
 

 
 

 

พระราชบัญญตั ิ

วชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

พ.ศ. ๒๕๒๘  * 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วนัที ่ ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

เป็นปีที ่ ๔๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯใหป้ระกาศวา่ 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดงัต่อไปน้ี 
 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญติัน้ีเรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
พ.ศ. ๒๕๒๘ ” 
 

 มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

 มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอ้บงัคบัอ่ืนในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติั 

น้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ีให้ใช้พระราชบญัญติัน้ีแทน 
 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญติัน้ี 

 “ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ”   หมายความว่า  วิชาชีพเก่ียวกับการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ 
 

*  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  ราชกิจจานุเบกษา   
   ฉบบักฤษฎีกา  เล่ม ๑๑๔  ตอนท่ี ๗๕ ก  วนัท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ 

 

 

 

 



 

 “ การพยาบาล ”(๑)      หมายความว่า   การกระท าต่อมนุษยเ์ก่ียวกบั  การดูแลและการช่วยเหลือ 
เม่ือเจ็บป่วย  การฟ้ืนฟูสภาพ  การป้องกนัโรค  และการส่งเสริมสุขภาพ  รวมทั้งการช่วยเหลือแพทยก์ระท า 
การรักษาโรค  ทั้งน้ีโดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล 

 “ การผดุงครรภ์ ”(๒)    หมายความวา่   การกระท าเก่ียวกบัการดูแลและการช่วยเหลือ  หญิงมีครรภ์ 
หญิงหลังคลอด  และทารกแรกเกิด  รวมถึงการตรวจ  การท าคลอด  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน 

ความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอด  และระยะหลงัคลอด  รวมทั้งการช่วยเหลือแพทยก์ระท าการ 
รักษาโรค  ทั้งน้ี  โดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์และศิลปะการผดุงครรภ์ 

“ การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ”(๓)    หมายความว่า   การปฏิบติัหน้าท่ีการพยาบาลต่อบุคคล 
ครอบครัว  และชุมชน  โดยการกระท าต่อไปน้ี   
 (๑)  การสอน  การแนะน า  การให้ค  าปรึกษาและการแก้ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 
                (๒) การกระท าต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล  รวมทั้งการจดัสภาพแวดลอ้ม  เพื่อการแกปั้ญหา   
ความเจ็บป่วย  การบรรเทาอาการของโรค  การลุกลามของโรค  และการฟ้ืนฟูสภาพ 

 (๓)  การกระท าตามวิธีท่ีก าหนดไวใ้นการรักษาโรคเบ้ืองต้น  และการให้ภูมิคุ ้มกันโรค 

 (๔)  ช่วยเหลือแพทยก์ระท าการรักษาโรค 

ทั้งน้ี  โดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสภาพ  การวินิจฉัย  
ปัญหา  การวางแผน  การปฏิบติั  และการประเมินผล 
 

 “ การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ” (๔)   หมายความว่า  การปฏิบัติหน้าท่ีการผดุงครรภ์ต่อ  
หญิงมีครรภ์  หญิงหลงัคลอด  ทารกแรกเกิดและครอบครัว  โดยการกระท าต่อไปน้ี 

(๑) การสอน  การแนะน า  การให้ค  าปรึกษาและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั 
(๒)  การกระท าต่อร่างกายและจิตใจของหญิงมีครรภ์  หญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด   

เพื่อป้องกนัความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอด  และระยะหลงัคลอด 
(๓)  การตรวจ  การท าคลอด  และการวางแผนครอบครัว 
(๔)  ช่วยเหลือแพทยก์ระท าการรักษาโรค 
ทั้งน้ี  โดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์และศิลปะการผดุงครรภ์ในการประเมินสภาพ  การวินิจฉัย 

ปัญหา  การวางแผน  การปฏิบติั  และการประเมินผล 
 

 “ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล 

 

(๑) และ (๒)แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๓ 
(๓) และ (๔)เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๔ 

 



 

 “ ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล 

 “ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงได้ข้ึนทะเบียน 

และรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล  

 “ ใบอนุญาต ”  หมายความว่า  ใบอนุญาตซ่ึงสภาการพยาบาลออกให้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพ 

การพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

 “ สมาชิก ”   หมายความว่า  สมาชิกสภาการพยาบาล 

 “ กรรมการ ”  หมายความวา่  กรรมการสภาการพยาบาล 

 “ คณะกรรมการ ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการพยาบาล 

 “ เลขาธิการ ”  หมายความวา่  เลขาธิการสภาการพยาบาล 

 “ พนักงานเจ้าหน้าที่ ” (๒)   หมายความวา่  ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 “ รัฐมนตรี ”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

 มาตรา ๕(๒)  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  และให้มี 
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราช 
บญัญติัน้ี  รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 กฎกระทรวง  ระเบียบและประกาศนั้น  เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้  ให้ใช้บงัคบัได ้

หมวด  ๑ 
สภาการพยาบาล 

 
 มาตรา ๖   ให้มีสภาการพยาบาล  มีว ัตถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีตามพระ ราชบัญญัติน้ี  
ให้สภาการพยาบาลเป็นนิติบุคคล  
 

(๑)เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕ 
(๒)แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๖ 

 
 



 

 มาตรา ๗  สภาการพยาบาลมีวตัถุประสงค์ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ควบคุมความประพฤติของผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์  ให้ถูกตอ้งตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
(๒) ส่งเสริมการศึกษา  การบริการ(๑) การวิจยั  และความกา้วหนา้ในวิชาชีพการพยาบาล  การ 

ผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
(๓) ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๔) ช่วยเหลือ  แนะน า  เผยแพร่  และใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนและองคก์รอ่ืนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั 

การพยาบาล  การผดุงครรภ ์ และการสาธารณสุข  
(๕) ให้ค  าปรึกษา  หรือขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบัปัญหาการพยาบาล  การผดุงครรภ์และ 

