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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการรับรองหมอพืน้ บ้าน
พ.ศ. 2562
โดยที่ เ ป็น การสมควรกาหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่อ นไขในการรั บรองหมอพื้นบ้าน
ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ ง (๗)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน
พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“หมอพื้นบ้าน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานาน
ไม่น้อยกว่าสิบปี เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน ซึ่งได้รับหนังสือรับรองตามระเบียบนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด หรือคณะกรรมการ
หมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
“กรม” หมายความว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๔ ให้ ป ลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ผู้ รั ก ษาการ และวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดในการปฏิ บั ติ
ตามระเบียบนี้ และคาวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 1
การรับรองหมอพื้นบ้าน
ข้อ 5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) อายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๒) มีภูมิลาเนาในพื้นที่ที่ได้รับการเสนอรายชื่อมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
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(3) มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการส่ ง เสริ ม และดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชนในท้ อ งถิ่ น
ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย ตามวั ฒนธรรมของชุ มชนที่ สื บทอดกั นมานานไม่น้ อยกว่าสิบปี
เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน
(4) ไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้าน
ประกาศกาหนด
(5) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านเห็นว่า
จะน ามาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ แ ห่ งวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทยหรื อ การรั บ ร องหมอพื้ น บ้าน
ตามระเบียบนี้
(6) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียซึ่งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านเห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของการเป็นหมอพื้นบ้าน หรือเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ข้อ 6 ผู้มีสิทธิเสนอ
(1) คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(2) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
การเสนอตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอผู้มีภูมิลาเนา และใช้ความรู้ความสามารถในการส่ งเสริม
และดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชน
ที่ สื บ ทอด กั น มานานไม่น้ อ ยกว่า สิ บปี เป็ น ที่ นิ ย มยกย่ อ งจากชุ มชน ตามข้อ 5 (๒) และ (๓)
ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ข้อ 7 การเสนอให้รับรองหมอพื้นบ้าน ให้เสนอโดยวิธีการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ยื่นคาขอเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ พร้อมบันทึกหรือรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านที่พิจารณามีมติที่เสนอให้มีการรับรองบุคคลดังกล่าว ส่งไปยัง
อาเภอที่ตั้ง
(๒) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ให้ ยื่ น ค าขอเสนอรายชื่ อผู้ ที่ มี คุ ณ สมบัติ พร้ อ มบั น ทึ ก
หรือรายงานการประชุมของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พิจารณา มีมติที่เสนอให้มีการรับรอง
บุคคลดังกล่าว ไปยังหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ให้ อ าเภอ หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห นั ง สื อ เสนอรายชื่ อ ค าขอเสนอรายชื่ อ
พร้อมเอกสารหลักฐาน ตาม (๑) หรือ (๒) ไปยังหน่วยงานตามข้อ 8
แบบคาขอเสนอรายชื่อ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 8 การเสนอให้การรับรองตามข้อ ๗ ให้ยื่นต่อหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับรองได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด รับรองได้ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

(๓) หน่วยงานอื่นใด ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 9 ให้หน่วยงาน ตามข้อ 8 ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และความ
ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งของค าขอและเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ หากเห็ น ว่ า เป็ น ไปตามที่ ร ะเบี ย บก าหนด
ให้นาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็น
กรณีพบว่าการเสนอผู้ได้รับการเสนอ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือคาขอหรือ
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือลงทะเบียนทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งผู้เสนอแก้ไข
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และหากพ้นระยะเวลาที่กาหนด
ให้ถือว่าละทิ้งการขอเสนอตามคาขอ
ข้อ 10 ในการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อรับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องคานึงถึง
สิง่ ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย
(๑) ลักษณะ ประเภท หรือกรรมวิธีของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(๒) ความรู้ความสามารถ ความชานาญ และประสบการณ์ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมา
(๓) การไม่ เ รี ย กร้ อ งใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม และดู แ ลสุ ข ภาพ หรื อ ประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น
