
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย   
ว่าดว้ยแบบและประเภทใบอนุญาต  หลกัเกณฑ์  วธิีการ 

และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน  การออกใบอนญุาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต 
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน  การออก
ใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ตามมาตรา  ๑๓  (๑)  แห่งพระราชบญัญตัิวชิาชีพการแพทย์
แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  (๔)  (ฌ)  ประกอบมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยแบบและประเภท
ใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน  การออกใบอนุญาต  และการออกใบแทน
ใบอนุญาต  พ.ศ.  2562”   

ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย  ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน  การออกใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  พ.ศ.  2557 
(๒) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย  ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนญุาต  หลักเกณฑ ์ วิธีการ  

และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน  การออกใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๓) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย  ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนญุาต  หลักเกณฑ ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน  การออกใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๑ 
แบบและประเภทใบอนญุาต 

 
 

ข้อ 5 ใบอนุญาต   
(๑) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
(๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

หมวด  ๒ 
คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ 6 ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย 
ข้อ 7 สมาชิกผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งตน

ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว   

หมวด  ๓ 
การขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนญุาต 

 
 

ข้อ 8 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนด
ต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบัตรพนักงานของรัฐ  
หรือหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารประจ าตัวคนต่างด้าว 

(2) ภาพถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  แต่งกายชุดข้าราชการหรือชุดสุภาพ  ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาด า  เว้นแต่ผู้พิการทางสายตา  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  ภาพ 

(3) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  หรือการเปลี่ยนยศ  
หรือต าแหน่ง  เป็นต้น   

ข้อ 9 ให้เลขาธิการตรวจสอบความถูกต้อง   สมบูรณ์ของค าขอและหลักฐานต่าง  ๆ   
แล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  และผู้ขอได้ช าระค่าขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว  จึงจะถือว่าผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
และให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้นั้นทราบเป็นหนังสือ  หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เลขาธิการก าหนด  โดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ขอทราบ
เป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ภายใน  30  วันนับแต่วันที่มีมติ 

ข้อ 11 เมื่อสมาชิกผู้ขอขึ้นทะเบียนได้ทราบมติของคณะกรรมการตามข้อ  9  และไม่ด าเนินการ
ช าระค่าธรรมเนียมภายใน  60  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้ถือว่าละทิ้งค าขอ 

การยกเลิกตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นการตัดสิทธิในการยื่นค าขอใหม่ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
ทะเบียนผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๑2 เมื่อมีสมาชิกได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  ตามหมวด  ๓  ข้อ  ๙  ให้เลขาธิการจัดท า
ใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดมอบให้แก่สมาชิกซึ่งขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ   

ข้อ ๑3 การรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพให้มารับด้วยตนเอง  ณ  สภาการแพทย์แผนไทย  
หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่เลขาธิการก าหนด 

ข้อ ๑4 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดขอเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ยศ  และการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในใบอนุญาตให้ยื่นค าขอเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว  ตามแบบที่ก าหนดต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบัตรพนักงานของรัฐ  
หรือหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารประจ าตัวคนต่างด้าว 

(๒) ใบอนุญาตฉบับจริง 
(๓) หนังสือส าคัญการได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว   ชื่อสกุล  ยศ  ค าน าหน้านาม  หรือ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมอื่น ๆ  แล้วแต่กรณี 
(4) ภาพถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  แต่งกายชุดข้าราชการหรือชุดสุภาพ  ไม่สวมหมวก  

ไม่สวมแว่นตาด า  เว้นแต่ผู้พิการทางสายตา  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  ภาพ 
(5) ส าเนาทะเบียนสมรส  กรณีขอเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลเฉพาะการสมรส 
(6) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
เมื่อเลขาธิการได้รับค าขอ  พร้อมค่าธรรมเนียมการด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อบังคับ   

สภาการแพทย์แผนไทยแล้ว  ให้ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนและใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ   
ข้อ ๑5 ผู้ประกอบวิชาชีพอาจขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพได้โดย

ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดต่อเลขาธิการ  พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับสภา
การแพทย์แผนไทย  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในท้ายข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๕ 
การออกใบแทนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑6 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายสาระส าคัญ  ให้ยื่นค าขอต่อ
เลขาธิการ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุแห่งการสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ  
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๒



(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบัตรพนักงานของรัฐ  
หรือหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารประจ าตัวคนต่างด้าว 