การสาธารณสุข 
  (๖)  เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและ  
การผดุงครรภใ์นประเทศไทย 

(๗) ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวสัดิการให้แก่สมาชิก 
 

 มาตรา ๘(๒)  สภาการพยาบาลมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล   การ 

ผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
(๒) สั่งพกัใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล   การ 

ผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
(๓) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับ  

อุดมศึกษาของสถาบนัการศึกษาท่ีจะท าการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  เพื่อเสนอต่อ 
ทบวงมหาวิทยาลัย  

(๔) รับรองหลกัสูตรต่างๆ ส าหรับการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรของสถาบนัท่ีจะท าการ 
สอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

(๕) รับรองหลกัสูตรต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ 
สถาบนัการศึกษาท่ีจะท าการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

(๖) รับรองวิทยฐานะของสถาบนัท่ีท าการสอนและฝึกอบรมตาม  ( ๔ ) และ ( ๕ ) 
 
 
 
(๑)แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ 
(๒)แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๘ 

 
 



 

  (๗)  รับรองปริญญา  ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญา  ประกาศนียบตัร  หรือวฒิุบตัรในวชิาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสถาบนัต่าง ๆ 
       (๘)  ออกหนงัสืออนุมติั  หรือวุฒิบตัรเก่ียวกบัความรู้หรือความช านาญเฉพาะทาง  และหนงัสือ 
แสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ์ 
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

(๙) ด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสภาการพยาบาล 
 

มาตรา ๙  สภาการพยาบาลอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี 

(๑)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
(๒)  ค่าจดทะเบียนสมาชิกสามญั  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
(๓)  ผลประโยชน์จากกิจกรรมอ่ืนของสภาการพยาบาลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในมาตรา ๗ 

(๔)  เงินและทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูใ้ห้แก่สภาการพยาบาล 

(๕)  ดอกผลของเงินและทรัพยสิ์นอ่ืนตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)  
 

มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีด ารงต าแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาลและมีอ านาจหน้า 
ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 

 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
  มาตรา ๑๑  สภาการพยาบาลประกอบดว้ยสมาชิกสองประเภท  คือ  
  (๑)  สมาชิกสามญั  ไดแ้ก่ ผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

   (ก)  มีอายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

   (ข)  (๑)มีความรู้ในวชิาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภโ์ดยไดรั้บปริญญา  ประกาศนียบตัร 
เทียบเท่าปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์  ท่ีสภาการพยาบาลรับรอง 
   (ค) ไม่เป็นผูป้ระพฤติเสียหาย  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
เกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ 

 
 
 
(๑)แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ 

 
 



 

(ง)  ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ  าคุกใน 

คดีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ 

  (จ)  ไม่เป็นผูมี้จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาการ 
พยาบาล 

 (๒)  สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงสภาการพยาบาลเชิญใหเ้ป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
 

 มาตรา ๑๒   สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกสามญัมีดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์  และขอหนังสืออนุมัติ   หรือวุฒิบตัรเก่ียวกับความรู้หรือความช านาญ 

เฉพาะทางหรือหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  โดยปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 

สภาการพยาบาลว่าด้วยการนั้น 

 (๒)  แสดงความเห็นเป็นหนงัสือเก่ียวกบักิจการของสภาการพยาบาลส่งไปยงัคณะกรรมการเพื่อ 

พิจารณา  และในกรณีท่ีสมาชิกสามญัร่วมกนัตั้งแต่ห้าสิบคนข้ึนไปเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ือง 
ใดท่ีเก่ียวกบักิจการของสภาการพยาบาล  คณะกรรมการตอ้งพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาให้ผูเ้สนอ 

ทราบโดยมิชกัช้า 
 (๓)  เลือกตั้ง  รับเลือกตั้ง  หรือรับเลือกเป็นกรรมการ 
 (๔)  ผดุงไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพและปฎิบติัตนตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

 มาตรา ๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสามญัส้ินสุดลง เม่ือ 

 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 

 (๓)  ขาดคุณสมบติัตามมาตรา  ๑๑ (๑) 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 
 มาตรา ๑๔(๑)  ให้มีคณะกรรมการสภาการพยาบาล  ประกอบด้วยผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข 
หา้คน  ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหมสามคน  ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทยหน่ึงคน  ผูแ้ทนทบวงมหาวทิยาลยัส่ีคน 
ผูแ้ทนกรุงเทพมหานครหน่ึงคน  ผูแ้ทนสภากาชาดไทยหน่ึงคน  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยใน 
 
 
(๑)แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๐ 
 



 

พระบรมราชูปถมัภข์องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     และสมาชิกสามญัสภาการพยาบาลอีกสิบ 
หกคนซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกสามญัของสภาการพยาบาล  เป็นกรรมการ  และให้เลขาธิการเป็น 
กรรมการและเลขานุการ 
 

 มาตรา ๑๕(๑)  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งสมาชิกกิตติมศกัด์ิหรือสมาชิกสามัญเป็นกรรมการท่ี 
ปรึกษาได้  ทั้งน้ี  จ  านวนกรรมการท่ีปรึกษาตอ้งไม่เกินหน่ึงในส่ีของคณะกรรมการ 
 ให้กรรมการที่ปรึกษาด ารงต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง 
 