ที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมา
(4) การเป็นที่รู้จักและยอมรับจากคนในชุมชน
(5) คุณธรรม และจรรยาบรรณ
(6) องค์ประกอบอื่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมของชุมชน
ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อสมควรได้รับการรับรองเป็น
หมอพื้นบ้าน ให้หน่วยงาน ตามข้อ 8 ออกหนังสือรับรองโดยไม่ชักช้า
การพิ จ ารณารั บ รองตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการอาจก าหนดข้ อ จ ากั ด หรื อ เงื่ อ นไข
ในการรับรองหมอพื้นบ้านด้วยก็ได้
กรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรไม่ให้การรับรองบุคคลใด ให้หน่วยงานมีหนังสือ
ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งให้ผู้เสนอและผู้ได้รับการเสนอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติ
ข้อ 1๒ ผู้เสนอหรือผู้ได้รับการเสนอรายชื่อสามารถอุทธรณ์เป็นหนังสือ โดยยื่นด้วยตนเอง
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามข้อ 11 และ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในระเบียบนี้
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หมวด 2
คณะกรรมการ
ส่วนที่ 1
คณะกรรมการหมอพื้นบ้าน
ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นรองประธาน
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และนายกสภาการแพทย์แผนไทย
(4) กรรมการซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้า หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หรื อ หั ว หน้ า ภาควิช าที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาการแพทย์ แ ผนไทยหรือ สาขาการแพทย์ แ ผนไทยประยุกต์
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของเอกชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง สาขาละหนึ่งคน
(5) กรรมการซึ่ง ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ขแต่งตั้ง จากหัวหน้ าสถาบัน หรือ สถานพยาบาล
ที่ ส ภาการแพทย์ แ ผนไทยรั บ รองโดยมี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทยซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้ให้การอบรม จานวนหนึ่งคน
(6) กรรมการซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านการผดุงครรภ์ ด้านการนวดไทย และด้านการแพทย์
พื้นบ้านไทย ด้านละหนึ่งคน และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จานวนหนึ่งคน
(7) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข แต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ จานวนไม่เกินห้าคน อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยด้านนิติศาสตร์
ด้ า นการแพทย์ แ ละการสาธารณสุข ด้ า นการศึ กษาหรือ วิจั ย และด้ านสั งคมศาสตร์ หรื อด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จานวนสามคน
ให้รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่อธิบดีมอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยต้ องเป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายหนึ่งคน
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ข้อ 14 คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท าเสนอนโยบาย แผน และยุ ท ธศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย
ต่อรัฐมนตรี
(๒) เสนอมาตรการในการศึกษา วิ จั ย พั ฒ นาและส่ งเสริม ภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย
และหมอพื้นบ้านในระบบบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ต่อรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
สภาการแพทย์แผนไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) ประกาศกาหนด
(ก) ลักษณะ ประเภท หรือกรรมวิธีของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(ข) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและ
ดู แ ลสุ ขภาพของประชาชนในท้อ งถิ่น ด้ว ยภู มิปั ญญาการแพทย์ แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชน
ที่สืบทอดกันมา
(ค) จรรยาบรรณ และข้อจากัด และเงื่อนไขความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและ
ดู แ ลสุ ขภาพของประชาชนในท้อ งถิ่น ด้ว ยภู มิปั ญญาการแพทย์ แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชน
ที่สืบทอดกันมา
(๔) จัดทาทะเบียนหมอพื้นบ้านของประเทศ
(5) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การไม่รับรอง การไม่ต่ออายุ และการพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง
(6) ออกประกาศต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบนี้
(7) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นรองประธาน
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนสภา
องค์กรชุมชนจังหวัด และผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
(๔) กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกกันเอง
ให้เหลือสามคน อย่างน้อยต้องมาจากเทศบาล หรือองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
และองค์การบริหารส่วนตาบล แห่งละหนึ่งคน
(5) กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง จากคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขา
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การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาละหนึ่งคน
(6) กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์
แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึง่ ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม
จานวนหนึ่งคน
(7) กรรมการซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง จากผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย
ด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านการผดุงครรภ์ ด้านการนวดไทย และด้านการแพทย์
พื้นบ้านไทย ด้านละหนึ่งคน และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จานวนหนึ่งคน
(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ จานวนไม่เกินห้าคน อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยด้านนิติศาสตร์ ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาหรือวิจัย และด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
(9) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนสามคน
ให้หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการจานวนสองคน
ข้อ 16 คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น
ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านในระบบบริการสาธารณสุข ภายในเขตจังหวัด
(2) พิจารณาเสนอให้การรับรอง การออกหนังสือรับรอง และต่ออายุหนังสือรับรอง
(3) สารวจ รวบรวบ และจัดทาทะเบียนหมอพื้นบ้าน ภายในเขตจังหวัด
(4) ควบคุม กากับ และดูแลการส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านภายในเขตจังหวัด
(5) เสนอให้พักใช้หนังสือรับรอง เป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง
(7) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านมอบหมาย
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๑7 ให้คณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิ บ ดี ก รมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ กที่ อ ธิ บ ดี ม อบหมายเป็ น
รองประธาน
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(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดี
กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา นายกสภาการแพทย์ แ ผนไทย
ผู้ อ านวยการสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุม ชน (องค์ ก ารมหาชน) ผู้ อ านวยการส านั ก การแพทย์ และ
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(4) กรรมการซึ่ง ผู้ ว่าราชการกรุง เทพมหานครแต่งตั้ งจากคณบดี หรื อ หั วหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย
หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาละหนึ่งคน
(5) กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาล
ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอด
ความรู้เป็นผู้ให้การอบรม จานวนหนึ่งคน
(6) กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้ ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านการผดุงครรภ์ ด้านการนวดไทย และด้านการแพทย์
พื้นบ้านไทย ด้านละหนึ่งคน และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จานวนหนึ่งคน
(7) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครแต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ จานวนไม่เกินห้าคน อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยด้านนิติศาสตร์
ด้ า นการแพทย์ แ ละการสาธารณสุข ด้ า นการศึ กษาหรือ วิจั ย และด้ านสั งคมศาสตร์ หรื อด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจานวนสามคน
ให้ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและอธิ บ ดี แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในสั ง กั ด เป็ น กรรมการและ
เลขานุการร่วมกันหน่วยละหนึ่งคน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกหน่วยละหนึ่งคน
ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร มีอานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๑6
ส่วนที่ 4
การประชุมของคณะกรรมการ
ข้อ 19 ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการให้ครบถ้วนได้ ตามที่กาหนดในข้อ 1๕ หรือ
ข้อ 1๗ ให้ถือว่าคณะกรรมการมีองค์ประกอบหรือมีจานวนเท่าที่ได้รับการแต่งตั้ง
ข้อ 20 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
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ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
การวินิ จฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้ อม
ให้กรรมการผู้นั้นแจ้งคณะกรรมการทราบ และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
ข้อ 21 ให้ ค ณะกรรมการหมอพื้ น บ้ า น คณะกรรมการหมอพื้ น บ้ า นจั ง หวั ด และ
คณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดาเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 22 ให้นาความในข้อ 20 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ข้อ 23 ให้ ค ณะกรรมการ อนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องกาหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
นอกจากที่กระทรวงการคลังกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ส่วนที่ 5
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อ 24 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ต้องดังต่อไปนี้
(1) กรรมการ ตามข้อ 13 (4) - (8) ข้อ 15 (4) - (9) และข้อ 17 (4) - (8) ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไป
(ก) อายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(ข) เป็นผู้เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ หรือ
หนังสือตามระเบียบที่ได้รับการแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
(ค) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(2) กรรมการ ตามข้อ 13 (5) และ (6) ข้อ 15 (6) และ (7) และข้อ 17 (5) และ (6)
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเฉพาะ
(ก) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
(ข) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเห็นว่าจะนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
