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พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิคการแพทย

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจั กรไทย บัญ ญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ แห ง
กฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ.
๒๕๔๗”

มาตรา ๒1[๑] พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิชาชีพเทคนิคการแพทย”

หมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเพื่อใหไดสิ่ง
ตัวอยางทางการแพทย และการดําเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ
วิเคราะห วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณโรค
และการปองกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ
“ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย”

หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยจากสภาเทคนิคการแพทย
“ใบอนุญาต”

หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของ

สภาเทคนิคการแพทย
“สมาชิก”

หมายความวา สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย

“กรรมการ”

หมายความวา กรรมการสภาเทคนิคการแพทย

“คณะกรรมการ”
“เลขาธิการ”

หมายความวา คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย

หมายความวา เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย

“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ”

หมายความว า ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม

พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี”

หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะสาขา
เทคนิคการแพทยผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย หรือผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
เทคนิคการแพทยใหหมายความถึงการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ผูประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย หรือผูแทนสภาเทคนิคการแพทยตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได

หมวด ๑
สภาเทคนิคการแพทย

มาตรา ๖ ใหมีสภาเทคนิคการแพทยเปนนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงคและอํานาจ
หนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗ สภาเทคนิคการแพทยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย

(๓) ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยใหถูกตองตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(๔) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการเทคนิคการแพทยและการสาธารณสุข
(๕) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับการเทคนิคการแพทยและการ
สาธารณสุข
(๖) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
(๗) ผดุงไวซึ่งสิทธิ ความเปนธรรม และสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก
(๘) เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของประเทศไทย

มาตรา ๘ สภาเทคนิคการแพทยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย
(๒) ออกคําสั่งตามมาตรา ๔๒ วรรคสี่
(๓) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเทคนิคการแพทยของ
สถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก
(๔) รั บ รองหลั ก สู ตรสํ าหรั บ การฝ ก อบรมเป น ผู ชํ า นาญการในสาขาต า งๆ ของ
วิชาชีพเทคนิคการแพทยของสถาบันที่ทําการฝกอบรมดังกลาว
(๕) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการฝกอบรมใน (๔)
(๖) ออกหนั ง สื อ อนุ มั ติ ห รื อ วุ ฒิ บัต รแสดงความรู ค วามชํ า นาญในการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทยสาขาตางๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(๗) จัดทําแผนดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอสภานายกพิเศษ
อยางนอยปละครั้ง

(๘) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาเทคนิคการแพทย

มาตรา ๙ สภาเทคนิคการแพทยอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
(๒) คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ผลประโยชนที่ไดจากการจัดการทรัพ ยสิน และกิจกรรมตามวัตถุ ประสงค ที่
กําหนดในมาตรา ๗
(๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาเทคนิคการแพทย
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาเทคนิคการแพทย
และมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๒
สมาชิก

มาตรา ๑๑ ผูสมั ค รเป น สมาชิ กสภาเทคนิ ค การแพทยต อ งมี คุณ สมบั ติ แ ละไม มี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีความรูในวิชาชีพเทคนิคการแพทยโดยไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตร ในวิชาชีพเทคนิคการแพทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาเทคนิคการแพทยรับรอง

(๓) ไมเปนผูประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะ
นํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(๕) ไมเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวใน
ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย

มาตรา ๑๒ สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี้
(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ขอ
หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยสาขา
ตางๆ หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทยโดยปฏิบัติตามขอบังคับสภาเทคนิค
การแพทยวาดวยการนั้น
(๒) แสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาเทคนิคการแพทยสงไปยัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาเทคนิคการแพทย คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผล
การพิจารณาใหผูเสนอทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับเรื่อง
(๓) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
(๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๕)

(๔) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวาเปนผูนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๓) หรือ (๔)

หมวด ๓
คณะกรรมการ

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย ประกอบดวย
(๑) กรรมการโดยตําแหน ง ได แ ก ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขและนายกสมาคม
เทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย
(๒) กรรมการซึ่งเปนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่ออยาง
อื่นหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชา ที่ผลิตบัณฑิต
เทคนิ ค การแพทย ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ ได รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งขึ้นแหงละหนึ่งคน เลือกกันเองใหเหลือ
หาคน
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกระทรวงสาธารณสุขสามคน กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน
และกรุงเทพมหานครหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการใน (๑)
(๒) และ (๓) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว

ขอ ๑๕ คณะกรรมการอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาได และใหมีอํานาจถอด
ถอนที่ปรึกษาดวย
ใหที่ปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔)

มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) เพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาเทคนิคการแพทย อุปนายกสภาเทคนิค
การแพทยคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่สอง ตําแหนงละหนึ่งคน
ให นายกสภาเทคนิคการแพทย เลื อกกรรมการเพื่ อดํ า รงตํ าแหนงเลขาธิการ รอง
เลขาธิ การ ประชาสั ม พั น ธ และเหรั ญญิ ก ตํ า แหน ง ละหนึ่ งคน และอาจเลื อกกรรมการเพื่ อ ดํ า รง
ตําแหนงอื่นไดตามความจําเปน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ให น ายกสภาเทคนิ ค การแพทย มี อํ า นาจถอดถอนเลขาธิ ก าร รองเลขาธิ ก าร
ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคสองออกจากตําแหนงได ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ใหนายกสภาเทคนิคการแพทย อุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่หนึ่ง และอุป
นายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่สอง ดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔)
เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภาเทคนิคการแพทยพนจากหนาที่ ใหเลขาธิการ รอง
เลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย

มาตรา ๑๗ การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) การแตงตั้งที่ปรึกษาตาม
มาตรา ๑๕ การเลื อ กกรรมการเพื่ อ ดํ ารงตํ าแหน ง ต า งๆ ตามมาตรา ๑๖ และการเลื่ อ นหรื อ การ
เลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๒ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย

มาตรา ๑๘ กรรมการตามมาตรา ๑๔ นอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(๒) เปนผูไมเคยสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๓) เปนผูไมเคยถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย

มาตรา ๑๙ กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละสามปและอาจไดรับเลือกหรือไดรับเลือกตั้งใหมได แลวแตกรณี แตกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔)
จะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการ
เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม

มาตรา ๒๐ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) และ
(๔) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓
(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘
(๓) ลาออก
(๔) พนจากตําแหนงคณบดีคณะเทคนิคการแพทย หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่ออยาง
อื่น หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชา ที่ผลิต
บัณฑิตเทคนิคการแพทยในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีเปนกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒)

มาตรา ๒๑ เมื่อตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) วางลงกอนครบวาระ ให
คณะกรรมการดําเนินการใหผูมีคุณสมบัติที่จะเปนกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) เลือกกันเองเปน
กรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง
ถาวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะใหมี
การเลือกกรรมการแทนหรือไมก็ได
ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๒ เมื่อตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) วางลงไมเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการดังกลาวทั้งหมดกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลื่อนสมาชิกผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๘ และไดรับคะแนนจากการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) ในลําดับถัดไปขึ้นเปน
กรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นเปนกรรมการแทนภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินหนึ่งในสาม
ในกรณีไมมีผูไดรับการเลื่อนขึ้นเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตยังไมครบ
ตามจํานวนตําแหนงกรรมการที่วางลง ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ถ า วาระของกรรมการตามวรรคหนึ่ ง เหลื อ อยู ไ ม ถึ ง เก า สิ บ วั น ไม ต อ งเลื่ อ นหรื อ
เลือกตั้งกรรมการแทน
ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริหารและดําเนินกิจการสภาเทคนิคการแพทยตามวัตถุประสงคและอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดในมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๒) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจรรยาบรรณ คณะอนุ ก รรมการสอบสวน และ
คณะอนุกรรมการอื่นเพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตางๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคและ
อํานาจหนาที่ของสภาเทคนิคการแพทย
(๓) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาเทคนิคการแพทย
(๔) ออกขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยวาดวย
(ก) การเปนสมาชิก
(ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๑ (๕)

