
 
                                                                   
 
 

 
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบัน

หรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (๒) (ก) 
ฉบับที ่         /๒๕๖๓ 

เรื่อง รบัสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรอืสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) 

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 256๓ 

.......................................................................................................... 
  ด้วยสภาการแพทย์แผนไทย จะดำเนินการสอบความรู้ ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
ตามมาตรา 12 (2 ) (ก) แห่ งพระราชบัญญั ติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคปฏิบัติ                             
ครั้งที ่๑ ประจำปี 256๓ 
  อาศัยอำนาจตามข้อ 4 และข้อ 6 ของข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือ
สถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง     
ตามมาตรา 12 (๒) (ก) จึงออกประกาศรับสมัครสอบโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ข้อ 1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบภาคปฏิบัต ิ
  1.1 เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎีในด้านนั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติของด้านที่สมัครสอบและ
ผู้สมัครสอบสามารถเก็บผลการสอบภาคทฤษฎีใช้สมัครสอบภาคปฏิบัติในด้านนั้นได้ 3 ครั้งต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีที่
เริ่มเก็บผลการสอบภาคทฤษฎีในด้านนั้น ๆ  
  1.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 
สภาการแพทย์แผนไทย 

ข้อ 2 การรับสมัครสอบ 
         2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ 
ตั้งแต่ http://thaimed.thaijobjob.com ได้ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 256๓ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เท่านั้น ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการสมัครสอบจะปิดระบบสมัครสอบออนไลน์ในเวลา ๑๖.๓๐ น. 

การสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง  ความถูกต้อง   
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงาน 
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       2.2 การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้ดำเนินการดังนี้ 
2.2.1 นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 256๓ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ภายในเวลาทำการ
ของธนาคาร จึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ ์

2.2.2 ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ภาคปฏิบัติ ด้านละ 1,000 บาท 
* ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต ในการสมัครสอบด้านละ 30 บาท โดยผู้สมัครสอบต้อง
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบให้ครบถ้วนจึงจะถือว่าการสมัครสอบมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
  2.3 กรณีที่ไม่สามารถสมัครสอบได้  
        ให้ ผู้ ป ระส ง ค์ ส มั ค รสอบ ดำ เนิ น ก าร ยื่ น ค ำร้ อ งผ่ าน ระบ บ ออน ไลน์  ได้ ตั้ งแ ต่                                       
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 256๓ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ยกเว้นวันสุดท้ายของการสมัครสอบจะปิด
ระบบการยื่นคำร้องในเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยดำเนินการดังต่อไปนี้  

 ขั้นตอนที่ 1   เข้าไปทีเ่ว็บไซต์  http://thaimed.thaijobjob.com   
  ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู “ยื่นคำร้องในกรณีไม่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล” และกรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

  ขั้นตอนที่ 3 ผู้สมัครสอบส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน และสำเนาหลักฐานการสอบผ่านทฤษฎี (ต้องรับรองสำเนาด้วย) และสำเนาใบมอบตัวศิษย์ หรือสมุด
ทะเบียนผู้มอบตัวศิษย์ ที่มีตราประทับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือกองการประกอบโรคศิลปะ                 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ในกรณีมอบตัวศิษย์ก่อนวันที่  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ) หรือสำเนาใบ
ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง (ตั้งแต่วันที่  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย) โดยแนบหลักฐานลงในระบบ
รับสมัครสอบ เท่านั้น  

   ขั้นตอนที่ 4 สามารถตรวจสอบผลการยื่นคำร้อง โดยเลือกเมนู รายการ พิมพ์ใบชำระการ
จ่ายเงิน หากสามารถพิมพ์ใบชำระการจ่ายเงินได้ ถือว่าท่านสามารถสมัครสอบได้และให้ดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป  

  ขั้นตอนที่ 5 ให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย     
ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 256๓ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ภายในเวลาทำการ
ของธนาคาร จึงจะถือว่าการสมัครสอบสมบูรณ ์

2.4 เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ  
      ให้ผู้สมัครสอบส่งเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)                   

ถึง ประธานคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภาค              
สภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยจัดส่งให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๓  (ให้ถอืวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน)  

 
 
 
 

ผู้สมัคร... 
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ผู้สมัครสอบต้องส่งเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (1 ท่าน ต่อ 1 ซอง เท่านั้น) 
  1) แบบคำขอสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2563 จากเว็บไซต์  http://thaimed.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวม
หมวก ไมใ่ส่แว่นตาดำ   ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอย์) 

2) สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
  3) สำเนาใบมอบตัวศิษย์ หรือสมุดทะเบียนผู้มอบตัวศิษย์ที่มีตราประทับจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ในกรณีมอบตัวศิษย์ก่อน                
วันที่  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556) หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา                     
จากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)                    
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)   

4) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณี ที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
ตัว-ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (ต้องรับรองสำเนาด้วย)  

 * การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อสภาการแพทย์แผนไทยได้รับเอกสารครบถ้วนและได้รับการโอน
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และการที่ผู้สมัครสอบไม่ส่งเอกสาร
หรือหลักฐาน ตามข้อ 2.4 ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถือว่าผู้สมัครสอบมี
เจตนาสละสิทธิ์ในการสอบ 

* หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบจงใจส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบปลอมหรือเป็นเท็จ หรือ
พบว่ามีการทุจริตในการสอบ ผู้สมัครสอบต้องถูกปรับตกทุกวิชาในการสอบครั้งนี้ และไม่สามารถสมัครสอบได้อีก
ในครั้งถัดไป 

ข้อ 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๓                 
ทางเว็บ ไซต์ www.thaimed.or.th ผู้สมัครรายใดไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ ให้  “Download”                 
แบบคำร้องในระบบออนไลน์  และแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ส่งทางโทรสารหมายเลข                   
02 580 0104 หรือ E-mail : Thaimed0104@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 580 1157 ต่อ 12 
สภาการแพทย์แผนไทยต้ังแต่วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น  

ข้อ 4 วัน เวลา และสถานที่จัดสอบ 
 

วันที่สอบ วิชาที่สอบ  เวลาที่สอบ อาคารที่สอบ 

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วิชาเภสัชกรรมไทย ๐๘.0๐ – 11.30 น. 

ตึก 3 อาคาร อุไรรัตน์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 

วิชาการนวดไทย 13.00 – 16.30 น. 

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563  

วิชาเวชกรรมไทย 08.00 – 11.30 น. 

วิชาการผดุงครรภ์ไทย 13.00 – 16.30 น. 
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*หมายเหตุ:  
1. หากความปรากฏในภายหลังว่า สถาบันของผู้เข้าสอบ มีพฤติการณ์ที่ขาดคุณสมบัติการรับรองให้เป็น

สถาบัน และรับรองผู้เข้าสอบ จะถือว่าผู้เข้าสอบรายนั้น ๆ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าสอบความรู้ในวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ไปด้วย 
สภาการแพทย์แผนไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผลการสอบของผู้นั้นในภายหลัง 

  2.  ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตาม ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                  
ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก)               
ฉบับที่  ๕๐/๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก)               
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ (เอกสารตามที่แนบ)           

             ประกาศ ณ วันที่   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
              
 
 
 

            (นายสันติสุข โสภณสิริ) 
ประธานคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบัน
หรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง        

ตามมาตรา 12 (๒) (ก) 
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