 มาตรา ๑๖(๒)  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งนายกสภาการพยาบาล  อุปนายก 
สภาการพยาบาลคนท่ีหน่ึง  และอุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ีสอง  ต าแหน่งละหน่ึงคน 
 ให้นายกสภาการพยาบาลเลือกสมาชิกสามญัผูม้ีคุณสมบติัตาม  มาตรา ๑๘  เพื่อด ารงต าแหน่ง 
เลขาธิการหน่ึงคน  และเลือกกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ  ประชาสัมพนัธ์  และเหรัญญิก 
ต าแหน่งละหน่ึงคน  ทั้งน้ี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ให้กรรมการผูด้  ารงต าแหน่งต่างๆ  ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองด ารงต าแหน่งตามวาระของ 
กรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งหรือรับเลือกตั้งเวน้แต่ผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการให้ด ารงต าแหน่งตามวาระของ 
กรรมการซ่ึงได้รับเลือกตั้ง 
 ให้นายกสภาการพยาบาลมีอ านาจถอดถอนเลขาธิการก่อนครบวาระตามวรรคสามได ้ ทั้งน้ี  โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 กรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งต่างๆ  ตามมาตราน้ีแต่ละต าแหน่ง  อาจพน้จากต าแหน่งดงักล่าวก่อน 
ครบวาระได้โดยอนุมติัของคณะกรรมการ 
 

 มาตรา ๑๗  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔  การแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษาตามมาตรา  ๑๕ 
และการเลือกกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งต่างๆ  ตามมาตรา ๑๖  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล  
 

 มาตรา ๑๘  กรรมการนอกจากปลดักระทรวงสาธารณสุขและกรรมการท่ีปรึกษาตอ้งมีคุณสมบติั  
ดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล    การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 (๒)  ไม่เคยถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
 (๓)  ไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 
 
 
(๑)แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๑ 
(๒)แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๒ 

 



 

 มาตรา ๑๙  ให้กรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งและรับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี    และ 
อาจได้รับแต่งตั้งหรือรับเลือกตั้งใหม่ได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 
 

 มาตรา ๒๐  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งและรับเลือกตั้ง 
พน้จากต าแหน่ง  เมื่อ 
 (๑)  สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๓ 
 (๒)  ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา  ๑๘  
 (๓)  ลาออก  
 

 มาตรา ๒๑  ในกรณีต าแหน่งกรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งวา่งลงไม่เกินก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ 
ดงักล่าวทั้งหมดก่อนครบวาระให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสามญัผูม้ีคุณสมบติัตามมาตรา  ๑๘ เป็น 
กรรมการแทนภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ต  าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง 
 (๑) ในกรณีต าแหน่งกรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งว่างลงเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการดงักล่าวทั้ง 
หมด  ใหส้มาชิกสามญัเลือกตั้งกรรมการข้ึนแทนภายในเกา้สิบวนันบัตั้งแต่วนัท่ีต าแหน่งกรรมการดงักล่าวได ้
วา่งลงเกินก่ึงหน่ึง 
 ถ้าวาระของกรรมการซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงเกา้สิบวนัคณะกรรมการจะไม่ให้มีการ 
เลือกกรรมการแทนก็ได้ 
 ใหผู้ซ่ึ้งเป็นกรรมการแทนนั้นอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 
 

 มาตรา ๒๒  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  บริหารกิจการสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดตามมาตรา  ๗ 
 (๒)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรม    คณะอนุกรรมการสอบสวนและคณะอนุกรรมการอ่ืน 
เพื่อท ากิจการหรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ  อนัอยู่ในขอบเขตแห่งวตัถุประสงค์ของสภาการพยาบาล 
 (๓)  ออกขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลว่าด้วย 
  (ก)  การเป็นสมาชิก  
  (ข)  การก าหนดโรคตามมาตรา  ๑๑ (๑) (จ) 
  (ค)  การก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกสามัญ  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจากท่ี  
ก าหนดไวใ้นอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
 
 
(๑)แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๓ 

 



 

  (ง)  การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ  และการแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษาตามมาตรา ๑๗ 
  (จ)  หลกัเกณฑ์การข้ึนทะเบียนและการออกใบอนุญาต  แบบ  และประเภทใบอนุญาต  
  (ฉ)  หลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติั  หรือวุฒิบตัรเก่ียวกบัความรู้หรือความช านาญเฉพาะ 
ทาง  และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
  (ช)  ข้อจ ากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
  (ซ)  การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
  (ฌ)  การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
  (ญ)  หลักเกณฑ์การรับรองสถาบนัการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
  (ฎ)  หลกัเกณฑ์ว่าด้วยการสอบความรู้ตามอ านาจหน้าท่ีของสภาการพยาบาล 
  (ฏ)  หลกัเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามี 
ผูป้ระพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
  (ฐ)  เร่ืองอ่ืนๆ  ท่ีอยู่ภายในวตัถุประสงค์ของสภาการพยาบาลหรืออยู่ภายในอ านาจหน้าท่ี 
ของสภาการพยาบาลตามกฎหมายอ่ืน 
  ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 
 

  มาตรา ๒๓  นายกสภาการพยาบาล  อุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ีหน่ึง  อุปนายกสภาการ  
พยาบาลคนท่ีสอง  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพนัธ์  และเหรัญญิก  มีอ านาจหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) นายกสภาการพยาบาลมีอ านาจหน้าที่  
                        (ก)  ด าเนินกิจการของสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี  หรือตามมติของ 
คณะกรรมการ  

(ข) เป็นผูแ้ทนสภาการพยาบาลในกิจการต่างๆ 
(ค) เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ  

  นายกสภาการพยาบาลอาจมอบหมายเป็นหนงัสือให้กรรมการอ่ืนปฎิบติัหนา้ท่ีแทนตามท่ีเห็น 
สมควรได้ 

(๒)   อุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ีหน่ึงเป็นผูช่้วยนายกสภาการพยาบาลในกิจการอนัอยู่ใน 
อ านาจหน้าท่ีของนายกสภาการพยาบาลตามท่ีนายกสภาการพยาบาลมอบหมายและเป็นผูก้ระท าการแทน  
นายกสภาการพยาบาล  เม่ือนายกสภาการพยาบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

