
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ * 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ให

ประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา      ดังตอไปนี้ 
  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ   พ.ศ. ๒๕๒๘” 
  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 
  

มาตรา  ๓   บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับ อ่ืนในสวนที่มี บัญญั ติ ไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
  

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  

“วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ”   หมายความวา  วิชาชีพเกี่ยวกับการพยาบาล
และการผดุงครรภ 

* แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  
  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๔  ตอนที่  ๗๕ ก วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ 



 ๒

 “การพยาบาล”  (๑)  หมายความวา  การกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับ การดูแลและการชวยเหลือ        
เมื่อเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ การปองกันโรค  และการสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งการชวยเหลือแพทย
กระทําการรักษาโรค  ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาล 
  

“การผดุงครรภ” (๒)  หมายความวา การกระทําเกี่ยวกับการดูแลและการชวยเหลือหญิงมีครรภ   
หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การทําคลอด การสงเสริมสุขภาพและปองกันความ
ผิดปกติในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งการชวยเหลือแพทยกระทําการรักษา
โรค ทั้งนี้ โดยอาศัย  หลักวิทยาศาสตรและศิลปะการผดุงครรภ 
  

 

“การประกอบวิชาชีพการพยาบาล” (๓)   หมายความวา การปฏิบัติหนาที่การพยาบาลตอ
บุคคล ครอบครัว  และชุมชน  โดยการกระทําตอไปนี้ 

(๑) การสอน การแนะนํา การใหคําปรึกษาและการแกปญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(๒) การกระทําตอรางกายและจิตใจของบุคคล รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอม เพื่อการแก 

ปญหาความเจ็บปวย การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค และการฟนฟูสภาพ 
(๓) การกระทําตามวิธีที่กําหนดไวในการรักษาโรคเบื้องตน และการใหภูมิคุมกันโรค 
(๔) ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค 
 

ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาลในการประเมินสภาพ การวินิจฉัย 
ปญหาการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล 
 

“การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ” (๔)  หมายความวา การปฏิบัติหนาที่การผดุงครรภตอ 
หญิงมีครรภ หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิดและครอบครัว  โดยการกระทําตอไปนี้ 

(๑) การสอน การแนะนํา การใหคําปรึกษาและการแกปญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(๒) การกระทําตอรางกายและจิตใจของหญิงมีครรภ หญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด เพื่อ 

ปองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 
(๓) การตรวจ การทําคลอด และการวางแผนครอบครัว 
(๔) ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค 
 

ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการผดุงครรภในการประเมินสภาพ การวินิจฉัย 
ปญหา การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล 
(๑) (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๓ 
(๓) (๔) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ 



 ๓

“ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล” หมายความวา บุคคลซึ่งไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล 

 

“ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เปนผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภจากสภาการพยาบาล 

 

“ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดข้ึนทะเบียน 
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภจากสภาการพยาบาล 

 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตซึ่งสภาการพยาบาลออกใหแกผูประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
  

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาการพยาบาล 
  

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาการพยาบาล 
  

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาการพยาบาล 
  

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาการพยาบาล 
  

“พนักงานเจาหนาที่” (๑ )    หมายความวา  ผูซึ่ ง รัฐมนตรีแตงตั้ งใหปฏิบั ติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา ๕  (๒)  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให
มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 
 
(๑)  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๕ 
(๒)  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๖ 



 ๔

หมวด ๑ 
สภาการพยาบาล 

 
 มาตรา ๖  ใหมีสภาการพยาบาล มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหสภาการพยาบาลเปนนิติบุคคล 

 

มาตรา ๗  สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ 

พยาบาลและการผดุงครรภ ใหถูกตองตามจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(๒) สงเสริมการศึกษา การบริการ (๑)  การวิจัย และความกาวหนาในวิชาชีพการพยาบาล  

การผดุงครรภ  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(๓) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๔) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

การพยาบาล การผดุงครรภ และการสาธารณสุข 
(๕) ใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาการพยาบาล การผดุงครรภ และ 

การสาธารณสุข 
(๖) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการ 

ผดุงครรภในประเทศไทย 
(๗) ผดุงความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก 

 
มาตรา ๘  (๒)  สภาการพยาบาลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการ 

ผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(๒) ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการ 

ผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(๓) ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภในระดับอุดม 

ศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะทําการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ เพื่อเสนอตอ
ทบวงมหาวิทยาลัย 
(๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๗ 
(๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๘ 



 ๕

(๔) รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทําการ 
สอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๕) รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภของ 
สถาบันการศึกษาที่จะทําการฝกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๖) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการสอนและฝกอบรมตาม (๔) และ (๕) 
(๗) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชา 

ชีพการพยาบาลและการผดุงครรภของสถาบันตางๆ 
(๘) ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือความชํานาญเฉพาะทาง และหนังสือ 

แสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภใหแกผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุง
ครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 

(๙) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาการพยาบาล 
 
มาตรา ๙  สภาการพยาบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๒) คาจดทะเบียนสมาชิกสามัญ คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ 
(๓) ผลประโยชนจากกิจกรรมอื่นของสภาการพยาบาลตามวัตถุประสงคที่กําหนดในมาตรา ๗ 
(๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาการพยาบาล 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินอื่นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาการพยาบาลและมีอํานาจหนา 

ที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

  หมวด ๒ 
  สมาชิก 

 
 มาตรา ๑๑  สภาการพยาบาลประกอบดวยสมาชิกสองประเภท คือ  

(๑) สมาชิกสามัญ ไดแกผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(ก) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 

 



 ๖

 
(ข) (๑)  มีความรูในวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภโดยไดรับปริญญา ประกาศ- 

 นียบัตรเทียบเทาปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ ที่สภาการพยาบาลรับรอง 

(ค) ไมเปนผูประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย 
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

(ง) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายให 
จําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

(จ) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวในขอบังคับ 
สภาการพยาบาล 
 

(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแกผูทรงคุณวุฒิซึ่งสภาการพยาบาลเชิญใหเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
 
มาตรา ๑๒  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญมีดังตอไปนี้ 
(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ หรือ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ และขอหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือความชํานาญ
เฉพาะทางหรือหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยปฏิบัติตามขอบังคับ
สภาการพยาบาลวาดวยการนั้น 

(๒) แสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาลสงไปยังคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกสามัญรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
เร่ืองใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาล คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการพิจารณาให
ผูเสนอทราบโดยมิชักชา 

(๓) เลือกตั้ง รับเลือกตั้ง หรือรับเลือกเปนกรรมการ 
(๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑(๑) 

(๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๙ 
 



 ๗

หมวด ๓ 
คณะกรรมการ 

  

 มาตรา ๑๔ (๑)   ใหมีคณะกรรมการสภาการพยาบาล ประกอบดวยผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
หาคน     ผูแทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผูแทนกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัยสี่
คน ผูแทนกรุงเทพมหานครหนึ่งคน ผูแทนสภากาชาดไทยหนึ่งคน นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี และสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล
อีกสิบหกคนซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล เปนกรรมการ และใหเลขาธิการ
เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
 มาตรา ๑๕  (๒)  คณะกรรมการอาจแตงตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์หรือสมาชิกสามัญเปนกรรมการที่
ปรึกษาได ทั้งนี้ จํานวนกรรมการที่ปรึกษาตองไมเกินหนึ่งในสี่ของคณะกรรมการ 
  

ใหกรรมการที่ปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง 
 
 มาตรา ๑๖ (๓)   ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาการพยาบาล  
อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง   และอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สอง ตําแหนงละหนึ่งคน 
  

ใหนายกสภาการพยาบาลเลือกสมาชิกสามัญผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา ๑๘ เพื่อดํารงตําแหนง
เลขาธิการหนึ่งคน และเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก 
ตําแหนงละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  

ใหกรรมการผูดํารงตําแหนงตางๆ ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองดํารงตําแหนงตามวาระของ
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งหรือรับเลือกตั้งเวนแตผูดํารงตําแหนงเลขาธิการใหดํารงตําแหนงตามวาระของ
กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง 
  

ใหนายกสภาการพยาบาลมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการกอนครบวาระตามวรรคสามได ทั้งนี้ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  

 
(๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๐ 
(๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๑ 
(๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๒ 



 ๘

กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ ตามมาตรานี้แตละตําแหนง อาจพนจากตําแหนงดังกลาวกอน
ครบวาระไดโดยอนุมัติของคณะกรรมการ 
  

