๘) เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของประเทศไทย 

(วัตถุประสงคของ
สภาการสาธารณสุข
ชุมชน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดวัตถุประสงคของสภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือใหสภาการสาธารณสุข
ชุมชนที่ตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายในกรอบของวัตถุประสงคดังกลาว ทั้งนี้ วัตถุประสงค
ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสอดคลองกับแนวคิดในการกําหนดใหสภาการสาธารณสุขชุมชนเปน
องคกรวิชาชีพ กลาวคือ ควบคุมมาตรฐานการทํางานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน และพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชนชนใหมีความเจริญกาวหนา  

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคําใหสอดคลองกับกรณีที่มีการแกไขชื่อ

วิชาชีพเปน “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  
 

มาตรา ๗  สภาการสาธารณสุขชมุชนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน 
(๒) ออกคําสั่งตามมาตรา ๓๙ วรรคสี่  
(๓) ออกระเบียบและขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตนิี ้
(๔) ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะทําการสอนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
เพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๕) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันตาง ๆ เพ่ือประโยชน
ในการสมัครเปนสมาชิก 

 

(อาํนาจหนาที่ของ
สภาการสาธารณสุข
ชุมชน) 



 
๓๖

(๖) รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของ
สถาบันท่ีจะทําการสอนและฝกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

(๗) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการสอนและฝกอบรมใน (๖) 
(๘) จัดทําแผนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอ

สภานายกพิเศษอยางนอยปละครั้ง 
(๙) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

๑.๑ กําหนดอํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อใหสภาการ
สาธารณสุขชุมชนมีเครื่องมือในการดําเนินการตาง ๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสภาการ
สาธารณสุขชุมชน นอกจากนี้ โดยที่สภาการสาธารณสุขชุมชนเปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนและ
จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหเปนองคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจะตองดําเนินการตาง ๆ 
ที่กระทบตอสิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคล พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงตองกําหนดใหสภาการ
สาธารณสุขมีอํานาจในเรื่องตาง ๆ ไวอยางชัดเจน  

๑.๒ อํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนในการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนแบงไดเปน ๓ ลักษณะ 

๑.๒.๑ การควบคุมทางทะเบียน โดยกําหนดใหสภาการสาธารณสุข
ชุมชนรับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

๑.๒.๒ การกําหนดมาตรฐานความรู โดยกําหนดใหสภาการสาธารณสุข
ชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในระดับอุดมศึกษา รับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ 
การสาธารณสุขของสถาบันตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก  

๑.๒.๓ การกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติวิชาชีพและการประพฤติตน
หรือจรรยาบรรณ โดยกําหนดใหสภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจลงโทษผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนที่ประพฤติผิดจรรณยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดอภิปรายเกี่ยวกับรางมาตรา ๗ ใน

ประเด็นดังตอไปนี ้
๒ .๑ การพิจารณารางมาตรา ๗ (๔ ) ในประเด็นการกําหนดระดับวุฒิ

การศึกษา เนื่องจากรางมาตรา ๗ (๔) กําหนดใหสภาการสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ในการรับรอง
ปริญญาของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสภาการสาธารณสุข นั้น  
เนื่องจากผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงขอเท็จจริงวา ปจจุบันบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุขจะสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ดวยวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา และโดยสวนใหญจะศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน แตก็ยังมีบุคลากรบางสวน
ที่อยูในระหวางการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงมีเพียงวุฒิการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี และโดย
หลักการของรางพระราชบัญญัตินี้ตองการใหบุคคลากรที่สําเร็จการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาหรือ
อนุปริญญาเขาเปนสมาชิกของสภาการสาธารณสุขดวย คณะกรรมการฯ จึงไดพิจารณาวา 



 
๓๗

บทบัญญัติตามรางมาตรา ๗ (๔) จะตองกําหนดใหสอดคลองกับความในรางมาตรา ๑๐ (๑) (ข) 
เนื่องจากเปนกรณีที่กําหนดอํานาจของสภาการสาธารณสุขในการรับรองวุฒิการศึกษาและการ
กําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับการศึกษาของผูที่จะสมัครเปนสมาชิกสภาการสาธารณสุขเชนกัน จึงตอง
กําหนดใหบทบัญญัติดังกลาวมีความหมายรวมถึงผูที่จบการศึกษาระดับต่ํากวาวุฒิปริญญาตรีดวย  
ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงปรับปรุงรางมาตรา ๗ (๓) ใหหมายความรวมถึงผูท่ีจบการศึกษาระดับต่ํา
กวาปริญญาตรีใหชัดเจนยิ่งข้ึน๓๗ 

อนึ่ง หลักการดังกลาวเปนเรื่องของคุณสมบัติของผูสมัครเปนสมาชิก
สภาการสาธารณสุข ซึ่งเปนคนละหลักการกับคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ที่กระทรวงสาธารณสุขตองการกําหนดใหเฉพาะผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาเทานั้นที่จะมีสิทธิขอ
ขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน๓๘ 

๒.๒ การพิจารณารางมาตรา ๗ (๔) ในประเด็นการกําหนดชื่อวุฒิการศึกษา
คณะกรรมการฯ พิจารณาวา รางมาตรา ๗ (๔) ซึ่งกําหนดช่ือวุฒิการศึกษาโดยใชคําวา “วิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน” จะครอบคลุมถึงสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ เก่ียวของกับการสาธารณสุขหรือไม 
เนื่องจากวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอาจจะไมไดใชเฉพาะคําวา “การสาธารณสุขบัณฑิต” เทานั้น 
แตอาจใชชื่อวุฒิอ่ืน ๆ ได เชน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ ในประเด็นนี้ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงวา แมวุฒิการศึกษา
บางวุฒิจะไมไดใชคําวา “การสาธารณสุขบัณฑิต” แตเนื้อหาสาระของหลักสูตรของวุฒิการศึกษานั้น
สอดคลองกับวิชาชีพการสาธารสุข ดังนั้น แมในบทบัญญัตินี้จะใชคําวา “วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน” แตก็มีความหมายครอบคลุมไปถึงวุฒิการศึกษาชื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาสาระของหลักสูตร
สอดคลองกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนดวย  

๒.๓ กรณีของรางมาตรา ๗ (๕) คณะกรรมการฯ เห็นสมควรใหใชคําวา “การ
สาธารณสุข” โดยไมไดแกไขเปนคําวา “การสาธารณสุขชุมชน” นั้น  เนื่องจากปจจุบันชื่อวุฒิ
การศกึษาระดับปริญญาที่มีการเรียนการสอนเก่ียวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนั้น จะมีการใชชื่อ
ปริญญาที่แตกตางกัน เชน ในสถาบันพระบรมราชชนกใชชื่อหลักสูตรวา “สาธารณสุขชุมชน” สวน
สถาบันอื่นอาจใชชื่อวา “สาธารณสุขศาสตร” คณะกรรมการฯ จึงเห็นวา ในกรณีที่เปนการเรียกชื่อ
วุฒิการศึกษา จึงควรใชคําวา “การสาธารณสุข” เพ่ือใหมีความหมายครอบคลุมชื่อปริญญาของ
สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน๓๙  

 
 
 

                                                 
๓๗ - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๓ (๑๔/๒๕๕๔)  ๔๘/๒๕๕๓ 

วันจันทร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หนา ๒.  
   - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งที่ ๓ (๑๔/๒๕๕๔)  ๔๘/๒๕๕๓ 

วันจันทร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หนา ๕. 
๓๘ - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๓ (๑๔/๒๕๕๔)  ๔๘/๒๕๕๓ 

วันจันทร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หนา ๕. 
๓๙ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๗ (๒๐/๑๕๕๔๗  ๒/๒๕๕๔ 

วันจันทร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔, หนา ๓. 



 
๓๘

มาตรา ๘  สภาการสาธารณสุขชมุชนอาจมีรายไดดังตอไปน้ี 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๒) คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี ้
(๓) ผลประโยชนจากการจัดการเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดในมาตรา ๖ 
(๔) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูใหแกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

(รายไดของ 
สภาการสาธารณสุข
ชุมชน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดที่มาของรายไดของสภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือเปนงบประมาณ
สําหรับการดําเนินงานของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคําใหสอดคลองกับกรณีที่มีการแกไขชื่อ

วิชาชีพเปน “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  
 

มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาการสาธารณสุข
ชุมชนและมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้

(ตําแหนงสภานายก
พิเศษ) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษ
สําหรับสภาการสาธารณสุขชุมชน  

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคําใหสอดคลองกับกรณีที่มีการแกไขชื่อ

วิชาชีพเปน “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  
 

หมวด ๒ 
สมาชิก 

   
 

 

มาตรา ๑๐  ผูสมัครเปนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชมุชนตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้

(๑) คุณสมบัต ิ
(ก) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(ข) มีความรูในวิชาชีพการสาธารณสุขโดยไดรับปริญญาประกาศนียบัตร

เทียบเทาปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุข
จากสถาบันการศึกษาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง 

 
 

(คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหาม
ของผูสมัครเปน
สมาชิกสภาการ
สาธารณสุขชุมชน) 



 
๓๙

(๒) ลักษณะตองหาม 
(ก) เปนผูมีความประพฤติเสียหาย ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
(ข) เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีที่

คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
(ค) เปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคที่กําหนดไว

ในขอบังคับสภาการสาธารณสุขชมุชน 
 

(๑) หลักการและวัตถุประสงค 
กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครเปนสมาชิกสภาการ

สาธารณสุขชุมชน 
(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ไดอภิปรายเก่ียวกับรางมาตรา ๑๐  
ในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี ้

๒.๑ บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกสภา 
การสาธารณสุขชุมชน คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาปรับปรุงรูปแบบของรางมาตรา ๑๐ ที่เสนอโดย
กระทรวงสาธารณสุขใหสอดคลองกับแบบการรางกฎหมาย๔๐ 

๒.๒ การกําหนดชื่อวุฒิการศึกษาตามรางมาตรา ๑๐ (๑) (ข) คณะกรรมการฯ 
ไดพิจารณากําหนดชื่อวุฒิการศึกษาใหสอดคลองกับการปรับปรุงรางมาตรา ๗ (๓) และพิจารณา
กําหนดใหสอดคลองกับวุฒิการศึกษาชื่ออ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาสาระของหลักสูตรสอดคลองกับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนดวย๔๑ 

๒.๓ บทบัญญัติเก่ียวกับสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามรางฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
เนื่องจากไดกําหนดใหมีสมาชิกกิตติมศักดิ์ซึ่งมีที่มาจากการแตงตั้งของสภาการสาธารณสุข โดยท่ีมิได
กําหนดวาระการดํารงตําแหนง และการถอดถอนใหพนจากตําแหนง ซึ่ งผูแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงวา ในทางปฏิบัติสภาการสาธารณสุขจะแตงตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์จาก
ผูทําประโยชนในทางสาธารณสุขเพื่อเปนเกียรติกับบุคคลนั้นเชนเดียวกับการพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์ และใหมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแกสภาการสาธารณสุข จึงไมไดกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงไว คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว เห็นวา 
แมเดิมในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๘ จะไดกําหนดตําแหนงดังกลาวไว แตตอมา 
ก็ไดยกเลิกไป เนื่องจากตําแหนงสมาชิกกิตติมศักดิ์เปนตําแหนงที่ไมไดมีหนาที่ใดเปนการเฉพาะ  
 
 

                                                 
๔๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๓ (๑๔/๒๕๕๔)  ๔๘/

๒๕๕๓ วันจันทร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หนา ๘. 
๔๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๓ (๑๔/๒๕๕๔)  ๔๘/

๒๕๕๓ วันจันทร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หนา ๙. 



 
๔๐

และตามหลักแลวความเปนสมาชิกสภาวิชาชีพจะตองยึดโยงกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ๔๒ จึงได
บทบัญญัติที่เก่ียวกับสมาชิกกิตติมศักดิ์ออกจากรางพระราชบัญญัตินี ้
 

มาตรา ๑๑  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี ้
(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน  
(๒) แสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาการสาธารณสุข

ชุมชนสงไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคน
ขึ้นไป เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดท่ีเกี่ยวกับกิจการของสภาการสาธารณสุข
ชุมชน คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบภายในเกา
สิบวันนับแตวันไดรับเรื่อง 

(๓) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการ 
(๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตามพระราชบญัญตัินี ้

(สิทธิและหนาที่ 
ของสมาชิกสภา 
การสาธารณสุข
ชุมชน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดสิทธิหนาที่ของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) เห็นวา รางเดิมมาตรา ๑๑ (๑) ที่เสนอ
โดยกระทรวงสาธารณสุข มีการกําหนดใหสมาชิกสภาการสาธารณสุขมีสิทธิขอหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชมในสาขาตาง ๆ หรือ
ขอหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นวา เม่ือมีการตัด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสาขาตาง ๆ ออกแลว จึงไดแกไขราง
มาตรา ๑๑ (๑) โดยตัดขอความเก่ียวกับสิทธิดังกลาวออก เพื่อใหสอดคลองกัน  

 
มาตรา ๑๒  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐  

การสิ้นสุดสมาชิก
ภาพของสมาชิก 
สภาการสาธารณสุข
ชุมชน 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 
 

                                                 
๔๒ - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๓ (๑๔/๒๕๕๔)  ๔๘/๒๕๕๓ 

วันจันทร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หนา ๓-๔. 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๓ (๑๔/๒๕๕๔)  ๔๘/๒๕๕๓ 

วนัจันทร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หนา ๙. 



 
๔๑

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
๒.๑ คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงการใชถอยคําในรางมาตรา ๑๒ (๓) ให

สอดคลองกับการปรับปรุงรูปแบบของรางมาตรา ๑๐๔๓  
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการ 

   
 

 

มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชมุชน ประกอบดวย 
(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายก

สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 
(๒) กรรมการซึ่งเปนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร หรือหัวหนา

หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชาที่ผลิตบัณฑิต
ดานการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงละหนึ่งคน เลือกกันเอง 
ใหเหลือสองคน 

(๓) กรรมการซึ่ งเปนผูแทนจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุขหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากแพทยสภา สภาเภสัชกรรม และสภาการ
พยาบาลแหงละหนึ่งคน 

(๕) กรรมการซ่ึงเปนผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เลือกกันเอง
จํานวนหนึ่งคน 

(๖) กรรมการซ่ึงเปนผูแทนจากองคกรเอกชนท่ีดําเนินการโดยมิใชเปน
การหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ซึ่งมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
เลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  

(๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย และดานสังคมศาสตร ดานละหนึ่งคน 

(๘) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวน
กรรมการใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) รวมกัน 

(องคประกอบ
คณะกรรมการ 
สภาการสาธารณสุข
ชุมชน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 

๒.๑ คณะกรรมการฯ เห็นวา โดยทั่วไปองคประกอบของคณะกรรมการสภา
วิชาชีพที่เหมาะสมควรจะมีองคประกอบ ดังนี้๔๔ 

                                                 
๔๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้งที่  ๓ (๑๔/๒๕๕๔)   

๔๘/๒๕๕๓ วันจันทร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หนา ๑๐. 



 
๔๒

สวนที่หนึ่ง คือ ผูแทนผูประกอบวิชาชีพ และผูแทนสถาบันการศึกษา 
ที่ผลิตบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพนั้น 

สวนที ่สอง คือ ผู แทนวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุขอื่น ๆ  
ที่เก่ียวของ และผูแทนหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับวิชาชีพดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงาน
ที่จะรับผูประกอบวิชาชีพนั้นเขาไปทํางาน 

สวนที ่สาม คือ ผู แทนหนวยงานของรัฐที ่ม ีหน าที ่ในการคุ มครอง
ผูบริโภค 

๒.๑ การพิจารณารางมาตรา ๑๓ (๑) กรณีที่กําหนดใหนายกสมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุขเปนกรรมการโดยตําแหนง เนื่องจากรางมาตรา ๑๓ เดิมที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข
ไดกําหนดใหมีกรรมการซึ่งเปนผูแทนจากองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของกับการสาธารณสุขที่มีฐานะเปน
นิติบุคคลที่นายกสภาการสาธารณสุขแตงตั้งจํานวนสองคน คณะกรรมการฯ จึงตองพิจารณา
เสียกอนวาองคกรวิชาชีพดังกลาวคือองคกรในลักษณะใดและมีจํานวนเทาไหร จึงจะพิจารณา
กําหนดจํานวนของกรรมการประเภทนี้ได๔๕  ซึ่งผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงวา 
องคกรวิชาชีพดังกลาวตองการใหหมายถึง “นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข” ซึ่งเปนสมาคมที่จด
ทะเบียนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนที่รวมตัวกันของผูประกอบอาชีพดานสาธารณสุข๔๖ ประกอบดวย 
นักวิชาการสาธารณสุข เจาหนาที่ในสถานีอนามัย เจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัด เจาหนาที่สาธารณสุข
อําเภอ และนักวิชาการสาธารณสุข ดังนั้น เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพนี้ไดมีสวนรวมในคณะกรรมการ
สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงไดกําหนดใหนายกสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุขเปนกรรมการสภาการ
สาธารณสุขชุมชนดวย๔๗ คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวไมขัดของท่ีจะใหคงตําแหนงนายกสมาคม
วิชาชีพสาธารณสุขเปนกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

๒.๒ การพิจารณารางมาตรา ๑๓ (๒) กรณีที่กําหนดใหมีกรรมการสภาการ
สาธารณสุขซึ่งมีที่มาจากหัวหนาภาควิชาท่ีผลิตบัณฑิตดานการสาธารณสุข นั้น ผูแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดชี้แจงเหตุผลที่ตองกําหนดใหเปนตําแหนงหัวหนาภาควิชาวา เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาบางแหงไมไดแยกสาขาสาธารณสุขเปนอีกคณะ แตจัดใหเปนภาควิชาในคณะอื่น ๆ 
เชน คณะวิทยาศาสตร และถาหากกําหนดใหเปนตําแหนงคณบดี ผูดํารงตําแหนงผูนั้นอาจจะไมมี
ความรูความชํานาญในสาขาสาธารณสุขศาสตรโดยตรง จึงตองกําหนดใหมีที่มาจากหัวหนาภาควิชา
ผลิตบัณฑิตดานการสาธารณสุข ซึ่งเปนตําแหนงที่เกี่ยวของกับดานสาขาสาธารณสุขโดยตรง  ดังนั้น 
คณะกรรมการฯ จึงใหคงถอยคําไวตามรางที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข๔๘ 

                                                                                                                                           
๔๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๔ (๑๕/๒๕๕๔)  ๔๙/

๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ธันวาคม ๒๕๕๓, หนา ๔. 
๔๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๔ (๑๕/๒๕๕๔)  ๔๙/

๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓, หนา ๓. 
๔๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๓ (๑๔/๒๕๕๔)  ๔๘/

๒๕๕๓ วันจันทร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หนา ๑๒. 
๔๗ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๘ (๒๑/๒๕๕๔) ๓/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔, หนา ๓. 
๔๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๓ (๑๔/๒๕๕๔)  ๔๘/

๒๕๕๓ วันจันทร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หนา ๑๒. 