(ค) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการสภาการแพทย์
แผนไทยเห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
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(ง) ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
สภาการแพทย์แผนไทย
(3) กรรมการ ตามข้อ 13 (5) ข้อ 15 (6) และข้อ 17 (5) ต้องเป็นหัวหน้าสถาบัน
หรื อ สถานพยาบาลที่ ส ภาการแพทย์ แ ผนไทยรั บ รองโดยมี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม
หมวด 3
การดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 25 กรรมการ ตามข้อ 13 (4) - (8) ข้อ 15 (4) - (9) และข้อ 17 (4) - (8)
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง อาจได้รับแต่งตั้งอีกแต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการแทน ให้ผู้ได้รับ การแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนดารงตาแหน่งแทน
เมื่อครบกาหนดวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้ นใหม่
ให้คณะกรรมการหมอพื้นบ้าน คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด และคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ข้อ 26 ให้กรรมการ ตามข้อ 13 (4) - (8) ข้อ 15 (4) - (9) และข้อ 17 (4) - (8)
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ 24
และกรรมการ ตามข้อ 13 (4) และ (5) ข้อ 15 (5) และ (6) และข้อ 17 (4) และ (5)
พ้นจากการเป็นกรรมการเมื่อพ้นจากการเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่ นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมี
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม
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ข้อ 27 ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขมีอานาจ
และหน้ า ที่ดาเนิ น การ สนั บ สนุ น การดาเนิ นการเกี่ ย วกับส่ งเสริ ม การศึ กษาวิจัย และการพัฒนา
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การรับรองหมอพื้นบ้าน การจัดทาทะเบียนหมอพื้นบ้าน การสนับสนุน
งบประมาณ และรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการต่าง ๆ
หมวด 4
การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในท้องถิน่ และหน้าที่ของหมอพื้นบ้าน
ข้อ 28 หมอพื้นบ้านต้องใช้ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน
ในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมา และจะต้อง
(๑) เป็นไปตามลักษณะ ประเภท หรือกรรมวิธีของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรม
ของชุมชนที่สืบทอดกันมาที่ได้รับการรับรอง
(๒) ใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญ และประสบการณ์ในการรักษาโรคอย่างเต็มความสามารถ
(3) ไม่ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรองโดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ
ทางพาณิชย์ หรือไม่เรียกร้องค่ารักษา หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน
ที่สืบทอดกันมา
(4) ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะภายในเขตพื้นที่ชุมชนท้องที่ที่ได้รับการรับรองหรือมีภูมิลาเนา
หรือมีถิ่นที่อยู่ที่ได้รับการรับรอง
ข้อ 29 หมอพื้นบ้านควรถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยังคนรุ่นหลัง และให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการดาเนินงาน การศึกษาวิจัย และการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรม
ของชุมชนที่สืบทอดกันมา ในระบบบริการสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
สภาการแพทย์แผนไทย ตลอดจนหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้อง ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยไม่ขดั ต่อ
วิถีชีวิตตามวัฒนธรรม และความเชื่อของตนที่สืบทอดมา
ข้อ 30 หมอพื้นบ้านต้องจัดทาทะเบียนการรักษา ประวัติการรักษา และผลการรักษาผู้ป่วย
หรือการใช้ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน และต้องเก็บรักษาไว้เป็น
ข้อมูลสาหรับการตรวจสอบหรือค้นหาได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
แบบทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 5
หนังสือรับรอง อายุหนังสือรับรอง
การต่ออายุ และการออกใบแทน
ข้อ 31 หนังสือรับรองมีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
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แบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 32 ก่อนออกหนังสือรับรองให้แก่หมอพื้นบ้าน ให้กรมหรือหน่วยงานจัดให้มีการอบรม
ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ตามวัฒ นธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมา และจรรยาบรรณและกฎหมาย หรือวิชาหรือความรู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 33 ให้ ห มอพื้ น บ้ า นขอต่ อ อายุ ห นั ง สื อ รั บ รองล่ ว งหน้ า ก่ อ นหนั ง สื อ รั บ รองหมดอายุ
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน และให้หน่วยงานนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
กรณียื่นต่ออายุภายหลังหนังสือรับรองหมดอายุให้ถือเป็นการเสนอให้การรับรองใหม่
แบบคาขอต่ออายุให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 34 กรณีที่หมอพื้นบ้านได้ขอต่ออายุหนังสือรับรอง และอยู่ระหว่างดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านจนกว่าหน่วยงานจะมีคาสั่งหรือคาวินิจฉัย
เป็นอย่างอื่น
ข้อ 35 หมอพื้นบ้านผู้ใดทาหนังสือรับรองสูญหายหรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ยื่นคาขอ
รับใบแทนหนังสือรับรอง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังนี้ประกอบด้วย
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าว