มาตรา ๑๗  การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔  การแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาตามมาตรา 
๑๕ และการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ตามมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาการ
พยาบาล 
 
 มาตรา ๑๘  กรรมการนอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการที่ปรึกษาตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(๒) ไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 
มาตรา ๑๙  ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งและรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ 

อาจไดรับแตงตั้งหรือรับเลือกตั้งใหมไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองคราวติดตอกันไมได 
 

มาตรา ๒๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งและรับเลือกตั้ง 
พนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓ 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ 
(๓) ลาออก 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน 

กรรมการดังกลาวทั้งหมดกอนครบวาระใหคณะกรรมการเลือกสมาชิกสามัญผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 
๑๘ เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 
 

 (๑)  ในกรณีตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดังกลาว
ทั้งหมด ใหสมาชิกสามัญเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการ
ดังกลาวไดวางลงเกินกึ่งหนึ่ง 
(๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๓ 



 ๙

 ถาวาระของกรรมการซึ่งไดรับการเลือกตั้งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันคณะกรรมการจะไมใหมีการ
เลือกกรรมการแทนก็ได 
 

 ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
 
 มาตรา ๒๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการสภาการพยาบาลใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดตามมาตรา ๗ 
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรม คณะอนุกรรมการสอบสวนและ คณะอนุกรรมการอื่น  

เพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตางๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของสภาการพยาบาล 
(๓) ออกขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวย 

(ก) การเปนสมาชิก 
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๑ (๑) (จ) 
(ค) การกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิกสามัญ คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นนอกจากที่ 

กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้ 
(ง) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ และการแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาตามมาตรา  

๑๗ 
(จ) หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตแบบ และประเภทใบอนุญาต 
(ฉ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือความชํานาญ 

เฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ช) ขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ซ) การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ฌ) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(ญ) หลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ฎ) หลักเกณฑวาดวยการสอบความรูตามอํานาจหนาที่ของสภาการพยาบาล 
(ฏ) หลักเกณฑวาดวยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกลาวหาหรือกลาวโทษ 

วามีผูประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ฐ) เร่ืองอื่นๆ ที่อยูภายในวัตถุประสงคของสภาการพยาบาลหรืออยูภายในอํานาจ 

หนาที่ของสภาการพยาบาลตามกฎหมายอื่น 
 

ขอบังคับสภาการพยาบาล เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 



 ๑๐

 มาตรา ๒๓  นายกสภาการพยาบาล อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง อุปนายกสภาการ
พยาบาลคนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 

(๑) นายกสภาการพยาบาลมีอํานาจหนาที่ 
(ก) ดําเนินกิจการของสภาการพยาบาลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามมติ 

ของคณะกรรมการ 
(ข) เปนผูแทนสภาการพยาบาลในกิจการตางๆ 
(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 

นายกสภาการพยาบาลอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็น 
สมควรได 
 

(๒) อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่งเปนผูชวยนายกสภาการพยาบาลในกิจการอันอยูใน 
อํานาจหนาที่ของนายกสภาการพยาบาลตามที่นายกสภาการพยาบาลมอบหมายและเปนผูทําการแทน
นายกสภาการพยาบาล เมื่อนายกสภาการพยาบาลไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 

(๓) อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สองเปนผูชวยนายกสภาการพยาบาลในกิจการอันอยูใน 
อํานาจหนาที่ของนายกสภาการพยาบาลตามที่นายกสภาการพยาบาลมอบหมายและเปนผูทําการแทน
นายกสภาการพยาบาล เมื่อทั้งนายกสภาการพยาบาลและอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่งไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 

(๔) เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ 
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาการพยาบาลทุกระดับ 
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาการพยาบาล 
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการ 

พยาบาล   การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ และทะเบียนอื่นๆ 
(ง) ควบคุม ดูแล ทรัพยสิน ของสภาการพยาบาล 
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
 

(๕) รองเลขาธิการเปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของเลขาธิการตามที่ 
เลขาธิการมอบหมาย   และเปนผูทําการแทนเลขาธิการ    เมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได 
 



 ๑๑

(๖) ประชาสัมพันธมีหนาที่ในการประชาสัมพันธ แนะนํา เผยแพรกิจการของสภาการพยาบาล  
และใหการศึกษาแกประชาชน และองคกรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ       และการ 
สาธารณสุข 