 
๔๓

๒.๓ การพิจารณารางมาตรา ๑๓ (๓) กรณีที่กําหนดใหมีกรรมการซึ่งมีที่มา
จากสถาบันการศึกษา คณะกรรมการฯ เห็นวาจํานวนกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนซึ่งมีท่ีมาจาก
สถาบันการศึกษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาจํานวนหาคน เปนจํานวนที่มากเกินไปและไมได
สัดสวนกับกรรมการประเภทอ่ืน ๆ จึงไดปรับลดจํานวนกรรมการประเภทดังกลาวเหลือสองคน 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ และผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความเห็นไปในแนวทาง
เดียวกันวา “สถาบันพระบรมราชชนก” ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดทํา
หนาที่ผลิตบุคลากรดานการสาธารณสุขที่สําคัญ ทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี คณะ
กรรมการฯ จึงไดพิจารณาเพ่ิมเติมผูแทนสถาบันพระบรมราชชนกให เปนกรรมการสภาการ
สาธารณสุขชุมชนดวย๔๙ 

๒.๔ การพิจารณารางมาตรา ๑๓ (๔) คณะกรรมการฯ เห็นวา คณะกรรมการ
สภาการสาธารณสุขควรมีผูแทนจากสภาวิชาชีพอ่ืนที่มีความเก่ียวของรวมเปนองคประกอบของ
คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนดวย เพ่ือประโยชนในการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ และเพ่ือ
มิใหมีการชวยเหลือกันเองในหมูผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน เชนเดียวกับ กต. ร. หรือ กต. ที่จะมี
กรรมการท่ีมิไดเปนตํารวจหรือผูพิพากษารวมอยูดวย๕๐ 

๒.๕ การพิจารณารางมาตรา ๑๓ (๕) คณะกรรมการฯ เห็นวา ตามรางเดิมที่
เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหมีกรรมการผูแทนจากกรุงเทพมหานครเทานั้น แตเนื่องจาก
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหลายประเภท จึงควรกําหนดใหกรรมการสภาการสาธารณสุขมี
ที่มาจากการเลือกกันเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท๕๑ 

๒.๖ การพิจารณากรณีท่ีกําหนดใหมีกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
ประเภทกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่นายกสภาการสาธารณสุขแตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจํานวนสองคน รางมาตรา ๑๓ เดิมที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่นายกสภาการสาธารณสุขแตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แตไมไดกําหนดถึงคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาว ซึ่ง
คณะกรรมการฯ เห็นวาอาจทําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีดุลพินิจในการแตงตั ้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยมากเกินไป จึงไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหตองเปน
ผูมีความรูความสามารถในดานกฎหมายและดานสังคมศาสตร ซึ่งสามารถชวยการดําเนินงานของ
สภาการสาธารณสุขชุมชนได 

 
 

  

                                                 
๔๙ - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งที่ ๔ (๑๕/๒๕๕๔) ๔๙/

๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๒. 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๔ (๑๕/๒๕๕๔) ๔๙/๒๕๕๓ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๓. 
๕๐ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๑๔ (๒๗/๒๕๕๔)  ๙/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๗ กมุภาพันธ ๒๕๕๔, หนา ๓. 
๕๑ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๑๕ (๒๘/๒๕๕๔) ๑๐/

๒๕๕๔ วันจันทร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔, หนา ๒. 



 
๔๔

   
มาตรา ๑๔  ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 

๑๓ (๘) ใหคณะกรรมการเลือกกันเอง เพ่ือดํารงตําแหนงนายกสภาการสาธารณสุข
ชุมชน อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการสาธารณสุข
ชุมชนคนท่ีสอง ตําแหนงละหนึ่งคน 

ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนง
เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพื่อ
ดํารงตําแหนงอ่ืนไดตามความจําเปน  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ  
รองเลขาธิการ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคสองออกจากตําแหนงได  
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
คนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง ดํารงตําแหนงตามวาระของ
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) 

เม่ือนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนพนจากตําแหนง ใหเลขาธิการ  
รองเลขาธิการ เหรัญญกิ และผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย 

(นายกสภาฯ 
อุปนายกสภาฯ 
เลขาธิการสภาฯ 
รองเลขาธิการสภาฯ 
และเหรัญญกิสภาฯ) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

๑.๑ กําหนดขั้นตอนและวิธีการเลือกตําแหนงบริหารของสภาการสาธารณสุข
ชุมชน ประกอบดวย นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง 
และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง รวมทั้งวาระการดํารงตําแหนงของผูดํารงตําแหนง
ดังกลาว 

๑.๒ กําหนดท่ีมา การพนจากตําแหนง และการถอดถอนเลขาธิการสภาการ
สาธารณสุขชุมชน รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน และเหรัญญิกสภาการสาธารณสุขชุมชน   

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
แกไขเพ่ิมเติมถอยคําใหเปนไปตามแบบการรางกฎหมายของสํานักงานฯ และ

สอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมรางบทบัญญัติอ่ืน ๆ  
 

มาตรา ๑๕  เม่ือมีนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา ๑๔ แลว 
ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการสภาการ
สาธารณสุขชุมชนภายในสามสิบวัน และใหถือวาวันประชุมดังกลาว เปนวันเริ่มวาระ
ของการดํารงตําแหนงกรรมการ 

(การเรียกประชุม
คณะกรรมการ 
สภาการสาธารณสุข
ชุมชนครั้งแรก) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดบทบังคับใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนตองจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนครั้งแรก และใหถือวาวันดังกลาวเปนวันเริ่มวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนดวย 

 



 
๔๕

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) เห็นวา ควรจะกําหนดวันเริ่มวาระของ

กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนไวในรางพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากมีขอดีที่ทําใหวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการแตละประเภทสิ้นสุดลงพรอมกัน และไมมีกรณีที่วาระการดํารงตําแหนง
เหลื่อมกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความไมสะดวกตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุข
ชุมชน จึงไดเพ่ิมเติมรางมาตรา ๑๕ ในรางพระราชบัญญัตินี้๕๒ 

 
มาตรา ๑๖  คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการตามมาตรา 

๑๓ (๒) (๕) (๖) และ (๗) การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) การเลือกกรรมการ
เพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๔  และการเลื่อนหรือการเลือกตั้งกรรมการตาม
มาตรา ๒๑ ใหเปนไปตามขอบงัคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ  
และการไดมาซึ่ง
กรรมการสภาการ
สาธารณสุขชุมชน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

๑.๑ ใหอํานาจสภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือออกขอบังคับเก่ียวกับคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนในสวนของผูแทนสถาบันการ
อุดมศึกษา ผูแทนสถาบันพระบรมราชชนก ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกรเอกชนที่
ดําเนินการโดยไมมีวัตถุประสงคในการหากําไรและเปนการคุมครองผูบริโภค กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 

๑.๒ ใหอํานาจสภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือออกขอบังคับเก่ียวกับการเลือก
กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือดํารงตําแหนงนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง  

๑.๓ ใหอํานาจสภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือออกขอบังคับเก่ียวกับการเลือก
กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนแทนตําแหนงกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนที่มาจากการ
เลือกตั้งของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนที่วางลง 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
รางฯ ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขไมไดกําหนดบทบัญญัติดังกลาวไว ซึ่งจะ

ทําใหสภาการสาธารณสุขชุมชนไมมีอํานาจออกขอบังคับเพ่ือกําหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ
เก่ียวกับคุณสมบัติและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาการสาธารณสุขบางประเภท และขอบังคับ
เก่ียวกับการเลือกนายกและอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งขอบังคับเก่ียวกับการเลือก
กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง ซึ่งอาจทําใหมีปญหาในทาง
ปฏิบัติ คณะกรรมการฯ จึงเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาวใหครบถวน  

 
 
 

                                                 
๕๒ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๑๙ (๓๕/๒๕๕๔) ๑๗/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔, หนา ๕. 



 
๔๖

มาตรา ๑๗  กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๘)  นอกจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตองเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ 

(๑) เคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๒) เปนบุคคลลมละลาย 

(ลักษณะตองหาม
ของกรรมการ 
สภาการสาธารณสุข
ชุมชน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการสภาการสาธารณสุข
ชุมชนที่มาจากนายกสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภา
การสาธารณสุขชุมชน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ แกไขเพิ่มเติมวิธีการเขียนใหเหมาะสมและปรับปรุงเนื้อหาให

สอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ  
 

มาตรา ๑๘  กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับเลือกหรือไดรับแตงตั้งใหมได แลวแตกรณี 
แตกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) จะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบตัิหนาที่ไปพลางกอนจนกวา
กรรมการที่ไดรับเลือกหรือไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

(วาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการ 
สภาการสาธารณสุข
ชุมชน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนซึ่งเปน
ผูแทนของสถาบันอุดมศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และ
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ แกไขเพิ่มเติมวิธีการเขียนใหเหมาะสมและปรับปรุงเนื้อหาให

สอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ  
 

มาตรา ๑๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๘) นอกจากปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ 
(๓) ลาออก 
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) (๖) และ (๗) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) พนจากตําแหนงคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร หรือหัวหนา

หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชาท่ีผลิตบัณฑิตดาน
การสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษา หรือขาดคุณสมบตัขิองกรรมการประเภทนั้น หรือ

(การพนจาก
ตําแหนงของ
กรรมการสภาการ
สาธารณสุขชุมชน) 



 
๔๗

พนจากตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือพนจากการเปนผูแทนองคกรเอกชน 
แลวแตกรณี  

(๒) ลาออก 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดการพนจากตําแหนงของกรรมการสภาการสาธารณสุขซึ่งมาจากนายก
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ผูแทนของสถาบันอุดมศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรเอกชนที่ดําเนินการ
โดยไมมีวัตถุประสงคในการหากําไรและเปนการคุมครองผูบริโภค และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ แกไขเพิ่มเติมวิธีการเขียนใหเหมาะสมและปรับปรุงเนื้อหาให

สอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ  
 

มาตรา ๒๐  เมื่อตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) (๖) และ 
(๗) วางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ในกรณี ท่ีวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน 
คณะกรรมการจะใหมีการเลือกกรรมการแทนหรือไมก็ได 

ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งตนแทน  

(ตําแหนงกรรมการ
สภาการสาธารณสุข
ชุมชนวางลงกอน
ครบวาระ) 
 
 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการไดมาซึ่งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
แทนตําแหนงกรรมการที่วางลงกอนครบวาระ ในกรณีของกรรมการที่มาจากผูแทนสถาบันการ
อุดมศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรเอกชนท่ีดําเนินการโดยไมมีวัตถุประสงค
ในการหากําไรและเปนการคุมครองผูบริโภค และกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ แกไขเพิ่มเติมวิธีการเขียนใหเหมาะสมและปรับปรุงเนื้อหาให

สอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ  
 

มาตรา ๒๑  เม่ือตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) วางลงกอนครบ
วาระ ใหคณะกรรมการเลื่อนสมาชิกผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๑๗ และไดรับคะแนนจากการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ในลําดับถัดไปขึ้น
เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้น
เปนกรรมการแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกิน
หนึ่งในสาม 

(ตําแหนงกรรมการ
สภาการสาธารณสุข
ชุมชนซึ่งมีท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง 
โดยสมาชิกสภา 
การสาธารณสุข
ชุมชนวางลงกอน
ครบวาระ) 



 
๔๘

ในกรณีไมมีผูไดรับการเล่ือนขึ้นเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือมี 
แตยังไมครบตามจํานวนตําแหนงกรรมการที่วางลง ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม  

ถาวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน ไมตองเลื่อน
หรือเลือกตั้งกรรมการแทน  

ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการไดมาซึ่งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
แทนตําแหนงกรรมการที่วางลงกอนครบวาระ ในกรณีของกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
สภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ แกไขเพิ่มเติมวิธีการเขียนใหเหมาะสมและปรับปรุงเนื้อหาให

สอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเตมิบทบัญญัติอ่ืน ๆ  
 

มาตรา ๒๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) บริหารและดําเนินกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามวัตถุประสงค

และอาํนาจหนาที่ที่กําหนดในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ 
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน 

และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อทํากิจกรรมหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขตแหง
วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๓) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาการสาธารณสุข
ชุมชน 

(๔) ออกขอบงัคับสภาการสาธารณสุขชุมชนวาดวย 
(ก) การเปนสมาชิก 
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๐ (๒) (ค) 
(ค) การกําหนดคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่น 

นอกจากท่ีกําหนดไวในอตัราคาธรรมเนียมทายพระราชบญัญัตนิี ้
(ง) การเลือก การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผูมีคุณสมบัติขึ้นเปน

กรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๔ 
(จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
(ฉ) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงอื่นตามมาตรา ๑๔ 

วรรคสอง 
(ช) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตาม

มาตรา ๒๙ 
 
 

(อาํนาจหนาที่ 
ของคณะกรรมการ 
สภาการสาธารณสุข
ชุมชน) 
 
 



 
๔๙

(ซ) แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออก 
ใบแทนใบอนุญาต 

(ฌ) หลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(ญ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(ฎ) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรูตามมาตรา ๒๙ 
(ฏ) หลักเกณฑ  และวิธีการในการกลาวหาตามมาตรา ๓๑ และ

หลักเกณฑการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณี ท่ีมีการกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

(ฐ) หลักเกณฑและเงื่อนไขการตรวจวินิจฉัยและการบําบัดรักษาโรค
เบื้องตนการดูแลใหความชวยเหลือผูปวย การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการวางแผน
ครอบครัว 

(ฑ) หลักเกณฑและเง่ือนไขการตรวจประเมินอาการเจ็บปวย และ
การชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอ 

(ฒ) ขอจํากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
     (ณ) เรื่องอื่น ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคหรืออยูในอํานาจ

หนาที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ ขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนเมื่อได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงัคับได เวนแต (จ) และ (ฉ) 
 

(๑) หลักการและวัตถุประสงค 
กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
๒.๑ การพิจารณารางมาตรา ๒๒ (๔) (ด) ตามรางเดิมที่เสนอโดยกระทรวง

สาธารณสุขไดกําหนดใหสภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจในการออกขอบังคับในเรื่องอื่น ๆ อัน
อยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคหรืออยูในอํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุข โดยใหการออก
ขอบังคับดังกลาวจะตองคํานึงถึงการชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหความรูแกประชาชนในเร่ือง
ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อใหสามารถดูแลตนเองได แตคณะกรรมการฯ เห็นวากรณีที่กําหนดให
ออกขอบังคับโดยตองคํานึงกรณีตาง ๆ ดังกลาวนั้นทําใหบทบัญญัตินี้เกิดความไมชัดเจน จึงใหตัด
ขอความนั้นออก๕๓ 

๒.๒ การพิจารณากรณีท่ีกําหนดใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
มีอํานาจออกขอบังคับวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ วุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสาขาตาง ๆ หรือหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน เนื่องจากผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุมชนชี้แจงวา กรณีดังกลาว
เปนการกําหนดบทบัญญัติไวเพ่ือรองรับการเกิดขึ้นของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในสาขาที่อาจจะ

                                                 
๕๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้งที่  ๔ (๑๕/๒๕๕๔)  

๔๙/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๗-๘. 



