
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียน  การออกใบอนุญาต  อายุใบอนญุาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทน

ใบอนุญาต  และการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกบัใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๔)  (ช)  (ซ)  และ  (ฌ)  ประกอบกับมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการ 
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  จึงออกข้อบังคับ  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน   
การออกใบอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  และการอื่น  ๆ  
ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภา

การสาธารณสุขชุมชน 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

หมวด  ๑ 
การขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาต 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิของผู้ขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกแห่งสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๒) มีความรู้ในวิชาชีพ 
 (ก) ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา  หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาด้านการสาธารณสุข  

จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่คณะกรรมการรับรอง  หรือ 
 (ข) ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา  หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาด้านการสาธารณสุข  

จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาและรับรองแล้ว 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๑



 (ค) ได้ผ่านการสอบความรู้ตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้นแล้ว 

ส่วนที ่ ๒ 
การขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๕ สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต   
ให้ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน   
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๓) ส าเนาปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
(๔) ใบแจ้งผลสอบความรู้ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนออกให้ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่สภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนด 
(๖) รูปถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  ไม่สวมแว่นตาด า  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  

๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 
(๗) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๖ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบค าขอแล้ว  หากหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง  ให้เสนอต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  แล้วให้เลขาธิการแจ้งให้  
ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ส่วนที ่ ๓ 
การออกใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้
เลขาธิการด าเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบ  สธช.  ๙  ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ใบอนุญาตให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และต่ออายุได้ครั้งละห้าปี 

ส่วนที ่ ๔ 
หนังสอืรับรองการขึ้นทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว  ประสงค์
จะได้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการ  ณ  ส านักงานสภาการสาธารณสุขชุมชน  
หรือตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนด  ตามแบบ  สธช.  ๑๐  ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๑



(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน   
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๓) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
(๔) รูปถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  ไม่สวมแว่นตาด า  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  

๑  นิ้วจ านวน  ๒  รูป 
(๕) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๙ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบค าขอ  หากหลักฐานครบและถูกต้อง  ให้ออกหนังสือรับรอง

การขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นค าขอตามแบบ  สธช.  ๑๑  ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้มีอายุเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก 

หมวด  ๒ 
การขอและการต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิของผู้ขอต่ออายุใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพ  หรือวิชาการ   
(๒) เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
การเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพ  หรือวิชาการตาม  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่สภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
การขอต่ออายุใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดจะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการ  ณ  ส านักงาน
สภาการสาธารณสุขชุมชนหรือตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด  โดยยื่นล่วงหน้าไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ  ตามแบบ  สธช.  ๑๒  ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน   
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
(๔) เอกสารแสดงหรือรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๐ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่สภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนด 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๑



(๖) รูปถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  ไม่สวมแว่นตาด า  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  
๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 

(๗) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๒ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบค าขอ  หากหลักฐานครบและถูกต้อง  ให้เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติ  หรือไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต 
เมื่อคณะกรรมการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เลขาธิการแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบ 
ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการได้อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เลขาธิการด าเนินการทางทะเบียน

และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  โดยให้ใบอนุญาตมีอายุนับถัดจากวันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ 
ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่

วันที่ยื่นค าขอ 
ใบอนุญาตที่ออกตามวรรคสอง  ให้ใช้ตามแบบ  สธช.  ๑๓  ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๓ 
ใบอนุญาตทีถู่กเพิกถอนและใบแทนใบอนญุาต 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ใบอนุญาตถกูเพิกถอน 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาตถูกเพิกถอน  เมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต 
ตามที่ขอรับใหม่ครั้งแรก  ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใหม่  ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการ  ตามแบบ  สธช.  ๑๔   
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน   
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(๓) ส าเนาปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
(๔) ใบแจ้งผลสอบความรู้ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนออกให้ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่สภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนด 
(๖) รูปถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  ไม่สวมแว่นตาด า  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  

๑  นิ้วจ านวน  ๒  รูป 
(๗) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๕ ให้เลขาธิการตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ  หากเห็นว่าถูกต้องแล้ว   
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา  ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  ให้ด าเนินการประเมินความรู้  
ความสามารถ  ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไขหรือวิธีการที่ก าหนด  ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  
ให้ออกใบอนุญาต 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิหรือไม่อนุมัตใิหอ้อกใบอนญุาต  ให้เลขาธิการแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบ 
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ คณะกรรมการอนุมัติ ให้ออกใบอนุญาต  และผู้ยื่นค า ขอได้ช าระ

ค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ เลขาธิการด าเนินการทางทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ   
โดยให้ใบอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอนุมัติ 

ใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  สธช.  ๙ 

ส่วนที ่ ๒ 
ใบแทนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายสาระส าคัญ  ให้ยื่นค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตตามแบบ  สธช.  ๑๕  ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  ต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ถูกท าลายสาระส าคัญ  หรือ
หนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน  (ต ารวจ)  กรณีสูญหาย 

(๒) ภาพถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  ไม่สวมแว่นตาด า  ไม่สวมหมวก  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  
ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  ภาพ 

(๓) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๘ เมื่อเลขาธิการได้รับค าขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว  ให้พิจารณาเสนอนายก

สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอนุมัติให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ 
ข้อ ๑๙ ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สธช.  ๙  โดยมี  ค าว่า  “ใบแทน”  เป็นอักษรสีแดง  

ขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา  ประทับด้านบน 

หมวด  ๔ 
การสิ้นสดุของใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๒๐ ใบอนุญาตย่อมสิ้นสุด  เมื่อ 
(๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลง 
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพผู้นั้นถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ข้อ ๒๑ ใบอนุญาตย่อมสิ้นสุดลงชั่วคราวในระหว่างที่ผู้นั้นถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๒๒ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสดุลงตามมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญตัวิิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้เลขาธิการรับผิดชอบการถอนชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจากทะเบียน 
ผู้ประกอบวิชาชีพ  และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ไพศาล  บางชวด 
นายกสภาการสาธารณสขุชมุชน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๑


