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กฎกระทรวง 
กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข  ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ใหกําหนดคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 
(๑) คาข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 
 เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) คาตออายุใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 
 เปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 
(๔) คาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง 

ความรูความชํานาญในการประกอบ 
 วิชาชีพเทคนิคการแพทย ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๕) คาใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
พินิจ  จารุสมบัติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติใหรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา 
ทายพระราชบัญญัติดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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