(๓)  อุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ีสองเป็นผูช่้วยนายกสภาการพยาบาลในกิจการอนัอยู่ใน 
อ านาจหน้าท่ีของนายกสภาการพยาบาลตามท่ีนายกสภาการพยาบาลมอบหมายและเป็นผูท้  าการแทน  
นายกสภาการพยาบาล  เม่ือทั้ งนายกสภาการพยาบาลและอุปนายกสภาการพยาบาลคนท่ีหน่ึงไม่อยู่ 
หรือไม่สามารถปฎิบติัหน้าท่ีได้ 
 
 
 



 

(๔)   เลขาธิการมีอ านาจหน้าท่ี  
(ก)  ควบคุมบงัคบับัญชาเจ้าหน้าท่ีสภาการพยาบาลทุกระดับ  
(ข)  ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาการพยาบาล 
(ค)  รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนผู ้ประกอบวิชาชีพการ  

พยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  และทะเบียนอ่ืนๆ  
    (ง)  ควบคุม  ดูแล  ทรัพย์สินของสภาการพยาบาล   
    (จ)  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
  (๕)  รองเลขาธิการเป็นผูช่้วยเลขาธิการในกิจการอนัอยูใ่นอ านาจหน้าท่ีของเลขาธิการตามท่ี 
เลขาธิการมอบหมาย  และเป็นผูก้ระท าการแทนเลขาธิการ  เม่ือเลขาธิการไม่อยูห่รือไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ี 
ได ้
  (๖)  ประชาสัมพนัธ์มีหนา้ท่ีในการประชาสัมพนัธ์  แนะน า  เผยแพร่กิจการของสภาการพยาบาล 
และให้การศึกษาแก่ประชาชน  และองค์กรอ่ืนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการพยาบาล  การผดุงครรภ์  และการ 
สาธารณสุข  
  (๗)  เหรัญญิกมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุม  ดูแล  รับผิดชอบการบญัชี  การเงินและการงบประมาณ 
ของสภาการพยาบาล 

หมวด  ๔ 
การด าเนินกิจการของคณะกรรมการ  

 
  มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 
กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  มติของที่ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก  กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง  ในการลงคะแนน  ถา้  
คะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
  มติของท่ีประชุมในกรณีให้สมาชิกสามญัพน้จากสมาชิกภาพ  เน่ืองจากขาดคุณสมบติัตาม  
มาตรา ๑๑ (๑) (ค) (ง) และ (จ) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 
  การประชุมคณะอนุกรรมการให้น าความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคบัโดยอนุโลม 
 

  มาตรา ๒๕  สภานายกพิเศษจะเข้าฟังการประชุมช้ีแจงแสดงความเห็นในท่ีประชุมคณะ 
กรรมการ  หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยงัคณะกรรมการในเร่ืองใดๆ ก็ได้ 
 
 
 
 



 

  มาตรา ๒๖  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเร่ืองต่อไปน้ี  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภานายก 
พิเศษก่อน  จึงจะด าเนินการตามมตินั้นได้ 
  (๑)  การออกขอ้บงัคบั 
  (๒)  การก าหนดงบประมาณของสภาการพยาบาล 
  (๓)  การให้สมาชิกสามัญพน้จากสมาชิกภาพตามมาตรา  ๒๔  วรรคสาม 
  (๔)  การวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  (๔)  และ  (๕)   
  ใหน้ายกสภาการพยาบาลเสนอมติตามวรรคหน่ึงต่อสภานายกพิเศษโดยไม่ชกัชา้  สภานายกพิเศษ 
อาจมีค าสั่งยบัย ั้งมตินั้นได้   ในกรณีที่มิได้ยบัย ั้ง   ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีได้รับมติที่นายกสภาการ  
พยาบาลเสนอให้ถือว่าสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบมตินั้น 
  ถา้สภานายกพิเศษยบัย ั้งมติใด  ใหค้ณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงภายในสามสิบวนั 
นับแต่วนัได้รับทราบการยบัย ั้ง  ในการประชุมนั้นถา้มีเสียงยืนยนัมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน 
กรรมการทั้งคณะก็ให้ด าเนินการตามมตินั้นได้ 
 

หมวด  ๕ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 
 

  มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้ผูใ้ดซ่ึงมิไดเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  หรือมิไดเ้ป็นผูป้ระกอบ  
วิชาชีพการผดุงครรภ์  หรือมิไดเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระท าการพยาบาล 
หรือการผดุงครรภ์  หรือแสดงดว้ยวิธีใด ๆ ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจว่าตนเป็นผูมี้สิทธิประกอบวิชาชีพดงักล่าว  โดย 
มิได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต  เวน้แต่ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี  
  (๑)  การพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ท่ีกระท าต่อตนเอง 
  (๒) การช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผูป่้วยตามหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยาโดยมิได ้
รับประโยชน์ตอบแทน  แต่การกระท าดงักล่าวตอ้งมิใช่เป็นการฉีดยาหรือสารใด ๆ  เขา้ไปในร่างกายของ 
ผูป่้วย  หรือการให้ยาอนัตราย  ยาควบคุมพิเศษ  วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  (๓)  นกัเรียน  นกัศึกษา  หรือผูรั้บการฝึกอบรม  ในความควบคุมของสถาบนัการศึกษาวชิาการ 
พยาบาลหรือการผดุงครรภ์ของรัฐ  หรือท่ีไดรั้บอนุญาตจากทางราชการให้จดัตั้ง  หรือสถาบนัการศึกษาท่ี 
คณะกรรมการรับรอง  ทั้งน้ี  ในความควบคุมของเจา้หนา้ท่ีผูฝึ้กหดัหรือผูใ้ห้การฝึกอบรมซ่ึงเป็นผูป้ระกอบ 
วิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 
 
 



 