(ค) การกําหนดคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่น นอกจากที่
กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้
(ง) การเลือก การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผูมีคุณสมบัติขึ้นเปนกรรมการแทน
การแตงตั้งที่ปรึกษา และการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ตามมาตรา ๑๖
(จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา
(ฉ) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๕
(ช) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงอื่นตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง
(ซ) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามมาตรา ๓๒
(ฌ) แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
(ญ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(ฎ) หลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(ฏ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(ฐ) การจั ด ตั้ ง การดํ า เนิ น การ และการเลิ ก สถาบั น ที่ ทํ า การฝ ก อบรมเป น
ผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(ฑ) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรูตามมาตรา ๓๒
(ฒ) หลักเกณฑการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกลาวหาหรือการกลาวโทษ
ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(ณ) ขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(ด) เรื่องอื่นๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคหรืออยูในอํานาจหนาที่ของสภา
เทคนิคการแพทยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยเมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๒๔ นายกสภาเทคนิคการแพทย อุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่หนึ่ง
อุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก ที่ปรึกษา
และผูดํารงตําแหนงอื่น มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) นายกสภาเทคนิคการแพทย มีอํานาจหนาที่
(ก) บริ ห ารและดํ า เนิ น กิ จ การของสภาเทคนิ ค การแพทย ใ ห เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามมติของคณะกรรมการ
(ข) เปนผูแทนสภาเทคนิคการแพทยในกิจการตางๆ
(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
นายกสภาเทคนิคการแพทยอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่
แทนตามที่เห็นสมควร
(๒) อุ ป นายกสภาเทคนิ ค การแพทย ค นที่ ห นึ่ ง เป น ผู ช ว ยนายกสภาเทคนิ ค
การแพทยในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาเทคนิคการแพทยตามที่นายกสภาเทคนิค
การแพทย ม อบหมาย และเป น ผู ทํ า การแทนนายกสภาเทคนิ ค การแพทย เ มื่ อ นายกสภาเทคนิ ค
การแพทยไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๓) อุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่สอง เปนผูชวยนายกสภาเทคนิคการแพทย
ในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาเทคนิคการแพทยตามที่นายกสภาเทคนิคการแพทย
มอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภาเทคนิคการแพทยเมื่อทั้งนายกสภาเทคนิคการแพทยและ
อุปนายกสภาเทคนิคการแพทยคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๔) เลขาธิการ มีอํานาจหนาที่
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาเทคนิคการแพทยทุกระดับ
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาเทคนิคการแพทย

(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย และทะเบียนอื่นๆ ของสภาเทคนิคการแพทย
(ง) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาเทคนิคการแพทย
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ
(๕) รองเลขาธิ ก าร เป น ผู ช ว ยเลขาธิ ก ารในกิ จ การอั น อยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข อง
เลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๖) ประชาสัมพั นธ มีอํานาจหนาที่ ในการประชาสัมพั นธ แนะนํา และเผยแพร
กิจการของสภาเทคนิคการแพทยแกประชาชนและองคกรอื่น
(๗) เหรั ญญิ ก มี อํานาจหน าที่ควบคุ ม ดู แ ล รั บผิ ดชอบการบัญ ชี การเงิ น และ
การงบประมาณของสภาเทคนิคการแพทย
(๘) ผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๕ มีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๙) ผู ดํ า รงตํ า แหน ง อื่ น ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง มี อํ า นาจหน า ที่ ต ามที่
คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๔
การดําเนินการของคณะกรรมการ

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนนกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียงถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มติของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๔) ใหถือ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดย
อนุโลม
การประชุมคณะที่ปรึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย

มาตรา ๒๖ สภานายกพิเ ศษจะเขาฟงการประชุมและชี้ แจงแสดงความเห็ น ในที่
ประชุมคณะกรรมการหรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาเทคนิคการแพทยในเรื่องใดๆ ก็ได

มาตรา ๒๗ มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการในเรื่ อ งดั ง ต อไปนี้ ต อ งได รับ ความ
เห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได
(๑) การออกขอบังคับ
(๒) การกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาเทคนิคการแพทย
(๓) การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๔)
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชใบอนุญาตหรือใหเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒
วรรคสาม (๔) หรือ (๕)
ใหนายกสภาเทคนิคการแพทยเสนอมติตามวรรคหนึ่งตอสภานายกพิเศษโดยไม
ชักชา สภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง (๑) ภายใน
สามสิบวันหรือมิไดยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) หรือ (๔) ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับมติที่
นายกสภาเทคนิคการแพทยเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น

ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการยับยั้ง ในการประชุมนั้นถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได

หมวด ๕
การควบคุมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย

มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ทําการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนมีสิทธิเปนผูประกอบ
วิชาชีพดังกลาวเวนแตในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยที่กระทําตอตนเอง
(๒) การชวยเหลือแกผูปวยตามหนาที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา โดยมิได
รับประโยชนตอบแทน
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ซึ่งทําการฝกหัดหรือฝกอบรมใน
ความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาเทคนิคการแพทยของรัฐหรือที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการให
จัดตั้ง สถาบันทางการแพทยของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางการแพทยอื่นที่สภาเทคนิค
การแพทยรับรอง ทั้งนี้ ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรมซึ่งเปนผู
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดองคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มี
กฎหมายกํา หนด หรื อ สภากาชาดไทย มอบหมายให ประกอบวิ ช าชี พ เทคนิ คการแพทย ใ นความ
ควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเษกษา

(๕) บุ ค คลซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในสถานพยาบาลตามกฎหมายว า ด ว ยสถานพยาบาล
กระทําการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๖) ผู ป ระกอบโรคศิ ลปะหรื อ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ อื่ น ซึ่ ง ประกอบโรคศิ ลปะหรื อ
ประกอบวิชาชีพอื่นตามขอจํากัดและเงื่อนไขตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะหรือกฎหมาย
วาดวยการประกอบวิชาชีพนั้น
(๗) การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทาง
ราชการหรือผูสอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของ
ตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ

มาตรา ๒๙ หามมิใหผูใดซึ่งมิไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยใชคําหรือขอความดวยอักษรไทยหรืออักษรตางประเทศวาเทคนิคการแพทย หรือใช
อักษรยอของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิการศึกษาทางเทคนิคการแพทย หรือใชอักษรยอของวุฒิ
ดังกลาวประกอบกับชื่อหรือชื่อสกุลของตน หรือใชคําหรือขอความอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน
ซึ่งทําใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือ
ยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหแกตน

มาตรา ๓๐ ห ามมิ ให ผู ใดใชคํ าหรือ ขอ ความที่ แ สดงให ผูอื่ น เข าใจวา ตนเป นผู มี
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยสาขาตางๆ ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน
หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูนั้นเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรวา
เปน ผูมีความรูความชํ านาญในการประกอบวิช าชี พเทคนิค การแพทย สาขานั้นๆ จากสภาเทคนิ ค
การแพทย หรือที่สภาเทคนิคการแพทยรับรอง หรือเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย

มาตรา ๓๑ การขึ้ น ทะเบี ย น การออกใบอนุ ญ าต อายุ ใ บอนุ ญ าต การต อ อายุ
ใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทยใหเปนไปตาม
ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย

มาตรา ๓๒ ผู ขอขึ้ นทะเบี ยนและรั บใบอนุ ญาตต องเป นสมาชิก แหงสภาเทคนิ ค
การแพทยรวมทั้งมีคุณสมบัติและตองผานการสอบความรูตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาเทคนิค
การแพทย
เมื่อสมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยผูใดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓
ใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุดลง
ใหผูซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓ (๒) (๓) และ (๔) สงคืนใบอนุญาตตอ
เลขาธิการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

มาตรา ๓๓ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับ
แหงขอจํากัดและเงื่อนไข และตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย

มาตรา ๓๔ บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๓ ของ
ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนั้น โดยทําคํากลาวหา
เปนหนังสือยื่นตอสภาเทคนิคการแพทย
บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยวาประพฤติผิดตาม
มาตรา ๓๓ โดยทําคํากลาวโทษเปนหนังสือยื่นตอสภาเทคนิคการแพทย
กรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยวาประพฤติผิดตาม
มาตรา ๓๓ โดยแจงเรื่องตอสภาเทคนิคการแพทย
สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองหรือวรรคสาม
สิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดตาม
มาตรา ๓๓ และรูตัวผูประพฤติผิด ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๓
การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นหรือแจงไวแลวนั้นไมเปนเหตุให
ระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๕ เมื่อสภาเทคนิคการแพทยไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตาม
มาตรา ๓๔ หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวามีพฤติการณอันสมควรใหมีการพิจารณาเกี่ยวกับการ
ประพฤติผิดตามมาตรา ๓๓ ของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาว
ตอประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา

มาตรา ๓๖ ใหค ณะกรรมการแตง ตั้ งคณะอนุก รรมการจรรยาบรรณจากสมาชิ ก
ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคน มีอํานาจหนาที่
สื บ สวนหาข อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งที่ ไ ด รั บ ตามมาตรา ๓๕ แล ว ทํ า รายงานพร อ มทั้ ง ความเห็ น เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกวาหนึ่งคณะก็ได
ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณแจงใหคณะกรรมการทราบกอนครบ
กําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปไดไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา

มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณแลวใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมีมติอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให
คณะกรรมการพิจารณา
(๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือ
ขอกลาวโทษนั้นมีมูล
(๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
นั้นไมมีมูล

มาตรา ๓๘ ให ค ณะกรรมการแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสอบสวนจากสมาชิ ก
ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคน มีอํานาจหนาที่
สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อ
วินิจฉัยชี้ขาด
คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเกินกวาหนึ่งคณะก็ได
ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่งให
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนแจงใหคณะกรรมการทราบกอนครบ
กําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปไดไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา

มาตรา ๓๙ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการจรรยาบรรณและของ
คณะอนุ กรรมการสอบสวนตามพระราชบั ญญัติ นี้ ให อนุ กรรมการจรรยาบรรณและอนุ กรรมการ
สอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา และมี
หนังสือแจงใหบุคคลใดๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ดังกลาว

