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พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๖
• ใหไว ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๘ ก หนา ๑๙

หลักการและเหตุผล
โดยที ่เ ป น การสมควรพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคคลดานการสาธารณสุขทีป่ ฏิบัติงานอยูทวั่ ประเทศ ใหมีมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยจัดตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชนขึ้นเพื่อสงเสริม
การประกอบวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน กํ า หนดและควบคุ ม มาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพและควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคล
ซึ่งไมมีความรู อันจะกอใหเกิดภัยและความเสียหายตอสุขภาพของบุคคลและชุมชน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
“วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษย
และสิ่งแวดลอม
ในชุมชนเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรค
การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน การดูแลใหความชวยเหลือผูปวย
การฟนฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเจ็บปวยในชุมชนโดยนําหลักวิทยาศาสตรมาประยุกตใช แตไมรวมถึง
การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบ
วิชาชีพทางการแพทยและการสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น
“การประกอบวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน” หมายความว า
การกระทําการสาธารณสุขตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดลอม
ดังตอไปนี้
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(๑) การสงเสริมการเรียนรู การแนะนําและใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรค การบําบัดโรคเบื้องตน และการฟน ฟูสภาพ
ต อ บุค คล ครอบครั ว และชุ ม ชนโดยการผสมผสานต อ เนื อ่ ง และเชื ่อ มโยง
เปนองครวม
(๒) การประยุกตหลักวิทยาศาสตร โดยการกระทําดานการอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อการควบคุมปองกันปจจัยที่ทําใหเกิดโรค และลดความเสี่ยง
การเจ็บปวยตอบุคคล ครอบครัวและชุมชน
(๓) การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน การดูแลใหความชวยเหลือ
ผูปวย การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) การตรวจประเมินอาการเจ็บปวย และการชวยเหลือผูป ว ยเพื่อการสงตอ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
“ผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน” หมายความว า บุ ค คล
ซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
จากสภาการสาธารณสุขชุมชน
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒) สภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๙)
๒.๑) ฐานะและวัตถุประสงคของสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๕
ถึงมาตรา ๖)
กฎหมายไดกาํ หนดใหสภาการสาธารณสุขชุมชนมีฐานะเปนนิตบิ คุ คล
และมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) ส ง เสริ ม การศึ ก ษา การวิ จั ย และการประกอบวิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชน
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการใหบริการ
ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
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(๓) ควบคุ ม ดู แ ลความประพฤติ ข องผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชนใหถกู ตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
(๔) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและ
องคกรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน
(๕) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน
(๖) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
(๗) ผดุงไวซึ่งสิทธิ ความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการใหแก
สมาชิก
(๘) เป น ตั ว แทนผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
ของประเทศไทย
๒.๒) อํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๗)
(๑) รับขึน้ ทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผขู อเปนผูป ระกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน
(๒) ออกคํ า สั ่ง สภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนพร อ มด ว ยเหตุ ผ ล
ของการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๙ วรรคสี่
(๓) ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุ ม ชนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาที ่จ ะทํ า การสอนวิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชน เพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๔) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันตาง ๆ เพื่อ
ประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก
(๕) รับรองหลักสูตรตาง ๆ สําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
ของสถาบันที่จะทําการสอนและฝกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
(๖) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการสอนและฝกอบรมใน (๕)
(๗) จั ด ทํา แผนการดํ า เนิ น งานและรายงานผลการดํ า เนิ น งาน
เสนอตอสภานายกพิเศษอยางนอยปละครั้ง
(๘) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาการสาธารณสุข
ชุมชน
๒.๓) รายไดของสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๘)
กฎหมายได กํ า หนดให ส ภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนอาจมี ร ายได
ดังตอไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