  (๔)  บุคคลซ่ึงกระทรวง  ทบวง  กรม  กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล  สุขาภิบาล  องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือ 
สภากาชาดไทยมอบหมายให้กระท าการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์  ในความควบคุมของเจา้หน้าท่ีซ่ึง  
เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์   ตามระเบียบท่ี 
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) (๑)ผูป้ระกอบโรคศิลปะ  ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม   หรือผูป้ระกอบวชิาชีพอ่ืน    ตามขอ้จ ากดั 
และเง่ือนไขตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพนั้น 
  (๖)  (๒)การพยาบาลหรือการผดุงครรภข์องท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญของทางราชการ  หรือผูส้อน 
ในสถาบนัการศึกษา  ซ่ึงมีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาล  

และการผดุงครรภ์ของต่างประเทศ  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสภาการพยาบาล 

  (๗)  บุคคลซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัการพยาบาลหรือการผดุงครรภ ์ เพื่อช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็น 

ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ในกรณีท่ีมีสาธารณภยั 

หรือเกิดภยัพิบติัอยา่งร้ายแรง 
  (๘)  บุคคลซ่ึงช่วยเหลือดูแลผูป่้วยในสถานพยาบาลในความควบคุมของผูป้ระกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามระเบียบซ่ึงรัฐมนตรีก าหนด  โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

  มาตรา ๒๘ (๓)การข้ึนทะเบียน  การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกหนังสือ
อนุมติัหรือวุฒิบตัรเก่ียวกบัความรู้หรือความช านาญเฉพาะทาง   และหนงัสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล 
 

  มาตรา ๒๙  การข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แบ่งเป็นสามประเภท  คือ  ผูป้ระกอบวชิาชีพ 

การพยาบาล  ผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์และผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
  ผูป้ระกอบวชิาชีพในแต่ละประเภทตามวรรคหน่ึงใหแ้บ่งเป็นสองชั้น  คือ  ชั้นหน่ึง  และชั้นสอง 
  (๔)ใบอนุญาตทุกประเภทใหมี้อายหุา้ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 

 

 

(๑)และ(๒) แกไ้ขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ 
(๓) แกไ้ขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ 
(๔) เพ่ิมเติม  โดยพระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๖ 

 

 

 



 

  มาตรา ๓๐  ผูมี้สิทธิข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพตามมาตรา  ๒๙  ตอ้งมี 

ความรู้ดัง น้ี  คือ 

  (๑)  ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  ผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์หรือผูป้ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้ นหน่ึง  ต้อง 
   (ก)  (๑ )ไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาในสาขาการพยาบาล  การผดุง- 
ครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  จากสถาบนัการศึกษาในประเทศไทยท่ีคณะกรรมการรับรอง 
และสอบความรู้แลว้  หรือ 
   (ข)     (๒)ไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาในสาขาการพยาบาล  การผดุง-
ครรภ์     หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์    จากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศและไดรั้บอนุญาตให้ 
เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพในประเทศที่ตนไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัร  ซ่ึงคณะกรรมการไดต้รวจสอบ
หลกัฐานการศึกษาและสอบความรู้แล้ว  แต่ถ้าเป็นผูที้่มีสัญชาติไทยไม่ตอ้งเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้เป็น 
ผูป้ระกอบวิชาชีพในประเทศท่ีผูน้ั้นได้รับปริญญา  หรือประกาศนียบตัรก็ได้ 
  (๒)  ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  ผูป้ระกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์หรือผูป้ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้นสอง  ตอ้ง 
   (ก)  (๓)ไดรั้บประกาศนียบตัรในสาขาการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและการ 
ผดุงครรภ์  ระดบัตน้  จากสถาบนัการศึกษาในประเทศไทยท่ีคณะกรรมการรับรองและสอบความรู้แล้ว  

หรือ 
   (ข)  (๔)ไดรั้บประกาศนียบตัรในสาขาการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและการ 
ผดุงครรภ์  จากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศและไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพในประเทศท่ี 

ตนได้รับประกาศนียบตัร  ซ่ึงคณะกรรมการได้ตรวจสอบหลกัฐานการศึกษาและสอบความรู้แลว้  แต่ถา้ 
เป็นผู ้ท่ีมีสัญชาติไทยไม่ต้องเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพในประเทศท่ีผู ้นั้ นได้รับ 

ประกาศนียบัตรก็ได้ 
 

  มาตรา ๓๑  ผูข้อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตตอ้งเป็นสมาชิกสามญัแห่งสภาการพยาบาลและ 
มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อบังคับสภาการพยาบาล 

  เม่ือผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ผูใ้ดขาด 

จากสมาชิกภาพใหใ้บอนุญาตของผูน้ั้นส้ินสุดลง 
 

 

 

 

 
(๑)(๒)(๓)และ(๔)แกไ้ขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๗ 



 

 ให้ผูซ่ึ้งขาดจากสมาชิกภาพตามวรรคสองส่งคืนใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในสิบห้าวนันบัแต่
วนัท่ีทราบการขาดจากสมาชิกภาพ 
 

  มาตรา ๓๒  ผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ตอ้งรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาการ 
พยาบาล 
 

  มาตรา ๓๓  บุคคลผูซ่ึ้งไดรั้บความเสียหายเพราะผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ์ 
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  มี 

สิทธิกล่าวหาผูก่้อให้เกิดความเสียหายนั้น  โดยท าเร่ืองยื่นต่อสภาการพยาบาล 

  กรรมการมีสิทธิกล่าวโทษผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์  ว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  โดยแจง้เร่ืองต่อสภา 
การพยาบาล 

  สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหน่ึง  หรือสิทธิการกล่าวโทษตามวรรคสองส้ินสุดลงเม่ือพน้หน่ึงปีนบั 

แต่วนัที่ผูไ้ดรั้บความเสียหายหรือผูก้ล่าวโทษรู้เร่ืองการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพดงักล่าวและรู้ตวั 
ผูป้ระพฤติผิด  ทั้งน้ี  ไม่เกินสามปีนบัแต่วนัท่ีมีการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพนั้น 

