ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย
ฉบับที่ ๘ /256๓
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอเป็นสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 256๒
______________________________________
ในการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/256๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๓
ได้มีมติรับรองผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา
สาขาการแพทย์ แ ผนไทย จากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ส ภาการแพทย์ แ ผนไทยรั บ รอง ตามมาตรา 12 (2) (ข)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ในการสอบ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 256๒
ขอให้ผู้ที่สอบผ่านทั้ง 3 ขั้นตอน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ดำเนินการขอสมัครเป็นสมาชิกและหรือ
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้ โดยขอให้กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บ ไซต์ของสภาการแพทย์แผนไทย http://www.thaimed.or.th ตั้งแต่ ว ัน จันทร์ ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. 256๓
เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ขอแจ้งผู้ที่ขอเป็นสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) ทราบว่า การสมัครขอเป็นสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาต มีขั้นตอนดังนี้
ขั ้ น ตอนที ่ 1 กรอกข้ อ มู ล ผ่ า นระบบออนไลน์ ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์ ข องสภาการแพทย์ แ ผนไท ย
http://www.thaimed.or.th เลือกเมนู “งานทะเบียนและใบอนุญาต” หลังจากนั้น
(1) ผู้ที่เ ป็น สมาชิกของสภาการแพทย์แ ผนไทยแล้ ว (มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิช าชีพ
การแพทย์แผนไทยด้านใดด้านหนึ่งก่อนหน้านี้แล้ว) ให้เลือกเมนู “เป็นสมาชิกแล้วขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต”
(2) ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย (ยังไม่เคยมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย) ให้เลือกเมนู “สมัครเป็นสมาชิกพร้อมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต”
ให้ผู้สมัครสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
/ในการรับ...

-๒ในการรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ผู้สมัครสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต สามารถเลือกรับเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือ
ให้สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย จัดส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ซึ่งผู้ขอสมัครสมาชิกและหรือ
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต จะต้องชำระค่าจัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ (ง) และหรือ (จ)
เมื่อกดปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้ขอสมัครสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ได้กรอกไว้ ให้ตรวจทานข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้ว น และกดปุ่ ม “ส่งใบสมัค ร” เพื่อส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ให้
สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
(1) แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมาชิกและหรือค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและ
รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์แ ผนไทย และค่ า จั ด ส่ งใบอนุญ าต (กรณี ป ระสงค์ ให้ ส ำนักงาน
สภาการแพทย์แผนไทยจัดส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS )
(ก) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมาชิก
1,000 บาท
(ข) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตด้านละ
1,000 บาท
(ค) ค่าหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย
100 บาท
(ง) ค่าจัดส่งหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกและใบอนุญาตทางไปรษณีย์ 100 บาท
(จ) ค่าจัดส่งไปรษณีย์ EMS (ค่าจัดส่งหนังสือรับรอง)
50 บาท
(2) ให้ ผ ู ้ ส มั ค รสมาชิ ก และหรื อ ขอขึ ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าต นำแบบฟอร์ ม การชำระเงิ น
ค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (ถ้ามี) ซึ่งสั่งพิมพ์ในขั้นตอนที่ 2 (1) ไปชำระเงินได้
ที่ “ธนาคารกรุงไทย” ทุกสาขา
ขั้นตอนที่ 3 สั่งพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ ให้ผู้สมัครสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
สั่งพิมพ์เอกสาร ใบคำขอเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและหรือใบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จากเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตทางไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้สมัครสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิก
และหรือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตที่กำหนดดังต่อไปนี้ ไปที่เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยตามที่ อยู่ด้านล่าง
โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต มีดังนี้

/(1) ใบคำขอ...
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(1) ใบคำขอเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและหรือใบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาเพิ่มต่อด้านที่ขอรับใบอนุญาต ด้านละ 1 ฉบับ
(2) ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว เป็นภาพสี แต่งกายชุดข้าราชการหรือชุด สุภาพ หน้าตรง ครึ่งตัว
ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดที่ใบคำขอเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย
และหรือใบคำขอขึ้น ทะเบีย นและรับใบอนุญาตในข้อ (1) ฉบับละ 1 รูป และอีกจำนวน 2 รูปต่อด้านที่ขอรับ
ใบอนุญาต (ต้องไม่เป็นภาพโพลาลอยด์และเป็นภาพชุดเดียวกัน)
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยให้ใช้สำเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 2 ฉบับ (ต้องรับรองสำเนา) และสำเนาเพิ่มต่อด้านที่ขอรับใบอนุญาต
ด้านละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงถิ่นฐานที่อยู่ จำนวน 1 ฉบับ (ต้องรับรองสำเนา)
(5) ใบรับรองแพทย์เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามข้อบังคับ
สภาการแพทย์แผนไทย ที่ออกภายใน 1 เดือน จำนวน 1 ใบ (ฉบับจริง)
(6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือแต่งตั้งยศ
เป็นต้น กรณีที่ชื่อ - สกุล ยศ ในเอกสารสมัครสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตไม่ตรงกับหลักฐานข้างต้น
ที่ใช้ในการขอสมัครสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (ต้องรับรองสำเนาด้วย)
ให้จ่าหน้าซองเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตดังนี้
(สมัครสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย)
ถึง เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย (งานทะเบียน)
สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร ๑ ชั้น ๔
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

การสมัครขอเป็น สมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจะสมบูรณ์เมื่อเลขาธิการสภา
การแพทย์แผนไทยได้รับเอกสารและได้รับการโอนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาชิกหรือการขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว

/ขั้นตอน...

-๔–
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามการออกหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกหรือการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยผู้สมัครและหรือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์
http://www.thaimed.or.th
สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทยจะจัดส่งใบอนุญาตฯ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากได้รับเอกสารและการ
ชำระเงินจากผู้สมัครสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเรือเอก
(ชาญชัย เจริญสุวรรณ)
นายกสภาการแพทย์แผนไทย