(๒) คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตามกฎหมายนี้
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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(๓) ผลประโยชนจากการจัดการเงินและทรัพยสนิ และการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดในขอ ๒.๑)
(๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาการสาธารณสุขชุมชน
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ทัง้ นี้ เงินอุดหนุนตาม (๑) ใหเสนอตั้งไวตามความจําเปนในงบประมาณ
รายจายของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกาํ หนดใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
ดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาการสาธารณสุขชุมชนและมีอาํ นาจหนาที่
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ (มาตรา ๙)
๓) สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๒)
๓.๑) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกสภาการสาธารณสุข
ชุมชน (มาตรา ๑๐)
กฎหมายไดกาํ หนดใหผสู มัครเปนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) คุณสมบัติ
(ก) มีอายุไมตํ่ากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(ข) มีค วามรู  ใ นวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข โดยได รั บ ปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร เทียบเทาปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในวิชาชีพการสาธารณสุขจากสถาบันการศึกษาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง
(๒) ลักษณะตองหาม
(ก) เปนผูมีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา
จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(ข) เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุกในคดี
ที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(ค) เปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค
ที่กําหนดไวในขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
๓.๒) สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๑๑)
(๑) ขอขึ ้น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทีก่ ําหนดในขอ ๖.๒) (๑) (๒)
และ (๓)
(๒) แสดงความเห็ น เป น หนั ง สื อ เกี ่ย วกั บ กิ จ การของสภา
การสาธารณสุขชุมชนสงไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีทีส่ มาชิก
รวมกันตั้งแต ๕๐ คนขึ้นไป เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับ
กิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชน คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผล
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การพิจารณาใหผูเสนอทราบภายใน ๙๐ วันนับแตวันไดรับเรื่อง
(๓) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการ
(๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตามกฎหมายนี้
๓.๓) การสิน้ สุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
(มาตรา ๑๒)
กฎหมายไดกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๓.๑)
๔) คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๓)
๔.๑) องค ป ระกอบของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
(มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๔)
กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
ประกอบดวย
(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
(๒) กรรมการซึ่งเปนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชา หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาภาควิชาที่ผลิตบัณฑิต
ดานการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงละ ๑ คน โดยเลือกกันเอง
ใหเหลือ ๒ คน
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแ ทนจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ๑ คน
(๔) กรรมการซึ ่ง เป น ผู  แ ทนจากแพทยสภา สภาเภสั ช กรรม
และสภาการพยาบาลแหงละ ๑ คน
(๕) กรรมการซึ ่ง เป น ผู  แ ทนจากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่น
เลือกกันเองจํานวน ๑ คน
(๖) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากองคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใช
เปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ซึ่งมีวตั ถุประสงคเกี่ยวกับการคุม ครอง
ผูบริโภค เลือกกันเองจํานวน ๑ คน
(๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย และดานสังคมศาสตร ดานละ ๑ คน
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(๘) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวน
กรรมการใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) รวมกัน (มาตรา ๑๓)
ทั้ ง นี้ ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เลื อ กตั ้ง กรรมการตาม (๘)
ใหคณะกรรมการเลือกกันเอง เพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
คนที่สอง ตําแหนงละ ๑ คน และใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเลือกกรรมการ
เพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละ ๑ คน
และอาจเลื อ กกรรมการเพื ่อ ดํ า รงตํ า แหน ง อืน่ ได ต ามความจํ า เป น ทั้ ง นี้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ (มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดใหนายกสภาการสาธารณสุข
ชุมชนมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และผูด าํ รงตําแหนง
อื่นออกจากตําแหนงได ทัง้ นี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเมื่อนายก
สภาการสาธารณสุขชุมชนพนจากตําแหนง ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ
เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่นพนจากตําแหนงดวย (มาตรา ๑๔ วรรคสาม