(2) หนั งสือรับรองถูกทาลายในสาระสาคัญ หรือสาเนาหนังสือรับรอง ในกรณีถูกทาลาย
ในสาระสาคัญ หรือ
(๓) หลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ในกรณีสูญหาย
(๔) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ให้หน่วยงานดาเนินการในการออกใบแทนหนังสือรับรองให้แก่หมอพื้นบ้าน โดยประทับคาว่า
“ใบแทน” ด้วย “สีแดง” ที่บริเวณด้านบนของใบแทนหนังสือรับรอง
ข้อ ๓6 เมื่ อ ส านั กงานสาธารณสุขจั งหวัด หรื อหน่วยงานอื่ น ออกหนังสือรับรองให้แ ก่
หมอพื้ น บ้ า นแล้ ว ให้ จั ด ส่ ง ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองหมอพื้ น บ้ า นแก่ ก รมภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่วัน ที่
ออกหนังสือ
ให้ กรมรวบรวมข้อมูลและสาเนาหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
หมอพื้นบ้าน และแจ้งให้สภาการแพทย์แผนไทยทราบโดยไม่ชักช้า
หมวด 6
การพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง
ข้อ ๓7 หมอพื้ น บ้ า นรายใด ซึ่ ง ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามระเบี ย บนี้
ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นให้หน่วยงานเพิกถอนหนังสือรับรอง
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ข้อ 38 หมอพื้น บ้านรายใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กาหนดในข้อ 28 และข้อ 30
ให้ คณะกรรมการเสนอความเห็ นต่อหน่ วยงานให้พักใช้หนังสือรับรองได้ไม่เกินสองปี หรือเพิกถอน
หนังสือรับรอง โดยให้พิจารณาถึงเจตนา หรือความร้ายแรงที่เกิดขึ้นประกอบด้วย
การพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองให้ทาคาสั่งเป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
และเหตุแห่งการมีคาสั่ง
ข้อ ๓9 ก่อนที่คณะกรรมการเสนอให้หน่วยงานมีคาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง
จะต้องให้โอกาสแก่หมอพื้นบ้าน ในการชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
หรือหักล้าง ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
หากพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หมอพื้นบ้านไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มี
ข้อ 40 กรณีหน่วยงานพิจารณาเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทาของหมอพื้นบ้านรายใด
เป็นการกระทาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน หรือ
สาธารณชน และเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม หน่วยงานจะมีคาสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรอง
โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 37 ถึงข้อ ๓9 ก็ได้
ข้อ 41 ให้หน่วยงานมีหนังสือลงทะเบียนโดยทางไปรษณีย์ ตอบรับแจ้งคาสั่งให้หมอพื้นบ้าน
ที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกคาสั่ง
กรณีสานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ออกคาสั่ง ให้แจ้งการมีคาสั่ง และ
ส าเนาค าสั่ ง ส่ ง ให้ ก รมภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกค าสั่ ง และให้ ก รมรวบรวมข้ อ มู ล แจ้ ง ต่ อ
สภาการแพทย์แผนไทยโดยไม่ชักช้า
ข้อ 4๒ หมอพื้นบ้านที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตอ่ หน่วยงาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง และให้หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน
โดยไม่ชักช้า เพื่อดาเนินการตามหมวด 7
ข้อ ๔๓ หมอพื้นบ้านซึ่งถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง อาจขอรับการรับรองอีกได้เมื่อพ้นสองปี
นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง
หมวด 7
การอุทธรณ์
ข้อ ๔4 การอุทธรณ์การไม่รับรอง การไม่ต่ออายุ และการพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง
ต้องทาเป็นหนังสือ และอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ยื่นอุทธรณ์
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
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(๓) คาสั่งหรือคาวินจิ ฉัยอันเป็นเหตุให้อทุ ธรณ์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมาย
และเหตุผลที่ยกขึ้นอ้างอิงในคาอุทธรณ์โดยชัดแจ้ง
(๔) ความประสงค์หรือคาขอของผู้อุทธรณ์
(๕) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ประสงค์จะยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์
ยื่นพร้อมคาอุทธรณ์
ข้อ ๔5 เมื่อคณะกรรมการหมอพื้นบ้านพิจารณาแล้วเสร็จ ให้หน่วยงานมีหนังสือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการหมอพื้นบ้านให้เป็นที่สุด
ข้อ ๔6 การดาเนิ น การใด ๆ ที่ระเบียบนี้ไม่ได้กาหนดหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ไว้ให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔7 ให้ ห น่ ว ยงานน ารายชื่อผู้ได้รับการรับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกรมพัฒ นา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้ ไ ขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ มี คุ ณ สมบัติและไม่มี ลั กษณะต้อ งห้า มตามระเบียบนี้
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในโอกาสแรก
ข้อ 48 เมื่อระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการหมอพื้นบ้าน คณะกรรมการ
หมอพื้นบ้านจังหวัด และคณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการหมอพื้นบ้าน มีองค์ประกอบ ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ
วรรคสอง
(2) คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด มีองค์ประกอบ ตามข้อ 15 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3)
และวรรคสอง
(3) คณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบตามข้อ 17 วรรคหนึ่ง (1)
(2) (3) และวรรคสอง
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

