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งานการประกอบโรคศิลปะ (1)

๑๙

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเพือ
่ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขารังสีเทคนิค
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

1. ระยะเวลำดำเนินกำรของงำนบริกำรนี้กำหนดไว้ 45 วันให้นับจำกวันที่คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ
โดยมี เอกสำรหลั ก ฐำนครบถ้ วน ถู ก ต้ อ ง ทั้ งนี้ ยกเว้ น กรณี ที่ เกิ ด ภำวะวิก ฤตหรื อ เหตุ ก ำรณ์ ฉุ กเฉิ น ต่ ำ งๆ ไม่ ว่ ำจะเกิ ด จำกภั ย
ธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร เช่น อุท กภัย อัคคีภัย กำรก่อกำรประท้วง กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม
เป็นต้น
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด คือ
2.1 อำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์
2.2 เป็นผู้มีควำมรู้ในวิชำชีพตำมมำตรำ 33 (6) แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรประกอบโรคศิ ล ปะ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2556 ดั ง นี้ ต้ อ งมี ค วำมรู้ ใ นวิ ช ำชี พ คื อ เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญำ หรื อ
ประกำศนียบัตรเทียบเท่ำปริญญำสำขำรังสีเทคนิคจำกสถำบันกำรศึกษำที่คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำรังสีเทคนิครับรอง
2.3 ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสียหำย
2.4 ไม่ เคยต้ อ งโทษจ ำคุ ก โดยค ำพิ พ ำกษำถึ ง ที่ สุ ด ในคดี ที่ ค ณะกรรมกำรวิ ช ำชี พ เห็ น ว่ ำ อำจจะน ำมำซึ่ ง ควำมเสื่ อ มเสี ย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ
2.5 ไม่เป็นผู้ติดยำเสพติดให้โทษ
2.6 ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมกำรวิชำชีพประกำศกำหนดว่ำไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือใน
ระยะที่ปรำกฎอำกำรเป็นที่รังเกียจต่อสังคม วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฎอำกำรเป็นที่รังเกียจต่อสังคม
โรคพิษสุรำเรื้อรัง และโรคอื่นซึ่งคณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพรังสีเทคนิค
2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
3. ผู้ยื่นคำขอต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำขอ ในกรณีที่มีกำรยื่นคำขอและชำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบเรียบร้อย
แต่คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพมีกำรพิจำรณำว่ำไม่มีสิทธิสอบหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในกำรขอขึ้นทะเบียน จะไม่มีกำรคืนเงิน
ค่ำธรรมเนียมให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ
4. หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ ต้องเป็นไปตำมแบบที่กำหนด หรือกรณีที่เป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไป ต้องมีสำระสำคัญให้ครบ
ตำมแบบที่กำหนด พร้อมประทับตรำสถำนพยำบำลที่ออกหนังสือรับรอง ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรรับรอง ต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรอง
5. หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรรับสมัครและกำรสอบแต่ละครั้งอ้ำงอิงตำมประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำรังสีเทคนิค
ในกำรสอบครั้งนั้นๆ ซึ่งต้องมีกำรประกำศเพื่อประชำสัมพันธ์ท ำงเว็บไซต์ของสำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ
และแจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อขอควำมร่วมมือในกำรรับสมัครสอบ ก่อนถึงกำหนดกำรรับ
สมัครสอบ
6. กรณีจบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศต้องมีหนังสือแจ้งว่ำสถำบันกำรศึกษำได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรวิชำชีพ สำขำรังสี
เทคนิคแล้ว
7. กรณีของผู้ที่สอบไม่ผ่ำนสำมำรถยื่นคำร้องขอทรำบผลคะแนนสอบได้ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกำศผลกำรสอบ โดยต้อง
มำยื่นควำมประสงค์ขอดูคะแนนด้วยตนเอง ณ กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนปัจจุบัน
8. กำรยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอต้องมำยื่นด้วยตนเอง ณ สถำนที่รับสมัคร
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9. กำรรับใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ กรณีที่ไม่สำมำรถมำรับด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน
โดยทำเป็นหนังสือมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน ซึ่งต้องติดอำกรแสตมป์พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้
มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจหำกมีกำรแก้ไขเอกสำรต้องนับวันหลังจำกหน่วยงำนได้รับเอกสำรแก้ไขครบถ้วนแล้ว
10. กรณี ที่ มีเหตุ สุ ด วิสั ยที่ มีผ ลให้ ด ำเนินกำรในขั้ นตอนใดๆ ของกำรจัด สอบไม่เป็นตำมที่ ประกำศกำหนด ต้ องมีกำรประกำศ
กำหนดให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรอย่ำงเป็นทำงกำร
11. ในกรณีที่คณะกรรมกำรวิชำชีพมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ยื่นคำขอนั้น
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรกำรประกอบโรคศิลปะภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรไม่รับขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญำต

หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว หรือภำยในระยะเวลำที่ระบุในคู่มือสำหรับประชำชน
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 02 1937059 และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 75 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำนคำขอ และเอกสำรประกอบคำขอ
หมำยเหตุ : เนื่องจำกขั้นตอนนี้รวมช่วงระยะเวลำในกำรเปิดรับ

29 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
1. คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพสำขำรังสีเทคนิค พิจำรณำคุณสมบัติ
ของผู้ขอขึ้นทะเบียน
2. ประกำศรำยชื่อผู้มส
ี ท
ิ ธิสอบ
3. ดำเนินกำรจัดสอบ
4. คณะอนุ กช.สรุปผลกำรสอบเสนอคณะกรรมกำรวิชำชีพ
5. คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรับรองผลกำรสอบ และอนุมัติ
กำรขึ้นทะเบียน
6. ประกำศผลกำรสอบและผลกำรพิจำรณำกำรขึ้นทะเบียน

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

สมัครสอบไว้ดว้ ย ผูส
้ มัครสอบกระจำยอยูท
่ ั่วประเทศ จึงต้อง
เปิดช่วงเวลำไว้
3)

3

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

12. ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่ จะจัดท ำบันทึ กควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ

ลาดับ
4)

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต (ยกเว้นกรณีที่ประธำน
คณะกรรมกำรวิชำชีพอยู่ต่ำงจังหวัดหรือเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ)
หมำยเหตุ: ขั้นตอนนีร้ วมระยะเวลำในกำรบันทึกข้อมูลผูส
้ อบ

12 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ขอขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ: ต้องส่งผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทำงไปรษณีย์ทุกคน

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ลงในระบบงำนธุรกรรมกำรประกอบโรคศิลปะ และกำรพิมพ์
ใบอนุญำต และติดรูปผูส
้ อบผ่ำน

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

5)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

2)

สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

3)

คาขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
รังสีเทคนิค (ตามแบบ รส. 1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

4)

รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ซึ่งถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์หรือ
รูปถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน)
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

5)

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (ตามแบบทีก
่ าหนด)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ให้ประทับตรำสถำนพยำบำลที่ตรวจสุขภำพด้วย

-

6)

สาเนาใบปริญญาบัตรสาขารังสีเทคนิค
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
กรณีสำเร็จกำรศึกษำแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับปริญญำบัตร ให้ใช้หนังสือรับรอง
คุณวุฒิวำ่ สำเร็จกำรศึกษำในสำขำดังกล่ำวฉบับจริงจำกสภำมหำวิทยำลัย

7)

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส, หนังสือแต่งตัง
้ ยศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

4

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

กระทรวงศีกษำธิกำร

-

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

8)

หลักฐานอื่นๆ ที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจาเป็นต้องมีเพิ่มเติม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

9)

ซองจดหมายยาว (ขนาด 23 x 11 ซม.)ติดแสตมป์ 5 บาท
จานวน 1 ซอง และ 30 บาท จานวน 1 ซองพร้อมจ่าหน้าซองถึง
ตนเอง
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

10)

ใบตอบรับในประเทศ (ป.133ก) ของไปรษณีย์ไทยทีก
่ รอก
ข้อความส่งถึงตนเอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ค่าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

2)

ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

3)

ค่าคาร้อง

ค่าธรรมเนียม 50 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

3)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

4)

โทรศัพท์

5)

ไปรษณีย์

0 2193 7999

1) สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2) กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000
6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

5

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

ลาดับ

ลาดับ
8)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ

หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะสำขำรังสีเทคนิค

2)

หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสำขำรังสีเทคนิค
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 33
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 402
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเพือ
่ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากิจกรรมบาบัด
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ระยะเวลำดำเนินกำรของงำนบริกำรนี้กำหนดไว้ 45 วันทำกำร ให้นับตั้งแต่วันที่คณะอนุ กรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรำยชื่อผู้ มี
สิทธิสอบเป็นต้นไป ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือ
กำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย กำรก่อกำรประท้วง กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น

