
 
 
 

 
 

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย 
เรื่อง  ขอขยายเวลารับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) รุ่นที่ 2 

ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2  

____________________ 
 

  ตามที่สภาการแพทย์แผนไทย ได้ประกาศรับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) รุ่นที่ ๒ 
ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 ตั้งแต่
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕62  ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๒  ไปแล้วนั้น   ด้วยปรากฎว่ายังมีครูแพทย์แผนไทยจ านวน
หนึ่งแจ้งประสงค์ขอเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม ประกอบกับสถานที่ฝึกอบรมสามารถรองรับได้ จึงเห็นควรขยายเวลา
การประกาศรับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) รุ่นที่ 2 ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 24 (1) และมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยพ.ศ.2556 ประกอบมติคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ในการประชุมครั้งที่  3/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก)  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ข้อ 1 คุณสมบัติผู้มีสิทธอิบรม 
 ผู้รับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ที่เคยได้รับหนังสือรับรองการเป็นครูรับมอบตัวศิษย์ จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผน
ไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และได้ยื่นขอรับหนังสือรับรองการขอ
อนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจากสภาการแพทย์แผนไทย ตามข้อ 29 ของ
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ.2560 และยังไม่เคยเข้ารับการอบรม
ครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) จากสภาการแพทย์แผนไทย  

(2) ผู้ที่เคยได้รับหนังสือรับรองการเป็นครูรับมอบตัวศิษย์ จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผน
ไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่งหนังสือรับรองการขออนุญาตให้
ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสิ้นอายุแล้ว 

(3) ไม่เป็นผู้วิกลจริตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคที่ก าหนดไว้ ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย 
ข้อ 2 การรับสมัครลงทะเบียนอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก)  

ผู้ประสงค์จะสมัครลงทะเบียนอบรมครู สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ 
https://ttmt.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

2.1 ผู้สมัครลงทะเบียนอบรมครูจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน ที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
ขั้ น ต อ น ที่  1  ผู้ ส มั ค ร อ บ ร ม ค รู จ ะ ต้ อ ง เ ข้ า ไ ป ก ร อ ก ใ บ ส มั ค ร ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 

https://ttmt.thaijobjob.com โดยเลือกเมนู “สมัครอบรมครู” ให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วกดปุ่ม 
“submit” ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้สมัครได้กรอกไว้  ให้ผู้สมัครตรวจทาน หลังจากตรวจทานข้อมูลว่า
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดท่ีปุ่ม “ส่งใบสมัคร” 

               /การสมัครอมรม.... 
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การสมัครอบรมครูผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จจะมีความผิดฐานแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

ขั้นตอนที่ 2 สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครอบรมครูจากเว็บไซต์ได้ทันที
หลังจากสมัครเสร็จสิ้น  

ขั้นตอนที่ 3 ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครลงทะเบียนอบรมครูได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึง 
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  (ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต ราย
ละ 30 บาท) 

(1) ผู้สมัครอบรมครูน าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมไปช าระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันเวลาและเวลาท าการของ
ธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงินหากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาที่ช าระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ช าระเงินแล้ว 

(2) ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรมคนละ  5,000 บาท รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและเอกสารประกอบการ
อบรม (ไม่รวมค่าธรรมเนียมขอรับหนังสือส าคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย) 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครอบรมครู และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ การสมัครอบรมครูจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2.2 กรณีที่ไม่สามารถสมัครลงทะเบียนอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ได้  
ให้ผู้ประสงค์สมัครอบรมครูด าเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ได้ที่ หมายเลข 

02-580-1157-8 ต่อ 15 ได้ตั้งแต่ วันที่ 5  มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ภายในวัน 
เวลาราชการ  

2.3 เอกสารที่ใช้ในการสมัครลงทะเบียนอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก)  
ให้ผู้สมัครอบรมครูส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ถึง ประธาน

คณะท างานโครงการอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) สภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 
กรมการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมครูมี 2 กรณีดังนี้  

2 .3 .1   ผู้ ส มั ค รที่ เค ย ได้ รั บ ห นั งสื อ รั บ รอ งก าร เป็ น ค รู รั บ มอบ ตั วศิ ษ ย์                       
จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ               
พ.ศ.2542 และได้ยื่นขอรับหนังสือรับรองการขออนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยจากสภาการแพทย์แผนไทย ตามข้อ 29 ของข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์
แผนไทย พ.ศ.2560 ต้องส่งเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (1 ชุด/คน) 

 
         /1) แบบค าขอ... 
     



1) แบบค าขอสมัครโครงการการอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก)  จากเว็บไซต์  
https://ttmt.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก 
ไม่ใส่แว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพ
ลาลอย์) 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกสารอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
4) ส าเนาหนังสือรับรองการขออนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                  

ตามข้อ 29 ของข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 
5) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาที่ยังไม่เคยได้ใบครู แต่

ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุเกิน 5 ปีแล้ว 
6) ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป   
7) ส าเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบโอนค่าลงทะเบียน 
8) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส

หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (ต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
   2.3.2 ผู้สมัครลงทะเบียนครูแพทย์แผนไทยที่เคยได้รับหนังสือรับรองการเป็นครูรับ
มอบตัวศิษย์ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่งหนังสือรับรองการขออนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
สิ้นอายุแล้ว ต้องส่งเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (1 ชุด/คน) 

1) แบบค าขอสมัครโครงการการอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) จากเว็บไซต์  
https://ttmt.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก 
ไม่ใส่แว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพ
ลาลอย์) 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกสารอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
4) ส าเนาหนังสือส าคัญรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขา

การแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  
5) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาที่ยังไม่เคยได้ใบครู แต่

ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุเกิน 5 ปีแล้ว 
6) ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
7) ส าเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบโอนค่าลงทะเบียน 
8) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส

หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (ต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วย)  
การสมัครเข้าร่วมอบรมขั้นตอนใดจะสมบูรณ์ เม่ือคณะท างานโครงการการอบรมครูแพทย์

แผนไทยได้รับเอกสารครบถ้วนและได้รับการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทุกขั้นตอนเท่านั้น 
ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครเข้าร่วมอบรมจงใจส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัคร เข้า

อบรมปลอมหรือเป็นเท็จ จะไม่ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม 
              

        /ข้อ 3 ประกาศ.... 
 



ข้อ 3 ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม 
สภาการแพทย์แผน ไทยมี ก าหนดการอบรมครูแพทย์ แผน ไทยประเภท  ก .  รุ่ น  2                                     

ในวันที่ 15 – 17  พฤษภาคม พ.ศ.2562  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมและสถานที่
อบ รม  ใน วั น ที่   1  พ ฤษ ภ าคม   2 5 6 2  ท างเว็ บ ไซต์  https://ttmt.thaijobjob.com และ 
http://www.thaimed.or.th 

ผู้สมัครท่านใดไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม ให้ผู้สมัครโทรสอบถามได้ที่                   
02 580 1157  ต่อ 15 และแนบส าเนาเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าอบรม ส่งทางโทรสาร
หมายเลข 02 480 0104 หรือ E-mail : Thaimed235@gmail.com  ในวันและเวลาราชการ
เท่านั้น                         

     
  ประกาศ ณ วันที่  1 เมษายน 2562   

                 
 
 
 
       
                                                                        (นายวัลลภ  เผ่าพนัส) 

   ประธานคณะท างานโครงการการอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) 
 

 
 