(๒) ส าเนาใบอนุญาตที่ถูกท าลายสาระส าคัญ  หรือหลักฐานหนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน  
(ต ารวจ)  กรณีสูญหาย 

(๓) ภาพถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  แต่งกายชุดข้าราชการหรือชุดสุภาพ  ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาด า  เว้นแต่ผู้พิการทางสายตา  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  ภาพ 

(๔) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ให้เลขาธิการรับผิดชอบการจดบนัทึกการออกใบแทนใบอนุญาตลงในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ 

หมวด  6 
การออกใบอนญุาตเปน็ภาษาอังกฤษ 

และการจดัท าหนังสือรับรอง 
 
 

ข้อ ๑7 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษให้ยื่นค าขอมาพร้อมกับการขอใบอนุญาต
ฉบับภาษาไทย  ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการท่ีก าหนด  ในหมวด  3  การขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนญุาต 

ข้อ 18 ผู้ประกอบวิชาชีพที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษภายหลังที่ได้รับอนุญาต 
ตามข้อ  17  ให้สภาการแพทย์แผนไทยจัดท าหนังสือรับรองใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ  โดยให้ยื่นค าขอ
ตามแบบที่ก าหนดต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยหลักฐาน  และช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราในข้อบังคับ 
สภาการแพทย์แผนไทย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบัตรพนักงาน
ของรัฐ  หรือหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารประจ าตัวคนต่างด้าว 

(2) ภาพถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  แต่งกายชุดข้าราชการหรือชุดสุภาพ  ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาด า  เว้นแต่ผู้พิการทางสายตา  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  ภาพ 

(3) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  หรือการเปลี่ยนยศ  
หรือต าแหน่ง  เป็นต้น 

เมื่อเลขาธิการได้รับค าขอ  ให้ด าเนินการให้แก่ผู้ขอ 

หมวด  7 
แบบค าขอและแบบใบอนุญาต 

 
 

ข้อ 19 แบบค าขอ  และแบบใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่สภาการแพทย์แผนไทยก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ดังต่อไปนี้   

(๑) ค าขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
(2) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

้หนา   ๔๑
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(๓) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(4) หนังสือรับรองการแปลใบอนุญาตฉบับภาษาอังกฤษ 
(5) ค าขอด าเนินการด้านทะเบียนสมาชิก  บัตรสมาชิก  และใบอนุญาต 

หมวด  8 
การสิ้นสดุของใบอนุญาต 
และการส่งคืนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ 20 ใบอนุญาตย่อมสิ้นสุด  เมื่อ 
(๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลง 
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพผู้นั้นถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   
ข้อ 21 ใบอนุญาตย่อมสิ้นสุดลงชั่วคราวในระหว่างที่ผู้นั้นถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต   
ข้อ 22 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติ 

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้เลขาธิการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจากทะเบียน 
ผู้ประกอบวิชาชีพ  และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ 

ข้อ 23 ให้ผู้ซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๔  (๓)  และ  (๔)  ส่งคืนใบอนุญาตต่อ
เลขาธิการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  (๒) 
(2) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ  เพราะเห็นว่าเป็นผู้น ามาซึ่งความเสื่อมเสีย  

เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  ตามมาตรา  ๑๒  (๓)  หรือ  (๔) 

หมวด  9 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ 24 ผู้ใดได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใบอนุญาตนั้นยังคงใช้ได้ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ 25 ผู้ได้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ   ตามข้อบังคับสภา
การแพทย์แผนไทย  ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน   
การออกใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  พ.ศ.  2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ถือว่าเป็น 
ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ 

้หนา   ๔๒
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ข้อ 26 สมาชิกผู้ซึ่งได้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  ตามข้อบังคับสภาการแพทย์  
แผนไทย  ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน  การออกใบอนุญาต  
และการออกใบแทนใบอนุญาต  พ.ศ.  2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และอยู่ระหว่างด าเนินการให้ถือเปน็
ค าขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้   

ข้อ 27 ผู้ที่คณะกรรมการมีมติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผล 
ใช้บังคับ  และยังไม่ยื่นค าขอ  ไม่ช าระค่าธรรมเนียม  หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย  ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน  การออกใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  พ.ศ.  2557  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ด าเนินการยื่นค าขอ  ช าระค่าธรรมเนียม  และปฏิบัติให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ  
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิในการยื่นค าขอใหม่ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเรือเอก  ชาญชัย  เจรญิสุวรรณ 
นายกสภาการแพทยแ์ผนไทย 
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