
 
กฎกระทรวง 

ว่าดว้ยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนญุาต  การขอรับใบแทนใบอนญุาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที ่ 2) 

พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติ 

การประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้   

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้แก้ไขค าว่า  “ผู้อ านวยการกองการประกอบโรคศิลปะ”  ในกฎกระทรวงว่าด้วย  
การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทน

ใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นค าว่า  “ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและ

การประกอบโรคศิลปะ”  ทุกแห่ง 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๑/๑  อายุใบอนุญาต  ข้อ  ๕/๑  แห่งกฎกระทรวง  

ว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และ 

การออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“หมวด  ๑/๑ 
อายุใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๕/๑ ใบอนุญาตให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต” 

ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๒/๑  การต่ออายุใบอนุญาต  ข้อ  ๗/๑  ข้อ  ๗/๒  

ข้อ  ๗/๓  และข้อ  ๗/๔  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



“หมวด  ๒/๑ 
การต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๗/๑ ผู้ประกอบโรคศิลปะผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขาก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอนั้นภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ให้น าความในข้อ  ๑  มาใช้บังคับแก่การยื่นค าขอและการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
โดยอนุโลม 

เมื่อผู้ประกอบโรคศิลปะได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว   ให้ประกอบ   
โรคศิลปะในสาขาตามที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุมัติให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

ข้อ ๗/๒ เมื่อได้รับค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาล   
และการประกอบโรคศิลปะหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอต่ออายุใบอนุญาต  หากผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เห็นว่าค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
หรือเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับค าขอต่ออายุใบอนุญาตในเรื่องใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน    
ให้ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือนั้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะด าเนินการตอ่ไป  
และให้ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๗/๓ เมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้รับค าขอตามข้อ  ๗/๒  พร้อมด้วยเอกสาร  
และหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้ส่งไปยังผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบ  
โรคศิลปะ 

เมื่อผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้รับค าขอตามข้อ   ๗/๒   
หรือตามวรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้เสนอ
คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขาเพื่อพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาต 

้หนา   ๒
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คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขาจะมีค าสั่งอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ต่อเมื่อปรากฏว่า    
ผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัตแิละไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๒  และผ่านการพัฒนาความรู้ความสามารถ  
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขา  
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น    
ค าขอทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าวที่ถูกต้อง   
และครบถ้วน  ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเปน็ไมอ่าจพิจารณาให้แล้วเสรจ็ไดภ้ายในระยะเวลาดงักลา่ว  
อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขามีค าสั่ งไม่อนุมัติ ให้ต่ออายุใบอนุญาต   
ให้ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์  ทั้งนี้  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุมัติ 

ข้อ ๗/๔ ในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขามีค าสั่งอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต  
ให้ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ  และให้ผู้ยื่น  
ค าขอมาช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต  เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแล้ว  ให้ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะด าเนินการออกใบอนุญาต  
ให้ใหม่ตามสาขาและประเภทของใบอนุญาตใหก้ับผู้ประกอบโรคศิลปะ  ทั้งนี้  ภายในสิบห้าวันนับแตว่นัที่
ได้รับช าระค่าธรรมเนียม 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง   ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอ 
ไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต  และให้ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นค าขอ  ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบ   
โรคศิลปะจะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้” 

ข้อ ๔ ให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ  และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  ที่ยังมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้ได้ต่อไป  โดยให้ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตดังกล่าวมีการพัฒนาความรู้

้หนา   ๓
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ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ 
ในแต่ละสาขาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๔
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  
การออกหนังสือรับรองความรู้ความช านาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะ  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  
และการออกใบแทนใบอนุญาต  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
ซึ่งในการออกกฎกระทรวงดังกล่าว  อาจก าหนดอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตไว้ด้วยก็ได้   ดังนั้น  
เพ่ือควบคุมมาตรฐานในการประกอบโรคศิลปะ  และเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบโรคศิลปะ
อย่างต่อเนื่อง  สมควรก าหนดอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๕
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