2.1 อำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์
2.2 เป็ นผู้ มี ค วำมรู้ในวิช ำชี พ ตำมมำตรำ 33 (1) แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ กำรประกอบโรคศิ ล ปะ พ.ศ. 2542 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติ ม
โดยพระรำชบัญ ญั ติกำรประกอบโรคศิล ปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ดั งนี้ ต้ องมีค วำมรู้ ในวิช ำชี พ คือเป็นผู้ ได้รับปริญ ญำสำขำ
กิจกรรมบำบัดจำกสถำบันกำรศึกษำที่คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกิจกรรมบำบัดรับรอง
2.3 ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสียหำยซึ่งคณะกรรมกำรวิชำชีพเห็นว่ำจะนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ
2.4 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดในคดี ที่คณะกรรมกำรวิชำชีพเห็นว่ำจะนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชำชีพ
2.5 ไม่เป็นผู้ติดยำเสพติดให้โทษ
2.6 ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมกำรวิชำชีพประกำศกำหนดว่ำไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ
2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
3. ผู้ยื่นคำขอต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำขอ ในกรณีที่มีกำรยื่นคำขอและชำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบเรียบร้อย
แต่คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพมีกำรพิจำรณำว่ำไม่มีสิทธิสอบหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมให้ ไม่ว่ำ
กรณีใดๆ
4. หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ ต้องเป็นไปตำมแบบที่กำหนด หรือกรณีที่เป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไป ต้องมีสำระสำคัญให้ครบ
ตำมแบบที่กำหนด พร้อมประทับตรำสถำนพยำบำลที่ออกหนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรรับรองต้องไม่เกิน
90 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ
5. หลักเกณฑ์ วิธก
ี ำรและเงื่อนไขกำรรับสมัครและกำรสอบแต่ละครั้ง อ้ำงอิงตำมประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกิจกรรมบำบัด
ในกำรสอบครั้งนั้นๆ ซึ่งต้องมีกำรประกำศเพื่อประชำสัมพันธ์ท ำงเว็บไซต์ของสำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ
และแจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกจังหวั ด เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรรับสมัครสอบก่อนถึงกำหนดวันรับ
สมัครสอบ
6. กรณี จบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ต้องมีห นังสือแจ้งว่ำ สถำบันกำรศึกษำได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำ
กิจกรรมบำบัดแล้ว
7. กรณีผู้ที่สอบไม่ผ่ำน สำมำรถยื่นคำร้องขอทรำบผลคะแนนสอบได้ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกำศผลกำรสอบ โดยต้องมำ
ยื่นควำมประสงค์ขอดูคะแนนด้วยตนเอง ณ กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนปัจจุบัน
8. กำรยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอต้องมำยื่นด้วยตนเอง ณ สถำนที่รับสมัครที่กำหนด
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การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบาบัด

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด คือ

9. กำรรับใบอนุญำตให้เป็นผู้ ประกอบโรคศิลปะ กรณีที่ไม่สำมำรถมำรับด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน
โดยท ำเป็นหนังสื อมอบอำนำจให้ บุค คลอื่นมำรับแทน ซึ่ งต้ องติ ด อำกรแสตมป์พ ร้อมแนบส ำเนำบัต รประจำตั วประชำชนของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
10. กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีผลให้ดำเนินกำรในขั้นตอนใดๆ ของกำรจัดสอบไม่เป็นตำมที่ประกำศกำหนด ต้องมีกำรประกำศ
กำหนดให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรอย่ำงเป็นทำงกำร

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบาบัด

11. ในกรณีที่คณะกรรมกำรวิชำชีพมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
ผู้ ยื่ น ค ำขอนั้ น มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ เป็ น หนั งสื อ ต่ อ คณะกรรมกำรกำรประกอบโรคศิ ล ปะภำยใน 30 วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รั บ หนั งสื อ แจ้ ง
กำรไม่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญำต
12.ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจดบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 02 1937059 และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
ที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 75 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำนตำมแบบคำขอและเอกสำรประกอบ
คำขอให้ครบถ้วน
หมำยเหตุ: เนื่องจำกขั้นตอนนี้รวมช่วงระยะเวลำในกำรเปิดรับ

29 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
1. คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอขึ้น
ทะเบียน
2. ประกำศรำยชื่อผู้มส
ี ท
ิ ธิสอบ
3. ดำเนินกำรจัดสอบ
4. คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพสรุปผลกำรสอบเสนอคณะกรรมกำร
วิชำชีพ
5. คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรับรองผลกำรสอบ และอนุมัติ
กำรขึ้นทะเบียน
6. ประกำศผลกำรสอบและผลกำรพิจำรณำกำรขึ้นทะเบียน

