ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบแพทยแผนไทยประยุกต
ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘
เรื่อง การรับสมัครสอบความรูใ นวิชาชีพการแพทยแผนไทย
สําหรับผูไดรบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
จากสถาบันการศึกษาทีส่ ภาการแพทยแผนไทยรับรอง
ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
__________________________

ดวยสภาการแพทยแผนไทยจะดําเนินการสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทยสําหรับผูไ ดรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทยแผนไทย
รับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ และขอ ๘ ของขอบังคับสภาการแพทยแผนไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทยของผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขา
การแพทยแผนไทยประยุกตจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทยแผนไทยรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการการ
จัดสอบแพทยแผนไทยประยุกต สภาการแพทยแผนไทย จึงประกาศรับสมัครสอบดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอ ๑ คุณสมบัตขิ องผูส มัครสอบ ผูสมัครสอบจะตองมีความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทยสําหรับการสอบ
ในแตละขัน้ ตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เปนผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือเปนผูม ี
หนังสือรับรองวาสอบผานรายวิชาทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานชั้นเตรียมคลินิก ชั้น
คลินิก และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตจาก
สถาบันการศึกษาทีส่ ภาการแพทยแผนไทยรับรอง
ขั้นตอนที่ ๒ เปนผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตจากสถาบัน
การศึกษาทีส่ ภาการแพทยแผนไทยรับรอง
ขั้นตอนที่ ๓ เปนผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตจากสถาบัน
การศึกษาที่สภาการแพทยแผนไทยรับรอง และสอบผานขัน้ ตอนที่ ๑ และ ๒ แลว
ขอ ๒ การรับสมัคร
๒.๑ กําหนดรับสมัคร รับสมัครผานระบบออนไลน ที่เว็บไซต http://atm.license.thai.com
ระหวางวันจันทรที่ ๒๕ พฤษภาคม – วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๘
๒.๒ วิธีสมัคร ใหผูสมัครสอบดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกขอมูลผานระบบออนไลน ใหผูสมัครสอบกรอกขอมูลในระบบออนไลนให
ถูกตองครบถวน เมื่อกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบจะแสดงขอมูลทีผ่ ูสมัครสอบได
กรอกไวใหผูสมัครสอบตรวจทาน หลังจากตรวจทานขอมูลวาถูกตองครบถวน
แลว ใหคลิกที่ปุม “สงขอมูล” เพื่อสงขอมูลผานทางเว็บไซตใหคณะอนุกรรมการ
การจัดสอบแพทยแผนไทยประยุกต
การสมัครสอบผานระบบออนไลนจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนัน้ หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปน
เท็จอาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
๑

