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ระเบียบคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 
ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการต่ออายุหนังสือรับรอง 

การเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์  สาขาการแพทย์แผนไทย   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพสําหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได้กําหนดให้ผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  ที่ได้รับหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์  เพื่อให้การอบรม
หรือถ่ายทอดความรู้  ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยแล้ว  สามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์  เพื่อให้การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  ได้ในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวง 
ดังกล่าวใช้บังคับ  บัดนี้  ใกล้จะครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว  เพื่อให้การต่ออายุหนังสือ
รับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนไทยกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๗)  และ  (๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ 
โรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และข้อ  ๕  วรรคสอง  ของกฎกระทรวงว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ 
ในวิชาชีพสําหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙   
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย  จึงออกระเบียบว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
การต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์  สาขาการแพทย์แผนไทยไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย  ว่าด้วย   
การกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขา
การแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ครูผู้รับมอบตัวศิษย์  ในระเบียบนี้  หมายถึง  ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 

ที่ได้รับหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์  จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 
ข้อ ๔ ครูผู้รับมอบตัวศิษย์ผู้ใด  ประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัว

ศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   
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(๑) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตสาขาการแพทย์แผนไทย   
ในประเภทที่ได้รับรองขณะที่ขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ 

(๒) เป็นผู้มีความรู้  มีทักษะ  และสามารถอบรมหรือถ่ายทอดความรู้  ในแต่ละประเภทที่ 
ขึ้นทะเบียนและรับหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ 

(๓) ไม่มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี 
(๔) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาท  หรือเป็นความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาต  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

โรคศิลปะ 
(๖) ไม่เป็นผู้ถูกส่ังเพิกถอนหนังสือรับรองหรือถูกส่ังให้พ้นจากการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์

ขณะที่ขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ 
ข้อ ๕ ครูผู้รับมอบตัวศิษย์ผู้ใด  ที่ประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์

สาขาการแพทย์แผนไทย  ให้มาแสดงตนและยื่นคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์
ตามแบบคําขอ  พท.  ๑๖  ที่แนบท้ายระเบียบนี้  พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในคําขอ 

การยื่นคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย   
ตามวรรคหนึ่ง  สําหรับผู้ที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นคําขอ  ณ  สํานักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  สําหรับผู้ที่มีภูมิลําเนาในส่วนภูมิภาค  ให้ยื่นคําขอ   
ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาหรือ  ณ  สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ก่อนวันที่หนังสือรับรองฉบับเดิมหมดอายุ 

เม่ือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ให้ตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐาน  ถ้าเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอแล้ว  ให้รวบรวมเอกสาร  หลักฐาน  
และส่งต่อไปยังสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

หากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยอนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครู
ผู้รับมอบตัวศิษย์ผู้ใด  ให้คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยออกหนังสือรับรองการเป็นครู
ผู้รับมอบตัวศิษย์ฉบับใหม่ให้ผู้นั้น  ส่วนหนังสือรับรองฉบับเดิมให้ผู้นั้น มีหน้าที่   ส่งคืนสํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

ข้อ ๖ หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ให้มีอายุคราวละห้าปี  นับแต่วันที่ออก
หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ครูผู้รับมอบตัวศิษย์ได้ยื่นคําขอตามวิธีการในข้อ  ๕  แล้ว  และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการต่ออายุหนังสือรับรองยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบ
ตัวศิษย์ยังคงมีสถานภาพเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์  จนกว่าคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
จะมีคําวินิจฉัยเป็นอ่ืน 
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ข้อ ๘ หากมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนใดที่เป็นอุปสรรคในการต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครู
ผู้รับมอบตัวศิษย์ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือมีปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
อมร  เปรมกมล 

ประธานกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 



 
พท. ๑๖ 

เลขรบัที่........../.............  ลงวันที่.................................... 
 

คําขอต่ออายุหนังสอืรบัรองการเปน็ครผูู้รบัมอบตัวศิษย ์
สาขาการแพทย์แผนไทย  ประเภท.............................................. 

 

เขียนที่..........................................................  
 วันที่..........เดือน......................................พ.ศ................. 
 

ข้าพเจ้า  ช่ือ............................................นามสกุล............................................อายุ................ปี
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...................................................................ออกโดยเขต/อําเภอ.............................
จังหวัด.........................................วันที่ออกบตัร.......................วันที่บัตรหมดอายุ........................เช้ือชาติ.............
สัญชาติ.................อยู่บา้นเลขที่................ตรอก/ซอย/หมูบ่้าน..................................หมู่ที.่..........ถนน.................
แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ......................จังหวัด.........................รหสัไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์บ้าน...............................มือถือ................................. 
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท..................................ใบอนุญาตเลขที่.......................
เป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท..............................หนังสอืรบัรองเลขที่.......................
ออกให้ ณ วันที่....................................สิ้นสุดวันที่....................................... 
สถาบันหรือสถานพยาบาลที่ทําการอบรม..................................................................  ต้ังอยู่เลขที่.......................
ซอย...........................แขวง/ตําบล..........................เขต/อําเภอ......................จังหวัด.......................
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.................................. โทรสาร........................... 
 

(๑) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครผูู้รบัมอบตัวศิษย์  สาขาการแพทย์
แผนไทย  ประเภท..................................... 
 

(๒) ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้าพเจ้าไม่มลีักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหง่วิชาชีพ 
ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในคดีทีอ่าจนํามาซึง่ความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ 
ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 

 

(๓) ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจา้หน้าที่ของรัฐหรือพนักงานของรัฐ 
สําเนาทะเบียนบ้าน  หรือหลกัฐานแสดงถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
สําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  ประเภท................................................. 
หนังสือรบัรองการเป็นครผูู้รบัมอบตัวศิษย์  (ฉบับจรงิ) 
ภาพถ่าย ขนาด ๑ น้ิว  แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา  

 ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ ภาพ  (ต้องไม่เป็นภาพถ่ายโพลาลอยด์) 
หลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี)..................................................................................... 
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