และวรรคหา)
กรรมการตาม (๒) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ ๓ ป และอาจได รั บ เลื อ ก ได รั บ แต ง ตั ้ง หรื อ ได รั บ เลื อ กตั ้ง ใหม ไ ด
แลวแตกรณี แตกรรมการตาม (๘) จะดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันไมได
สวนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง
และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง ใหดํารงตําแหนงตามวาระ
ของกรรมการตาม (๘) (มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔ วรรคสี่)
๔.๒) อํา นาจหน า ที ่ข องคณะกรรมการสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
(มาตรา ๒๒)
(๑) บริ ห ารและดํ า เนิ น กิ จ การสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
ตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ที่กําหนดในมาตรา ๖ และมาตรา ๗
(๒) แต ง ตั ้ง คณะอนุ ก รรมการจรรยาบรรณ คณะอนุ ก รรมการ
สอบสวน และคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อทํากิจกรรมหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ
อันอยูใ นขอบเขตแหงวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชน
(๓) กํ า หนดแผนการดํ า เนิ น งานและงบประมาณของสภา
การสาธารณสุขชุมชน
(๔) ออกขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนวาดวย
(ก) การเปนสมาชิก
(ข) การกําหนดโรคตามขอ ๓.๑) (๒) (ค)
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(ค) การกํ า หนดค า ขึ ้น ทะเบี ย นสมาชิ ก ค า บํ า รุ ง และ
คาธรรมเนียมอื่นนอกจากที่กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายกฎหมายนี้
(ง) การเลือก การแตงตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผูมี
คุณสมบัติขึน้ เปนกรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพือ่ ดํารงตําแหนงตาง ๆ
ตามมาตรา ๑๔
(จ) การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
(ฉ) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูด าํ รงตําแหนงอื่นตามมาตรา
๑๔ วรรคสอง
(ช) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ตามขอ ๖.๒) (๑) (๒) และ (๓)
(ซ) แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต
และการออกใบแทนใบอนุญาต
(ฌ) หลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(ญ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
(ฎ) หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื ่อ นไขในการสอบความรู 
ตามขอ ๖.๒) (๑) (๒) และ (๓)
(ฏ) หลักเกณฑและวิธกี ารในการกลาวหาตามขอ ๖.๔) (๑) (๒)
และ (๓) และหลักเกณฑการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีท่มี กี ารกลาวหาผูป ระกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
(ฐ) หลักเกณฑและเงื่อนไขการตรวจประเมินและการบําบัด
โรคเบื้องตน การดูแลใหความชวยเหลือผูป ว ย การสรางเสริมภูมิคมุ กันโรค และการ
วางแผนครอบครัว
(ฑ) หลักเกณฑและเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการเจ็บปวย
และการชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอ
(ฒ) ขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน
(ณ) เรื่องอื่น ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคหรืออยูใน
อํา นาจหน า ทีข่ องสภาการสาธารณสุข ชุ ม ชนตามกฎหมายนีห้ รื อ กฎหมายอื ่น
ที่เกี่ยวของ
ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ ขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได เวนแต (จ) และ (ฉ)
๔.๓) อํานาจหนาที่ของนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนคนทีห่ นึง่ อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนทีส่ อง
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เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่น
(๑) ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) บริหารและดําเนินกิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชน
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ หรือตามมติของคณะกรรมการ
(ข) เปนผูแทนสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการตาง ๆ
(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจมอบหมายเปนหนังสือ
ใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็นสมควร
(๒) ใหอปุ นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง มีอํานาจหนาที่
เปนผูช ว ยนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการอันอยูใ นอํานาจหนาที่ของนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนตามที่นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนมอบหมาย และเปน
ผูทาํ การแทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเมือ่ นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๓) ใหอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง เปนผูชวย
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการอันอยูในอํานาจหนาทีข่ องนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนตามที่นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนมอบหมาย และเปน
ผูทําการแทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเมื่อทัง้ นายกสภาการสาธารณสุข
ชุมชน และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่งไมอยูห รือไมสามารถปฏิบตั ิ
หนาที่ได
(๔) ใหเลขาธิการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาทีส่ ภาการสาธารณสุขชุมชน
ทุกระดับ
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาการสาธารณสุข
ชุมชน
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียน
ผูป ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และทะเบียนอื่น ๆ ของสภาการสาธารณสุข
ชุมชน
(ง) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาการสาธารณสุขชุมชน
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ
(๕) ใหรองเลขาธิการ เปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูใน
อํานาจหนาทีข่ องเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทน
เลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๖) ใหเหรัญญิก มีอาํ นาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี
การเงิน และการงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน
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(๗) ใหผดู าํ รงตําแหนงอื่นตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง มีอํานาจหนาที่
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
๕) การดําเนินการของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๔ ถึง
มาตรา ๒๖)
ในการประชุมคณะกรรมการนัน้ กฎหมายกําหนดใหตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน
องคประชุม โดยมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนน กรรมการ
คนหนึ่งใหมีเสียง ๑ เสียง แตถา คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๒๔)
ทั้ ง นี้ สภานายกพิ เ ศษจะเข า ฟ ง การประชุ ม และชี ้แจงแสดงความเห็ น
ในที่ประชุมคณะกรรมการหรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาการสาธารณสุข
ชุมชนในเรื่องใด ๆ ก็ได โดยมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการในเรือ่ งดังตอไปนี้
ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมติน้นั ได
(๑) การออกขอบังคับ
(๒) การกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาการสาธารณสุข
ชุมชน
(๓) การวินจิ ฉัยชีข้ าดใหพกั ใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา
๓๙ วรรคสาม (๔) หรือ (๕)
ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอมติดังกลาวตอสภานายกพิเศษ
โดยไมชกั ชา สภานายกพิเศษอาจมีคาํ สั่งยับยั้งมติน้นั ได ในกรณีท่มี ิไดยับยั้งมติตาม (๑)
ภายใน ๓๐ วัน หรือมิไดยับยัง้ มติตาม (๒) หรือ (๓) ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
ได รั บ มติ ท นี ่ ายกสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนเสนอ ให ถื อ ว า สภานายกพิ เ ศษ
ใหความเห็นชอบมติน้นั แตในกรณีท่สี ภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุม
พิจารณาอีกครั้งภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับการยับยัง้ ในการประชุมนั้น
ถามีเสียงยืนยันมติไมนอ ยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูใ นขณะนั้น
ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได (มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๖)
๖) การควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๔๓)
๖.๑) การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๗)
กฎหมายไดกําหนดหามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน หรือกระทําดวยวิธใี ด ๆ ที่แสดงใหผอู ่นื เขาใจวาตนเปนผูม สี ทิ ธิท่จี ะประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมิไดรับใบอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชน
เวนแตในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) การชวยเหลือประชาชนตามหนาที่ ตามกฎหมายหรือตาม
ธรรมจรรยาโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน
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(๒) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ซึ่งทําการฝกหัดหรือ
ฝกอบรมในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาการสาธารณสุขชุมชนของรัฐ
หรื อ ทีไ่ ด รั บ อนุญ าตจากทางราชการให จั ด ตั ง้ สถาบั น ทางการแพทย ข องรั ฐ
หรือสถาบันการศึกษา
(๓) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลกระทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในความควบคุม
ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ ่น รู ป แบบพิ เ ศษอื ่น ตามที ่ม ีก ฎหมายกํ า หนด หรื อ สภากาชาดไทย
มอบหมายใหประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของเจาหนาที่
ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
(๕) การปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น ซึ่งได
ผานการอบรมและไดรบั หนังสือรับรองความรูค วามสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข
ในความควบคุมของเจาหนาทีซ่ ึ่งเปนผู ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
หรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
๖.๒) ใบอนุ ญ าตเป น ผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
ของสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๒๙)
กฎหมายกําหนดใหใบอนุญาตมีอายุไมเกิน ๕ ปนับแตวันทีอ่ อก
ใบอนุญาต และตออายุไดครั้งละเทากับอายุใบอนุญาตตามที่กําหนดในขอบังคับ
สภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนแต ไ ม เ กิ น ครั ้ง ละ ๕ ป โดยผู  ท ีจ่ ะขอขึ ้น ทะเบี ย น
และรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนสมาชิกแหงสภาการสาธารณสุขชุมชน
(๒) ต อ งได รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รเที ย บเท า ปริ ญ ญา
ดานการสาธารณสุข และ
(๓) ตองมีคุณสมบัติ และตองผานการสอบความรูตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง)
ทั้งนี้ เมือ่ สมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ผูใดสิน้ สุดลงตามขอ ๓.๓) กฎหมายไดกําหนดใหใบอนุญาตของผูนนั้ สิน้ สุดลงดวย
(มาตรา ๒๙ วรรคสอง)
นอกจากนี้ ใหผูซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามขอ ๓.๓) (๒) และ (๓)