 
๕๐

เกิดขึ้นอนาคต๕๔ แตคณะกรรมการฯ เห็นวา วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนยังไมสามารถแบงออกเปน
สาขายอยได จึงไดตัดอํานาจของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขเก่ียวกับการออกหนังสืออนุมัติ 
วุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสาขาตาง ๆ ออกจาก
รางพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๓ การพิจารณารางมาตรา ๒๒ (๔) (ณ) ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการสภา
การสาธารณสุขมีอํานาจออกขอบังคับเก่ียวกับเรื่องอ่ืน ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคหรืออยู
ในอํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ นั้น   
มีประเด็นวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะกําหนดใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขมีอํานาจออก
ขอบังคับตามกฎหมายอ่ืนที่ เก่ียวของไดหรือไม ซึ่งคณะกรรมการฯ ใหความเห็นวา สามารถ
กําหนดใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขมีอํานาจเชนนั้นได เพ่ือรอบรับกรณีที่มีกฎหมายฉบับ
อ่ืนใหอํานาจคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขในการออกขอบังคับตาง ๆ ตามกฎหมายนั้น ๆ 

ยกตัวอยางเชน กฎหมายเก่ียวกับโรคระบาดอาจกําหนดใหคณะกรรมการวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนออกขอบังคบัเก่ียวกับโรคระบาดได 

๒.๔ การพิจารณารางมาตรา ๒๒ (๔) (ณ) ซึ่งรางเดิมท่ีเสนอโดยกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเงื่อนไขในการออกขอบังคับในเรื่องอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของ วาตองเปนการออกขอบังคับโดยคํานึงถึงการชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหความรูแก
ประชาชนในเรื่องที่เก่ียวกับการสาธารณสุขเพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพตนเองได นั้น ไมมีความ
ชัดเจนวาหมายถึงกรณีใด คณะกรรมการฯ จึงใหตัดเง่ือนไขดังกลาวออกจากรางมาตรา ๒๒ (ณ)๕๕  

๒.๕ การพิจารณารางมาตรา ๒๒ (๔) (ฏ) คณะกรรมการฯ เห็นวา จะตอง 
มีการออกขอบังคับเพ่ือกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการในการกลาวหาตามรางมาตรา ๓๑ ดวย  
จึงไดเพ่ิมเติมใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ในการออกขอบังคับสภาการ
สาธารณสุขเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการกลาวหาตามมาตรา ๓๑ เพ่ิมขึ้นจากอํานาจหนาที่
ในการออกขอบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑการสืบสวนและการสอบสวนเมื่อมีการกลาวหาผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
๕๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้งที่  ๔ (๑๕/๒๕๕๔)  

๔๙/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๗. 
๕๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๔ (๑๕/๒๕๕๔) ๔๙/๒๕๕๓  

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๗-๘. 
๕๖ - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้งที่  ๕ (๑๖/๒๕๕๔)  

๕๐/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓, หนา ๒-๓. 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๕ (๑๖/๒๕๕๔) ๕๐/๒๕๕๓  

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓, หนา ๖-๗. 



 
๕๑

มาตรา ๒๓  นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการ
สาธารณสุขชุมชนคนท่ีหนึ่ง อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง เลขาธิการ 
รองเลขาธิการ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่น มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑) นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน มีอํานาจหนาที ่
(ก) บริหารและดําเนินกิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชนให

เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามมติของคณะกรรมการ 
(ข) เปนผูแทนสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการตาง ๆ 
(ค) เปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจมอบหมายเปนหนังสือให

กรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทนตามท่ีเห็นสมควร 
(๒) อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนท่ีหนึ่ง เปนผูชวยนายกสภา

การสาธารณสุขชุมชนในกิจการอันอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกสภาการสาธารณสุข
ชุมชนตามท่ีนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนมอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนเม่ือนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได 

(๓) อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง เปนผูชวยนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนในกิจการอันอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกสภาการสาธารณสุข
ชุมชนตามท่ีนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนมอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนเม่ือทั้งนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนและอุปนายกสภาการ
สาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๔) เลขาธิการ มีอํานาจหนาที ่
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนทุก

ระดับ 
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาการสาธารณสุข

ชุมชน 
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบ

วิชาชีพการสาธารณสุขชมุชน และทะเบียนอื่น ๆ ของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(ง) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

(๕) รองเลขาธิการ เปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่
ของเลขาธิการตามที่ เลขาธิการมอบหมาย และเปนผู ทําการแทนเลขาธิการเมื่อ
เลขาธิการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๖) เหรัญญิก มีอํานาจหนาท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน 
และการงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๗) ผูดํารงตําแหนงอื่นตามมาตรา ๑๔  วรรคสอง มีอํานาจหนาที่ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

(อาํนาจหนาที่ 
ของนายกสภาฯ 
อุปนายกสภาฯ
เลขาธิการสภาฯ 
รองเลขาธิการสภาฯ 
และเหรัญญกิสภาฯ)  
 
 

 
 



 
๕๒

(๑) หลักการและวัตถุประสงค 
กําหนดอํานาจหนาที่ของนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการ

สาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง เลขาธิการสภาการ
สาธารณสุขชุมชน รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เหรัญญิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
และผูดํารงตําแหนงอ่ืน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ไดอภิปรายเก่ียวกับรางมาตรา ๒๓  

ในประเด็นดังตอไปนี ้
๒.๑ รางเดิมมาตรา ๒๓ ไดกําหนดใหอํานาจหนาที่ใหกับตําแหนงประชาสัมพันธ

ของสภาการสาธารณสุข แตเพ่ือใหการกําหนดอํานาจหนาที่ของประชาสัมพันธเกิดความยืดหยุน 
คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรใหตัดอํานาจหนาที่ของประชาสัมพันธ เพ่ือใหสภาการสาธารณสุข
ชุมชนไปออกขอบังคับกําหนดอํานาจหนาที่ของตําแหนงประชาสัมพันธไดเอง 

๒.๒ แกไขเพ่ิมเติมวิธีการเขียนใหเหมาะสมและปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลอง
กับการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ  

 
หมวด ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 

   
 

 

มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนน กรรมการคนหนึ่งให
มีเสียงหนึ่งเสียง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

(องคประชุม 
และการประชุม 
ของคณะกรรมการ
สภาการสาธารณสุข
ชุมชน) 
 
 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดองคประชุม วิธีการประชุม มติท่ีประชุม และการลงคะแนนในการ
ประชุมสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
การพิจารณารางมาตรา ๒๔ มีประเด็นขอสงสัยวา ถอยคําท่ีกําหนดวา 

“กรรมการทั้งหมดท่ีอยูในขณะนั้น” หมายถึงกรณีใด ซึ่งคณะกรรมการฯ อธิบายวา หมายถึง
กรรมการที่ดํารงตําแหนงตามวาระอยูในขณะนั้น แตมิไดหมายถึงกรรมการที่มาประชุม โดยขอความ
นี้บัญญัติขึ้นเพ่ือแกปญหาการสรรหากรรมการวิชาชีพตามกฎหมายวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีทําให 



 
๕๓

องคประชุมไมครบ จึงไดกําหนดใหการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม๕๗ 

 
มาตรา ๒๕  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดง

ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาการ
สาธารณสุขชุมชนในเรื่องใด ๆ ก็ได 
 

(การแสดงความเห็น
ของสภานายกพิเศษ
ตอสภาการสาธารณสุข 
ชุมชน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษ
สามารถเขาฟงการประชุมและชี้แจงความเห็นในการประชุมสภาการสาธารณสุขชุมชนได 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
เปนไปตามรางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 

มาตรา ๒๖  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 

(๑) การออกขอบงัคับ 
(๒) การกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาการ

สาธารณสุขชุมชน 
(๓) การวินิจฉัยช้ีขาดใหพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 

๓๙ วรรคสาม (๔) หรือ (๕) 
ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอมติตามวรรคหนึ่งตอสภานายก

พิเศษโดยไมชักชา สภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับย้ังมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับย้ังมติตาม
วรรคหนึ่ง (๑) ภายในสามสิบวันหรือมิไดยับย้ังมติตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับมติที่นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษ 
ใหความเห็นชอบมตินั้น 
  ถาสภานายกพิเศษยับย้ังมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีก
ครั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการยับย้ัง ในการประชุมนั้นถามีเสียงยืนยันมติไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น ก็ใหดําเนินการตาม
มตินั้นได 

 

(มติของที่ประชุม
คณะกรรมการสภา
การสาธารณสุข
ชุมชนซึ่งตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก
สภานายกพิเศษ) 
 
 

 
 
 
 

                                                 
๕๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๔ (๑๕/๒๕๕๔) ๔๙/๒๕๕๓  

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๑๐-๑๑. 



 
๕๔

(๑) หลักการและวัตถุประสงค 
กําหนดใหสภานายกพิเศษมีอํานาจในการใหความเห็นชอบการลงมติ

คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนเกี่ยวกับการออกขอบังคับ การกําหนดแผนการดําเนินงาน
และงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน และการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
แกไขเพิ่มเติมวิธีการเขียนใหเหมาะสมและปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับการ

แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ  
 

หมวด ๕ 
การควบคุมการประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

   
 

 

มาตรา ๒๗  หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือ
กระทําดวยวิธีใด ๆ ที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิที่จะประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน โดยมิไดรับใบอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชน เวนแตเปนการ
กระทําในอํานาจหนาที่ในฐานะขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือสภากาชาดไทย 
และในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

(๑) การชวยเหลือประชาชน โดยมิไดรับประโยชนตอบแทน  
(๒) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ซึ่งทําการฝกหัดหรือ

ฝกอบรมในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาการสาธารณสุขชุมชนของรัฐหรือที่
ไดรับอนุญาตจากทางราชการใหจัดตั้งสถาบันทางการแพทยของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา  
ทั้งนี้ ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรมซึ่งเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือเปนผูประกอบโรคศิลปะ หรือเปนผูประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุขอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(๓) บุ คคลซึ่ งปฏิ บั ติ งานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว าด วย
สถานพยาบาลกระทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในความควบคุมของ 
ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สภาการสาธารณสุขชุมชน
กําหนด 

การอนุญาตใหเปน 
ผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน  
 
ขอยกเวนสําหรับ 
การประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชนโดยไมมี 
ใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน 
 
 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

๑.๑ กําหนดใหการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจะตองกระทําโดย
บุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ 

๑ .๒ กําหนดขอยกเวนใหบุคคลบางกลุมสามารถประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนไดโดยไมตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ไดอภิปรายเก่ียวกับรางมาตรา ๒๗  

ในประเด็นดังตอไปนี ้



 
๕๕

๒.๑ การพิจารณาขอยกเวนกรณีการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่
กระทําในอํานาจหนาที่ในฐานะขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือสภากาชาดไทย ตามรางมาตรา 
๒๗ วรรคหนึ่ง ตามรางเดิมที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการกําหนดขอยกเวนดังกลาวไวเปน
อนุมาตราหนึ่งของรางมาตรา ๒๗ แตคณะกรรมการฯ เห็นวาขอยกเวนดังกลาวมีความสําคัญ จึงควร
นํากรณีดังกลาวมากําหนดไวเปนขอยกเวนในวรรคหนึ่งของรางบทบัญญัตินี้ เพ่ือใหผูอานกฎหมายได
ทราบตั้งแตแรกวาขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือสภากาชาดไทย แมจะไมไดเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แตสามารถประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได๕๘ 

๒.๒ การพิจารณาขอยกเวนกรณีการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
ที่กระทําในการชวยเหลือประชาชน โดยมิไดรับประโยชนตอบแทนตามรางมาตรา ๒๗ (๑) นั้น ตาม
รางเดิมที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดวา “การชวยเหลือผูปวยตามหนาที่ ตามกฎหมาย 
หรือตามธรรมจรรยา โดยมิไดรับประโยชนตอบแทน” คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว เห็นวา คําวา 
“ผูปวย” ไมครอบคลุมถึงการประกอบอาชีพบางอยางที่ไมไดกระทําตอผูปวย แตกระทําเพื่อเปนการ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไป เชน ครูพละสอนการออกกําลังกาย หรือครูสุขศึกษาสอนวิชาสุขศึกษาแก
นักเรียน และกรณีที่กําหนดวา “ตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา” เปนถอยคําที่ไม
ชัดเจน จึงไดปรับปรุงขอยกเวนดังกลาวโดยเปลี่ยนคําวา “ผูปวย” เปน “ประชาชน” และตัดกรณ ี
“ตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา” ออก๕๙ 

๒.๓ การพิจารณาขอยกเวนการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตาม
รางมาตรา ๒๗ (๒) ไดกําหนดใหนักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรือ
ฝกอบรมในความควบคุมของสถาบันทางการแพทยของรัฐ คณะกรรมการฯ เห็นวา จะตองกําหนด
ขอยกเวนสําหรับกรณีดังกลาวดวย เนื่องจากในทางปฏิบัตินักศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตรจะตอง
เขารับการฝกภาคปฏิบัติในสถาบันทางการแพทยของรัฐ จึงตองไดรับการยกเวนใหนักเรียน 
หรือนักศึกษาท่ีฝกอบรมในความควบคุมของสถาบันทางการแพทยของรัฐไดรับการยกเวนตามบทบัญญัต ิ
นี้ดวย  

นอกจากนี้ โดยที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดกําหนดใหอาจารยผูทํา
การสอนวิชาสาธารณสุขศาสตรจะตองเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ดังนั้น ใน
บทบัญญัตินี้จึงกําหนดใหนักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมท่ีทําการฝกหัดหรือฝกอบรม
ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรมไดรับการยกเวนตามบทบัญญัตินี้ดวย 

๒.๔ การพิจารณาขอยกเวนการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตาม
รางเดิมมาตรา ๒๗ (๓) ท่ีเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขมีอํานาจออกประกาศกําหนดระเบียบเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ของบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล แตคณะกรรมการฯ 
เห็นวา หากกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกระเบียบดังกลาว อาจจะทําใหฝายการเมืองเขามา

                                                 
๕๘ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๑๘ (๓๑/๒๕๕๔)  ๑๓/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔, หนา ๒. 
๕๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๔ (๑๕/๒๕๕๔) ๔๙/๒๕๕๓ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๑๒. 



 
๕๖

แทรกแซงในเรื่องนี้ จึงไดแกไขใหสภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจออกระเบียบดังกลาวแทน
รัฐมนตรีฯ๖๐ 

๒.๕ การพิจารณาขอยกเวนการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตาม
รางเดิมมาตรา ๒๖ (๖) ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหผูประกอบโรคศิลปะหรือ 
ผูประกอบวิชาชีพอื่นไดรับการยกเวนใหสามารถประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได แมจะไมได
เปนผูที่ ไดรับอนุญาตให เปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนชุมชน  และเนื่องจาก
คณะกรรมการฯ ไดแกไขนิยามคําวา “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” โดยกําหนดใหขอบเขตของการ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนไมรวมไปถึงการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทยและสาธารณสุขอื่น ๆ ดวยอยูแลว คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรใหตัดขอยกเวนใน
อนุมาตรานี้ เพราะเปนการกําหนดที่ซ้ําซอนกัน 

๒.๖ การพิจารณาขอยกเวนกรณีการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่
กระทําตอตนเอง ตามรางเดิมที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดขอยกเวนใหผูท่ีไมไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสามารถประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนที่กระทําตอตนเองได แตคณะกรรมการฯ เห็นวา เนื่องจากการกําหนดใหการประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนชุมชนตอตนเองมีที่มาจากพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่ง
กําหนดใหการกระทําวิชาชีพเวชกรรมตอตนเองไมเปนความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากใน
พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดนิยามคําวา “วิชาชีพเวชกรรม” หมายถึง วิชาชีพที่กระทําตอรางกาย
มนุษย ดังนั้น การกระทําตอตนเองจึงรวมอยูในคําวา การกระทําตอรางกายมนุษย จึงตองเขียน
ขอยกเวนไวมิใหการกระทําวิชาชีพเวชกรรมตอตนเองเปนความผิด สําหรับนิยามคําวา “วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน” ประกอบดวยการกระทําสองสวน คือ (๑) การกระทําตอมนุษย และ (๒) การ
กระทําตอสิ่งแวดลอม ในสวนที่เปนการกระทําตอมนุษยเปนสวนหนึ่งของการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม เมื่อพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ยกเวนใหการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ที่กระทําตอตนเองไมเปนความผิดแลว จึงไมจําเปนตองกําหนดขอยกเวนไวในรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้อีก๖๑   

หากการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตอตนเองเปนความผิด 
แตก็เปนการกระทําความผิดตอตนเอง ซึ่งโดยหลักกฎหมายแลวไมถือเปนความผิด จึงเห็นควรใหตัด
ขอยกเวนการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่กระทําตอตนเองออกจากรางมาตรา ๒๗ 

๒.๗ การพิจารณาขอยกเวนกรณีการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ของผูประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพอื่นซ่ึงประกอบโรคศิลปะหรือประกอบวิชาชีพอ่ืนตาม
ขอจํากัดและเงื่อนไขตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะหรือกฎหมายวาดวยการประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งตามรางมาตรา ๒๗ เดิมที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหกรณีดังกลาวเปน
ขอยกเวนสําหรับการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยไมไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นั้น เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา ผูประกอบโรค
ศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุขอ่ืน ๆ มีอํานาจกระทําการที่อยูภายใน

                                                 
๖๐ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๑๘ (๓๑/๒๕๕๔)  ๑๓/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔, หนา ๓. 
๖๑ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๑๙ (๓๕/๒๕๕๔) ๑๗/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔, หนา ๓. 