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

สมัครสอบ เพื่อให้ผส
ู้ มัครซึ่งกระจำยอยูท
่ ั่วประเทศสำมำรถ
เดินทำงมำยื่นคำขอเพื่อสมัครสอบ จึงต้องใช้ระยะเวลำตำมที่
แจ้งไว้
3)
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ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต (รวมขั้นตอนกำรพิมพ์
ใบอนุญำตตรวจสอบควำมถูกต้องเสนอผู้อำนวยกำรสำนักฯ และ
ประธำนคณะกรรมกำรวิชำชีพลงนำม )
หมำยเหตุ: เนื่องจำกขั้นตอนนี้รวมระยะเวลำในกำรป้อนข้อมูล

12 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ขอขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ: กำรแจ้งผลดังกล่ำว ต้องส่งผลทำงไปรษณีย์ไปถึง

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ผู้สอบผ่ำนลงระบบงำนธุรกรรมกำรประกอบโรคศิลปะ ขั้นตอน
กำรพิมพ์ใบอนุญำต และใบอนุญำตนีต
้ ้องมีผล
ู้ งนำม จำนวน
3 คนประกอบด้วย 1. หัวหน้ำกลุ่มงำน 2. เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรวิชำชีพ 3. ประธำนกรรมกำรวิชำชีพ จึงต้องใช้
ระยะเวลำตำมที่แจ้งไว้
5)

ผู้สมัครสอบด้วย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

2)

คาร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากิจกรรมบาบัด (ตามแบบ กบ.1) และลงลายมือชื่อผู้ขอขึ้น
ทะเบียนฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

3)

รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ไม่ใช้ใช้รูปถ่ายชนิดโพลาลอยด์
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ เขียนชื่อ-สกุล ด้ำนหลังรุปถ่ำยด้วย

4)

สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

5)

สาเนาใบปริญญาในสาขากิจกรรมบาบัด
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง กรณีสำเร็จกำรศึกษำแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับปริญญำบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิว่ำสำเร็จกำรศึกษำใน
สำขำดังกล่ำวฉบับจริงจำกสภำมหำวิทยำลัย

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมกำรปกครอง

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

-

กรมกำรปกครอง
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กระทรวงศีกษำธิกำร

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบาบัด

ลาดับ

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบาบัด

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

6)

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึน
้ ทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามแบบฟอร์มทีก
่ าหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ให้ประทับตรำสถำนพยำบำลที่ตรวจสุขภำพด้วย

-

7)

สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทย
ต้องแนบ
1.สาเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัดจาก
ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
2.สาเนาใบรายงานผลการศึกษาในสาขากิจกรรมบาบัด
3.หนังสือแจ้งผลการรับรองสถาบันการศึกษา จากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากิจกรรมบาบัด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ แนบเอกสำรฉบับจริงและสำเนำ อย่ำงละ 1 ชุด ตำมข้อ
1 – 3 พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

8)

สาเนาหลักฐานอื่นๆ ทีค
่ ณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจาเป็น เช่น
ใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานการเปลียนชื
่
่อ-สกุล ทะเบียน
สมรส หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

9)

ซองจดหมายยาว ขนาด 11 x 23 ซม. พร้อมติดแสตมป์ 30 บาท
จานวน 1 ซอง และ 5 บาท จานวน 1 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองถึง
ตนเอง
ฉบับจริง 2 ชุด
สาเนา 0 ชุด

-

10)

ใบตอบรับในประเทศ (ป.133 ก.) ของไปรษณีย์ไทยที่กรอก
ข้อความส่งถึงตนเอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ค่าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

2)

ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

3)

ค่าคาร้อง

ค่าธรรมเนียม 50 บำท
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

3)

ทำงไปรษณีย์ ส่งถึง
- สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
- กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

4)

อีเมล์

5)

โทรศัพท์

6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

mrdonline2014@gmail.com
0 2193 7999

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสำขำกิจกรรมบำบัด (กบ.1)

2)

หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ และรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

หมายเหตุ
-
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การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบาบัด

1)

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสำขำกิจกรรมบำบัด
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบาบัด

1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 12
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 12
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเพือ
่ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด คือ
2.1 อำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์
2.2 เป็นผู้ได้รับปริญ ญำสำขำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจำกสถำบันกำรศึกษำที่คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอกรับรอง และต้องสอบควำมรู้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอกกำหนด
2.3 ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสียหำยซึ่งคณะกรรมกำรวิชำชีพเห็นว่ำจะนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ
2.4 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมกำรวิชำชีพเห็นว่ำจะนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชำชีพ
2.5 ไม่เป็นผู้ติดยำเสพติดให้โทษ
2.6 ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมกำรวิชำชีพประกำศกำหนดว่ำไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ ได้แก่ โรคเรื้ อนในระยะติดต่อ หรือ
ในระยะที่ปรำกฎอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่
สังคม โรคพิษสุรำเรื้อรังและโรคอื่นซึ่งคณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก
2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
3. ผู้ยื่นคำขอต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำขอ ในกรณีที่มีกำรยื่นคำขอและชำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบเรียบร้อย
แล้ว แต่คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพมีกำรพิจำรณำว่ำไม่มีสิทธิสอบหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมให้
ไม่ว่ำกรณีใดๆ
4. หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ ต้องเป็นไปตำมแบบที่กำหนด หรือกรณีที่เป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไป ต้องมีสำระสำคัญให้ครบ
ตำมแบบที่กำหนด พร้อมประทับตรำสถำนพยำบำลที่ออกหนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรรับรองต้องไม่เกิน
90 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ
5. หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรรับสมัครและกำรสอบแต่ละครั้ง อ้ำงอิงตำมประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก ในกำรสอบครั้งนั้นๆ ซึ่งต้องมีกำรประกำศเพื่อประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ของสำนักสถำนพยำบำลและกำร
ประกอบโรคศิลปะ และแจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรรับสมัครสอบ
ก่อนถึงกำหนดวันรับสมัครสอบ
6. กรณี จบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ต้องมีห นังสือแจ้งว่ำ สถำบันกำรศึกษำได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรวิชำชีพ สำขำ
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกแล้ว
7. กรณีผู้ที่สอบไม่ผ่ำน สำมำรถยื่นคำร้องขอทรำบผลคะแนนสอบได้ ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ประกำศผลกำรสอบ โดยต้องมำ
ยื่นควำมประสงค์ขอดูคะแนนด้วยตนเอง ณ กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนปัจจุบัน
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1. ระยะเวลำดำเนินกำรของงำนบริกำรนี้กำหนดไว้ 45 วันให้นับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เป็นต้นไป ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือกำรมุ่งร้ำย
ต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย กำรก่อกำรประท้วง กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น

8. กำรยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอต้องมำยื่นด้วยตนเอง ณ สถำนที่รับสมัครที่กำหนด
9. กำรรับใบอนุญำตให้เป็นผู้ ประกอบโรคศิลปะ กรณีที่ไม่สำมำรถมำรับด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน
โดยท ำเป็นหนังสือมอบอำนำจให้ บุคคลอื่นมำรับแทน ซึ่งต้องติด อำกรแสตมป์ พร้อมแนบสำเนำบัต รประจำตัวประชำชนของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

10. กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีผลให้ดำเนินกำรในขั้นตอนใดๆ ของกำรจัดสอบไม่เป็นตำมที่ประกำศกำหนด ต้องมีกำรประกำศ
กำหนดให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรอย่ำงเป็นทำงกำร
11. ในกรณีที่คณะกรรมกำรวิชำชีพมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ยื่นคำขอนั้น
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรกำรประกอบโรคศิลปะภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรไม่รับขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญำต
12. ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่ จะจัดท ำบันทึ กควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลั กฐำนที่ ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 02 1937059 และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
ที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 75 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำนเอกสำรคำขอ และเอกสำรประกอบ
คำขอ

29 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

หมำยเหตุ: เนื่องจำกขั้นตอนนี้รวมช่วงระยะเวลำในกำรเปิดรับ
สมัครสอบ เพื่อให้ผส
ู้ มัครซึ่งกระจำยอยูท
่ ั่วประเทศสำมำรถ
เดินทำงมำยื่นคำขอเพื่อสมัครสอบ จึงต้องใช้ระยะเวลำตำมที่
แจ้งไว้
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ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

การพิจารณา
1.คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอขึ้น
ทะเบียน
2. ประกำศรำยชื่อผู้มส
ี ท
ิ ธิสอบ
3. ดำเนินกำรจัดสอบ
4. คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพสรุปผลกำรสอบเสนอคณะกรรมกำร
วิชำชีพ
5. คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรับรองผลกำรสอบ และอนุมัติ
กำรขึ้นทะเบียน
6. ประกำศผลกำรสอบและผลกำรพิจำรณำกำรขึ้นทะเบียน