สงคืนใบอนุญาตตอเลขาธิการ ภายใน ๑๕ วันนับแตวนั ที่ทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
(มาตรา ๒๙ วรรคสาม)

๖๔
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๖.๓) จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
กฎหมายไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตอง
ประกอบวิชาชีพภายใตบงั คับแหงขอจํากัดและเงื่อนไข และตองประพฤติใหเปนไป
ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
สภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๓๐)
๖.๔) การกลาวหาบุคคลผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๖.๓)
(มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๔๐)
กฎหมายไดกําหนดใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิในการกลาวหา
บุคคลผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๖.๓)
(๑) บุ ค คลซึ ่ง ได รั บ ความเสี ย หายเพราะการประพฤติ ผิ ด
ตามข อ ๖.๓) ของผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน มีสิ ท ธิ ก ล า วหา
ผูก อ ใหเกิดความเสียหายนั้นโดยทําคํากลาวหาเปนหนังสือยื่นตอสภาการสาธารณสุข
ชุมชน
(๒) บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนวาประพฤติผิดตามขอ ๖.๓) โดยทําคํากลาวหาเปนหนังสือยืน่ ตอสภา
การสาธารณสุขชุมชน
(๓) กรรมการมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนวาประพฤติผิดตามขอ ๖.๓) โดยแจงเรื่องตอสภาการสาธารณสุขชุมชน
ทั้งนี้ สิทธิการกลาวหาจะสิ้นสุดลงเมื่อพน ๑ ปนับแตวันที่ผูไดรับ
ความเสียหายรูเรื่องการประพฤติผิดตามขอ ๖.๓) และรูตัวผูประพฤติผิด ทั้งนี้
ไมเกิน ๓ ปนับแตวันทีม่ ีการประพฤติผิดดังกลาว แตการถอนเรื่องการกลาวหา
ที่ไดย่นื หรือแจงไวแลวนั้นกฎหมายไดกาํ หนดไววา ไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการ
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๓๑)
เมื่อสภาการสาธารณสุขชุมชนไดรับเรื่องการกลาวหาดังกลาว
หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวามีพฤติกรรมอันสมควรใหมีการพิจารณา
เกี่ยวกับการประพฤติผิดตามขอ ๖.๓) ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ ๑
โดยไมชักชา เพื่อใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่อง
กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจากสมาชิก
ซึ่งประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา ๕ คน โดยใหมีอํานาจหนาที่
สืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๒ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาวาการกลาวหามีมูลหรือไม และในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ตามกฎหมายนี้ กฎหมายไดกาํ หนดใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มีอาํ นาจเรียกบุคคลมาใหถอ ยคําและมีหนังสือแจงใหบคุ คลสงเอกสารหรือวัตถุเพือ่ ประโยชนแกการดําเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการดังกลาวดวย (มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕).
๑
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ทีไ่ ดรับ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวา
การกลาวหามีมูลหรือไม
เมื่อคณะกรรมการไดรบั รายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาว
แลวมีมติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาใหม
(๒) สงใหคณะอนุกรรมการสอบสวน๒ดําเนินการตอไปในกรณี
ทีเ่ ห็นวาขอกลาวหานั้นมีมูล เพื่อใหดําเนินการสอบสวน สรุปผลการสอบสวน
และเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อวินจิ ฉัยชี้ขาด
(๓) ใหยกขอกลาวหาในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหานั้นไมมีมูล
ในกรณีที่เขา (๒) ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจง
ขอกลาวหาพรอมทัง้ สงสําเนาเรื่องทีก่ ลาวหาใหผูถูกกลาวหาไมนอยกวา ๑๕ วัน
กอนวันเริ่มทําการสอบสวน โดยผูถูกกลาวหามีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยาน
หลักฐานใด ๆ มาใหคณะอนุกรรมการสอบสวนภายใน ๑๕ วันนับแตวนั ที่ไดรบั แจง
จากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการ
สอบสวนจะขยายให (มาตรา ๓๗)
ทัง้ นี้ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว
ใหเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทัง้ ความเห็นตอคณะกรรมการภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันทําการสอบสวนเสร็จสิ้น แตตองไมเกินกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนดตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม เพื่อใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด (มาตรา ๓๘)
เมื ่อ คณะกรรมการได รั บ สํ า นวนการสอบสวนและความเห็ น
ของคณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวน
และความเห็นดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ที่ไดรบั สํานวนการสอบสวน
และความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการสอบสวน โดยกฎหมายได กํ า หนดให
คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิก ซึ่งประกอบ
ดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา ๕ คน โดยใหมีอํานาจหนาทีส่ อบสวน
สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทัง้ ความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
และในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวนตามกฎหมายนี้ กฎหมายไดกําหนดใหอนุกรรมการ
สอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลมาใหถอยคําและมีหนังสือแจง
ใหบคุ คลสงเอกสารหรือวัตถุเพือ่ ประโยชนแกการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกลาวดวย (มาตรา ๓๕
และมาตรา ๓๖).
