
 
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน 

เรื่อง  แนวปฏิบตักิารขึน้ทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
--------------------------------------- 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 ประกอบมาตรา 23 และบทเฉพาะกาล มาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ค าสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ ๕๕/๒๕๖๑ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการเพื่อขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และมติสภาการสาธารณสุขชุมชนในคราวประชุมคณะกรรมการสภา
การสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะอนุกรรมการเตรียมการเพื่อขึ้น
ทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  จึงก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับผู้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนไว้ดังต่อไปน้ี  

  ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ๑.๑  เป็นสมาชิกแห่งสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 ๑.๒  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีด้าน
การสาธารณสุขจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่คณะกรรมการสภาการสาธารณสุข
ชุมชนประกาศรับรองแล้ว 
 ๑.๓  เป็นผู้สอบผ่านความรู้ครบถ้วนทุกกลุ่มรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน  

 ข้อ ๒  สมาชิกผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 1 ผู้ใดต้องการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (แบบ สธช. 17) 
ผ่านระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ www.ccph.or.th หัวข้อ ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ให้สมาชิกผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขนั้น ด าเนินการรวบรวบหลักฐานดังต่อไปนี้ส่งไปยังสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อประกอบ
ค าขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

2.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ  
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน จ านวน  1  ฉบับ 
2.3 ส าเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา  
 พร้อมระเบียนการศึกษา (ภาษาไทย) จ านวน  1  ฉบับ 
2.4 ใบแจ้งผลสอบความรูท้ี่สภาการสาธารณสุขชุมชนออกให้ 
        จ านวน ๕ กลุ่มวิชา จ านวน  1  ชุด 
2.5 ใบรับรองแพทย์ที่สภาการสาธารณสุขชุมชน 
 ก าหนด (แบบ สธช. 8) เท่านั้น  จ านวน  1  ฉบับ 

/2.6 รูปถ่ายหน้าตรง…. 
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2.6 รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นด า ขนาด 1 นิ้ว  
 ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน 2  รูป 
2.7 เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

 การด าเนินการส่งหลักฐานเพื่อประกอบค าขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขนั้น ด าเนินการรับรองส าเนาเอกสารของหลักฐานทุกฉบับด้วยตนเอง  ส าหรับรูปถ่าย
ให้สมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขนั้นระบุชื่อและ
นามสกุลของตนเองไว้ด้านหลังของรูปถ่ายทุกรูป  

 ข้อ 3  เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชนจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก
และหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
นับตั้งแต่วันที่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้รับหลักฐานของสมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขน้ัน ตามข้อ ๒ ครบถ้วน  

 ข้อ 4 สมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนผู้ใดส่งหลักฐาน ตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วน เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชนจะด าเนินการแจ้งความ
ไม่ครบถ้วนไปยังสมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขนั้น 
ผ่านระบบบริการโทรศัพท์มือถือเป็นข้อความสั้น (Short Message Service : SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) แล้วแต่กรณี ในการนี้ ให้สมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขนั้น ด าเนินการส่งหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วนไปยังสภาการสาธารณสุขชุมชนภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชนได้แจ้งสมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขนั้นทราบ    

 ข้อ 5 หลักฐานของสมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน ตามข้อ ๒ หรือสมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนผู้ใดที่ได้รับแจ้งให้ต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ตามข้อ ๔ แล้วแต่กรณี  เมื่อสภาการสาธารณสุข
ชุมชนได้รับไวค้รบถ้วนแล้ว เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชนจะรวบรวมแบบยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพร้อมหลักฐานดังกล่าว เสนอคณะกรรมการสภา
การสาธารณสุขชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนน้ันๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
 สมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ผู้ใดที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามวรรคหนึ่ง  เลขาธิการสภาการสาธารณสุข
ชุมชนจะด าเนินการแจ้งเหตุผลในการไม่อนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนนั้นให้สมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนผู้นั้นทราบ ในการนี้ สมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนผู้น้ัน มีสิทธิที่จะอุทธรณ์การไม่อนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนนั้นต่อคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนอีกครั้ง ทั้งนี้ ให้สมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผู้น้ัน มีหน้าที่ที่จะบันทึกเหตุแห่งการอุทธรณ์เป็นหนังสือ
พร้อมหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ไปยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนด้วยตนเองที่ส านักงาน
ของสภาการสาธารณสุขชุมชน  

/ข้อ 6  สมาชกิผู้ยื่น…. 
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 ข้อ 6  สมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนผู้ใด ที่ได้รับแจ้งการอนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนนั้นจากเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามข้อ 5 แล้ว เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชนจะแจ้ง
ให้สมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผู้นั้นด าเนินการ
ช าระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จ านวน 1,500 บาท 
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ทุกสาขา ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สมาชิก
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผู้นั้น ได้รับการแจ้ง
การอนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากเลขาธิการสภา
การสาธารณสุขชุมชน 

