
 
                                                                   
 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

ฉบับท่ี    6    /๒๕๖2 

เรื่อง  รับสมัครสอบ วัน เวลาสอบ สถานท่ีสอบ ความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทยของผูท่ีไดรับการฝกอบรม

จากสถาบันหรือสถานพยาบาลท่ีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) 

แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ 

ภาคทฤษฎี ประจําป พ.ศ.๒๕๖2  
____________________ 

  ดวยสภาการแพทยแผนไทยจะดําเนินการสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทย ของผูท่ี
ไดรับการฝกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลท่ีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (2) (ก)               
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ประจําป พ.ศ. 256๒  
  อาศัยอํานาจตามขอ 11 (4) (8) (ค) แหงขอบังคับสภาการแพทยแผนไทยวาดวย
องคประกอบ คุณสมบัติและวิธีการไดมาและอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทย พ.ศ. 2557 ขอ 4 (3) ขอ 5 และขอ 6 แหงขอบังคับสภาการแพทยแผนไทยวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทยของผูท่ีไดรับการฝกอบรมจากสถาบันหรือ
สถานพยาบาลท่ีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทย จึงออกประกาศรับสมัครสอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขอ 1 คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ 
 ผูสมัครสอบจะตองมีความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทยสําหรับการสอบ ดังตอไปนี ้

(1) เปนผูท่ีไดรับการฝกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลท่ีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง โดยมี         
ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยซ่ึงไดรับอนุญาตใหถายทอดความรูเปนผูใหการอบรม 

(2) เปนผูท่ีไดรับการอบรมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว ดังตอไปนี้ 
(ก) ดานเวชกรรมไทย    ไมนอยกวา 3 ป 
(ข) ดานเภสัชกรรมไทย    ไมนอยกวา 2 ป 
(ค) ดานการผดุงครรภไทย   ไมนอยกวา 1 ป 
(ง) ดานการนวดไทย    ไมนอยกวา 2 ป 

(3) ไมเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ท่ีไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพการแพทยแผนไทยในดานนั้นอยูกอนแลว 

(4) ไมเปนผูวิกลจริตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือไมเปนโรคท่ีกําหนดไว ในขอบังคับสภาการแพทย
แผนไทย 

ขอ 2 การรับสมัครสอบ 
ผู ป ร ะ ส งค จ ะ ส มั ค ร ส อ บ  ส มั ค ร ได ท า ง อิ น เต อ ร เน็ ต  ต ล อ ด  2 4  ชั่ ว โม ง  ท่ี เว็ บ ไซ ต 
http://thaimed.thaijobjob.com ไดตั้งแต วันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2562         
ไมเวนวันหยุดราชการ 
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2.1 ผูสมัครสอบจะตองดําเนินการตามข้ันตอน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังตอไปนี้  
 ข้ั น ต อ น ท่ี  1  ผู ส มั ค ร ส อ บ จ ะ ต อ ง เข า ไป ก ร อ ก ใบ ส มั ค ร ส อ บ ท่ี เว็ บ ไซ ต 
http://thaimed.thaijobjob.com โดยเลือกเมนู “สมัครสอบ” ใหถูกตองและครบถวน แลวกดปุม 
“submit” ระบบจะแสดงขอมูลท่ีผูสมัครสอบไดกรอกไวใหผูสมัครสอบตรวจทาน หลังจากตรวจทาน
ขอมูลวาถูกตองครบถวน ใหกดท่ีปุม “สงใบสมัคร” 

การสมัครสอบผานทางอินเตอรเน็ตจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง    
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ           
จะมีความผดิฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 

ข้ันตอนท่ี 2 สั่งพิมพแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบจากเว็บไซตไดทันที
หลังจากสมัครเสร็จสิ้น หรือเลือกเมนู “พิมพใบชําระเงิน” 