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต (รวมขั้นตอนกำรพิมพ์
ใบอนุญำต ตรวจสอบควำมถูกต้อง เสนอผู้อำนวยกำร และ
ประธำนคณะกรรมกำรวิชำชีพลงนำม )
หมำยเหตุ: เนื่องจำกขั้นตอนนี้รวมระยะเวลำในกำรป้อนข้อมูล

12 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ขอขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ: กำรแจ้งผลดังกล่ำว ต้องส่งผลทำงไปรษณีย์ไปถึง

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ผู้สอบผ่ำนลงระบบงำนธุรกรรมกำรประกอบโรคศิลปะ ขั้นตอน
กำรพิมพ์ใบอนุญำต และใบอนุญำตนีต
้ ้องมีผล
ู้ งนำมจำนวน
3 คน ประกอบด้วย 1.หัวหน้ำกลุ่มงำน 2.เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรวิชำชีพ 3. ประธำนกรรมกำรวิชำชีพ จึงต้องใช้
ระยะเวลำตำมที่แจ้งไว้
5)

ผู้สมัครสอบด้วย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

2)

คาร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
(ตามแบบ ทห. 1) และลงลายมือชือ
่ ผูข
้ อขึ้นทะเบียนฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

3)

รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ซึ่งถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ไม่ใช้รูปถ่ายชนิดโพลาลอยด์
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ กรุณำเขียนชื่อ-สกุล ไว้ด้ำนหลังรูปถ่ำยทุกใบ

4)

สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมกำรปกครอง

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

-

กรมกำรปกครอง
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3)

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

5)

สาเนาใบปริญญาบัตรสาขาเทคโนโลยีหว
ั ใจและทรวงอก
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
กรณีสำเร็จกำรศึกษำแล้ว แต่ยังไม่ได้รับปริญญำบัตร ให้ใช้หนังสือ
รับรองคุณวุฒิวำ่ สำเร็จกำรศึกษำในสำขำดังกล่ำวฉบับจริงจำก
สภำมหำวิทยำลัย

6)

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (ตามแบบทีก
่ าหนด)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ให้ประทับตรำสถำนพยำบำลที่ตรวจสุขภำพด้วย

-

7)

สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทย
ต้องแนบ
1.สาเนาภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก จากประเทศที่สาเร็จการศึกษา
2.สาเนาใบรายงานผลการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีหว
ั ใจและ
ทรวงอก
3.หนังสือแจ้งผลการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหว
ั ใจและทรวงอก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ แนบเอกสำรฉบับจริงและสำเนำ อย่ำงละ 1 ชุดตำมข้อ 1 – 3
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

8)

สาเนาหลักฐานอื่นๆ ทีค
่ ณะกรรมการวิชาชีพเห็่นว่าจาเป็น เช่น
ใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานการเปลีย
่ นชื่อ - สกุล
ทะเบียนสมรส หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

9)

ซองจดหมายยาว ขนาด 11 x 23 ซม. พร้อมติดแสตมป์ 30 บาท
จานวน 1 ซอง และ 5 บาท จานวน 1 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง
ถึงตนเอง
ฉบับจริง 2 ชุด
สาเนา 0 ชุด

-

10)

ใบตอบรับในประเทศ (ป.133 ก.) ของไปรษณีย์ไทยที่กรอก
ข้อความส่งถึงตนเอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-
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กระทรวงศีกษำธิกำร

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ค่าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

2)

ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

3)

ค่าคาร้อง

ค่าธรรมเนียม 50 บำท

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

3)

ทำงไปรษณีย์ ส่งถึง
- สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
- กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4)

อีเมล์

5)

โทรศัพท์

6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

mrdonline2014@gmail.com
0 2193 7999

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ
1)
2)

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
(ทห.1)
แบบฟอร์มหนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

หมายเหตุ
-

17

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสำขำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 3
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 3
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเพือ
่ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาจิตวิทยาคลินิก
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ระยะเวลำดำเนินกำรของงำนบริกำรนี้กำหนดไว้ 45 วันทำกำรให้นับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรำยชื่อผู้มี
สิทธิสอบเป็นต้นไป ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือ
กำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย กำรก่อกำรประท้วง กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด

2.2 เป็ นผู้ มีค วำมรู้ในวิช ำชี พ ตำมมำตรำ 33 (5) แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ กำรประกอบโรคศิ ล ปะ พ.ศ. 2542 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 คือ ได้รับปริญญำสำขำจิตวิทยำคลินิก หรือที่ศึกษำกระบวน
วิชำจิตวิทยำคลินิกเป็นวิชำเอก และผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำจิตวิทยำ
คลินิกรับรองมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
2.3 ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสียหำย ซึ่งคณะกรรมกำรวิชำชีพเห็นว่ำจะนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ
2.4 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมกำรวิชำชีพเห็นว่ำอำจจะนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ
2.5 ไม่เป็นผู้ติดยำเสพติดให้โทษ
2.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.7 ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมกำรวิชำชีพประกำศกำหนดว่ำไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือ
ในระยะที่ ป รำกฎอำกำรเป็นที่ รังเกียจต่ อสั งคม วัณ โรคในระยะอันตรำย โรคเท้ ำช้ ำง ในระยะที่ ปรำกฏอำกำรเป็นที่ น่ำรังเกีย จ
แก่สังคม โรคพิษสุรำเรื้อรัง และโรคอื่นซึ่งคณะกรรมกำรวิชำชีพเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพจิตวิทยำคลินิก
3. ผู้ยื่นคำขอต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำขอในกรณีที่มีกำรยื่นคำขอและชำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบเรียบร้อย
แต่ ค ณะอนุ ก รรมกำรวิ ช ำชี พ มี ก ำรพิ จ ำรณำว่ ำไม่ มี สิ ท ธิ ส อบหรื อ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ วน จะไม่ มี ก ำรคื น เงิ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มให้
ไม่ว่ำกรณีใดๆ
4. หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ ต้องเป็นไปตำมแบบที่กำหนด หรือกรณีที่เป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไป ต้องมีสำระสำคัญให้ครบ
ตำมแบบที่กำหนด พร้อมประทับตรำสถำนพยำบำลที่ ออกหนังสือรับรอง ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรรับรองต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรอง
5. หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรรับสมัครและกำรสอบแต่ละครั้งอ้ำงอิงตำมประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำจิตวิทยำคลินิก
ในกำรสอบครั้งนั้นๆ ซึ่งต้องมีกำรประกำศเพื่อประชำสัมพันธ์ท ำงเว็บไซต์ของสำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ
และแจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อขอควำมร่วมมือในกำรรับสมัครสอบ ก่อนถึงกำหนดกำร
รับสมัครสอบ
6. กรณี จ บกำรศึ กษำจำกต่ ำงประเทศ ต้ องมีห นังสือแจ้ งว่ำสถำบันกำรศึ กษำได้ รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรวิช ำชี พ สำขำ
จิตวิทยำคลินิกแล้ว
7. กรณีของผู้ที่สอบไม่ผ่ำนสำมำรถยื่นคำร้องขอทรำบผลคะแนนสอบได้ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกำศผลกำรสอบ โดยต้อง
มำยื่นควำมประสงค์ขอดูคะแนนด้วยตนเอง ณ กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนปัจจุบัน
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การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

2.1 มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัครสอบ)

8. กำรยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอต้องมำยื่นด้วยตนเอง ณ สถำนที่รับสมัคร
9. กำรรับใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ กรณีที่ไม่สำมำรถมำรับด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน
โดยท ำเป็นหนังสือมอบอำนำจให้ บุคคลอื่นมำรับแทน ซึ่งต้องติด อำกรแสตมป์ พร้อมแนบสำเนำบัต รประจำตัวประชำชนของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

10. กรณี ที่ มีเหตุสุ ด วิสั ย ที่ มีผ ลให้ ด ำเนินกำรในขั้นตอนใดๆ ของกำรจัด สอบไม่เป็นตำมที่ ประกำศกำหนด ต้องมีกำรประกำศ
กำหนดให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรอย่ำงเป็นทำงกำร
11. ในกรณีที่คณะกรรมกำรวิชำชีพมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ยื่นคำขอนั้น
มีสิทธิมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรกำรประกอบโรคศิลปะภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรไม่รับขึ้น
ทะเบียนและออกใบอนุญำต
12. ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่
จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำหน้ ำที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ วนตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 02 1937059 และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 75 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำน

29 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การพิจารณา
1.คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอขึ้น
ทะเบียน
2. ประกำศรำยชื่อผู้มส
ี ท
ิ ธิสอบ
3. ดำเนินกำรจัดสอบ
4. คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพสรุปผลกำรสอบเสนอคณะกรรมกำร
วิชำชีพ
5. คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรับรองผลกำรสอบ และอนุมัติ
กำรขึ้นทะเบียน
6. ประกำศผลกำรสอบและผลกำรพิจำรณำกำรขึ้นทะเบียน

