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กฎกระทรวง
ว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต
และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิล ปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ขออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้แก้ไขคาว่า “ผู้อานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ” ในกฎกระทรวงว่าด้วย
การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นคาว่า “ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ” ทุกแห่ง
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๑ อายุใบอนุญาต ข้อ ๕/๑ แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยการขอขึ้ นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๗
“หมวด ๑/๑
อายุใบอนุญาต
ข้อ ๕/๑ ใบอนุญาตให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การต่ออายุใบอนุญาต ข้อ ๗/๑ ข้อ ๗/๒
ข้อ ๗/๓ และข้อ ๗/๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๗
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๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

“หมวด ๒/๑
การต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๗/๑ ผู้ประกอบโรคศิลปะผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุ ญาตตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขากาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอนั้นภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ให้นาความในข้อ ๑ มาใช้บังคับแก่การยื่นคาขอและการพิจารณาคาขอต่ออายุใบอนุญาต
โดยอนุโลม
เมื่ อ ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะได้ ยื่ น ค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ ป ระกอบ
โรคศิลปะในสาขาตามที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุมัติให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
ข้อ ๗/๒ เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอต่อ อายุ ใ บอนุ ญาตแล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก สถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอต่ออายุใบอนุญาต หากผู้อานวยการสานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิ ล ปะหรื อ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เห็ น ว่ า ค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต
หรือเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับคาขอต่ออายุใบอนุญาตในเรื่องใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้ ผู้ อ านวยการส านั กสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะหรือนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือนั้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะดาเนินการต่อไป
และให้ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ ๗/๓ เมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้รับคาขอตามข้อ ๗/๒ พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ส่งไปยังผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ
เมื่อผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้รับคาขอตามข้อ ๗/๒
หรือตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เสนอ
คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขาเพื่อพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาต
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คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขาจะมีคาสั่งอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ต่อเมื่อปรากฏว่า
ผู้ยื่นคาขอมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ และผ่านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชี พในแต่ละสาขา
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
คาขอทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าวที่ถูก ต้อง
และครบถ้วน ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว
อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งเหตุผลหรือความจาเป็นนั้นให้ผู้ยื่นคาขอทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ ในแต่ ล ะสาขามี ค าสั่ ง ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต
ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคาสั่งไม่อนุมัติ
ข้อ ๗/๔ ในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขามีคาสั่งอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต
ให้ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ และให้ผู้ยื่น
คาขอมาชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต เมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะดาเนินการออกใบอนุญาต
ให้ใหม่ตามสาขาและประเภทของใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่
ได้รับชาระค่าธรรมเนียม
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต และให้ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ ยื่นคาขอ ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะจะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้”
ข้อ ๔ ให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ และใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ที่ยังมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ ใ ช้บั งคั บ ยั ง คงใช้ ไ ด้ต่อ ไป โดยให้ผู้ ซึ่ง ได้รับ ใบอนุ ญาตดัง กล่ าวมี การพั ฒนาความรู้
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ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชี พ
ในแต่ละสาขาโดยคาแนะนาของคณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญ ญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การออกหนังสือรับรองความรู้ความชานาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะ การขอรับใบแทนใบอนุญาต
และการออกใบแทนใบอนุ ญ าต เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งในการออกกฎกระทรวงดังกล่าว อาจกาหนดอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตไว้ด้วยก็ได้ ดังนั้น
เพื่อควบคุมมาตรฐานในการประกอบโรคศิลปะ และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบโรคศิลปะ
อย่างต่อเนื่อง สมควรกาหนดอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ จึงจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