  การถอนเร่ืองการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษท่ีไดย้ืน่เร่ืองหรือแจง้ไวแ้ลว้นั้น  ไม่เป็นเหตุใหร้ะงบั 

การด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

  มาตรา ๓๔  เม่ือสภาการพยาบาลไดรั้บเร่ืองการกล่าวหา  หรือการกล่าวโทษตามมาตรา  ๓๓ 

หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติวา่มีพฤติการณ์อนัสมควรให้มีการพิจารณาเก่ียวกบัจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

ของผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผูใ้ดให้เลขาธิการ  
เสนอเร่ืองดงักล่าวต่อประธานอนุกรรมการจริยธรรมโดยไม่ชกัชา้ 
 

  มาตรา ๓๕  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมจากสมาชิกสามญัประกอบ 

ดว้ยประธานคนหน่ึง  และอนุกรรมการมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกวา่สามคนมีหนา้ที่แสวงหาขอ้เท็จจริงใน 

เร่ืองท่ีไดรั้บตามมาตรา  ๓๔  แลว้ท ารายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
 

  มาตรา ๓๖  เม่ือคณะกรรมการไดรั้บรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแลว้ 
ให้คณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดงักล่าว  แลว้มีมติอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 



 

  (๑)  ให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 
พิจารณา 
  (๒)  ใหค้ณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน  ในกรณีท่ีเห็นวา่ขอ้กล่าวหาหรือขอ้กล่าวโทษ 

นั้นมีมูล 

(๓) ใหย้กขอ้กล่าวหาหรือขอ้กล่าวโทษ  ในกรณีท่ีเห็นวา่ขอ้กล่าวหา  หรือขอ้กล่าวโทษนั้นไม่มีมูล 
 

  มาตรา ๓๗  ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิกสามญั  ประกอบ 

ดว้ยประธานคนหน่ึง  และอนุกรรมการมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกวา่สามคนมีหนา้ที่สอบสวน  สรุปผลการ 
สอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวน  พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉยัช้ีขาด 
 

  มาตรา ๓๘  ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการจริยธรรมและของคณะอนุกรรมการ 
สอบสวนตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้อนุกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการสอบสวนเป็นเจา้พนกังานตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา  มีอ านาจเรียกบุคคลใดๆ  มาให้ถ้อยค าและมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใดๆ  ส่ง 
เอกสารหรือวตัถุ  เพื่อประโยชน์แก่การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกล่าว 
 

  มาตรา ๓๙  ใหป้ระธานอนุกรรมการสอบสวนแจง้ขอ้กล่าวหา  หรือขอ้กล่าวโทษพร้อมทั้งส่ง 
ส าเนาเร่ืองท่ีกล่าวหา  หรือกล่าวโทษ  ให้ผูถู้กกล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวโทษไม่น้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัเร่ิม 

ท าการสอบสวน 

  ผูถู้กกล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวโทษมีสิทธิท าค าช้ีแจงหรือน าพยานหลักฐานใดๆ  มาให้คณะ 

อนุกรรมการสอบสวน  ค าช้ีแจงหรือพยานหลกัฐานนั้น  ให้ยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบ 

ห้าว ันนับแต่ว ันท่ีได้รับแจ้งจากประธานอนุกรรมการสอบสวน  หรือภายในก าหนดเวลาท่ีคณะ 

อนุกรรมการสอบสวนจะขยายให้ 
 

  มาตรา ๔๐  เม่ือคณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเสร็จส้ินแลว้ให้เสนอส านวนการ 
สอบสวนพร้อมทั้ งความเห็นต่อคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า เพื่อวินิจฉัย ช้ีขาด 
 

  มาตรา ๔๑   เม่ือคณะกรรมการไดรั้บส านวนการสอบสวน  และความเห็นของคณะอนุกรรมการ  
สอบสวนแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณาส านวนการสอบสวนและความเห็นดังกล่าว  
  คณะกรรมการอาจใหค้ณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนวนิิจฉยัช้ีขาดก็ได ้ 
  คณะกรรมการมีอ านาจวนิิจฉยัช้ีขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 



 

   (๑)  ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 

   (๒)  ว่ากล่าวตักเตือน 

   (๓)  ภาคทัณฑ์ 
   (๔)  พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร  แต่ไม่ เ กินสองปี 

   (๕)  เพิกถอนใบอนุญาต 

  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๒๖  ค าวินิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการตามมาตราน้ีให้ท าเป็นค าสั่งสภา 
การพยาบาล  และใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 

  มาตรา ๔๒  ให้เลขาธิการแจง้ค าสั่งสภาการพยาบาลตามมาตรา ๔๑  ไปยงัผูถู้กกล่าวหาหรือผู ้
ถูกกล่าวโทษเพื่อทราบโดยไม่ชกัช้าและให้บนัทึกขอ้ความตามค าสั่งนั้นไวใ้นทะเบียนผูป้ระกอบวิชาชีพ 

การพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ดว้ย  
 

  มาตรา ๔๓  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๒๗  ห้ามมิให้ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ์ 
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตหรือซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพดงักล่าวหรือแสดงดว้ยวิธีใด ๆ  ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่ตนเป็นผูมี้สิทธิประกอบวิชาชีพดงักล่าว 
นบัแต่วนัท่ีทราบค าสั่งสภาการพยาบาลท่ีสั่งพกัใช้ใบอนุญาต  หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
 

  มาตรา ๔๔  ผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ซ่ึงอยู่ในระหว่างถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาต  ผูใ้ดกระท าการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๓   และถูกลงโทษจ าคุกตาม 

มาตรา  ๔๖  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูน้ั้นตั้งแต่วนัท่ีศาลมี 