๒
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(๑) ยกขอกลาวหา
(๒) วากลาวตักเตือน
(๓) ภาคทัณฑ
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกาํ หนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน ๒ ป
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต
ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
นีใ้ หทําเปนคําสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัย
ชีข้ าด และใหถือเปนที่สุด โดยใหเลขาธิการแจงคําสั่งดังกลาวไปยังผูถูกกลาวหา
เพื่อทราบภายใน ๗ วันนับแตวนั ที่มคี าํ สั่งดังกลาว และใหบนั ทึกขอความตามคําสั่ง
นั้นไวในทะเบียนผูป ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพรอมทั้งแจงผลการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดใหผูกลาวหาทราบดวย (มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐)
๖.๕) บทตองหามในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต (มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๓)
ภายใตบงั คับมาตรา ๒๗ หามมิใหผปู ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนซึ่งอยูใ นระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือแสดงดวยวิธใี ด ๆ ใหผอู ่นื เขาใจวาตนเปนผูม สี ทิ ธิ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนับแตวันทีท่ ราบคําสั่งสภาการสาธารณสุข
ชุมชนที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น (มาตรา ๔๑)
ซึ่งหากผูป ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผูใ ดซึ่งอยูใ นระหวาง
ถูกสัง่ พักใชใบอนุญาต ไดกระทําการฝาฝนมาตรา ๔๑ และถูกลงโทษจําคุก
ตามมาตรา ๔๗ โดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุด ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของผู น นั ้ นับ แต วั น ทีศ่ าลมี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ทีส่ ุ ด แต ท งั ้ นี ้ ผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชนซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแลวนั้นอาจขอรับใบอนุญาต
อีกไดเมือ่ พน ๒ ปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมือ่ คณะกรรมการ
ไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตในครั้งตอ ๆ ไปไดอีกตอเมื่อสิ้นระยะเวลา ๑ ปนบั แตวนั ที่คณะกรรมการ
ปฏิเสธการออกใบอนุญาต (มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓)
๗) พนักงานเจาหนาที่ (มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๔๖)
ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เข า ไปในสถานที ่ท ํา การหรื อ ยานพาหนะของผู  ป ระกอบวิ ช าชีพ
การสาธารณสุขชุมชนในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือควบคุม
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้
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พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

(๒) เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มเี หตุอันควรสงสัยวาจะมีการ
กระทําความผิดตามกฎหมายนี้ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจคนเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ที่อาจใชเปน
หลักฐานในการดําเนินการกระทําผิดตามกฎหมายนี้ ประกอบกับกรณีมเี หตุอนั ควร
เชื่อไดวา หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได เอกสารหรือวัตถุดงั กลาวจะถูกยักยาย
ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(๓) ยึดเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ทีอ่ าจใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดี
การกระทําความผิดตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง)
โดยในการปฏิบัติหนาทีข่ องพนักงานเจาหนาทีด่ ังกลาว กฎหมาย
กําหนดใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร (มาตรา ๔๔ วรรคสอง)
ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั หิ นาที่น้นั กฎหมายไดกาํ หนดใหพนักงานเจาหนาที่
ตองแสดงบัตรประจําตัว และเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
(มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖)
๘) บทกําหนดโทษ (มาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๔๙)
(๑) ผูใ ดฝาฝนประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือกระทําดวยวิธใี ด ๆ
ทีแ่ สดงใหผูอืน่ เขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทจี่ ะประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
โดยมิไ ด รั บ อนุญ าตจากสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนและโดยไม เข า ข อ ยกเว น
ตามมาตรา ๒๗ หรือผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผูใดทราบคําสั่ง
สภาการสาธารณสุขชุมชนที่ส่งั พักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ยังฝาฝน
