
 

  

 

 

ประกาศคณะอนกุรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                                                     
ฉบับที่ ๓๓ /2562                                                                                                                      

เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธ์ิขอเป็นสมาชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนและรบัใบอนญุาต                                                          
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก)                                                                      

แห่งพระราชบญัญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                                                             
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  

____________________________ 

                    ในการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม               
พ.ศ. 2562 ได้มีมติรับรองผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม จากสถาบัน
หรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2556 ในการสอบ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562   

                ขอให้ผู้ที่สอบผ่านทั้ง 2 ข้ันตอน ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ ด าเนินการขอสมัครเป็นสมาชิกและ
หรือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้ โดยขอให้กรอกข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสภาการแพทย์แผนไทย  http://www.thaimed.or.th  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 เป็นต้นไป 

               ท้ังน้ี ขอแจ้งผู้ท่ีขอเป็นสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) ทราบว่า การสมัครขอเป็นสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต มีขั้นตอนดังน้ี                                                                                                              

                ขั้ นตอนท่ี  1  กรอกข้ อมู ล ผ่านระบบออนไลน์ ท่ี เ ว็บไซต์ของสภาการแพทย์แผนไทย
http://www.thaimed.or.th   เลือกเมนู “งานทะเบียนและใบอนุญาต” หลังจากนั้น 

          (1) ผู้ท่ีเป็นสมาชิกของสภาการแพทย์แผนไทยแล้ว  (มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ    
แพทย์แผนไทยด้านใดด้านหนึ่งก่อนหน้านี้แล้ว) ให้เลือกเมนู “เป็นสมาชิกแล้วขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต” 
          (2) ผู้ท่ียังไม่ได้เป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย (ยังไม่เคยมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย) ให้เลือกเมนู “สมัครเป็นสมาชิกพร้อมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต” 

   ให้ผู้สมัครสมาชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

/ในการ... 

http://www.thaimed.or.th/
http://www.thaimed.or.th/
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  ในการรับหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้สมัครสมาชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต สามารถเลือกรับเอกสารได้
ด้วยตนเอง หรือให้ส านักงานสภาฯ จัดส่งเอกสารกลบัทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ซึ่งผู้ขอสมัครสมาชิกและ
หรือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต จะต้องช าระค่าจัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ (ง) และหรือ (จ)   

  เมื่อกดปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้ขอสมัครสมาชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนรับ
ใบอนุญาตได้กรอกไว้ ให้ตรวจทานข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วน และกดปุ่ม “ส่งใบสมัคร” เพื่อส่งข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ให้ส านักงานสภาการแพทย์แผนไทย 

  ขั้นตอนท่ี 2 ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)  
  (1) แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมาชิกและหรือค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และค่าจัดส่งใบอนุญาต (กรณีประสงค์ให้ส านักงาน
สภาการแพทย์แผนไทยจัดส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ) 
 (ก) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมาชิก         1,000 บาท 
 (ข) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตด้านละ                      1,000 บาท 
     (ค) ค่าหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย                   100 บาท 
                            (ง) ค่าจัดส่งหนังสือส าคัญการเปน็สมาชิกและใบอนุญาตทางไปรษณีย์        100 บาท 
     (จ) ค่าจัดส่งไปรษณีย์ EMS (ค่าจัดส่งหนังสือรบัรอง)                               50 บาท 
 (2) ให้ผู้สมัครสมาชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต น าแบบฟอร์มการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (ถ้ามี) ซึ่งสั่งพิมพ์ในข้ันตอนที่ 2 (1)                
ไปช าระเงินได้ที่ “ธนาคารกรุงไทย” ทุกสาขา 

  ขั้นตอนท่ี 3 สั่งพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ ให้ผู้สมัครสมาชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนรับ
ใบอนุญาต สั่งพิมพ์เอกสารต่อไปนี้จากเว็บไซต์ 
  (1) ใบค าขอเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและหรือใบค าขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
  ขั้นตอนท่ี 4 ส่งเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต 
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้สมัครสมาชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการสมัครเป็นสมาชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตที่ก าหนดดังต่อไปนี้ ไปที่เลขาธิการสภา
การแพทย์แผนไทยตามที่อยู่ด้านล่าง โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก
และหรือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต มีดังนี้ 
 

 

/(1) ใบค าขอ... 
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 (1) ใบค าขอเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและหรือใบค าขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต 
    (2) ภาพถ่ายขนาด 1 น้ิว เป็นภาพสี แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวม
หมวก ไม่สวมแว่นตา และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดที่ใบค าขอเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและหรือใบ
ค าขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตในข้อ (1) ฉบับละ 1 รูป และอีกจ านวน 2 รูปต่อด้านที่ขอรับใบอนุญาต 
(ต้องไม่เป็นภาพโพลาลอยด์และเป็นภาพชุดเดียวกัน เขียนช่ือนามสกุลที่หลังภาพด้วย) 
    (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย
ให้ใช้ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 2 ฉบับ (ต้องรับรองส าเนา) 
    (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงถ่ินฐานที่อยู่ จ านวน 1 ฉบับ (ต้องรับรองส าเนา) 
    (5) ใบรับรองแพทย์เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตาม
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ที่ออกภายใน 1 เดือน (นับถึงวันสมัครสอบ) จ านวน 1 ใบ (ฉบับจริง)  
    (6) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนช่ือนามสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือ
แต่งตั้งยศ เป็นต้น กรณีที่ช่ือ-สกุล ยศ ในเอกสารสมัครสมาชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตไม่ตรงกับ
หลักฐานข้างต้นที่ใช้ในการขอสมัครสมาชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต (ต้องรับรองส าเนาด้วย) 

 ให้จ่าหน้าซองเอกสารประกอบการขอข้นทะเบียนและรับใบอนุญาตดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

การสมัครขอเป็นสมาชิกและหรือขอข้ึนทะเบยีนและรับใบอนุญาตจะสมบูรณ์เมื่อเลขาธิการสภาการแพทย์
แผนไทยได้รับเอกสารและได้รับการโอนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาชิกหรือการขอข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว 

ขั้นตอนท่ี ๕ ติดตามการออกหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกหรือการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยผู้สมัครและหรือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สภา
การแพทย์แผนไทย http://www.thaimed.or.th  

 

/ส านักงาน... 

(สมัครสมาชิกและขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย) 

ถึง เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย (งานทะเบียน) 

ส านักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร ๑ ช้ัน ๔ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

๑๑๐๐๐ 
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ส านักงานสภาการแพทย์แผนไทยจะจัดส่งใบอนุญาตฯ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากได้รับเอกสารและการ
ช าระเงินจากผู้สมัครสมาชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว 

ประกาศ ณ วันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายสนั่น   ศุภธีรสกุล) 
ประธานอนุกรรมการ 

การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 