 ข้อ 7  หากสมาชิกผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนที่ได้รับแจ้งการอนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
ตามข้อ 6 แล้ว แต่ไม่ด าเนินการช าระเงินตามจ านวนเงิน ช่องทางการช าระและก าหนดเวลาที่เลขาธิการสภา
การสาธารณสุขชุมชนก าหนดไว้นั้น สภาการสาธารณสุขชุมชนขอสงวนสิทธิในการที่จะเลื่อนการขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของผู้นั้นออกไปพลางก่อน จนกว่าสมาชิก
ที่ได้รับแจ้งการอนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ผู้นั้น 
จะด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
จนแล้วเสร็จ  
 หากการไม่ช าระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนตามวรรคหนึ่งล่วงพ้นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่สมาชิกที่ได้รับแจ้งการอนุมัติการขึ้นทะเบียนและ
ออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน   ให้
สมาชิกที่ได้รับแจ้งการอนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ผู้นั้นเสียสิทธิการช าระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ในครั้งแรกนั้น จนกว่าเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชนจะแจ้งให้สมาชิกที่ได้รับแจ้งการอนุมัติการขึ้น
ทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในครั้งแรกนั้น สามารถไปด าเนินการ
ช าระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามข้อ 6 ได้อีก
ครั้งหนึ่ง  

 ข้อ 8 เมื่อสมาชิกได้รับแจ้งการอนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนั้นจากเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน  ได้ด าเนินการตามข้อ 6 เสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้ว  สภาการสาธารณสุขชุมชนจะด าเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนภายใน 30 วัน นับแต่วันที ่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้รับการช าระ
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จากสมาชิกที่
ได้รับแจ้งการอนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุ มชนนั้น 

 ข้อ ๙  ให้สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามข้อ ๘  แสดงความจ านงในการที่จะรับเอกสารใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ดังต่อไปนี ้
  9.1  รับด้วยตนเอง ณ ส านักงานสภาการสาธารณสุขชุมชน  
  9.2  มอบอ านาจเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนใดคนหนึ่ง
รับแทน ณ ส านักงานสภาการสาธารณสุขชุมชน 
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  9.3  ให้สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดส่งใบอนุญาตตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ต่อสภาการ
สาธารณสุขชุมชน  
 ให้สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามข้อ ๘ ที่แสดงความจ านงให้สภาการสาธารณสุขชุมชนส่งเอกสารใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามข้อ 9.3 ด าเนินการแจ้งชื่อที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ต่อสภา
การสาธารณสุขชุมชนไว้อย่างชัดเจน หากสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนดังกล่าวแจ้งที่อยู่ผิดพลาด สภาการสาธารณสุขชุมชนจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีขึ้น 

 ข้อ ๑๐ เงื่อนไข   
                        ๑๐.๑  สภาการสาธารณสุขชุมชนขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐาน
ของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนและในฐานะผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยเฉพาะในข้อ 1 และข้อ 2 อย่างเคร่งครัด 
   ๑๐.2  หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
พบว่า สมาชิกผู้ขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผู้ใด มีคุณสมบัติ
และคุณลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ แม้ว่า
สภาการสาธารณสุขชุมชนจะได้มีประกาศใดๆ ที่เป็นการรับรองคุณสมบัติพื้นฐานของสมาชิกสภาการสาธารณสุข
ชุมชนและหรือองค์กรภายนอกที่อาจเกี่ยวข้องไปแล้ว สภาการสาธารณสุขชุมชนยังคงสงวนสิทธิที่จะยกเลิก
การรับรองคุณสมบัติและคุณลักษณะตามประกาศใดๆ และหรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุข
ชุมชน  การสอบผ่านความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  และการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ตลอดเวลา รวมทั้งการสงวนสิทธิในการที่จะด าเนินคดีทางแพ่ง คดีทางอาญา 
การด าเนินการทางวินัยของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือการแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่สมาชิกสภา
การสาธารณสุขชุมชนเพื่อด าเนินการทางวินัย (ถ้ามี) แก่สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนในการให้ข้อมูลทั้ง
ของตนเองหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอันควรจะบอกให้
ทราบโดยมีเจตนาทุจริตที่จะให้ได้มาซึ่งสิทธิและประโยชน์ใดๆ ภายใต้วัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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      (นายไพศาล  บางชวด) 
          นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
       
 