 
๕๗

ขอบเขตนิยามคําวา “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” ไดอยูแลว ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
โรคศิลปะหรือกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพนั้น จึงเห็นสมควรใหตัดขอยกเวนกรณีนี้ออกจาก
รางมาตรา ๒๗๖๒ 

๒.๘ การพิจารณาขอยกเวนกรณีการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการ หรือผูสอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของตางประเทศ ซึ่งตามรางมาตรา ๒๗ เดิมที่เสนอโดย
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหกรณีดังกลาวเปนขอยกเวนสําหรับการประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนโดยไมไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นั้น 
เนื่องจากปรากฏวาในตางประเทศไมมีการออกใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ประกอบกับบุคคลเหลานี้ตองปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการ ซึ่งไดกําหนดเปนขอยกเวนในราง
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งอยูแลว คณะกรรมการฯ จึงใหตัดขอยกเวนในกรณนีี้ออกจากรางมาตรา ๒๗๖๓ 

 
มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตใหมีอายุไมเกินหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

และตออายุไดครั้งละเทากับอายุใบอนุญาตตามที่กําหนดในขอบังคับสภาการสาธารณสุข
ชุมชน แตไมเกินครั้งละหาป 

การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ใหเปนไปตามขอบงัคับของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(การขึ้นทะเบียน  
การออกใบอนุญาต 
อายุใบอนุญาตและ
การตออายุใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดอายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน รวมทั้งใหอํานาจสภาการสาธารณสุขชุมชนออกขอบังคับเก่ียวกับการขึ้นทะเบียน 
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต  

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดอภิปรายเก่ียวกับรางมาตรา ๒๘  

ในประเด็นดังตอไปนี ้
รางเดิมมาตรา ๒๘ ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข ไดใหอํานาจสภาการ

สาธารณสุขชุมชนในการออกขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนเก่ียวกับการออกหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสาขาตาง ๆ และหนังสือ
แสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นวา เม่ือวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนไมมีการแบงเปนสาขายอย จึงไมตองใหอํานาจสภาการสาธารณสุขชุมชนออกขอบังคับในเรื่อง
นี้ และใหตัดขอความเกี่ยวกับอํานาจในการออกขอบังคับดังกลาว 

 

                                                 
๖๒ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๑๕ (๒๘/๒๕๕๔) ๑๐/๒๕๕๔ 

วันจันทรท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔, หนา ๓. 
๖๓ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๑๘ (๓๑/๒๕๕๔) ๑๓/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔, หนา ๓. 



 
๕๘

มาตรา ๒๙  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสภา
การสาธารณสุขชุมชน และตองไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาดาน
การสาธารณสุข รวมทั้งมีคุณสมบัติและตองผานการสอบความรูตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

เม่ือสมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผูใดสิ้นสุด
ลงตามมาตรา ๑๒ ใหใบอนุญาตของผูนั้นส้ินสุดลงดวย 

ใหผูซึ่ งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ (๒) และ (๓) สงคืน
ใบอนุญาตตอเลขาธิการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพ  

(คุณสมบัติของ 
ผูขอข้ึนทะเบียน 
และรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน และการ
สิ้นสุดของใบอนุญาต
และสมาชิกภาพ) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

เนื่องจากการควบคุมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครอง
ประชาชนผูไดรับบริการจากวิชาชีพนั้น  กระบวนการอนุญาตใหประกอบวิชาชีพจะตองมีการควบคุม
กระบวนการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตใหมีมาตรฐาน จึงตองกําหนดใหกระบวนการสอบเปนไปตาม
ขอบังคับของสภาการสาธารณสุข๖๔ บทบัญญัตินี้จึงกําหนดคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยจะตองเปนสมาชิกแหงสภาการ
สาธารณสุขชุมชน และไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาดานการสาธารณสุข 
รวมทั้งมีคุณสมบัติและตองผานการสอบความรูตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
การกําหนดคุณสมบัติของผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน ตองพิจารณาความประสงคของกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเปนหนวยงานเจาของ
รางฯ วาตองการอนุญาตใหบุคคลกลุมใดมาขอข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน และจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับใดหรือตองจบการศึกษาในดานใด ซึ่งในประเด็นนี้
ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดชี้แจงวา กระทรวงสาธารณสุขตองการใหบุคคลที่จะ
สามารถมาขอข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจะเปนนักวิชาการสาธารณสุข
ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะสาธารณสุขศาสตรหรือคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ๖๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๖๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๒ (๑๓/๒๕๕๔) ๔๗/๒๕๕๓  

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๕. 
๖๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๒ (๑๓/๒๕๕๔) ๔๗/๒๕๕๓  

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๕. 



 
๕๙

มาตรา ๓๐  ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตองประกอบ
วิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไข และตองประพฤติให เปนไปตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาการ
สาธารณสุขชุมชน 

(หนาที่ของผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดหลักเกณฑในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข โดยผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไข และ
ประพฤติใหเปนไปตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
แกไขเพิ่มเติมวิธีการเขียนใหเหมาะสมและปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับการ

แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ  
 

มาตรา ๓๑  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๐ 
ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนั้น 
โดยทําคํากลาวหาเปนหนังสือย่ืนตอสภาการสาธารณสุขชุมชน 

บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนวาประพฤติ
ผิดตามมาตรา ๓๐ โดยทําคํากลาวหาเปนหนังสือย่ืนตอสภาการสาธารณสุขชุมชน 

กรรมการมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนวาประพฤติ
ผดิตามมาตรา ๓๐ โดยแจงเรื่องตอสภาการสาธารณสุขชุมชน 

สิทธิการกลาวหาส้ินสุดลงเม่ือพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหาย 
รูเรื่องการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๐ และรูตัวผูประพฤติผิด  ท้ังนี้ ไมเกินสามปนับแต
วันที่มีการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๐ 

การถอนเรื่องการกลาวหาที่ไดย่ืนหรือแจงไวแลวนั้นไมเปนเหตุใหระงับ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(การกลาวหา 
ผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน
ซึ่งประพฤติผิด) 
 
 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

 กําหนดใหผูเสียหายจากการประพฤติผิดของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน บุคคลอ่ืน และกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนที่ประพฤติผิดขอจํากัด เงื่อนไข และจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิกลาวหาดังกลาว และการถอนเรื่องการ
กลาวหานั้น 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
ในการพิจารณารางมาตรา ๓๑ คณะกรรมการฯ มีประเด็นในการอภิปราย 

ดังตอไปนี ้
๒.๑ กรณีตามรางมาตรา ๓๑ เปนการดําเนินการเก่ียวกับจรรยาบรรณของ 

ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ไมใชการดําเนินคดีอาญา จึงนําหลักเกณฑเก่ียวกับการตั้งตน
คดีโดยใชถอยคําวา “กลาวโทษ” และ “กลาวหา” ไมได อีกทั้งความหมายของคําวา “กลาวหา” 



 
๖๐

ตามพจนานุกรมมีความหมายรวมถึงการกลาวโทษอยูแลว ที่ประชุมจึงเห็นควรใหแกไขคําวา 
“กลาวโทษ” เปน “กลาวหา” ทั้งหมด๖๖ 

๒.๒ เนื่องจากผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตองปฏิบ ัติงานที่
เกี่ยวของกับประชาชนทั่วไป ซึ่งประชาชนบางสวนอาจไมรูหนังสือ และไมสามารถทําคํากลาวหา
เปนหนังสือได จึงควรเพิ่มเติมวิธีการทําคํากลาวหา โดยกําหนดใหผูที่ไดรับความเสียหายทําคํากลา
หาเปนวาจาได และใหเจาหนาที่เปนผูบันทึกปากคําใหไดขอมูลมากเพียงพอที่จะรูตัวผูถูกกลาวหา 
อยางไรก็ตาม ในสวนของการทําคํากลาวโทษโดยบุคคลอื่นตามรางมาตรา ๓๓ วรรคสอง ไมควร
กําหนดใหทําคํากลาวโทษเปนวาจา เนื่องจากบุคคลอื่นไมใชผูเสียหายจากการประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน หากกําหนดใหทําคํากลาวโทษเปนวาจาได อาจเปนการเปดชองใหมีการกลั่น
แกลงกันโดยที่ไมมีมูลเหตุ จึงไมตองกําหนดใหบุคคลอ่ืนทําคํากลาวโทษเปนวาจา ดังนั้น ในรางการ
ประชุมครั้งที่ ๕  คณะกรรมการฯ จึงเห็นวา ในรางมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ควรเพิ่มเติมใหผูเสียหาย
ทําคํากลาวหาเปนวาจาได๖๗  อยางไรก็ตาม ในการประชุมครั้งตอมา คณะกรรมการฯ เห็นวา หาก
ไมใหทําคํากลาวหาเปนหนังสือทําใหการกลาวหากระทําไดงายและมีการกลั่นแกลงกัน จึงไดแกไข
ใหผูกลาวหาตองทําคํากลาวหาเปนหนังสือเชนเดิม 

๒.๓ รางมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ท่ีกําหนดใหผูเสียหายและบุคคลอ่ืน
ทําคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษตอสภาการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งท่ี ๕ คณะกรรมการฯ เห็นวา
ถอยคําดังกลาวอาจทําใหเกิดความไมชัดเจนวา ใหทําคํากลาวหาหรือคํากลาวโทษตอนายกสภาการ
สาธารณสุข หรือเลขาธิการสภาการสาธารณสุข จึงเห็นควรใหแกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดใหผูเสียหาย
และบุคคลอื่นทํากลาวหาหรือคํากลาวโทษตอเลขาธิการสภาการสาธารณสุข ซึ ่งเป นหัวหนา
สํานักงานธุรการของสภาการสาธารณสุข เพื่อใหเกิดความชัดเจนแนนอนยิ่งข้ึน๖๘ อยางไรก็ตาม ใน
การประชุมครั้งตอมา คณะกรรมการฯ เห็นวา ควรใชถอยคําที่มีความหมายอยางกวาง จึงแกไข
เพ่ิมเติมใหยื่นคํากลาวหาตอสภาการสาธารณสุขชุมชนเชนเดิม 

๒.๔ รางมาตรา ๓๑ วรรคสาม ที่กําหนดใหกรรมการสภาการสาธารณสุขมีสิทธิ
กลาวโทษผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยแจงเรื่องตอสภาการสาธารณสุข ซึ่งในที่ประชุมมี
ประเด็นอภิปรายวา จะตองกําหนดใหกรรมการสภาการสาธารณสุขทําคํากลาวโทษเปนหนังสือ
หรือไม เพ่ือใหมีหลักฐานที่ชัดเจน และตองทําคํากลาวโทษตอเลขาธิการสภาการสาธารณสุขหรือไม  
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นวา ไมจําเปนตองกําหนดใหกรรมการทําคํากลาวโทษเปนหนังสือและยื่นตอ
เลขาธิการสภาการสาธารณสุข เนื่องจากตองการใหการทํากลาวโทษของกรรมการกระทําโดยการ
ยกประเด็นในที่ประชุมสภาการสาธารณสุข จึงใหคงรางมาตรา ๓๑ วรรคสาม ไวเชนเดิม 

                                                 
๖๖ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๑๖ (๒๙/๒๕๕๔)  ๑๑/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๔ กมุภาพันธ ๒๕๕๔, หนา ๓. 
๖๗ - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๕ (๑๖/๒๕๕๔) ๕๐/๒๕๕๓ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓, หนา ๒-๓. 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๕ (๑๖/๒๕๕๔) ๕๐/๒๕๕๓  

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓, หนา ๖-๗. 
๖๘ - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐ ) ครั้งที่ ๕ (๑๖/๒๕๕๔) ๕๐/๒๕๕๓  

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓, หนา ๒-๓. 
    - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งท่ี ๕ (๑๖/๒๕๕๔) ๕๐/๒๕๕๓  

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓, หนา ๖-๗. 



 
๖๑

๒.๔ รางเดิมที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขใชคําวา “กลาวโทษ” สําหรับ
กรณีที ่บุคคลอื่นรองเรียนวาผู ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนประพฤติผิด และใชคําวา 
“กลาวหา” สําหรับกรณีที่บุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดของผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นวา กระบวนการกลาวหาและการกลาวโทษตามราง
พระราชบัญญัตินี้ไมมีความแตกตางกัน ควรใชถอยคําใหเหมือนกัน จึงไดแกไขคําวา “กลาวโทษ” 
เปน “กลาวหา”  

 
มาตรา ๓๒  เม่ือสภาการสาธารณสุขชุมชนไดรับเรื่องการกลาวหาตาม

มาตรา ๓๑ หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติวามีพฤติกรรมอันสมควรใหมีการพิจารณา
เกี่ยวกับการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๐ ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
ใหเลขาธิการเสนอเร่ืองดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา 

(การเสนอเรื่อง
กลาวหาผูประกอบ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน
ตอคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดกระบวนการเมื่อสภาการสาธารณสุขไดรับเรื่องกลาวเก่ียวกับการ
ประพฤติผิดของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชนจะตอง
เสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
ในการพิจารณารางมาตรา ๓๒ คณะกรรมการฯ เห็นวา ในกระบวนการ

สอบสวนเรื่องที่มีการกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะตองมีการตั้งคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณเสียกอนที่จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณกลั่นกรองเรื่องเสียกอนวาเรื่องท่ีมีการกลาวหานั้นมีมูลหรือไม ในทํานองเดียวกับ
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในกระบวนการสอบวินัยของขาราชการพลเรือน๖๙   
   

มาตรา ๓๓  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจาก
สมาชิกประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาหาคน 
มีอํานาจหนาท่ีสืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๒ แลวทํารายงาน
พรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาการกลาวหามีมูลหรือไม 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกวาหนึ่งคณะก็ได 
ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการตามอํานาจหนาที่ท่ีกําหนด 

ในวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ถามีเหตุจําเปนไมอาจ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ
แจงใหคณะกรรมการทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหคณะกรรมการ
พิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปไดไม เกินสามสิบวันนับแต วันที่ครบ
กําหนดเวลา 

(การแตงตั้งและ
อํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ) 
 
 

                                                 
๖๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้งที่  ๕ (๑๖/๒๕๕๔)  

๕๐/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓, หนา ๘. 



 
๖๒

(๑) หลักการและวัตถุประสงค 
กําหนดท่ีมา องคประกอบ และอํานาจหนาท่ี รวมทั้งระยะเวลาดําเนินการของ

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 
(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ไดอภิปรายเก่ียวกับรางมาตรา ๓๓  
ในประเด็นดังตอไปนี ้

๒.๑ การที่มีคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเปนผูสอบสวนวาเรื่องรองเรียนมี
มูลหรือไมนั้น ทําใหกระบวนการสอบสวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดจรรยาบรรณเปนไป
อยางรวดเร็ว ซึ่งหากกําหนดใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขเปนผูสืบสวนขอเท็จจริงแลว จะทํา
ใหคดีลาชา เพราะคณะกรรมการฯ มีภารกิจในดานอ่ืน จึงควรคงขั้นตอนการสืบสวนขอเท็จจริงโดย
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณไวตามรางเดิมที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข๗๐ 

๒.๒ รางเดิมมาตรา ๓๓ ท่ีเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให
องคประกอบคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณมีประธานอนุกรรมการหนึ่งคนและอนุกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาสามคน แตคณะกรรมการฯ เห็นวากฎหมายวิชาชีพอ่ืน ๆ จะกําหนดใหอนุกรรมการมี
จํานวนไมนอยกวาหาคน จึงไดแกไขเพ่ิมเติมจํานวนอนุกรรมการจรรยาบรรณใหมีไมนอยกวาหา

 
มาตรา ๓๔  เม่ือคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็น
ดังกลาวแลวมีมติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาใหม 

(๒) สงใหคณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการตอไปในกรณีท่ีเห็นวา 
ขอกลาวหานั้นมีมูล 

(๓) ใหยกขอกลาวหาในกรณีท่ีเห็นวาขอกลาวหานั้นไมมีมูล 

(การพจิารณาของ
คณะกรรมการ 
สภาการสาธารณสุข
ชุมชนเกี่ยวกับ
รายงานและความเห็น
ของคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดกระบวนการภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน โดยคณะกรรมการฯ จะตองลงมติในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ไดแก ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือในกรณีที่เห็นวา
ขอกลาวหาดังกลาวมีมูล ใหสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการตอไป หรือในกรณีที่เห็น
วาขอกลาวหานั้นไมมีมูลใหยกขอกลาวหาในกรณีนั้น  

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
แกไขเพิ่มเติมวิธีการเขียนใหเหมาะสมและปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับการ

แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ  

                                                 
๗๐ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๐) ครั้งที่ ๑๔ (๒๗/๒๕๕๔) ๙/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔, หนา ๔. 
๗๑ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๑๖ (๒๙/๒๕๕๔)  ๑๑/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔, หนา ๓. 



 
๖๓

มาตรา ๓๕  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจาก
สมาชิก ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาหาคน 
มีอํานาจหนาที่สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้ง
ความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเกินกวาหนึ่งคณะกไ็ด 
ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดใน 

วรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ถามีเหตุจําเปนไมอาจ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนแจง
ใหคณะกรรมการทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหคณะกรรมการพิจารณา
ขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 

(การแตงตั้งและ
อํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการ
สอบสวน) 
 
 
 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดกระบวนการในการตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการ
สอบสวนและเสนอสํานวนสอบสวนตอคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งกําหนด
องคประกอบ อํานาจหนาที่ และระยะเวลาดําเนินการของคณะอนุกรรมการสอบสวน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
ในการพิจารณารางมาตรา ๓๕ คณะกรรมการฯ มีประเด็นในการอภิปราย 

ดังตอไปนี้ 
๒.๑ รางเดิมมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให

องคประกอบคณะอนุกรรมการสอบสวนมีประธานอนุกรรมการหนึ่งคนและอนุกรรมการจํานวน 
ไมนอยกวาสามคน แตคณะกรรมการฯ เห็นวากฎหมายวิชาชีพอ่ืน ๆ จะกําหนดใหอนุกรรมการ 
มีจํานวนไมนอยกวาหาคน จึงไดแกไขเพิ่มเติมจํานวนอนุกรรมการสอบสวนใหมีไมนอยกวาหาคน 
และสอดคลองกับองคประกอบของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณอีกดวย๗๒  

๒.๒ รางเดิมมาตรา ๓๕ วรรคสาม ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให
ประธานอนุกรรมการสอบสวนเปนผูมีอํานาจพิจารณาขยายระยะเวลาในการดําเนินการสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน แตคณะกรรมการฯ เห็นวา เมื่อการตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเปน
อํานาจของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน จึงไดแกไขใหคณะกรรมการสภาการ
สาธารณสุขเปนผูมีอํานาจขยายระยะเวลาดําเนินการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน๗๓ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๗๒ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งท่ี ๑๖ (๒๙/๒๕๕๔)  ๑๑/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔, หนา ๓. 
๗๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๐) ครั้งที่  ๕ (๑๖/๒๕๕๔)  

๕๐/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓, หนา ๙. 