ค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
 

  มาตรา ๔๕  ผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเ้ม่ือพน้สองปีนบัแต่วนัท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ถ้าคณะกรรมการได้พิจารณาค าขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาตผูน้ั้ นจะยื่นค าขอรับ  
ใบอนุญาตได้อีกต่อเม่ือส้ินระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่ว ันท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต 

ถา้คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเป็นคร้ังท่ีสองแลว้ ผูน้ั้นเป็นอนัหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีก 

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

หมวด ๕  ทวิ (๑) 
พนักงานเจ้าหน้าที่  

 

  มาตรา ๔๕  ทวิ   ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจเขา้ไปในสถานท่ีต่อไปน้ี  เพื่อตรวจสอบใบ 

อนุญาต  คน้หรือยึดเอกสารหลกัฐาน  หรือส่ิงของท่ีอาจใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิจารณาหรือด าเนิน 

คดี  ระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือเวลาท่ีท าการของสถานท่ีดงักล่าว 
  (๑)  สถานท่ีประกอบการท่ีมีผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ปฏิบติังานอยู ่
  (๒)  สถานท่ีท่ีมีเหตุสมควรเช่ือวา่มีการประกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการ 
พยาบาลผดุงครรภ์ 
  (๓)  สถานท่ีท่ีท าการสอนหรือเช่ือว่าท าการสอนวิชาการพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการ 
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 

  มาตรา ๔๕  ตรี  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้ 
หน้าท่ีแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  บตัรประจ าตวัพนักงานเจา้หน้าท่ี  ให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

  มาตรา ๔๕  จัตวา  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีเป็นเจา้พนกังานตามประมวล 

กฎหมายอาญา 
 

  มาตรา ๔๕  เบญจ  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ให้ผูรั้บผิดชอบหรือปฏิบติัหนา้ท่ี 

ในสถานท่ีตามมาตรา  ๔๕  ทวิ  อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของพนักงานเจา้หน้าท่ี  
 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 

  มาตรา ๔๖  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๓  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือ
ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๔๗  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑  วรรคสาม  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

  มาตรา ๔๘  ผูใ้ดไม่มาใหถ้อ้ยค า  หรือไม่ส่งเอกสารหรือวตัถุใดๆ  ตามท่ีเรียกหรือแจง้ใหส่้งตาม 
มาตรา ๓๘  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 

 
(๑)หมวด ๕ ทวิ มาตรา ๔๕ ทวิ มาตรา ๔๕ จตัวา และมาตรา ๔๕ เบญจเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญติั 
   วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๘ 

                                                                                           



 

  มาตรา ๔๘  ทวิ(๑)  ผูใ้ดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามความในมาตรา  ๔๕ 

เบญจ  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล* 
 

  มาตรา ๔๙  ผูใ้ดไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัในสาขา 
การพยาบาล  สาขาการผดุงครรภ ์ หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม 

การประกอบโรคศิลปะอยู่แล้วในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้ถือว่าผูน้ั้น
เป็นสมาชิกสามญัของสภาการพยาบาลตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

  มาตรา ๕๐  ผูใ้ดไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั ในสาขา 
การพยาบาล  สาขาการผดุงครรภ์  หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์  ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม 

การประกอบโรคศิลปะ  และใบอนุญาตนั้นยงัคงใชไ้ดใ้นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ให้ถือวา่ผูน้ั้นไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพในประเภทและชั้นแลว้แต่กรณี  ตาม 

พระราชบญัญติัน้ี 
 

  มาตรา ๕๑  ในระยะเร่ิมแรกที่ยงัมิไดเ้ลือกตั้งสมาชิกสามญัของสภาการพยาบาลเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการประกอบดว้ยปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นนายกสภาการพยาบาล  และผูซ่ึ้งไดร้ับ
แต่งตั้งมาตรา  ๑๔  เป็นกรรมการ  การแต่งตั้งดงักล่าวจะตอ้งกระท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันับ
แต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั 

  ให้ปลดักระทรวงสาธารณสุขเลือกผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม
มาตรา ๑๔ ให้ท าหนา้ที่เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และเหรัญญิก  ต าแหน่งละหน่ึงคน  ทั้งน้ี  จนกวา่จะได้
เลือกตั้งสมาชิกสามญัของสภาการพยาบาลเป็นกรรมการแลว้เสร็จ 
  การเลือกตั้งสมาชิกสามญัของสภาการพยาบาลเป็นกรรมการให้กระท าให้แลว้เสร็จภายในหน่ึง
ร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 

  มาตรา ๕๒  ในระหว่างท่ียงัมิไดอ้อกระเบียบหรือขอ้บงัคบัเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี
ให้น ากฎกระทรวง  ระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบั
แต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.ติณสูลานนท ์
นายกรัฐมนตรี 
 

 
(๑)เพ่ิมเติม  โดยพระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์(ฉบบัท่ี  ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙ 

 *บทเฉพาะกาล มาตรา ๔๙- มาตรา ๕๒ เป็นบทเฉพาะกาลท่ีออกตามพระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 



 

อตัราค่าธรรมเนียม (๑) 
 

(๑)  ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 

       การพยาบาล  ชั้นหน่ึง       ฉบบัละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๒) ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 

       การผดุงครรภ ์ ชั้นหน่ึง       ฉบบัละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๓) ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 

       การพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ชั้นหน่ึง     ฉบบัละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๔) ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 

       การพยาบาล  ชั้นสอง       ฉบบัละ ๒,๔๐๐ บาท 

(๕) ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 

       การผดุงครรภ ์ ชั้นสอง        ฉบบัละ ๒,๔๐๐ บาท 

(๖) ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 

      การพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ชั้นสอง      ฉบบัละ ๒,๔๐๐ บาท 

(๗) ค่าหนงัสืออนุมติัหรือวุฒิบตัรเก่ียวกบัความรู้และความช านาญเฉพาะ 
       ทาง  หนงัสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือ 