ขั้นตอนที่ ๒ สั่งพิมพเอกสารจากเว็บไซต ใหผูสมัครสอบสั่งพิมพเอกสารตอไปนี้จากเว็บไซต
(๑) ใบคํารองขอสอบความรูใ นวิชาชีพการแพทยแผนไทย สําหรับผูไดรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกตจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทยแผนไทยรับรอง
(๒) แบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบความรู
ระหวางวันจันทรที่ ๒๕ พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน
พ.ศ ๒๕๕๘ ระบบออนไลนจะใหผสู มัครสอบพิมพแบบฟอรมการชําระ
เงินคาธรรมเนียมสอบความรูไ ดเฉพาะขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
สําหรับผูที่สมัครสอบขั้นตอนที่ ๓ ระบบออนไลนจะใหผูสมัคร
สอบพิมพแบบฟอรมการชําระเงินสอบความรูขั้นตอนที่ ๓ ไดระหวางวัน
พุธที่ ๘ – วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘ หลังจากการประกาศ
รายชื่อผูที่มีสิทธิสอบขั้นตอนที่ ๓ ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ขั้นตอนที่ ๓ ชําระเงินคาธรรมเนียมสอบความรู ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงิน
คาธรรมเนียมสอบความรูซ ึ่งสั่งพิมพในขั้นตอนที่ ๒ (๒) ไปชําระเงินไดที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามกําหนดดังนี้
(๑) ผูส มัครสอบขัน้ ตอนที่ ๑ และ ๒ นําไปชําระเงินไดตั้งแตวันจันทรที่ ๒๕
พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๘ ภายในเวลาทําการ
ของธนาคาร
(ธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการทาง
อินเทอรเน็ตรายการละ ๓๐ บาท)
คาธรรมเนียมสอบความรูขั้นตอนที่ ๑
๕๒๐ บาท
คาธรรมเนียมสอบความรูข ั้นตอนที่ ๒
๕๒๐ บาท
(๒) ผูส มัครสอบขัน้ ตอนที่ ๓ ทั้งผูที่มีสิทธิกอนหนาวันสมัครสอบและที่จะ
ประกาศรายชื่อในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหนาํ ไปชําระเงิน
ไดตั้งแตวันพุธที่ ๘ - วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘ ภายใน
เวลาทําการของธนาคาร
(ธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมและ
คาบริการทางอินเทอรเน็ตรายการละ ๓๐ บาท)
คาธรรมเนียมสอบความรูขั้นตอนที่ ๓
๑,๐๔๐ บาท
เมื่อชําระเงินแลวจะไมมีการคืนเงินคาธรรมเนียมใหไมวากรณีใด ๆ
ขั้นตอนที่ ๔ สงเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณียด วนพิเศษ (EMS)
ผูสมัครสอบตองจัดสงเอกสารประกอบการสมัครที่กําหนดดังตอไปนีไ้ ปทีป่ ระธาน
อนุกรรมการการจัดสอบแพทยแผนไทยประยุกตตามที่อยูดานลาง โดยทาง
ไปรษณียด วนพิเศษ (EMS) ภายในวันศุกรที่ ๑๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถือ
วันที่ที่ไปรษณียตนทางประทับตราลงทะเบียน ในกรณีสงโดยไปรษณียเอกชน
ตองสงลวงหนา และตองมีตราประทับของบริษัทไปรษณียไทย จํากัด ภายใน
วันที่กําหนดไว หลักฐานประกอบการสมัครสอบมีดังนี้
(๑) ใบคํารองขอสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทย สําหรับผูไดรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขาการแพทยแผนไทย
๒

ประยุกตจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทยแผนไทยรับรอง ซึ่งผูส มัคร
สอบไดลงชื่อและวันทีแ่ ลว
ภาพถายขนาด ๑ นิ้ว แตงกายสุภาพ หนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวม
หมวก ไมใสแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ภาพ (ตองไม
เปนภาพถายโพลารอยด) พรอมระบุชื่อ-นามสกุลไวดานหลังภาพถาย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) สําหรับผูที่ไมไดถือ
สัญชาติไทยใหใชสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ จํานวน ๑ ฉบับ
(ตองรับรองสําเนาดวย)
เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา (อยางใดอยางหนึ่งตามคุณสมบัติที่ใช
สมัครสอบ)
(ก) ผูส มัครทีส่ ําเร็จการศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๗ สงสําเนาใบ
ปริญญาบัตรหรือสําเนาใบประกาศนียบัตรสาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกต จํานวน ๑ ฉบับ (ตองรับรองสําเนาดวย)
(ข) ผูส มัครทีส่ ําเร็จการศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๗ หนังสือรับรอง
การสําเร็จการศึกษาที่สถาบันการศึกษารับรอง (ฉบับจริง) จํานวน
๑ ฉบับ
(ค) ผูส มัครทีม่ สี ทิ ธิสอบเฉพาะขั้นตอนที่ ๑ หนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษาวาสอบผานรายวิชาทางวิทยาศาสตรการแพทย
พื้นฐานชั้นเตรียมคลินิกและชั้นคลินิกแลว (ฉบับจริง)
สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส
หนังสือแตงตั้งยศ เปนตน กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ยศ ในเอกสารการสมัคร
ไมตรงกับหลักฐานขางตนที่ใชในการสมัครสอบ (ตองรับรองสําเนาดวย)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

ใหจาหนาซองเพื่อสงเอกสารประกอบการสมัครสอบดังนี้
(สมัครสอบแพทยแผนไทยประยุกต)
ถึง
ประธานอนุกรรมการการจัดสอบการแพทยแผนไทยประยุกต
สถานการแพทยแผนไทยประยุกต ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๑๓
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
การสมัครสอบขัน้ ตอนใดจะสมบูรณเมื่อคณะอนุกรรมการการจัดสอบแพทยแผนไทย
ประยุกตไดรบั เอกสารครบถวน และไดรบั การโอนเงินคาธรรมเนียมสอบความรูข นั้ ตอนนั้น ๆ
ภายในเวลาที่กําหนด