ข้ันตอนท่ี 3 ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต วันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562    
ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไมเวนวันหยุดราชการ (ธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการ
ทางอินเตอรเน็ต รายละ 30 บาท) 

(1) ผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบผานเคานเตอร 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

(2) ผูส มัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมในการสอบ ท่ี เคาน เตอร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในวันเวลาและเวลาทําการ
ของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย ท้ังนี้ผูสมัครสอบตองตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลในหลักฐานการชําระเงินหากพบวาไมถูกตองใหรีบติดตอ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาท่ีชําระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีชําระเงินแลว 

คาธรรมเนียมในการสอบวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  500 บาท 
คาธรรมเนียมในการสอบภาคทฤษฎี ดานละ      500 บาท 

คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ และคาธรรมเนียมธนาคาร รวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต   
โดยคาธรรมเนียมดังกลาว จะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

ข้ันตอนท่ี 4 พิมพแบบคําขอสมัครสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทย ตลอด 24 ชั่วโมง          
โดยใหผูสมัครสอบเขาไปท่ี เว็บไซต http://thaimed.thaijobjob.com  เลือกเมนู “พิมพใบสมัคร” 
และ “พิมพแบบคําขอสมัครสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทย” 

ท้ังนี้ การสมัครสอบจะถือวามีผลสมบูรณ เม่ือผูสมัครสอบไดดําเนินการครบทุกข้ันตอน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
2.2 กรณีท่ีไมสามารถสมัครสอบได  

 ใหผูประสงคสมัครสอบดําเนินการยื่นคํารองผานระบบออนไลน ไดตั้งแต วันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562         
ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ภายในเวลา 16.30 โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต http://thaimed.thaijobjob.com หรือwww.thaimed.or.th  
2. ผูสมัครสอบ เลือกเมนู “ยื่นคํารองในกรณีไมปรากฏชื่อในฐานขอมูล” และกรอกรายละเอียดให

ครบถวนและสมบูรณ 
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3. ผูสมัครสอบสงเอกสารประกอบการยื่นคํารอง โดยยื่นเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประจําชน   
และสําเนาใบมอบตัวศิษย หรือสมุดทะเบียนผูมอบตัวศิษย ท่ีมีตราประทับจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ในกรณีมอบ
ตัวศิษยกอน วันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ) หรือสําเนาใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือ
รับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันหรือสถานพยาบาลท่ีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง (ตั้งแต
วันท่ี  2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556) (พรอมรับรองสําเนาถูกตองดวย) สงทางโทรสาร หมายเลข          
02-580-0104 หรือทาง E mail: Thaimed0104@gmail.com  เทานั้น  

4. พิมพใบชําระคาธรรมเนียมสมัครสอบ หากไดรับการยืนยันแลว ใหผูสมัครสอบพิมพใบชําระ
คาธรรมเนียมสมัครสอบความรูจากเมนู “พิมพใบชําระเงิน” 

5. ชําระคาธรรมเนียมสมัครสอบ ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัคร
สอบฯ ภาคทฤษฎี ได ท่ี เคาน เตอร ธนาคารกรุงไทย (จํากัด) ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้ งแต          
วันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ภายในวันเวลาทําการของธนาคาร 
(ธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการทางอินเตอรเน็ตรายละ 30 บาท) 
ท้ังนี้  หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ถือวาทานไมประสงคสมัครสอบความรูในวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย ตามาตรา 12 (2) (ก) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย       
พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ประจําป 2562  

2.3 เอกสารท่ีใชในการสมัครสอบ  
ใหผูสมัครสอบสงเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณียลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS)            

ถึงประธานการจัดสอบความรูการแพทยแผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2556 สภาการแพทยแผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย
แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยจัดสงใหแลวเสร็จ 
ภายในวันท่ี  12 มีนาคม พ.ศ. 2562  (ใหถือวันท่ีไปรษณียตนทางประทับตราลงทะเบียน) 

ผูสมัครสอบตองสงเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ (1 ชุด/คน) 
1) แบ บ คํ าขอ ส มั ค รส อบ ค วาม รู ใน วิ ช าชี พ ก ารแพ ท ย แ ผน ไท ย  จ าก เว็ บ ไซ ต  

http://thaimed.thaijobjob.com   หรือ http://thaimed.thaijobjob.com  เทานั้น 
พรอมติดภาพถายสีหนาตรง ทาปกติ ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ซ่ึงถายไวไมเกิน       
6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 ภาพ (ไมใชภาพถายชนิดโพลาลอย) 

2) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ียังไมหมดอายุ) จํานวน 1 ฉบับ(พรอมรับรอง
สําเนา) 

3) สําเนาใบมอบตัวศิษย หรือสมุดทะเบียนผูมอบตัวศิษยท่ีมีตราประทับจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       
(ในกรณี มอบตั วศิ ษย ก อน วัน ท่ี  2  กุ มภ าพั นธ  พ .ศ . 25 56 ) หรือสํ า เน า                  
ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันหรือสถานพยาบาล
ท่ีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง (ตั้งแตวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556) (พรอมรับรอง
สําเนา) 
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4) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ กรณี ท่ีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
ตัว-ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, หนังสือแตงตั้งยศ เปนตน (พรอมรับรองสําเนา)  
การสมัครสอบข้ันตอนใดจะสมบูรณเม่ือคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทยไดรับเอกสารครบถวนและไดรับการโอนเงินคาธรรมเนียมการ
สมัครสอบทุกข้ันตอนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทานั้น 
ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบจงใจสงเอกสารท่ีใชในการสมัครสอบปลอม
หรือเปนเท็จ หรือพบวามีการทุจริตในการสอบ ผูสมัครสอบตองถูกปรับทุกวิชาในการ
สอบครั้งนี้ และไมสามารถสมัครสอบไดอีกในครั้งถัดไป 

ขอ 3 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ เลขประจําตัวสอบ  
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เลขประจําตัวสอบและสถานท่ีสอบ ในวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
ทางเว็ปไซต www.thaimed.or.th  ผูสมัครทานใดไมปรากฏรายชื่อเปนผูมีสิทธิสอบ ใหผูสมัครสอบ 
“Download” แบบคํารองในระบบออนไลน และแนบสําเนาเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ สงทาง
โทรสารหมายเลข 02 480 0104 หรือ E-mail : Thaimed0104@gmail.com หรือโทรสอบถาม
ไดท่ี 02 580 1157 -8 สภาการแพทยแผนไทย ภายในวันท่ี 15 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2562      
ในวันและเวลาราชการเทานั้น  

 

4.วันเวลาท่ีสอบ 
วันท่ีสอบ วิชา ตรวจสอบรายช่ือ เวลาสอบ 

 
วันเสาร ท่ี 6  

เมษายน 2562 

วิชากฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น. 
(๔๕ นาที) 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  
(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

วิชาเภสัชกรรมไทย 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. 

(๔๕ นาที) 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

วิชาการนวดไทย 
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๑๕ น. 

(๔๕ นาที) 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. 

(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 

วันอาทิตย ท่ี 7 
เมษายน  2562 

วิชาเวชกรรมไทย ๑ 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น. 

(๔๕ นาที) 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  

(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

วิชาเวชกรรมไทย ๒ 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. 

(๔๕ นาที) 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

วิชาการผดุงครรภไทย 
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๑๕ น. 

(๔๕ นาที) 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. 

(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 

5. สถานท่ีจัดสอบ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 3 และ อาคาร 6  จังหวัดปทุมธานี 
                     
      ประกาศ ณ วันท่ี  31  มกราคม  พ.ศ.   ๒๕๖2    
                 
 

 

(นายสนั่น ศุภธีรสกุล) 
ประธานอนุกรรมการ 

การประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

http://www.thaimed.or.th/