       การพยาบาลและการผดุงครรภ์      ฉบบัละ ๒,๔๐๐ บาท 

(๘) ค่าหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 

       การพยาบาล การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและ 
       การผดุงครรภ ์        ฉบบัละ ๑,๘๐๐ บาท 

(๙) ค่าใบแทนใบอนุญาต  และค่าใบแทนเอกสารตาม  (๗) ฉบบัละ ๑,๘๐๐ บาท 

            

 
 

 
 
 

 
 

 
(๑)แกไ้ขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์(ฉบบัท่ี  ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ 

 



 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๐  (เฉพาะมาตราที่ 
ไม่อาจน าไปพิมพ์เพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติวิ ชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   พ.ศ. 
๒๕๒๘ )                                                                       
 
                    มาตรา  ๒๐  ให้คณะกรรมการสภาการพยาบาลตามมาตรา  ๑๔  และกรรมการท่ีปรึกษาตาม 

มาตรา ๑๕  แห่งพระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ พ.ศ.  ๒๕๒๘    ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ 
ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษายงัคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตาม 

มาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
 

  มาตรา ๒๑  ใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัในสาขาการพยาบาล  สาขาการ 
ผดุงครรภ์  และสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์  ท่ีออกตามพระราชบญัญติัควบคุมการประกอบโรค 

ศิลปะพุทธศกัราช  ๒๔๗๙  หรือใบอนุญาตท่ีออกตามพระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ 
พ .ศ. ๒๕๒๘  ท่ีย ังมีผลอยู่ในว ัน ท่ีพระราชบัญญัติ นี้ ใช ้บ งัค บัม ีอาย ุต ่อไปอีกห ้า ปี น ับ แต ่ว นั ท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 

  มาตรา ๒๒  ผูท่ี้ไดรั้บอนุปริญญาท่ีมีหลกัสูตรการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สามปี  หรือประกาศนียบตัร 
เทียบเท่าอนุปริญญาในสาขาการพยาบาล  การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  จาก 

สถาบนัการศึกษาในประเทศไทยอยู่แลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัให้มีสิทธิข้ึนทะเบียนและรับ 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภไ์ด ้ ทั้งน้ี 

เม่ือคณะกรรมการไดพ้ิจารณาหลกัสูตร  และสอบความรู้แลว้ 
 

     * มาตรา ๒๓  ให้ยกเลิกอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการ 

ผดุงครรภ ์ พ.ศ.  ๒๕๒๘  และให้ใชอ้ตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติัน้ีแทน 
 

  มาตรา ๒๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
นาย พิชัย  รัตตกุล 

รองนายกรัฐมนตรี 
 

 
* อัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๓ ได้พิมพ์เ พ่ิมเติม  ไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
   พ.ศ.  ๒๕๒๘  แล้ว 
 

 



 

หมายเหตุ    (๑)  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
พ.ศ. ๒๕๒๘  คือ  โดยท่ีในปัจจุบนัการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัในสาขาการพยาบาลและการ 
ผดุงครรภ์อยู่ในความควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะซ่ึงมีคณะกรรมการ 
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะท าหนา้ท่ีควบคุมทั้งการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัในสาขาทนัตกรรม  
เภสัชกรรม  การพยาบาล  การผดุงครรภ์  กายภาพบ าบดั  เทคนิคการแพทย์  และการประกอบโรคศิลปะ 
แผนโบราณในสาขาเวชกรรม  เภสัชกรรม  การผดุงครรภ์  และในปัจจุบันมีผู ้ประกอบโรค ศิลปะ 
แผนปัจจุบันในสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นจ านวนมาก  สมควรแยกการควบคุมการ 
ประกอบโรคศิลปะโดยจดัตั้งสภาการพยาบาลข้ึน  ประกอบด้วย  ผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็น 

ผูป้ระกอบวิชาชีพดงักล่าว  และผูป้ระกอบวิชาชีพดงักล่าวซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งโดยผูป้ระกอบวิชาชีพด้วยกัน 

เองเป็นกรรมการ  เพื่อความคล่องตวัในการท าหน้าท่ีควบคุมและส่งเสริมมาตรฐาน  การประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยอิสระเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราช 

บญัญติัน้ี 

 

( คดัจากราชกิจจานุเบกษา  ฉบบัพิเศษ เล่ม ๑๐๒  ตอนท่ี ๑๒๐  วนัท่ี ๕  กนัยายน  ๒๕๒๘ ) 

หมายเหตุ    (๒)  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์(ฉบบัท่ี 

๒)  พ.ศ. ๒๕๔๐  คือ  โดยท่ีขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ตามกฎหมาย 
ขณะน้ียงัไม่สอดคล้องกบัความหมายท่ีแทจ้ริงทางวิชาการ  และบทบัญญัติอ่ืนบางประการยงัไม่เหมาะ 
สม  กล่าวคือ  ไม่มีการก าหนดอายุของใบอนุญาต  ไม่มีพนักงานเจา้หน้าท่ีเฉพาะเพื่อปฏิบติังานโดยตรงใน 

การใช้บงัคบักฎหมาย  และไม่มีบทบงัคบัให้มีการสอบความรู้ในการขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

ผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  นอกจากนั้ น  สมควรขยายบทบาทของสภาการ 

พยาบาลโดยปรับปรุงอ านาจหนา้ท่ี  องคป์ระกอบของสมาชิก  คณะกรรมการ  และกรรมการท่ีปรึกษาของ 
สภาการพยาบาล  และปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมแก่ภาวะกาลปัจจุบนั  จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชบญัญติัน้ี 

 

 

 

 

( คดัจากราชกิจจานุเบกษา  ฉบบักฤษฎีกา  เล่ม ๑๑๔  ตอนที่ ๗๕ ก  วนัท่ี ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๔๐ ) 
 