(๗) เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่ควบคุม  ดูแล  รับผิดชอบการบัญชี  การเงินและการงบประมาณ 
ของสภาการพยาบาล 
 

หมวด ๔ 
การดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 

 
 มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 

 มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด 
  

มติของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกสามัญพนจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๑ (๑) (ค) (ง) และ (จ) ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 
  

การประชุมคณะอนุกรรมการใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๒๕  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังคณะกรรมการในเรื่องใดๆ ก็ได 
 
 มาตรา ๒๖  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 
 

(๑) การออกขอบังคับ 
(๒) การกําหนดงบประมาณของสภาการพยาบาล 
(๓) การใหสมาชิกสามัญพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม 
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม (๔) และ (๕)  
 

ใหนายกสภาการพยาบาลเสนอมติตามวรรคหนึ่งตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา   สภานายก 



 ๑๒

พิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมตินั้นได   ในกรณีที่มิไดยับยั้ง   ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับมติที่นายก
สภาการพยาบาลเสนอใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น 
  

ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน
นับแตวันไดรับทราบการยับยั้ง ในการประชุมนั้นถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งคณะก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได 
 
 

หมวด ๕ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

 
 

 มาตรา ๒๗  หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือมิไดเปนผูประกอบ
วิชาชีพการผดุงครรภ หรือมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ กระทําการ
พยาบาล หรือการผดุงครรภ หรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพ
ดังกลาว โดยมิไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต เวนแตในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 

(๑) การพยาบาลหรือการผดุงครรภที่กระทําตอตนเอง 
 

(๒) การชวยเหลือหรือเยียวยาแกผูปวยตามหนาที่ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยาโดยมิได 
รับประโยชนตอบแทน แตการกระทําดังกลาวตองมิใชเปนการฉีดยา หรือสารใดๆ เขาไปในรางกายของ
ผูปวย หรือการใหยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษ 
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาการ 
พยาบาลหรือการผดุงครรภของรัฐ หรือที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการใหจัดตั้ง หรือสถาบันการศึกษาที่
คณะกรรมการรับรอง ทั้งนี้ในความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรม ซึ่งเปนผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
 

(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด 
 เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
สภากาชาดไทยมอบหมายใหกระทําการพยาบาลหรือการผดุงครรภ ในความควบคุมของเจาหนาที่
ซึ่งปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรี กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 ๑๓

(๕) (๑)  ผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพอื่น ตามขอ 
จํากัดและเงื่อนไขตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพนั้น 
 

(๖) (๒)  การพยาบาลหรือการผดุงครรภของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการ หรือผู 
สอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภของตางประเทศ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของสภาการพยาบาล 
 

(๗) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาลและการผดุงครรภ เพื่อชวยเหลือเจาหนาที่ซึ่ง 
เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ในกรณีที่มี 
สาธารณภัยหรือเกิดภัยพิบัติอยางรายแรง 
 

(๘) บุคคลซึ่งชวยเหลือดูแลผูปวยในสถานพยาบาลในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการ 
พยาบาล การผดุงครรภ  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ตามระเบียบซึ่งรัฐมนตรีกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 มาตรา ๒๘ (๓)  การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู หรือความชํานาญเฉพาะทาง  และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาการพยาบาล 
 
 มาตรา ๒๙  การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแบงเปนสามประเภท คือ ผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  
 ผูประกอบวิชาชีพในแตละประเภทตามวรรคหนึ่งใหแบงเปนสองชั้น คือ ชั้นหนึ่ง และชั้นสอง 
 

 (๔)  ใบอนุญาตทุกประเภทใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
 
 มาตรา ๓๐  ผูมีสิทธิข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๙  ตอง
มีความรูดังนี้ คือ 
 
(๑) (๒)แกไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ ๒๕๔๐ มาตรา๑๔ 
(๓)    แกไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐มาตรา ๑๕  
(๔)    เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๖ 
 



 ๑๔

(๑) ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการ 
พยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง ตอง 

 

(ก) (๑)  ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาการ 
พยาบาล  การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่
คณะกรรมการรับรองและสอบความรูแลว หรือ 
 