 
๖๔

มาตรา ๓๖  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ
คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการจรรยาบรรณและ
อนุกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคล
มาใหถอยคํา และมีหนังสือแจงใหบุคคลสงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกลาว 

(การเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมาย
อาญาของอนุกรรมการ
จรรยาบรรณและ
อนุกรรมการสอบสวน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดใหอนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวนเปนพนักงาน
เจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา และกําหนดใหอนุกรรมการดังกลาวมีอํานาจในการเรียก
บุคคลมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
แกไขเพ่ิมเติมถอยคําใหเหมาะสม  

 
มาตรา ๓๗  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจงขอกลาวหา

พรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาใหผูถูกกลาวหาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการ
สอบสวน 

ผู ถู กกล าวหามีสิ ทธิ ทํ าคํ าชี้ แจงหรือนํ าพยานหลั กฐานใด ๆ มาให
คณะอนุกรรมการสอบสวน 

คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหย่ืนตอประธานอนุกรรมการสอบสวน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายใน
กําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให 

(กระบวนการสอบสวน 
ผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน
ซึ่งถูกกลาวหาวา
ประพฤติผิด) 

 
(๑) หลักการและวัตถปุระสงค 

๑.๑ กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน 
ตองตองมีหนังสือแจงขอกลาวหาไปยังผูถูกกลาวหาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มดําเนินการสอบสวน 

๑.๒ กําหนดสิทธิของผูถูกกลาว โดยใหมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือยื่นพยานหลักฐาน
ตอคณะอนุกรรมการสอบสวน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
ปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ  

 
มาตรา ๓๘  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จส้ินแลว

ใหเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแต
วันทําการสอบสวนเสร็จสิ้น แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม เพื่อให
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 

(การเสนอสํานวน 
การสอบสวนและ
ความเห็นของ
คณะอนุกรรมการ
สอบสวน) 

 
 
 



 
๖๕

(๑) หลักการและวัตถุประสงค 
กําหนดข้ันตอนใหคณะอนุกรรมการสอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวนตอ

คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 

เปนไปตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 

มาตรา ๓๙  เม่ือคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็น
ของคณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและ
ความเห็นดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสํานวนการสอบสวน
และความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม
กอนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได และใหนําความในมาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ยกขอกลาวหา 
(๒) วากลาวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ 
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ 

ใหทําเปนคําสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และ
ใหถือเปนที่สุด 

(การพิจารณาของ
คณะกรรมการสภา 
การสาธารณสุขชุมชน
เกี่ยวกับสํานวนการ
สอบสวน และอาํนาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาด) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษ
ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซึ่งประพฤติผิดตามที่มีการกลาวหา และกําหนดรูปแบบการ
ทําคําวินิจฉัยชี้ขาดโดยใหทําเปนคําสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
เปนไปตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

 
มาตรา ๔๐  ใหเลขาธิการแจงคําสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนตาม

มาตรา ๓๙ ไปยังผูถูกกลาวหาเพื่อทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีคําสั่งดังกลาว และให
บันทึกขอความตามคําส่ังน้ันไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพรอม
ทั้งแจงผลการวินิจฉัยชี้ขาดใหผูถูกกลาวหาทราบดวย 

(การแจงผล 
การวินิจฉัยชี้ขาด 
ตอผูถูกกลาวหา) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดวิธีการแจงคําสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนท่ีวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษ 
ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ประพฤติผิด ทั้งในกรณีการแจงคําสั่งตอผูกลาวหา และการ
แจงคําสั่งตอผูถูกกลาวหา 



 
๖๖

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
เปนไปตามรางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

 
มาตรา ๔๑  ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ หามมิใหผูประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน ซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปน 
ผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นับแต วันที่ทราบคําสั่งสภาการ
สาธารณสุขชุมชนท่ีสั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

(การหามประกอบ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน
ในระหวางถูกสั่ง 
พักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดหามผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตมิใหประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือแสดงตนวาเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
เปนไปตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

 
มาตรา ๔๒  ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซ่ึงอยูในระหวาง 

ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตผูใดกระทําการฝาฝนมาตรา ๔๑  และถูกลงโทษจําคุกตามมาตรา ๔๗ 
โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นนับแตวันท่ี 
ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  

 
 

 

(การเพิกถอน
ใบอนุญาตของ 
ผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชนท่ีประกอบ
วิชาชีพในระหวาง
ถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาต) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตของ 
ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขที่ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในระหวางท่ีถูกพักใช
ใบอนุญาต 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
เปนไปตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 

 
 
 
 
 



 
๖๗

มาตรา ๔๓  ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซ่ึงถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
แตเมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้น
จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตในครั้งตอๆ ไปไดอีกตอเม่ือสิ้นระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่
คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต 

(การขอรับ
ใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชนของบุคคล 
ที่เคยถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต) 

 
(๑) หลักการและวัตถปุระสงค 

กําหนดเงื่อนไขใหผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่เคยถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สามารถขอรับใบอนุญาตไดอีกเมื่อพนกําหนด
สองปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
ในการพิจารณารางมาตรา ๔๓ คณะกรรมการฯ มีประเด็นในการอภิปราย 

ดังตอไปนี้ 
รางเดิมมาตรา ๔๓ ที่ เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข กําหนดวา ผูประกอบ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแต
วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเม่ือคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต
และปฏิเสธการออกอนุญาตใหผูนั้นย่ืนคําขอรับใบอนุญาตในคร้ังตอ ๆ ไปไดอีกเม่ือสิ้นระยะเวลาหนึ่งป
นับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต ซึ่งในเบื้องตนคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว  
เห็นวา โดยที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ กําหนดวา หากผูยื่น 
คําขอรับใบอนุญาตถูกปฏิเสธการยื่นขอใบอนุญาตครบสองครั้งแลว ก็จะไมสามารถยื่นขอใบอนุญาต
ไดอีกตอไป จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑในรางพระราชบัญญัตินี้ใหเปนมาตรฐานเดียวกับวิชาชีพอื่น
อยางไรก็ตาม ในการประชุมครั้งตอมา ผูแทนกระทรวงสาธารณสุขไดชี้แจงวา หากกําหนดให 
ไมสามารถยื่นของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดอีก จะเปนการจํากัดสิทธิในการประกอบวิชาชีพของ
บุคคลเกินความจําเปน คณะกรรมการฯ จึงไดคงไวตามรางเดิม 

 
หมวด ๖ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 

 

มาตรา ๔๔  ในการปฏิบตัิหนาทีใ่หพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานท่ีทําการหรือยานพาหนะของผูประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชนในเวลาทําการของสถานท่ีนั้นเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตนิี ้

(๒) เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก 
หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจคนเอกสารหรือวัตถุใดๆ ที่อาจใชเปน

(อาํนาจหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่) 



 
๖๘

หลักฐานในการดําเนินการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับกรณีมีเหต ุ
อันควรเชื่อไดวา หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได เอกสารหรือวัตถุดังกลาวจะถูกยัก
ยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดิม 

(๓) ยึดเอกสาร หรือวัตถุใดๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่
เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนด อํานาจของพนั กงาน เจ าหน าที่ เ พ่ื อปฏิบั ติ การให เปน ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
ในการพิจารณารางมาตรา ๔๔ คณะกรรมการฯ มีประเด็นในการอภิปราย 

ดังตอไปนี้ 
รางมาตรา ๔๔ (๑) เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นวา การประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชนอาจจะกระทําในยานพาหนะได จึงไดเพ่ิมเติมใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไป
ในยานพาหนะของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนดวย 

 
มาตรา ๔๕  ในการปฏิบัตหินาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัว 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 

(บัตรประจําตัวของ
พนักงานเจาหนาที่) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ในการแสดงบัตรประจําตัว ซึ่งตองมี
รูปแบบตามทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
เปนไปตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

 
มาตรา ๔๖  ในการปฏิบตัิหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

(การเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมาย
อาญาของพนักงาน
เจาหนาที่) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 

เปนไปตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 



 
๖๙

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

 

  มาตรา ๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

(บ ท กํ า ห น ด โท ษ
อ า ญ า ก ร ณี ผู ที่
ป ร ะก อ บ วิ ช าชี พ 
ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
ชุมชนโดยไมไดรับ
ใบอนุญาต และกรณี
ผูที่ประกอบวิชาชีพ
ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
ชุมชนในระหวางถูก
พักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดโทษจําคุกและโทษปรับสําหรับบุคคลที่ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนโดยไมไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนที่ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในระหวางถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
เปนไปตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

 
มาตรา ๔๘  ผูใดไมปฏิบตัิตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม หรือไมอํานวยความสะดวก

แกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
 
 

(บ ท กํ า ห น ด โท ษ
อาญากรณี สมาชิก
สภาการสาธารณสุข
ชุมชนสิ้นสุดสมาชิก
ภาพและไม ส งคื น
ใบอนุ ญ าตฯ และ
กรณี ผู ที่ ไมอํ านวย 
ความสะดวกใหกับ
พนักงานเจาหนาที่
ในการปฏิบัติหนาท่ี) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดโทษปรับสําหรับสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนสิ้นสุดสมาชิกภาพและ
ไมสงคนืใบอนุญาตฯ และบุคคลที่ไมอํานวยความสะดวกใหกับพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
เปนไปตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 



 
๗๐

มาตรา ๔๙  ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามท่ี
เรียก หรือแจงใหสงตามมาตรา ๓๖ โดยไมมีเหตุอันควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

(บ ท กํ า ห น ด โท ษ
อาญากรณีผูท่ีไมมา
ใหถอยคําหรือไมสง
เอกสารตามคําสั่ ง
ขอ งอนุ ก รรมการ
จรรยาบรรณ และ
อนุกรรมการสอบสวน) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดโทษจําคุกและโทษปรับสําหรับบุคคลที่ไมมาใหถอยคําหรือไมสง
เอกสารตามคําสั่งของอนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวน 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
เปนไปตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

 

มาตรา ๕๐  ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) 
(๕) และ (๖) แตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ 
(๘) ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนนายกสภาการ
สาธารณสุขชุมชน ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งนิติกรเชี่ยวชาญ (ดานกฎหมาย) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่ง เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผูอํานวยการ
กองสนั บสนุ น สุขภาพภาคประชาชน  กรมสนั บสนุนบริการสุ ขภาพ  คณ บด ี
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก 
นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และเลขาธิการ
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เปนกรรมการ ที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งนายก
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแตงตั้งหนึ่งคน เปนกรรมการ 

ใหนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขทําหนาที่ เลขาธิการ และเปน
เลขานกุารคณะกรรมการ 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งขาราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอยางนอยสองคนเปนผูชวยเลขานุการในท่ีประชุม 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตงตั้งกรรมการทําหนาที่รองเลขาธิการ 
เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่นตามความจําเปน 

(คณะกรรมการสภา
ก า รส า ธ า ร ณ สุ ข
ชุ ม ช น ใ น ว า ร ะ
เริ่มแรก) 

 
 
 



 
๗๑

(๑) หลักการและวัตถุประสงค 
กําหนดใหมีคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนในวาระเริ่มแรกเพ่ือให

ปฏิบัติงานไปจนกวาคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจะครบองคประกอบ 
(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) อภิปรายเก่ียวกับรางมาตรา ๕๒ ใน
ประเด็นดังตอไปนี ้

จํานวนคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนในวาระเริ่มแรกไมควร 
มีจํานวนมาก และควรกําหนดใหมีที่มาจากผูแทนสวนราชการ เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ไดทันทีที่ราง
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ โดยไมตองมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการสรรหา และควรกําหนด
ชื่อของสวนราชการใหเปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให
เกิดความชัดเจนวาตองการใหหมายถึงผูแทนจากสวนราชการใด๗๔ 

 
มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ออกระเบียบวาดวยการรับสมัครสมาชิกและคาขึ้นทะเบียนสมาชิก

และดําเนินการรับสมัครสมาชิกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง 
(๒) ออกระเบยีบวาดวยการเลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้งบุคคลตาม

มาตรา ๑๖ 
(๓) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ ภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันตาม (๑) เพื่ออนุมัติระเบียบตาม (๒) 
(๔) ดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖)  

การแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) 
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมอนุมัติระเบียบตาม (๓)  

(๕) ปฏิบตักิารอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญตัินี ้
ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ พนจากหนาที่ เม่ือไดมาซึ่งกรรมการตาม 

(๔) ครบถวนแลว 

(อํานาจหนาที่ ของ
คณะกรรมการสภา
การสาธารณสุขชุมชน
ในวาระเริ่มแรก) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขชุมชนในวาระเริ่มแรก  
(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 

รางเดิมที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขไมไดกําหนดใหคณะกรรมการสภาการ
สาธารณสุขชุมชนในวาระเริ่มแรกมีอํานาจหนาที่ใหชัดเจน ซึ่งจะทําใหคณะกรรมการดังกลาวไม
สามารถปฏิบัติงานได คณะกรรมการฯ จึงไดแกไขเพ่ิมเติมรางมาตรานี้โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนในวาระเริ่มแรกใหชัดเจน และครอบคลุมขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมการใหมีคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนชุดถาวร 

 
 

                                                 
๗๔ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๑๗ (๓๐/๒๕๕๔) ๑๒/๒๕๕๔ 

วันจันทร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔, หนา ๒. 



 
๗๒

มาตรา ๕๒  ในวาระเริ่มแรก มิใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับนายก
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) 
 
 
 
 

(การยกเวนหลักเกณฑ
เกี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ
ตองหามของกรรมการ
สภาการสาธารณสุข
ชุมชนสําหรับกรรมการ
สภาการสาธารณสุข
ชุมชนในวาระเริ่มแรก) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดขอยกเวนเพ่ือมิใหนําบทบัญญัติวาดวยลักษณะตองหามของกรรมการ
สภาการสาธารณสุขมาใชกับกรรมการซึ่งเปนผูแทนสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุข 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ พิจารณาเพ่ิมเติมขอยกเวนดังกลาวเพ่ือใหคณะกรรมการใน

วาระเริ่มแรกสามารถปฏิบัติงานไดทันที โดยไมมีขอติดขัดเก่ียวกับลักษณะตองหามของกรรมการ
ผูแทนสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

 
มาตรา ๕๓  ใหผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินการขอรับใบอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชน
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่มีขอบังคับวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน และในระหวางระยะเวลาดังกลาว มิใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
  ...........................................   
          นายกรัฐมนตรี          

(บทเฉพาะกาลรองรับ
ผูที่ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน
อยูกอนวันที่กฎหมาย
ใชบังคับ) 

 
(๑) หลักการและวัตถุประสงค 

กําหนดชวงเวลาสําหรับผูที่ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหยังสามารถประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตอไปได แมจะยัง
ไมไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เนื่องจากกฎหมายเพ่ิงมีผลใชบังคับ 
บุคคลกลุมดังกลาวจะยังไมสามารขอรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได
ทันที แตอยางไรก็ดี ในระหวางระยะเวลาดังกลาว ผูที่ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจะตอง
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุข
ชุมชนใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หากพนจากชวงระยะเวลาดังกลาวแลวบุคคลดังกลาวยังไมได
รับใบอนุญาตและยังทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน บุคคลดังกลาวยอมมีความผิดฐาน
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยไมไดรับใบอนุญาต  



 
๗๓

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
รางเดิมที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขไมมีบทบัญญัติดังกลาว โดยคณะ

กรรมการฯ ไดเพ่ิมเติมใหครบถวนเพ่ือใหมีบทรองรับการดําเนินการในระยะแรกเม่ือพระราชบัญญัติ
นี้มีผลใชบังคับ 

 
อัตราคาธรรมเนียมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

   
 

อัตราคาธรรมเนียม 

(๑) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน 

ฉบบัละ   ๕,๐๐๐ บาท 

(๒) คาตออายุใบอนุญาต ฉบบัละ   ๒,๕๐๐ บาท 
(๓) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 
ฉบบัละ      ๕๐๐ บาท 

(๔) คาใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ      ๕๐๐ บาท 
 

(๑) หลักการและวัตถุประสงค 
กําหนดคาธรรมเนียมในกรณตีาง ๆ และอัตราคาธรรมเนียม เพ่ือใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมดังกลาวอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะตองไมเกิน
อัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
คณะกรรมการฯ พิจารณาเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต

ตามท่ีผูแทนกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และตัดคาธรรมเนียมเก่ียวกับการออกหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือใหสอดคลองกับ
กรณีท่ีไดตัดบทบัญญัติเก่ียวกับการแบงวิชาชีพการสาธารณสุขเปนสาขาออกจากรางพระราชบัญญัติ
นี้แลว 

 
๗. รางเดิมที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงถูกตัดออกในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
    (คณะท่ี ๑๐)  
  ๗.๑ รางเดิมมาตรา ๒๘๗๕ 

“มาตรา ๒๘  หามมิใหผู ใดซึ่งมิไดรับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงดานการสาธารณสุข ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขใชคําหรือ
ขอความดวยอักษรไทยหรืออักษรตางประเทศวาสาธารณสุข หรือใชอักษรยอของคําดังกลาว หรือใช
คําแสดงวุฒิการศึกษาทางการสาธารณสุข หรือใชอักษรยอของวุฒิดังกลาวประกอบกับชื่อหรือชื่อ
สกุลของตน หรือใชคําหรือขอความอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน ซึ่งทําใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผู
                                                 

๗๕ - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๕ (๑๖/๒๕๕๔๗)  ๕๐/๒๕๕๓ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓, หนา ๑-๒. 
                           - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ครั้งที่ ๕ (๑๖/๒๕๕๔) ๕๐/๒๕๕๓ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓.  หนา ๑-๒. 