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอนื่ เขาใจวาตน
เปนผูม ีสิทธิประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป
หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๔๗)
(๒) ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชนซึ ่ง สมาชิ ก ภาพสิ ้น สุ ด ลง
เพราะลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามผูใด ไมสงคืนใบอนุญาต
ต อ เลขาธิ ก ารภายใน ๑๕ วั น นั บ แต วั น ทีท่ ราบการสิ ้น สุ ด สมาชิ ก ภาพ หรื อ
ไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๔๘)
(๓) ผู ใ ดไม ม าให ถ  อ ยคํ า หรื อ ไม ส  ง เอกสารหรื อ วั ต ถุ ใ ด ๆ ตามที ่
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวนเรียกหรือแจง
ใหสงโดยไมมีเหตุอันควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือนหรือปรับไมเกิน
๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๔๙)
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๙) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๕๓)
๙.๑) ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕)
และ (๖) แตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓
(๘) ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนนายกสภา
การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ให ป ลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข แต ง ตั ้ง นิ ติ ก รเชี ่ย วชาญ
(ดานกฎหมาย) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่ง เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูอ ํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูอํานวยการสถาบัน
พระบรมราชชนก นายกสมาคมวิช าชีพสาธารณสุข อุปนายกสมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุข และเลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เปนกรรมการ ที่ปรึกษา
สมาคมวิ ช าชี พ สาธารณสุ ข ซึ ่ง นายกสมาคมวิ ช าชี พ สาธารณสุ ข แต ง ตั ้ง ๑ คน
เปนกรรมการ โดยใหนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขทําหนาที่เลขาธิการ และเปน
เลขานุการคณะกรรมการ
นอกจากนี ้ ให ป ลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข แต ง ตั ้ง ข า ราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยางนอย ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
ในที่ประชุม และใหคณะกรรมการดังกลาวแตงตั้งกรรมการทําหนาที่รองเลขาธิการ
เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอืน่ ตามความจําเปน โดยกฎหมายไดกําหนดให
คณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ออกระเบียบวาดวยการรับสมัครสมาชิกและคาขึ้นทะเบียน
สมาชิกและดําเนินการรับสมัครสมาชิกภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
(๒) ออกระเบียบวาดวยการเลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้ง
บุคคลตามมาตรา ๑๖
(๓) จัดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ ภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา ๙๐ วันตาม (๑) เพื่ออนุมัติระเบียบตาม (๒)
(๔) ดําเนินการใหไดมาซึง่ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ
(๖) การแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓
(๘) ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่มีการประชุมอนุมัติระเบียบตาม (๓)
(๕) ปฏิบัติการอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายนี้
ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการดังกลาวพนจากหนาที่ เมื่อไดมาซึ่งกรรมการ
ตาม (๔) ครบถวนแลว
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พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

๙.๒) ในวาระเริ่มแรก มิใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับนายกสมาคม
วิชาชีพสาธารณสุขและกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) (มาตรา ๕๒)
๙.๓) ใหผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอยูในวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๖ ดําเนินการขอรับใบอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชนภายใน ๑ ป
นับ แต วั น ทีม่ ีข  อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการออกใบอนุ ญ าตเป น ผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ
การสาธารณสุข ชุมชน และในระหวางระยะเวลาดังกลาวมิใ หนํามาตรา ๒๗
มาใชบังคับ (มาตรา ๕๓)
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕ ทีม่ ี ผ ลใช บั ง คั บ ในขณะนั ้น
บัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
• พระราชบัญญัตินีใ้ หใชบังคับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
(มีผลใชบังคับนับแตวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป)
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