          (ข)  (๒)  ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาการพยาบาล 
การผดุงครรภ   หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ จากสถาบันการศึกษาในตางประเทศและไดรับ
อนุญาตใหเปนผูประกอบ   วิชาชีพในประเทศที่ตนไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ซึ่งคณะกรรมการ
ไดตรวจสอบหลักฐานการศึกษาและสอบความรูแลว แตถาเปนผูที่มีสัญชาติไทยไมตองเปนผูไดรับ
อนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพในประเทศที่ผูนั้นไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรก็ได 

 

(๒) ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการ 
พยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นสอง ตอง 
 

(ก) (๓)  ไดรับประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ 
พยาบาลและการผดุงครรภ ระดับตน จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่คณะกรรมการรับรองและ
สอบความรูแลว หรือ 
 

              (ข)         (๔)  ไดรับประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ จากสถาบันการศึกษาในตางประเทศและไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพในประเทศที่ตนไดรับประกาศนียบัตร ซึ่งคณะกรรมการไดตรวจสอบหลักฐานการศึกษาและ
สอบความรูแลว แตถาเปนผูที่มีสัญชาติไทยไมตองเปนผูไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพใน
ประเทศที่ผูนั้นไดรับประกาศนียบัตรก็ได 

 
 มาตรา ๓๑  ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกสามัญแหงสภาการพยาบาล
และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาการพยาบาล 
 

 เมื่อผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ผูใดขาด
จากสมาชิกภาพใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุดลง 
(๑) (๒) (๓) (๔)   แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๐  
มาตรา ๑๗  



 ๑๕

 ใหผูซึ่งขาดจากสมาชิกภาพตามวรรคสองสงคืนใบอนุญาตตอเลขาธิการภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ทราบการขาดจากสมาชิกภาพ 
 
 มาตรา ๓๒  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
ตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับสภาการ
พยาบาล 
 
 มาตรา ๓๓  บุคคลผูซึ่งไดรับความเสียหายเพราะผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุง
ครรภ  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนั้น โดยทําเรื่องยื่นตอสภาการพยาบาล 
  

กรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ วาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยแจงเรื่องตอสภา
การพยาบาล   

 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับ
แตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพดังกลาวและ
รูตัวผูประพฤติผิด ทั้งนี้ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพนั้น 
  

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยินเรื่องหรือแจงไวแลวนั้น ไมเปนเหตุใหระงับ 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๓๔  เมื่อสภาการพยาบาลไดรับเร่ืองการกลาวหา หรือการกลาวโทษตามมาตรา ๓๓ 
หรือ   ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวามีพฤติการณอันสมควรใหมีการพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมแหง
วิชาชีพของ     ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภผูใดให
เลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจริยธรรมโดยไมชักชา 
 
 มาตรา ๓๕   ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมจากสมาชิกสามัญ
ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนมีหนาที่แสวงหา
ขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๔ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอตอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา 



 ๑๖

 
 มาตรา ๓๖  เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรม
แลวใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาว แลวมีมติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ 
พิจารณา 

(๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวน ในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาว 
โทษนั้นมีมูล 

(๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหา หรือขอกลาวโทษนั้นไมมีมูล 
 
มาตรา ๓๗  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิกสามัญ ประกอบ 

ดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนมีหนาที่สอบสวน สรุปผลการ
สอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวน พรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
 

มาตรา ๓๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมและของคณะอนุกรรมการ 
สอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําและมีหนังสือแจงใหบุคคลใดๆ สง
เอกสารหรือวัตถุ    เพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกลาว 
 
 มาตรา ๓๙  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหา หรือขอกลาวโทษพรอมทั้งสง
สําเนาเรื่องที่กลาวหา หรือกลาวโทษ ใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมนอยกวาสิบหาวันกอนวัน
เร่ิมทําการสอบสวน 
 

 ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ  มาให
คณะอนุกรรมการสอบสวน คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานนั้น ใหยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่
คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให 
 
 มาตรา ๔๐  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จส้ินแลวใหเสนอสํานวนการ
สอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการโดยไมชักชาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
 



 ๑๗

 มาตรา ๔๑  เมื่อคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวน และความเห็นของคณะอนุกรรมการ    
สอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว 
  

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได 
 คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 
(๒) วากลาวตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ 
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
 

ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตาม มาตรานี้ใหทําเปนคําสั่งสภา 
การพยาบาล และใหถือเปนที่สุด 
 
 มาตรา ๔๒  ใหเลขาธิการแจงคําสั่งสภาการพยาบาลตามมาตรา ๔๑ ไปยังผูถูกกลาวหาหรือผู
ถูกกลาวโทษเพื่อทราบโดยไมชักชาและใหบันทึกขอความตามคําสั่งนั้นไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพ           
การพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภดวย 
 
 มาตรา ๔๓  ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ หามมิใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ 
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ   ซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต   หรือซึ่งถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกลาว  หรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบ
วิชาชีพดังกลาว นับแตวันที่ทราบคําสั่งสภาการพยาบาลที่ ส่ังพักใชใบอนุญาต หรือส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้น 
 
 มาตรา ๔๔  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ
ซี่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ผูใดกระทําการฝาฝนมาตรา ๔๓ และถูกลงโทษจําคุกตาม
มาตรา ๔๖     โดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นตั้งแตวันที่ศาล
มีคําพิพากษาถึงที่สุด 
 
 มาตรา ๔๕  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอน



 ๑๘

ใบอนุญาต   ถาคณะกรรมการไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาตผูนั้นจะ
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออก
ใบอนุญาต     ถาคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนครั้งที่สองแลว    ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิ
ขอรับใบอนุญาตอีกตอไป 
 

หมวด ๕ ทวิ (๑) 
พนักงานเจาหนาที่ 

 
 มาตรา ๔๕ ทวิ  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ตอไปนี้ เพื่อตรวจสอบ
ใบอนุญาต คนหรือยึดเอกสารหลักฐาน หรือส่ิงของที่อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาหรือ
ดําเนินคดี ระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือเวลาที่ทําการของสถานที่ดังกลาว 
 

(๑) สถานที่ประกอบการที่มีผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาล 
และการผดุงครรภปฏิบัติงานอยู 
 

(๒) สถานที่ที่มีเหตุสมควรเชื่อวามีการประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ 
พยาบาลและการผดุงครรภ 
 

(๓) สถานที่ที่ทําการสอนหรือเชื่อวาทําการสอนวิชาการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ 
พยาบาลและการผดุงครรภ 
 

 มาตรา ๔๕  ตรี  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน 
เจาหนาที่แกบุคคลที่เกี่ยวของ 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๔๕ จัตวา  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
 
 มาตรา ๔๕ เบญจ  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่   ใหผูรับผิดชอบหรือปฏิบัติ 
หนาที่ในสถานที่ตามมาตรา ๔๕ ทวิ   อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ 
 
(๑ )  หมวด ๕ ทวิ  มาตรา ๔๕  ทวิ  มาตรา ๔๕  ตรี   มาตรา ๔๕  จัตวา   และมาตรา ๔๕ เบญจ   เพิ่มเติมโดย 



 ๑๙

        พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๑๘ 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 
 มาตรา ๔๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 มาตรา ๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
 มาตรา ๔๘  ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่เรียกหรือแจงใหสงตาม
มาตรา ๓๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 มาตรา ๔๘ ทวิ (๑)   ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา ๔๕ 
เบญจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 

บทเฉพาะกาล * 
 
 มาตรา ๔๙  ผูใดไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันใน
สาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหถือ
วาผูนั้นเปนสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๕๐  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน ใน
สาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ใหถือวาผูนั้นไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพในประเภทและ
ชั้น แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๑๙ 
*      บทเฉพาะกาล มาตรา ๔๙ – มาตรา ๕๐  เปนบทเฉพาะกาลที่ออกพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ  



 ๒๐

การผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘   
 มาตรา ๕๑  ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกตั้งสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลเปน
กรรมการ ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนนายกสภาการพยาบาล และผู
ซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๑๔ เปนกรรมการ การแตงตั้งดังกลาวจะตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลือกผูแทนกระทรวงสาธารณสุขซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตาม
มาตรา ๑๔ ใหทําหนาที่เลขาธิการ  รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน ทั้งนี้ จนกวาจะได
เลือกตั้งสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลเปนกรรมการแลวเสร็จ 
 

 การเลือกตั้งสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลเปนกรรมการใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 มาตรา ๕๒  ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบหรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหนํากฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะในสวนที่เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภมาใชบังคับโดยอนุโลม แตทั้งนี้ตองไม
เกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.ติณสูลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑

 
อัตราคาธรรมเนียม (๑) 

 
(๑) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

 การพยาบาล ชั้นหนึ่ง      ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๒) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

การผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง      ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๓) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง    ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๔) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาล ชั้นสอง      ฉบับละ  ๒,๔๐๐ บาท 
(๕) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

การผดุงครรภ ชั้นสอง      ฉบับละ ๒,๔๐๐ บาท 
(๖) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

 การพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นสอง    ฉบับละ ๒,๔๐๐ บาท 
(๗) คาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูและความชํานาญเฉพาะทาง   
        หนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือ การพยาบาล 
        และการผดุงครรภ                  ฉบับละ ๒,๔๐๐ บาท 
(๘) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ       ฉบับละ ๑,๘๐๐ บาท 

(๙) คาใบแทนใบอนุญาต และคาใบแทนเอกสารตาม (๗) 
         ฉบับละ ๑,๘๐๐ บาท 
 
 
 
 
  
 

(๑)   แกไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ 



 ๒๒

 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐   (เฉพาะมาตราที่ไม
อาจนําไปพิมพเพิ่มเติมไวในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘) 
 
 มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการสภาการพยาบาลตามมาตรา ๑๔ และกรรมการที่ปรึกษาตาม
มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 

 มาตรา ๒๑   ใหใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขาการพยาบาล สาขา
การผดุงครรภ และสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช ๒๔๗๙   หรือใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ยังมีผลอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมีอายุตอไปอีกหาปนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

 มาตรา  ๒๒    ผูที่ ได รับอนุป ริญญาที่มีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวาสามป  หรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเทาอนุปริญญาในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหมีสิทธิ
ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภได ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาหลักสูตร และสอบความรูแลว 
 

 *มาตรา ๒๓  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 
 

 มาตรา ๒๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
นายพิชัย  รัตตกุล 
รองนายกรัฐมนตรี 
 
*  อัตราคาธรรมเนียมตามาตรา   ๒๓  ไดพิมพเพิ่มเติมไวในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ    
   พ.ศ ๒๕๒๘  แลว 



 ๒๓

หมายเหต ุ   (๑)  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.
๒๕๒๘    คือ โดยที่ในปจจุบันการประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขาการพยาบาลและการผดุง
ครรภอยูในความควบคุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  ซึ่งมีคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะทําหนาที่ควบคุมทั้งการประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันในสาขาทันตก
รรม เภสัชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย และการประกอบโรค
ศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรม เภสัชกรรม การผดุงครรภ และในปจจุบันมีผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบันในสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภเปนจํานวนมาก สมควรแยกการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะโดยจัดตั้งสภาการพยาบาลขึ้น   ประกอบดวยผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ซึ่งเปนผู
ประกอบวิชาชีพดังกลาว   และผูประกอบวิชาชีพดังกลาวซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบวิชาชีพดวยกัน
เองเปนกรรมการ  เพื่อความคลองตัวในการทําหนาที่ควบคุมและสงเสริมมาตรฐาน  การประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภโดยอิสระเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๑๐๒  ตอนที่ ๑๒๐  วันที่  ๕   กันยายน  ๒๕๒๘) 
 

หมายเหตุ    (๒)  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐  คือ   โดยที่ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
ตามกฎหมายขณะนี้ยังไมสอดคลองกับความหมายที่แทจริงทางวิชาการ และบทบัญญัติอ่ืนบาง
ประการยังไมเหมาะสม กลาวคือ ไมมีการกําหนดอายุของใบอนุญาต   ไมมีพนักงานเจาหนาที่เฉพาะ
เพื่อปฏิบัติงานโดยตรงในการใชบังคับกฎหมาย   และไมมีบทบังคับใหมีการสอบความรูในการขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  นอกจากนั้น สมควร
ขยายบทบาทของสภาการพยาบาลโดยปรับปรุงอํานาจหนาที่ องคประกอบของสมาชิก คณะกรรมการ  
และกรรมการที่ปรึกษาของสภาการพยาบาล  และปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมแกภาวะ
กาลปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา  เลม ๑๑๔  ตอนที่ ๗๕ ก วันที่  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๔๐) 
 
 