๓

ขอ ๓ การประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิสอบและเลขทีน่ งั่ สอบ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบที่เว็บไซต http://atm.license.thai.com
ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ วันศุกรที่ ๒๖ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๘
ขั้นตอนที่ ๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ขอ ๔ การสอบ
๔.๑ ลักษณะการสอบ
ขั้นตอนที่ ๑ เปนการสอบเพื่อประเมินความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานชั้นเตรียม
คลินิก ชั้นคลินกิ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพการแพทยแผน
ไทยประยุกต
ขั้นตอนที่ ๒ เปนการสอบเพื่อประเมินความรูทางวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต
ขั้นตอนที่ ๓ เปนการสอบเพื่อประเมินความรู ทักษะ และหัตถการในเวชปฏิบัติการแพทย
แผนไทยประยุกต
๔.๒ การเก็บผลการสอบ
การเก็บผลการสอบของผูที่สอบผานในแตละขั้นตอน ใหถือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
(๑) ผูสอบผานขั้นตอนที่ ๑ สามารถเก็บผลการสอบไวได ๕ ป นับแตปทเี่ ริ่มเก็บผลการสอบ
(๒) ผูสอบผานขั้นตอนที่ ๒ สามารถเก็บผลการสอบไวได ๔ ป นับแตปทเี่ ริ่มเก็บผลการสอบ
การนับระยะเวลา ใหนับตอเนื่องกันตั้งแตปที่ผูสอบผานเกณฑของขั้นตอนนัน้ จนกวาจะครบ
ตามระยะเวลาที่กําหนด หากผลการสอบขั้นตอนใดครบตามกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว แต
ผูสมัครสอบยังไมสามารถสอบผานขั้นตอนที่ ๓ ได ถาผูน ั้นมีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตจะตองกลับไปสมัครสอบ
ในขัน้ ตอนนั้น ๆ ใหม
๔.๓ กําหนดการสอบและสถานทีส่ อบ
ขั้นตอนที่ ๑ วันเสารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น.
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๓, ๔ และ ๑๓ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ ๒ วันอาทิตยที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น.
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๓, ๔ และ ๑๓ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ ๓ วันเสารที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น.
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๔ และ ๕ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๔.๔ เอกสารและหลักฐานทีต่ องนํามาในวันสอบ
ผูเขาสอบตองมีหลักฐานเกี่ยวกับการยืน่ คํารองขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ และหลักฐาน
ตอไปนี้มาแสดงตนเพื่อเขาสอบ
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ)
(๒) ใบแสดงการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบความรูท ี่ธนาคารออกให

๔

หากไมสามารถนําเอกสารและหลักฐานที่กําหนดมาแสดงในวันสอบ จะไมอนุญาตให
เขาหองสอบ เวนแตประธานคณะทํางานดําเนินการสอบจะพิจารณาเห็นควรอนุญาต
หากใบแสดงการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบความรูห าย ผูสมัครสอบตองเขียนคํารอง
ขอสอบยื่นตอประธานคณะทํางานดําเนินการสอบ หากภายหลังปรากฏวาผูเขาสอบแจงเท็จ
อาจถูกดําเนินคดีอาญาได
หาม ผูเขาสอบนําสิ่งของทุกชนิดเขาหองสอบ ยกเวน หลักฐานตามขอ ๔.๔. (๑) และ (๒)
เทานัน้ ทั้งนีค้ ณะทํางานดําเนินการสอบไดจัดเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนที่ใชทําขอสอบไว
ใหผูเขาสอบทุกทานแลว
ขอ ๕ การประกาศผลสอบ
สภาการแพทยแผนไทยจะประกาศผลสอบประมาณปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
สํานักงานสภาการแพทยแผนไทย
อาคาร ๒ ชั้น ๗ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
และที่เว็บไซต http://atm.license.thai.com
(ไมแจงผลทางโทรศัพท)
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายทวี เลาหพันธ)
ประธานอนุกรรมการการจัดสอบแพทยแผนไทยประยุกต

๕

