
 
                                                      
                                                      
                                    

 

 
ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

                                                   ฉบับที ่35/๒๕๖๑ 
เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า 

ปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 
ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ และขั้นตอนที่ ๓ 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1 

    
 

ตามที่คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด าเนินการสอบความรู้ใน                                               
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย          
พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  14 - 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี และขั้นตอนที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๓ (อุไรรัตน์) 
มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี  ไปแล้ว นั้น     

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (4) แห่งข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร เทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์             
แผนไทย ครั้งที่ 8/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ และขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และสามารตรวจสอบผลการทดสอบ
ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้ที่เว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย http://thaimed.thaijobjob.com  

2. ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถขอดูส าเนากระดาษค าตอบ
ของตน และยื่นค าขออุทธรณ์ผลการสอบได้ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือเขียนค าร้องที่ก าหนด ณ ส านักงานสภา
การแพทย์แผนไทย อาคาร ๑ ชั้น ๔ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เฉพาะในวันและเวลาท าการ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

3. วิธีการในการขอดูกระดาษค าตอบและขอยื่นอุทธรณ์ 
 3.1 ผู้ อุทธรณ์จะต้องขอดูกระดาษค าตอบ โดยต้องระบุจ านวนหน้าและเลขที่หน้า

กระดาษค าตอบที่ประสงค์ขอดูให้ชัดเจน   
 

    3.2 ในกรณี ... 
 

http://thaimed.thaijobjob.com/
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3.2 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอดูกระดาษค าตอบไม่ทราบรายละเอียด เลขที่หน้า หรือประเด็น           

ในค าถามหรือค าตอบที่ประสงค์ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์ระบุรายละเอียดของข้อและค าถามหรือ
ค าตอบให้ชัดเจนเท่าที่จ าได้  

3.3 การดูกระดาษค าตอบจะอนุญาตให้ผู้ อุทธรณ์ ดูกระดาษค าตอบของตนเองเท่านั้น               
โดยเจ้าหน้าที่จะท าการคัดถ่ายส าเนากระดาษค าตอบ โดยรับรองส าเนาถูกต้องให้ผู้อุทธรณ์ดูกระดาษค าตอบ  

 การดูกระดาษค าตอบฉบับจริง จะดูได้ เมื่อผู้ อุทธรณ์ได้ดูกระดาษค าตอบจากส าเนา
กระดาษค าตอบของตนเองจากเจ้าหน้าที่ เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และให้ ผู้ อุทธรณ์ส่งมอบส าเนา
กระดาษค าตอบคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยไม่อนุญาตให้คัดถ่าย คัดลอก ท าซ้ า ถ่ายภาพกระดาษค าตอบ                  
หรือส าเนากระดาษค าตอบ หรือกระท าการอ่ืนใดในลักษณะเช่นนั้น ตลอดจนห้ามน าออกจากสถานที่ที่ก าหนด
โดยเด็ดขาด   

4. ผู้อุทธรณ์จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นอุทธรณ์พร้อมค าขอยื่นอุทธรณ์ในคราวเดียวกัน 
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมอ่ืน
ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้    

 “ค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์การสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย               
   (๑) การอุทธรณ์ผลการสอบ ครั้งละ         ๕๐๐ บาท  
   (๒) การขอดูกระดาษค าตอบ หน้าละ       ๑๐๐ บาท”   
หากไม่ช าระตามที่สภาการแพทย์แผนไทยก าหนด คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย จะถือว่าผู้อุทธรณ์สละสิทธิในการอุทธรณ์ และไม่ประสงค์ใช้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ผลการ
ทดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

5. กรณีตรวจพบภายหลังว่าผู้เข้ารับการทดสอบที่ผ่านการทดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศคณ
อนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจาก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ที่สมัครสอบ ประกาศ ณ วันที่                    
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจะด าเนินการประกาศ
ยกเลิกหรือไม่รับรองผลการทดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
สภาการแพทย์แผนไทยต่อไป   

                  
              ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑                         
                                                  
                           
                                                                               

( นายสนั่น ศุภธีรสกุล ) 
ประธานอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

 
 