มาตรา ๔๐ ให ป ระธานอนุ ก รรมการสอบสวนมี ห นั ง สื อ แจ ง ข อ กล า วหาหรื อ ข อ
กลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมนอย
กวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน
ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ มาให
คณะอนุกรรมการสอบสวน
คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการ
สอบสวนจะขยายให

มาตรา ๔๑ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหเสนอ
สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทําการสอบสวน
เสร็จสิ้นแตตองไมเกินกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม เพื่อใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด

มาตรา ๔๒ เมื่ อ คณะกรรมการได รั บ สํ า นวนการสอบสวนและความเห็ น ของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว
ให แ ล ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ สํ า นวนการสอบสวนและความเห็ น ของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอนวินิจฉัย
ชี้ขาดก็ไดและใหนําความในมาตรา ๓๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
(๒) วากลาวตักเตือน
(๓) ภาคทัณฑ
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต
ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ ใหทําเปน
คําสั่งสภาเทคนิคการแพทยพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด

มาตรา ๔๓ ใหเลขาธิการแจงคําสั่งสภาเทคนิคการแพทยตามมาตรา ๔๒ ไปยังผูถูก
กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว และใหบันทึกขอความ
ตามคําสั่งนั้นไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยพรอมทั้งแจงผลการวินิจฉัยชี้ขาดใหผู
กลาวหาหรือผูกลาวโทษทราบดวย

มาตรา ๔๔ ภายใตบังคับมาตรา ๒๘ หามมิใหผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย หรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
นับแตวันที่ทราบคําสั่งสภาเทคนิคการแพทยที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น

มาตรา ๔๕ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย ซึ่ ง อยู ใ นระหว า งถู ก สั่ ง พั ก ใช
ใบอนุญาตผูใดกระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๔ และถูกลงโทษจําคุกตามมาตรา ๕๐ โดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา ๔๖ ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจ
ขอรับใบอนุญาตอีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการได
พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตในครั้งตอๆ
ไปไดอีกตอเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทยตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับที่จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย

หมวด ๖
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยในเวลาทําการ
ของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวา จะมีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ
ของสถานที่นั้นเพื่อตรวจคนเอกสารหรือวัตถุใดๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินการกระทําผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ประกอบกับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได
เอกสารหรือวัตถุดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(๓) ยึดเอกสาร หรือวัตถุใดๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๕๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๒ ผู ใ ดฝ า ฝ น มาตรา ๓๒ วรรคสาม หรื อ ไม อํ า นวยความสะดวกแก
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

มาตรา ๕๓ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่เรียก หรือ
แจงใหสงตามมาตรา ๓๙ โดยไมมีเหตุอันควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๔ พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง โดยไมมีเหตุอันควร
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๕ ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
เทคนิคการแพทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
ถือวาผูนั้นเปนสมาชิกสภาเทคนิคการแพทยตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๖ ผู ใดได ขึ้นทะเบี ยนและรั บใบอนุญ าตเป นผู ประกอบโรคศิ ลปะสาขา
เทคนิคการแพทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทยตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๗ ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทคนิคการแพทยเ ปน
กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนนายก
สภาเทคนิคการแพทยและกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) และ (๓) เปนกรรมการ การไดมาซึ่ง
กรรมการดังกลาวจะตองกระทําใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) ทํา
หนาที่เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการแตงตั้งผู
ดํารงตําแหนงดังกลาวตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทคนิ คการแพทยเปน กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) ให
กระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๕๘ ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบโรคศิลปะในสวนที่เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทยมาใชบังคับโดยอนุโลม แตตอง
ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๕๙ ใหถื อว าการประพฤติผิ ดจรรยาบรรณแหง วิช าชี พ หรื อขอจํากั ดและ
เงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะในสวนที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยซึ่งไดกระทํากอนวันที่พ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมมีการดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพหรือขอจํากัดและ
เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามพระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการตอไปให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีการดําเนินการกับผูประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพหรือขอจํากัดและ
เงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ
ก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ ให ถื อ ว า การดํ า เนิ น การดั ง กล า วเป น การดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตินี้และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียมวิชาชีพเทคนิคการแพทย

(๑) คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(๒) คาตออายุใบอนุญาต

ฉบับละ ๕,๐๐๐

บาท

ฉบับละ ๒,๕๐๐

บาท

ฉบับละ

๕๐๐

บาท

ฉบับละ ๓,๐๐๐

บาท

ฉบับละ

บาท

(๓) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
(๔) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย
(๕) คาใบแทนใบอนุญาต

๕๐๐