 
๗๔

ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข  ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาว
ใหแกตน” 

คณะกรรมการฯ มีมติใหตัดรางบทบัญญัติดังกลาวออกจากรางพระราชบัญญัตินี้ 
เนื่องจากคําวา “สาธารณสุข” เปนคําที่มีความหมายกวาง แตกตางจากคํานําหนาวิชาชีพดาน
สุขภาพอื่น ๆ ที่จะใชคําเฉพาะเจาะจง เชน แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด หากหามมิใหใชคําวา 
“สาธารณสุข” อาจจะกระทบตอผูที่สําเร็จการศึกษาดานการสาธารณสุขแตมิไดเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ประกอบกับคณะกรรมการฯ ไดรับฟงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวา ปจจุบันผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนไมมีการใชคํานําหนาชื่อ
ผูประกอบวิชาชีพ จึงไมจําเปนตองกําหนดบทบัญญัติท่ีหามมิใหบุคคลทั่วไปใชคําวา “สาธารณสุข” 
ประกอบกับชื่อของตน 
  ๗.๑ รางเดิมมาตรา ๒๙ 

“มาตรา ๒๙  หามมิใหผูใดใชถอยคําหรือขอความที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตน
เปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสาขาตางๆ  ทั้งนี้ รวมถึง
การใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูนั้นเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติ 
หรือวุฒิบัตรวาเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสาขานั้นๆ 
จากสภาการสาธารณสุข หรือที่สภาการสาธารณสุขรับรอง หรือเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาการสาธารณสุข” 

คณะกรรมการฯ มีมติใหตัดรางบทบัญญัติดังกลาวออกจากรางพระราชบัญญัตินี ้
เนื่องจากไดตัดหลักการเก่ียวกับการแบงวิชาชีพการสาธารณสุขเปนสาขาออกจากรางพระราชบัญญัติ
นี้แลว 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

รางพระราชบัญญติัวชิาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....  

ที่คณะรัฐมนตรรีับหลักการ 

 

 

 

 

 

 

 
 









































รางพระราชบัญญติัวชิาชีพการสาธารณสุข 

ชุมชน พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตรวจพิจารณาแลว (เร่ืองเสร็จที่ ๓๕๘/๒๕๕๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 







































 

 

    

บันทกึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ประกอบรางพระราชบัญญัต ิ

วชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 















 

 

 

 

  

บันทกึวเิคราะหสรุปสาระสําคญั 

ของรางพระราชบัญญัตวิชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางเปรยีบเทยีบ 

รางพระราชบัญญติัวชิาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 
 











  

 

 

 

ตารางเปรยีบเทยีบ 

รางพระราชบัญญติัวชิาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 
 



 

 

ตารางเปรียบเทียบ 
รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

 
รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 
รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 

(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 
เหตุผล 

ราง 
พระราชบัญญัติ 

วิชาชีพการสาธารณสุข 
พ.ศ. .... 

   
 

.................................. 

.................................. 

.................................. 
   
............................................................................................

........................................................................................... 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพการสาธารณสุข 
 
 
............................................................................................

......................................................... 
 
 
 

ราง 
พระราชบัญญัติ 

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. .... 

            
 

........................................... 

........................................... 

........................................... 
       
...............................................................................................

...................................................................................... 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน 
     
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 



 

 

(๒) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

 
 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรยีกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพ

การสาธารณสุข พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
“วิชาชีพการสาธารณสุข” หมายความวา วิชาชีพที่กระทํา

กับมนุษยและสิ่งแวดลอมในชุมชนเก่ียวกับการปองกันควบคุมโรคเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวย การวิเคราะห เฝาระวัง คนหา การคัด
กรองกลุมเสี่ยงจากปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การควบคุมสิ่งแวดลอมที่
กอโรค การกําจัดพาหะนําโรค  ทั้งนี้ ไมรวมถึงการประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทยและสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ  

 
 
 
 
 
 
 

...............................................................................................
...................................................................................... 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัตวิิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
“วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความวา วิชาชีพที่

กระทําตอมนุษยและสิ่งแวดลอมในชุมชนเก่ียวกับการปองกันโรค  
การควบคุมโรค การตรวจวินิจฉัยและการบําบัดรักษาโรคเบ้ืองตน 
การดูแลใหความชวยเหลือผูปวย และการสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชน  ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวยในชุมชน โดยนํา
หลักวิทยาศาสตรมาประยุกตใช แตไมรวมถึงการประกอบโรคศลิปะ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทยและสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
 
 
 
 
 



 

 

(๓) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข” หมายความวา  

บุคคลซึ่งไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขจากสภาการสาธารณสุข 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขของสภาการสาธารณสุข 

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาสาธารณสุข 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาการสาธารณสุข 
 

“การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความวา 
การกระทําการสาธารณสุขตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัย
สิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 

(๑) การสงเสริมการเรียนรู  การแนะนําและใหคําปรึกษา
เก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรค การ
รักษาโรค และการฟนฟูสภาพ ตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดย
การผสมผสาน ตอเนื่อง และเชื่อมโยงเปนองครวม 

(๒) การประยุกตหลักวิทยาศาสตร โดยการกระทําดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือการควบคุมปองกันปจจัยที่ทําใหเกิดโรค และ
ลดความเสี่ยงการเจ็บปวยตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

(๓) การตรวจวินิจฉัยและการบําบัดรักษาโรคเบื้องตน การ
ดูแลใหความชวยเหลือผูปวย การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการ
วางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

(๔) การตรวจประเมินอาการเจ็บปวย และการชวยเหลือ
ผูปวยเพ่ือการสงตอตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด  

“ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความวา 
บุคคลซึ่งไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 

 “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาการสาธารณสุข

ชุมชน 



 

 

(๔) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาการ
สาธารณสุข 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาการสาธารณสุข 
 
“รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการสภาการ

สาธารณสุข 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคบัได 

 
 
 
 
 
 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาการ
สาธารณสุขชุมชน 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาการสาธารณสุข
ชุมชน 

“รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการสภาการ
สาธารณสุขชุมชน 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่
กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมือ่ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคบัได 

 
 
 
 
 
 



 

 

(๕) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

หมวด ๑ 
สภาการสาธารณสุข 
   

  
มาตรา ๕  ใหมีสภาการสาธารณสุขเปนนิติบุคคล ซึ่งมี

วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  สภาการสาธารณสุขมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 
(๑) สงเสริมการศกึษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุข 
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการ

ใหบริการของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 
(๓) ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพ 

การสาธารณสุขใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
การสาธารณสุข 

(๔) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแก
ประชาชนและองคกรอ่ืนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการสาธารณสุข 

(๕) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับการ
สาธารณสุข  

(๖) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก  
(๗) ผดุงไวซึ่งสิทธิ ความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดกิาร

ใหแกสมาชิก 
 

หมวด ๑ 
สภาการสาธารณสุขชุมชน 

     
   

มาตรา ๕  ใหมีสภาการสาธารณสุขชุมชนเปนนิติบุคคล ซึ่งมี
วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  สภาการสาธารณสุขชุมชนมีวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริมการศกึษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน 
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการใหบริการ

ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(๓) ควบคุมดูแลความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชนใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน 

(๔) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแก
ประชาชนและองคกรอ่ืนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการสาธารณสุขชุมชน 

(๕) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน  

(๖) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก  
(๗) ผดุงไวซึ่งสิทธิ ความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการ

ใหแกสมาชิก 
 



 

 

(๖) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

(๘) เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขของ
ประเทศไทย 

 
มาตรา ๗  สภาการสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปน 

ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 
(๒) ออกคําสั่งตามมาตรา ๔๑ วรรคสี ่
 
 
 (๔) รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการศกึษาในระดับ

ประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทําการสอนวิชาชีพการสาธารณสุข 
 
 
 (๓) รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันตาง ๆ เพ่ือประโยชนใน
การสมัครเปนสมาชิก  

(๕) รับรองหลักสูตรสําหรับการฝกอบรมเปนผูชํานาญการ
ในสาขาตาง ๆ ของวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันท่ีทําการ
ฝกอบรมดังกลาว  

(๖) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการฝกอบรมใน (๕) 
 
 
 

(๘) เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของ
ประเทศไทย 

 
มาตรา ๗  สภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปน 

ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(๒) ออกคําสั่งตามมาตรา ๓๙ วรรคสี่  
(๓) ออกระเบียบและขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนให

เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชนในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะทําการ
สอนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๕) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุข
ของสถาบันตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก 

(๖) รับรองหลักสูตรตาง ๆ สําหรับการศกึษาในระดับ
ประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทําการสอนและฝกอบรมวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

(๗) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการสอนและฝกอบรม
ใน (๖) 

 
 



 

 

(๗) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

(๗) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขสาขาตาง ๆ และออก
หนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการสาธารณสุข 

(๘) จัดทําแผนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอตอสภานายกพิเศษอยางนอยปละครั้ง 

(๙) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
ของสภาการสาธารณสุข 

 
มาตรา ๘  สภาการสาธารณสุขอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๒) คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ผลประโยชนท่ีไดจากการจัดการทรัพยสินและกิจกรรม

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดในมาตรา ๖ 
(๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาการสาธารณสุข 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 
มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษ 

แหงสภาการสาธารณสุขและมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

 
 
 
(๘) จัดทําแผนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงาน

เสนอตอสภานายกพิเศษอยางนอยปละครั้ง 
(๙) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
มาตรา ๘  สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๒) คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ผลประโยชนจากการจัดการเงินและทรัพยสิน และการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดในมาตรา ๖ 
(๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
  
มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษ 

แหงสภาการสาธารณสุขชุมชนและมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 



 

 

(๘) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

หมวด ๒ 
สมาชิก 

   
 

มาตรา ๑๐  สภาการสาธารณสุขประกอบดวยสมาชิก 
สองประเภท  

(๑) สมาชิกสามัญ ไดแกผูมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(ก) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(ข) มีความรูในวิชาชีพการสาธารณสุขโดยไดรับวุฒิ

ปริญญาในสาขาวิชาชีพการสาธารณสุขจากสถาบันการศึกษาที่สภา
การสาธารณสุขรับรอง 

 
 
(ค) ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการ

เห็นวาจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแหงวิชาชีพ 
(ง) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให

จําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แหงวิชาชีพ 

      (จ) ไมเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวในขอบังคับสภาการสาธารณสุข 

(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิซึ่งสภาการ
สาธารณสุขแตงตั้งใหเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ 

 
 

หมวด ๒ 
สมาชิก 

   
 

มาตรา ๑๐  ผูสมัครเปนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
ตองมีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

(๑) คุณสมบัติ 
(ก) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(ข) มีความรูในวิชาชีพการสาธารณสุขโดยไดรับปริญญา 

ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขจากสถาบันการศึกษาที่สภาการ
สาธารณสุขชุมชนรับรอง 

(๒) ลักษณะตองหาม 
(ก) เปนผูมีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็น

วาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
(ข) เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก

ในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แหงวิชาชีพ 

(ค) เปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปน
โรคท่ีกําหนดไวในขอบังคบัสภาการสาธารณสุขชุมชน 

 
 
 
 



 

 

(๙) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มาตรา ๑๑  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญมีดังตอไปนี้ 
(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพการสาธารณสุข ขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขสาขาตาง ๆ  
หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการสาธารณสุข โดยปฏิบัติตาม
ขอบังคับสภาการสาธารณสุขวาดวยการนั้น 

(๒) แสดงความเห็นเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการของสภาการ
สาธารณสุขสงไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และในกรณีที่สมาชิก
รวมกันตั้งแตหาสิบคนข้ึนไป เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่
เก่ียวกับกิจการของสภาการสาธารณสุข คณะกรรมการตองพิจารณา
และแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบภายในเกาสิบวันนับแตวัน
ไดรับเรื่อง 

(๓) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 
(๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๒  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ 

(๑) (ก) (ข) หรือ (จ)  
(๔) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวา

เปนผูนํามาซึ่งความเสื่อมเสยีเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๑) 
(ค) หรือ (ง) 

มาตรา ๑๑  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี้ 
(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน  
 
 
 
(๒) แสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาการ

สาธารณสุขชุมชนสงไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และในกรณีท่ี
สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป เสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชน คณะกรรมการ
ตองพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบภายในเกาสิบ
วันนับแตวันไดรับเรื่อง 

(๓) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการ 
(๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๑๒  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๑๐  
 

 
 



 

 

(๑๐) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการสภาการสาธารณสุข 
ประกอบดวย 

(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

(๒) กรรมการซึ่งเปนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  
หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่ออยางอ่ืน หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชาที่ผลิตบัณฑิต
ดานสาธารณสุขในสถาบันอุดมศกึษาท่ีไดรับความเห็นชอบ หรือไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ใหจัดตั้งขึ้นแหงละหนึ่งคน เลือกกันเองใหเหลือหาคน 

(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน 
และกรุงเทพมหานครหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ
กับการสาธารณสุขที่มีฐานะเปนนิติบุคคลที่นายกสภาการสาธารณสุข
แตงตั้งจํานวนสองคน 

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่นายกสภาการสาธารณสุข
แตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขจํานวน
สองคน 

 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ประกอบดวย 

(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 

(๒) กรรมการซึ่งเปนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
หรือหัวหนาภาควิชาท่ีผลิตบัณฑิตดานการสาธารณสุขในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงละหนึ่งคน เลือกกันเอง
ใหเหลือสองคน 

(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากแพทยสภา สภาเภสัชกรรม 
และสภาการพยาบาล แหงละหนึ่งคน 

 
(๕) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 
 
 
 



 

 

(๑๑) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

(๖) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกสามัญมีจํานวน
เทากับจํานวนกรรมการใน (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) รวมกันในขณะ
เลือกตั้งแตละคราว 

 
 
 
 
 
 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการอาจแตงตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์

เปนที่ปรึกษาได และใหมีอํานาจถอดถอนที่ปรึกษาดวย 
ใหที่ปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการตาม

มาตรา ๑๓ (๖) 
 
มาตรา ๑๕  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการภายใน

สามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) เพือ่ดํารง
ตําแหนงนายกสภาการสาธารณสุข อุปนายกสภาการสาธารณสุขคนท่ีหน่ึง 
และอุปนายกสภาการสาธารณสุขคนท่ีสอง ตําแหนงละหนึ่งคน 

 
ใหนายกสภาการสาธารณสุขเลือกกรรมการเพ่ือดํารง

ตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก 
ตําแหนงละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงอ่ืนได
ตามความจําเปน  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

(๖) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากองคกรเอกชนที่ดําเนินการ
โดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค
เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค เลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  

(๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย และดาน
สังคมศาสตร ดานละหนึ่งคน 

(๘) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับ
จํานวนกรรมการใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) รวมกัน 

 
 
 
 
 
 
มาตรา ๑๔  ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการ

ตามมาตรา ๑๓ (๘) ใหคณะกรรมการเลือกกันเอง เพ่ือดํารงตําแหนง
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการสาธารณสขุชุมชน
คนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง ตําแหนง
ละหนึ่งคน 

ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเลือกกรรมการเพ่ือดํารง
ตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน 
และอาจเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงอื่นไดตามความจําเปน  
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 



 

 

(๑๒) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

ใหนายกสภาการสาธารณสุขมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ 
รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอ่ืนตาม
วรรคสองออกจากตําแหนงได  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

ใหนายกสภาการสาธารณสุข อุปนายกสภาการสาธารณสุข
คนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการสาธารณสุขคนท่ีสอง ดํารงตําแหนง
ตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) 

เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภาการสาธารณสุขพนจาก
หนาที่ ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผู
ดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๑๖  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) 

การแตงตั้งที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๔ การเลือกกรรมการเพ่ือดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๕  และการเลื่อนหรือการเลือกตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๒๑ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาการสาธารณสุข 

 
 
 

ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนมีอํานาจถอดถอน
เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามวรรค
สองออกจากตําแหนงได  ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการ

สาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคน
ที่สอง ดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) 

เมื่อนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนพนจากตําแหนง ให
เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามวรรค
สองพนจากตําแหนงดวย 

 
มาตรา ๑๕  เมื่อมีนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนตาม

มาตรา ๑๔ แลว ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนกําหนดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนภายในสามสิบวัน 
และใหถือวาวันประชุมดังกลาว เปนวันเริ่มวาระของการดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(๑๓) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

 
 
 
 
 
 
มาตรา ๑๗  กรรมการตามมาตรา ๑๓ นอกจากกรรมการ

ตาม (๑) (๓) และ (๕) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 
(๒) ไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 
มาตรา ๑๘  กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) และ (๖) มี

วาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับเลือกหรือไดรับ
แตงตั้งใหมได แลวแตกรณี แตกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) จะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ 
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการข้ึนใหม 

 
 
 
 
 

มาตรา ๑๖  คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่ง
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) (๖) และ (๗) การเลือกตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ (๘) การเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงตาง ๆ ตาม
มาตรา ๑๔  และการเลื่อนหรือการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑ 
ใหเปนไปตามขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

 
มาตรา ๑๗  กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๘)  

นอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองเปนผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๒) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 
มาตรา ๑๘  กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) (๖) (๗) และ 

(๘) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับเลือกหรือ
ไดรับแตงต้ังใหมได แลวแตกรณี แตกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘)  
จะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ 
ไปพลางกอนจนกวากรรมการท่ีไดรับเลือกหรือไดรับแตงตั้งใหม 
เขารับหนาที่ 

 
 
 
 



 

 

(๑๔) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มาตรา ๑๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ 
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๔) (๕) หรือ (๖) พนจากตําแหนงเมื่อ 

 
(๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ 
(๓) ลาออก 
 
 
(๔) พนจากตําแหนงคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร หรือ

คณบดีคณะที่เรียกชื่ออยางอื่นหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชา ที่ผลิตบัณฑิตดาน
สาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณเีปนกรรมการตามมาตรา 
๑๓ (๒) 

 
   
 
มาตรา ๒๐  เมื่อตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) 

วางลงกอนครบวาระใหคณะกรรมการดําเนินการใหผูมีคุณสมบัติที่จะ
เปนกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) เลือกกันเองเปนกรรมการแทน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ในกรณีท่ีวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึง
เกาสิบวัน คณะกรรมการจะใหมีการเลือกกรรมการแทนหรือไมก็ได 

ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน  

มาตรา ๑๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ 
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๘) นอกจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ 
(๓) ลาออก 
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) (๖) และ (๗) พนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) พนจากตําแหนงคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  

หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
หรือหัวหนาภาควิชาท่ีผลิตบัณฑิตดานการสาธารณสุขใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือขาดคุณสมบัติของกรรมการประเภทนั้น  
หรือพนจากตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือพนจากการ
เปนผูแทนองคกรเอกชน แลวแตกรณี  

(๒) ลาออก 
 
มาตรา ๒๐  เมื่อตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) 

(๖) และ (๗) วางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
เพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ในกรณท่ีีวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึง 
เกาสิบวัน คณะกรรมการจะใหมีการเลือกกรรมการแทนหรือไมก็ได 

ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน  



 

 

(๑๕) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มาตรา ๒๑  เมื่อตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) 
วางลงไปเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการดังกลาวทั้งหมดกอน
ครบวาระ ใหคณะกรรมการเลื่อนสมาชิกสามัญผูคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ และไดรับคะแนนจากการเลือกตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) ในลําดับถัดไปขึ้นเปนกรรมการแทน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกัน
เกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ ซึ่งไดรับเลือกตั้ง  
ใหคณะกรรมการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสามัญข้ึนเปนกรรมการ
แทนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลง
เกินหนึ่งในสาม 

ในกรณีไมมีผูไดรับการเลื่อนขึ้นเปนกรรมการแทนตาม
วรรคหนึ่ง หรือมีแตยังไมครบตามจํานวนตําแหนงกรรมการที่วางลง 
ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม  

ถาวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึงเกาสิบ
วัน ไมตองเลื่อนหรือเลือกตั้งกรรมการแทน  

ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน  

 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๑  เมื่อตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) วาง
ลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลื่อนสมาชิกผูมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ และไดรับคะแนนจากการเลือกตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ในลําดับถัดไปขึ้นเปนกรรมการแทน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

 
ในกรณท่ีีตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกัน 

เกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการซึง่ไดรับเลือกตั้ง  
ใหคณะกรรมการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นเปนกรรมการแทน
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลง 
เกินหนึ่งในสาม 

ในกรณีไมมีผูไดรับการเลื่อนขึ้นเปนกรรมการแทนตามวรรค
หนึ่ง หรือมีแตยังไมครบตามจํานวนตําแหนงกรรมการที่วางลง ใหนํา
ความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม  

ถาวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน 
ไมตองเลื่อนหรือเลือกตั้งกรรมการแทน  

ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

 

   
 
 
 
 



 

 

(๑๖) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มาตรา ๒๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารและดําเนินกิจการสภาการสาธารณสุขตาม

วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ที่กําหนดในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ 
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนกุรรมการ

สอบสวน และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพ่ือทํากิจกรรมหรือพิจารณาเรื่อง
ตางๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสภา
การสาธารณสุข 

(๓) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภา
การสาธารณสุข 

(๔) ออกขอบังคับสภาการสาธารณสุขวาดวย 
(ก) การเปนสมาชิก 
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๐ (๑) (จ) 
(ค) การกําหนดคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และ

คาธรรมเนียมอ่ืน นอกจากที่กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

(ง) การเลือก การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผูมี
คุณสมบัติขึ้นเปนกรรมการแทน การแตงตั้งที่ปรึกษา และการเลือก
กรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๕ 

(จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะที่ปรึกษา 

(ฉ) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงที่
ปรึกษาตามมาตรา ๑๔ 

(ช) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงอ่ืน
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 

มาตรา ๒๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารและดําเนินกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชนตาม

วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ที่กําหนดในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ 
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ

สอบสวน และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพ่ือทํากิจกรรมหรือพิจารณา 
เรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ
สภาการสาธารณสุขชุมชน 

(๓) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาการ
สาธารณสุขชุมชน 

(๔) ออกขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนวาดวย 
(ก) การเปนสมาชิก 
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๐ (๒) (ค) 
(ค) การกําหนดคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และ

คาธรรมเนียมอ่ืน นอกจากที่กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

(ง) การเลือก การเลือกต้ังกรรมการ การเลื่อนผูมี
คุณสมบัติข้ึนเปนกรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพื่อดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๔ 

(จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
  
(ฉ) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงอ่ืนตาม

มาตรา ๑๔ วรรคสอง 
 
 



 

 

(๑๗) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

(ซ) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ตามมาตรา ๓๑ 

(ฌ) แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การ
ตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต  

(ญ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ วุฒิบัตรแสดง
ความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขสาขาตาง ๆ 
หรือหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการสาธารณสุข  

(ฏ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุข 
(ฑ) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู

ตามมาตรา ๓๑ 
(ฒ) หลักเกณฑการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มี

การกลาวหาหรือการกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 
 
(ฎ) หลกัเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอน

ใบอนุญาต 
(ฐ) การจัดตั้ง การดําเนินการและการเลิกสถาบัน 

ที่ทําการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตาง ๆ ของวิชาชีพ 
การสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

(ช) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนตามมาตรา ๒๙ 

(ซ) แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต 
การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต  

(ฌ) หลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 
(ญ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
(ฎ) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู

ตามมาตรา ๒๙ 
(ฏ) หลักเกณฑ และวิธีการในการกลาวหาตามมาตรา 

๓๑ และหลักเกณฑการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกลาวหา 
ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

 
 
 
 
 

(ฐ) หลักเกณฑและเง่ือนไขการตรวจวินิจฉัยและการ
บําบัดรักษาโรคเบื้องตน การดูแลใหความชวยเหลือผูปวย การสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค และการวางแผนครอบครวั  

(ฑ) หลักเกณฑและเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการ
เจ็บปวย และการชวยเหลือผูปวยเพ่ือการสงตอ  



 

 

(๑๘) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

(ณ) ขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุข 

(ด) เรื่องอ่ืน ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคหรือ
อยูในอํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงการชวยเหลือ แนะนํา 
เผยแพร และใหความรูแกประชาชนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการสาธารณสุข
เพ่ือใหสามารถดูแลตนเองได 

ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ ขอบังคับสภาการสาธารณสุข
เมื่อไดประกาศราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
 
มาตรา ๒๓  นายกสภาการสาธารณสุข อุปนายกสภา 

การสาธารณสุขคนที่หนึ่ง อุปนายกสภาการสาธารณสุขคนที่สอง 
เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก ที่ปรึกษา 
และผูดํารงตําแหนงอ่ืน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) นายกสภาการสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่ 
(ก) บริหารและดําเนินกิจการของสภาการสาธารณสุข

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามมติของคณะกรรมการ 
(ข) เปนผูแทนสภาการสาธารณสุขในกิจการตางๆ 
(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 

นายกสภาการสาธารณสุขอาจมอบหมายเปนหนังสือให
กรรมการอ่ืนปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็นสมควร 

 
 

(ฒ) ขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

     (ณ) เรื่องอ่ืน ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคหรือ
อยูในอํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

 
 
ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ ขอบังคบัสภาการสาธารณสุขชุมชน

เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได เวนแต (จ) 
และ (ฉ) 

 
มาตรา ๒๓  นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภา

การสาธารณสุขชุมชนคนท่ีหนึ่ง อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
คนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอ่ืน 
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน มีอํานาจหนาที่ 
(ก) บริหารและดําเนินกิจการของสภาการสาธารณสุข

ชุมชนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามมติของคณะกรรมการ 
(ข) เปนผูแทนสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการตาง ๆ 

     (ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจมอบหมายเปนหนังสือ

ใหกรรมการอ่ืนปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็นสมควร 
 
 



 

 

(๑๙) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

(๒) อุปนายกสภาการสาธารณสุขคนที่หนึ่ง เปนผูชวยนายก
สภาการสาธารณสุขในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาการ
สาธารณสุขตามที่นายกสภาการสาธารณสุขมอบหมาย และเปนผูทํา
การแทนนายกสภาการสาธารณสุขเมื่อนายกสภาการสาธารณสุขไม
อยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

 
(๓) อุปนายกสภาการสาธารณสุขคนที่สอง เปนผูชวยนายก

สภาการสาธารณสุขในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาการ
สาธารณสุขตามที่นายกสภาการสาธารณสุขมอบหมาย และเปนผูทําการ
แทนนายกสภาการสาธารณสุขเม่ือทั้งนายกสภาการสาธารณสุขและอุป
นายกสภาการสาธารณสุขคนท่ีหนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได 

(๔) เลขาธิการ มีอํานาจหนาที่ 
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาการสาธารณสุข

ทุกระดับ 
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการท่ัวไปของสภาการ

สาธารณสุข 
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก

ทะเบียน ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข และทะเบียน 
อ่ืน ๆ ของสภาการสาธารณสุข 

(ง) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาการสาธารณสุข 
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 

(๒) อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนท่ีหนึ่ง เปนผูชวย
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนตามที่นายกสภาการสาธารณสขุ
ชุมชนมอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภาการสาธารณสุข
ชุมชนเมื่อนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได 

(๓) อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนท่ีสอง เปนผูชวย
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนตามที่นายกสภาการสาธารณสุข
ชุมชนมอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภาการสาธารณสุข
ชุมชนเมื่อท้ังนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนและอุปนายกสภาการ
สาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๔) เลขาธิการ มีอํานาจหนาที่ 
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาการสาธารณสุข

ชุมชนทุกระดับ 
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการท่ัวไปของสภาการ

สาธารณสุขชุมชน 
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก 

ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และทะเบียนอ่ืน ๆ 
ของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(ง) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 



 

 

(๒๐) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

(๕) รองเลขาธิการ เปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูใน
อํานาจหนาที่ของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทํา
การแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๖) ประชาสัมพันธ มีอํานาจหนาที่ในการประชาสัมพันธ 
แนะนํา และเผยแพรกิจการของสภาการสาธารณสุขแกประชาชนและ
องคกรอ่ืน 

(๗) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการ
บัญชี การเงิน และการงบประมาณของสภาการสาธารณสุข 

(๘) ผูดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาตามมาตรา ๑๔ มีอํานาจ
หนาที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๙) ผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง มีอํานาจ
หนาที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด  ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการ 

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีอยู 
ในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม 

มติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนน
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงถาคะแนนเสียงเทากัน  
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 

(๕) รองเลขาธิการ เปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูใน
อํานาจหนาที่ของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทํา
การแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๖) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการ
บัญชี การเงิน และการงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

 
 
 
(๗) ผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามมาตรา ๑๔  วรรคสอง มีอํานาจ

หนาที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
 
 

หมวด ๔ 
การดําเนินการของคณะกรรมการ 
     

 
มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการ 

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู 
ในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม 

มติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนน 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียง ถาคะแนนเสียงเทากัน  
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 



 

 

(๒๑) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มติของท่ีประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตาม
มาตรา ๑๒ (๔) ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและ
วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี้แจง

แสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือจะสงความเห็นเปน
หนังสือไปยังสภาการสาธารณสุขในเรื่องใด ๆ ก็ได 

 
มาตรา ๒๖  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเรื่อง

ดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน  
จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 

(๑) การออกขอบังคับ 
(๒) การกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของ

สภาการสาธารณสุข 
(๓) การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๒ (๔)  
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอน

ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม (๔) หรือ (๕)  
ใหนายกสภาการสาธารณสุขเสนอมติตามวรรคหนึ่งตอ

สภานายกพิเศษโดยไมชักชา สภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมตินั้น
ได ในกรณีที่มิไดยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง (๑) ภายในสามสิบวันหรือ
มิไดยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) หรือ (๔) ภายในสิบหาวันนับแต 
วันที่ไดรับมติที่นายกสภาการสาธารณสุขเสนอ ใหถือวาสภานายก

 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและ

วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๕  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี้แจง

แสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือจะสงความเห็นเปน
หนังสือไปยังสภาการสาธารณสุขชุมชนในเรื่องใด ๆ ก็ได 

 
มาตรา ๒๖  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเรื่อง

ดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน  
จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 

(๑) การออกขอบังคับ 
(๒) การกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภา

การสาธารณสุขชุมชน 
 
(๓) การวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอน

ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม (๔) หรือ (๕)  
ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอมติตามวรรคหนึ่ง

ตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา สภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมติ
นั้นได ในกรณีท่ีมิไดยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง (๑) ภายในสามสิบวัน
หรือมิไดยับย้ังมติตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับมติที่นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอ ใหถือวา



 

 

(๒๒) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

พิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น 
ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุม

พิจารณาอีกครั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการยับยั้ง ในการ
ประชุมนั้นถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได 

 
หมวด  ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 
   

  
มาตรา ๒๗  หามมิใหผูใดซ่ึงมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุข ทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข หรือแสดงดวยวิธี
ใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกลาว เวนแต
ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 
 
(๑) การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขที่กระทําตอตนเอง 
(๒) การชวยเหลือผูปวยตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตาม

ธรรมจรรยา โดยมิไดรับประโยชนตอบแทน  
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ซึ่งทําการ

ฝกหัดหรือฝกอบรมในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาการ
สาธารณสุขของรัฐหรือที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการใหจัดตั้ง 
สถาบันทางการแพทยของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือสถาบันทาง
การแพทยอ่ืนที่สภาการสาธารณสุขรับรอง  ทั้งนี้ ภายใตความควบคุม

สภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น 
ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุม

พิจารณาอีกครั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการยับยั้ง ในการ
ประชุมนั้นถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
   

 
มาตรา ๒๗  หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน หรือกระทําดวยวิธีใด ๆ ที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิ
ที่จะประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยมิไดรับใบอนญุาตจาก
สภาการสาธารณสุขชุมชน เวนแตเปนการกระทําในอํานาจหนาที่ใน
ฐานะขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือสภากาชาดไทย และใน
กรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 
(๑) การชวยเหลือประชาชน โดยมิไดรับประโยชนตอบแทน 
  
(๒) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ซึ่งทําการ

ฝกหัดหรือฝกอบรมในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาการ
สาธารณสุขชุมชนของรัฐหรือที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการใหจัดตั้ง
สถาบันทางการแพทยของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา  ทั้งนี้ ภายใต
ความควบคุมของเจาหนาที่ 



 

 

(๒๓) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

ของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรมซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข 

 
(๔) บุคคลซึง่กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการ

บริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบ
วิชาชพีการสาธารณสุขหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล กระทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 
ในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๖) ผูประกอบโรคศลิปะหรือผูประกอบวิชาชีพอ่ืน  
ซ่ึงประกอบโรคศิลปะหรือประกอบวิชาชีพอ่ืนตามขอจํากัดและ
เงื่อนไขตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะหรือกฎหมายวา
ดวยการประกอบวิชาชีพนั้น 

(๗) การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขของที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญของทางราชการ หรือผูสอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งมี
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขของตางประเทศ  
ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

 
 

ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรมซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน หรือเปนผูประกอบโรคศลิปะ หรือเปนผูประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(๓) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาลกระทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่สภาการสาธารณสุขชุมชนกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(๒๔) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มาตรา ๒๘  หามมิใหผูใดซ่ึงมิไดรับปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดานการสาธารณสุข ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขใชคําหรือขอความ 
ดวยอักษรไทยหรืออักษรตางประเทศวาสาธารณสุข หรือใชอักษรยอ
ของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิการศึกษาทางการสาธารณสุข 
หรือใชอักษรยอของวุฒิดังกลาวประกอบกับชื่อหรือชื่อสกุลของตน 
หรือใชคําหรือขอความอ่ืนใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน ซึ่งทําใหผูอ่ืน
เขาใจวาตนเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข  ทั้งนี้ รวมถึงการใช 
จาง วาน หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหแกตน  

 
 
 
 
 
มาตรา ๒๙  หามมิใหผูใดใชถอยคําหรือขอความท่ีแสดงให

ผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขสาขาตางๆ  ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอม
ใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูน้ันเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติ 
หรือวุฒิบัตรวาเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขสาขานั้น ๆ จากสภาการสาธารณสุข หรือที่สภาการ
สาธารณสุขรับรอง หรือเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคบัของสภาการสาธารณสุข 

 
 

มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตใหมีอายุไมเกินหาปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต และตออายุไดครั้งละเทากับอายุใบอนุญาตตามที่กําหนด
ในขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน แตไมเกินครั้งละหาป 

 
 
 
 
 
 
การข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตอ

อายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนใหเปนไปตามขอบังคับของสภาการสาธารณสุข
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(๒๕) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มาตรา ๓๐  การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต  
อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต  
การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน
ในวิชาชีพการสาธารณสุขใหเปนไปตามขอบังคับของสภาการ
สาธารณสุข 

 
มาตรา ๓๑  ผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปน

สมาชิกแหงสภาการสาธารณสุข มีคุณสมบัติและผานการสอบความรู
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาการสาธารณสุข 

 
 
เมื่อสมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขผูใด

สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ ใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุดลง 
ใหผูซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ (๒) (๓) และ 

(๔)  สงคนืใบอนุญาตตอเลขาธิการภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ  

 
มาตรา ๓๒  ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขตอง

ประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไข และตองรักษา
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขตามท่ีกําหนดไวในขอบังคบั
สภาการสาธารณสุข 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๒๙  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปน

สมาชิกแหงสภาการสาธารณสุขชุมชน และตองไดรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาดานการสาธารณสุข รวมทั้ง 
มีคุณสมบัติและตองผานการสอบความรูตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
สภาการสาธารณสุขชุมชน 

เมื่อสมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ผูใดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ ใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุดลงดวย 

ใหผูซึง่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ (๒) และ (๓) 
สงคนืใบอนุญาตตอเลขาธิการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบ 
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ  

   
มาตรา ๓๐  ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตอง

ประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไข และตอง
ประพฤติใหเปนไปตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

 
   



 

 

(๒๖) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มาตรา ๓๓  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะการ
ประพฤติผิดตามมาตรา ๓๒ ของผูประกอบวิชาชพีการสาธารณสุข  
มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนั้น โดยทําคํากลาวหาเปน
หนังสือยื่นตอสภาการสาธารณสุข 

บุคคลอ่ืนมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขวาประพฤติผิดตามมาตรา ๓๒ โดยทําคํากลาวโทษเปน
หนังสือยื่นตอสภาการสาธารณสุข 

กรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขวาประพฤติผิดตามมาตรา ๓๒ โดยแจงเรื่องตอสภาการ
สาธารณสุข 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิการกลาวโทษตาม
วรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหาย 
หรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๒ และรูตัว 
ผูประพฤติผิด ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดตาม
มาตรา ๓๒  

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นหรือ
แจงไวแลวนั้นไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๔  เมื่อสภาการสาธารณสุขไดรับเรื่องการ

กลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา ๓๓  หรือในกรณีท่ี
คณะกรรมการมีมติวามีพฤติกรรมอันสมควรใหมีการพิจารณา
เก่ียวกับการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๒ ของผูประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุข ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอประธาน
อนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา 

มาตรา ๓๑  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะการ
ประพฤติผิดตามมาตรา ๓๐ ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนั้น โดยทําคํากลาวหา
เปนหนังสือยื่นตอสภาการสาธารณสุขชุมชน 

บุคคลอ่ืนมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนวาประพฤติผิดตามมาตรา ๓๐ โดยทําคํากลาวหาเปนหนังสือ
ยื่นตอสภาการสาธารณสุขชุมชน 

กรรมการมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนวาประพฤติผิดตามมาตรา ๓๐ โดยแจงเรื่องตอสภาการ
สาธารณสุขชุมชน 

สิทธิการกลาวหาสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับ
ความเสียหายรูเรื่องการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๐ และรูตัว 
ผูประพฤติผิด  ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิด 
ตามมาตรา ๓๐  

 
การถอนเรื่องการกลาวหาที่ไดยื่นหรือแจงไวแลวนัน้ไมเปน

เหตุใหระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๓๒  เม่ือสภาการสาธารณสุขชุมชนไดรับเรื่อง 

การกลาวหาตามมาตรา ๓๑ หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวา 
มีพฤติกรรมอันสมควรใหมีการพิจารณาเก่ียวกับการประพฤติผิด 
ตามมาตรา ๓๐ ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสขุชุมชน  
ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ
โดยไมชักชา 



 

 

(๒๗) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มาตรา ๓๕  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณจากสมาชิกประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และ
อนุกรรมการอีกจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคน มีอํานาจหนาที่
สืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๔ แลวทํารายงาน
พรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

 
คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ

เกินกวาหนึ่งคณะก็ได 
ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณแจง
ใหคณะกรรมการทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ให
คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปได 
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 

 
มาตรา ๓๖  เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและ

ความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแลวใหคณะกรรมการ
พิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมีมติอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหา
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 

(๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณี
ที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้นมีมูล 

มาตรา ๓๓  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณจากสมาชิกประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และ
อนุกรรมการมจีํานวนรวมกันไมนอยกวาหาคน มีอํานาจหนาที่สืบสวน
หาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรบัตามมาตรา ๓๒ แลวทํารายงานพรอมทั้ง
ความเห็นเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวาการกลาวหามีมูล
หรือไม 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
เกินกวาหนึ่งคณะก็ได 

ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณแจงให
คณะกรรมการทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ให
คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปไดไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 

 
มาตรา ๓๔  เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็น

ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแลว ใหคณะกรรมการพิจารณา
รายงานและความเห็นดังกลาวแลวมีมติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 
(๑) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริง

เพ่ิมเติมเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาใหม 
(๒) สงใหคณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการตอไปในกรณี

ที่เห็นวาขอกลาวหานั้นมีมูล  



 

 

(๒๘) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

(๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวาขอ
กลาวหาหรอืขอกลาวโทษนั้นไมมีมูล 

 
มาตรา ๓๗  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

สอบสวนจากสมาชิก ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการ
มีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคน มีอํานาจหนาที่สอบสวน สรุปผล
การสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอ
คณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเกิน
กวาหนึ่งคณะก็ได  

ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ที่กําหนดในวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานอนุกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลา
ดําเนินการออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 
 
 
 

มาตรา ๓๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหอนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวนเปน 
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ  
มาใหถอยคํา และมีหนังสือแจงใหบุคคลใดๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพ่ือ
ประโยชนแกการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกลาว 

(๓) ใหยกขอกลาวหาในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหานั้นไมมีมูล 
 
 
มาตรา ๓๕  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

สอบสวนจากสมาชิก ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการ 
มีจํานวนรวมกันไมนอยกวาหาคน มีอํานาจหนาที่สอบสวน สรุปผล 
การสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอ
คณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเกิน
กวาหนึ่งคณะก็ได  

ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดในวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนแจงให
คณะกรรมการทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ให
คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปไดไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 

 
มาตรา ๓๖  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ

จรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหอนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวนเปน 
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลมาให
ถอยคํา และมีหนังสือแจงใหบุคคลสงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชน
แกการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกลาว 



 

 

(๒๙) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มาตรา ๓๙  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือ
แจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษพรอมท้ังสงสําเนาเรื่องที่กลาวหา
หรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมนอยกวาสิบหาวัน
กอนวันเริ่มทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนํา
พยานหลักฐานใดๆ มาใหคณะอนุกรรมการสอบสวน 

คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหยื่นตอประธานอนุกรรมการ
สอบสวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรบัแจงจากประธานอนุกรรมการ
สอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวน 
จะขยายให 

 
มาตรา ๔๐  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการ

สอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมท้ังความเห็น
ตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันทําการสอบสวนเสร็จสิ้น
แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม เพ่ือให
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๔๑  เมื่อคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวน

และความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการ
พิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็น
ของคณะอนุกรรมการสอบสวน 

 
 

มาตรา ๓๗  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจง
ขอกลาวหาพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาใหผูถูกกลาวหาไมนอย
กวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน 

   
ผูถูกกลาวหามีสิทธิทําคาํชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ 

มาใหคณะอนุกรรมการสอบสวน 
คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหยื่นตอประธานอนุกรรมการ

สอบสวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการ
สอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวน 
จะขยายให 

 
มาตรา ๓๘  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวน

เสร็จสิ้นแลวใหเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอ
คณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันทําการสอบสวนเสร็จสิ้น 
แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม เพ่ือให
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๙  เมื่อคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวน

และความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการ
พิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว 
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับสํานวนการสอบสวน
และความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน 

 
 



 

 

(๓๐) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการ
สอบสวนเพ่ิมเติมกอนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได และใหนําความในมาตรา ๓๗ 
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ   
(๒) วากลาวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ 
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไม

เกินสองป 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ

ตามมาตรานี้ ใหทําเปนคําสั่งสภาการสาธารณสุขพรอมดวยเหตุผล
ของการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด 

 
มาตรา ๔๒  ใหเลขาธิการแจงคําสั่งสภาการสาธารณสุข

ตามมาตรา ๔๑ ไปยังผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว และใหบันทึกขอความตาม
คําสั่งนั้นไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขพรอมทั้งแจง
ผลการวินิจฉัยชี้ขาดใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบดวย 

 
 
 
 

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการ
สอบสวนเพ่ิมเติมกอนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได และใหนําความในมาตรา ๓๗ 
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ยกขอกลาวหา 
(๒) วากลาวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ 
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไม

เกินสองป 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ

ตามมาตรานี้ ใหทําเปนคําสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนพรอมดวย
เหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด 

 
มาตรา ๔๐  ใหเลขาธิการแจงคําสั่งสภาการสาธารณสุข

ชุมชนตามมาตรา ๓๙ ไปยังผูถูกกลาวหาเพ่ือทราบภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่มีคําสั่งดังกลาว และใหบันทึกขอความตามคําสั่งนั้นไวใน
ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพรอมท้ังแจงผลการ
วินิจฉัยชี้ขาดใหผูถูกกลาวหาทราบดวย 

 
   
 
 



 

 

(๓๑) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มาตรา ๔๓  ภายใตบังคบัมาตรา ๒๗ หามมิใหผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุข ซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต 
หรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข  
หรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุข นับแตวันที่ทราบคําสั่งสภาการสาธารณสุข 
ที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๔๔  ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขซึ่งอยูใน

ระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูใดกระทําการฝาฝนมาตรา ๔๓  
และถูกลงโทษจําคุกตามมาตรา ๔๙ โดยคําพิพากษาถึงที่สุด  
ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นนับแตวันที่ 
ศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด  

 
มาตรา ๔๕  ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขซึ่งถูกสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแต 
วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเม่ือคณะกรรมการไดพิจารณา 
คําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูน้ันจะยื่นคาํ
ขอรับใบอนุญาตในครั้งตอๆ ไปไดอีกตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งป 
นับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต 

 
 
 
 
 

มาตรา ๔๑  ภายใตบังคบัมาตรา ๒๗ หามมิใหผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
หรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน นับแตวันที่ทราบคําสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๔๒  ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซึ่งอยู

ในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูใดกระทําการฝาฝนมาตรา ๔๑  
และถูกลงโทษจําคุกตามมาตรา ๔๗ โดยคําพิพากษาถึงที่สุด  
ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นนับแตวันที่ 
ศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด  

 
มาตรา ๔๓  ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซึ่งถูก

สั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแต
วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเม่ือคณะกรรมการไดพิจารณา 
คําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่น 
คําขอรับใบอนุญาตในครั้งตอๆ ไปไดอีกตอเม่ือสิ้นระยะเวลาหนึ่งป 
นับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต  

 
 
 
 
 



 

 

(๓๒) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

หมวด ๖ 
พนักงานเจาหนาที่ 
   

  
มาตรา ๔๖  ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขในเวลาทําการของสถานท่ีนั้นเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุม
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควร
สงสัยวา จะมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหวาง
เวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ี
นั้นเพ่ือตรวจคนเอกสารหรือวัตถุใดๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการ
ดําเนินการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ประกอบกับกรณมีีเหตุ 
อันควรเชื่อไดวา หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได เอกสารหรือ
วัตถุดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพ 
ไปจากเดิม 

(๓) ยึดเอกสาร หรือวัตถุใดๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการ
ดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 
ใหบุคคลที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
 
 

หมวด ๖ 
พนักงานเจาหนาที่ 

     
 
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการหรือยานพาหนะของผูประกอบ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในเวลาทําการของสถานที่นั้น 
เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควร
สงสัยวาจะมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหวาง
เวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ี
นั้นเพ่ือตรวจคนเอกสารหรือวัตถุใดๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการ
ดําเนินการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับกรณีมีเหตุ 
อันควรเชื่อไดวา หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได เอกสารหรือ
วัตถุดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพ 
ไปจากเดิม 

(๓) ยึดเอกสาร หรือวัตถุใดๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการ
ดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ให
บุคคลที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
 
 



 

 

(๓๓) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตอง
แสดงบัตรประจําตัว 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๔๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๓ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 
มาตรา ๕๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคสาม 

หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๖ 
วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 

มาตรา ๔๕  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตอง
แสดงบัตรประจําตัว 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๖  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

     
  

มาตรา ๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๑ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
 
 
 
 
มาตรา ๔๘  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม  

หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ 
วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 



 

 

(๓๔) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

มาตรา ๕๒  ผูใดไมมาใหถอยคาํหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุ
ใดๆ ตามที่เรียก หรือแจงใหสงตามมาตรา ๓๘ โดยไมมีเหตุอันควร 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดอืน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๓  พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๗ 

วรรคหนึ่ง โดยไมมีเหตุอันควร ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๕๔  ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกตั้งสมาชิกสภา

การสาธารณสุขเปนกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนนายกสภาการ
สาธารณสุข และกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๓) (๔) และ (๕) เปน
กรรมการ การไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวจะตองกระทําใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๔๙  ผูใดไมมาใหถอยคาํหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุ
ใดๆ ตามที่เรียก หรือแจงใหสงตามมาตรา ๓๖ โดยไมมีเหตุอันควร 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
     

   
มาตรา ๕๐  ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกกรรมการตาม

มาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) 
และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนนายกสภาการ
สาธารณสุขชุมชน ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งนิติกร
เชี่ยวชาญ (ดานกฎหมาย) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คนหนึ่ง เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก  
นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 



 

 

(๓๕) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

 
 
 
ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลือกกรรมการตามมาตรา 

๑๓ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ทําหนาที่เลขาธิการ รองเลขาธิการ และ
เหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน  ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง  

 
 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาการสาธารณสุขเปนกรรมการตาม

มาตรา ๑๓ (๖) ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคบั 

 
มาตรา ๕๕  ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํา
ระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรมใน
สวนที่เก่ียวกับวิชาชีพการสาธารณสุขมาใชบังคับโดยอนุโลม แตตอง
ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 
 
 
 

และเลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เปนกรรมการ ที่ปรึกษา
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแตงต้ัง
หนึ่งคน เปนกรรมการ 

ใหนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขทําหนาที่เลขาธิการ  
และเปนเลขานุการคณะกรรมการ 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงต้ังขาราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยางนอยสองคนเปนผูชวยเลขานุการในที่
ประชุม 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตงตั้งกรรมการทําหนาที่
รองเลขาธิการ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่นตามความจําเปน 

 
 
 
 
มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ มีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ออกระเบียบวาดวยการรับสมัครสมาชิกและคาขึ้น

ทะเบียนสมาชิกและดําเนินการรับสมัครสมาชิกภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแตงตั้ง 

(๒) ออกระเบียบวาดวยการเลือก การเลือกตั้ง และการ
แตงตั้งบุคคลตามมาตรา ๑๖ 

(๓) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันตาม (๑) 
เพ่ืออนุมัติระเบียบตาม (๒) 



 

 

(๓๖) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
    ............................... 
       นายกรัฐมนตร ี

(๔) ดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) 
และ (๖) การแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) และเลือกตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ มีการ
ประชุมอนุมัติระเบียบตาม (๓)  

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนเทาที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ พนจากหนาที่ เมื่อไดมา 

ซึ่งกรรมการตาม (๔) ครบถวนแลว 
 
มาตรา ๕๒  ในวาระเริ่มแรก มิใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับ

กับนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) 
 
มาตรา ๕๓  ใหผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินการขอรับใบอนุญาต 
จากสภาการสาธารณสุขชุมชนภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีมีขอบังคับ 
วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน และในระหวางระยะเวลาดังกลาว มิใหนํามาตรา ๒๗  
มาใชบังคับ 

   
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
  ...........................................   
          นายกรัฐมนตร ี         



 

 

(๓๗) 

รางฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....) 

รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 
(รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....) 

เหตุผล 

 
อัตราคาธรรมเนียมวิชาชีพสาธารณสุข 

   
   

(๑) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข  ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
 

(๒) คาตออายุใบอนุญาต  ฉบับละ 
(๓) คาหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน 

เปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข  ฉบับละ   ๕๐๐ บาท 
 

(๔) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง 
     ความรูความชํานาญในการประกอบ 
     วิชาชีพการสาธารณสุข               ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๕) คาใบแทนใบอนุญาต                     ฉบับละ    ๕๐๐ บาท 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
อัตราคาธรรมเนียมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

   
   

(๑) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
   เปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 
   ชุมชน                                     ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๒) คาตออายุใบอนุญาต                     ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท 
(๓) คาหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน 
     เปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 
     ชุมชน                                      ฉบับละ   ๕๐๐  บาท 
 
 
 
(๔) คาใบแทนใบอนุญาต                     ฉบับละ   ๕๐๐  บาท  

 

 