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

20

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต (รวมขั้นตอนกำรพิมพ์
ใบอนุญำตตรวจสอบควำมถูกต้องเสนอผู้อำนวยกำรและ
ประธำนกรรมกำรวิชำชีพลงนำม)

12 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ขอขึ้นทะเบียน

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

2)

คาร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาจิตวิทยาคลินิก (จค.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

3)

สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

4)

รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดา
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ห้ามใช้รูปถ่ายชนิด
โพลาลอยด์หรือรูปถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

5)

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพตามแบบทีก
่ าหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ให้ประทับตรำสถำนพยำบำลที่ตรวจสุขภำพด้วย

-

6)

สาเนาใบปริญญา สาขาจิตวิทยาคลินิก หรือที่ศก
ึ ษากระบวนวิชา
จิตวิทยาคลินก
ิ เป็นวิชาเอก
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
กรณีสำเร็จกำรศึกษำแล้ว แต่ยังไม่ได้รับปริญญำบัตร ให้ใช้หนังสือ
รับรองคุณวุฒิวำ่ สำเร็จกำรศึกษำในสำขำดังกล่ำว ฉบับจริงจำกสภำ
มหำวิทยำลัย

-

7)

หลักฐานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจาเป็น เช่น
ใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
ทะเบียนสมรส หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมสำเนำถูกต้อง

-

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

กรมกำรปกครอง
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ลาดับ

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

8)

ซองจดหมายยาว 11 x 23 ซม. ติดแสตมป์ 5 บาท และ 30 บาท
อย่างละ 1 ซองพร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง และกรอกใบตอบรับ
ป.133ก ของไปรษณีย์ไทย
ฉบับจริง 2 ชุด
สาเนา 0 ชุด

-

9)

ใบตอบรับในประเทศ (ป.133ก) ของไปรษณีย์ไทยทีก
่ รอก
ข้อความส่งถึงตนเอง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด

-

10)

หนังสือรับรองกระบวนการฝึกปฏิบต
ั ิงานในโรงพยาบาลหรือ
องค์กรใดทีค
่ ณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินก
ิ รับรอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ค่าสอบความรูผ
้ ู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

2)

ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

3)

ค่าคาร้อง

ค่าธรรมเนียม 50 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

3)

ไปรษณีย์
1) สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2) กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

4)

อีเมล์

5)

โทรศัพท์

6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

mrdonline2014@gmail.com
0 2193 7999

22

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com

ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสำขำจิตวิทยำคลินิก (จค.1)

2)

หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสำขำจิตวิทยำคลินิก
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเพือ
่ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ระยะเวลำดำเนินกำรของงำนบริกำรนี้กำหนดไว้ 45 วันทำกำรนั้น ให้นับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรำยชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบเป็นต้นไป ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือ
กำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย กำรก่อกำรประท้วง กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดคือ
2.1 มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัครสอบ)
2.2 เป็ น ผู้ มี ค วำมรู้ใ นวิช ำชี พ ตำมมำตรำ 33 (2) ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรประกอบโรคศิ ล ปะ (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ.2556 มำตรำ 14 คือ ได้รับปริญญำสำขำควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำยจำกสถำบัน กำรศึกษำที่คณะกรรมกำรวิชำชีพ
สำขำกำรแก้ ไขควำมผิ ด ปกติ ข องกำรสื่ อ ควำมหมำยรับ รอง มี สิ ท ธิข อขึ้ น ทะเบี ย นและรับ ใบอนุ ญ ำตเป็ นผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะ
สำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย
2.3 ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสียหำย ซึ่งคณะกรรมกำรวิชำชีพเห็นว่ำจะนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ
2.4 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมกำรวิชำชีพเห็นว่ำ อำจจะนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชำชีพ
2.5 ไม่เป็นผู้ติดยำเสพติดให้โทษ
2.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.7 ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมกำรวิชำชีพกำหนดว่ำไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่
ปรำกฏอำกำรเป็ น ที่ รั งเกี ย จแก่ สั งคม วัณ โรคในระยะอั น ตรำย โรคเท้ ำช้ ำงในระยะที่ ป รำกฏอำกำรเป็ น ที่ น่ ำรั งเกี ย จแก่ สั งคม
โรคพิษสุรำเรื้อรัง และโรคอื่นซึ่งคณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพกำรแก้ไขควำมผิดปกติ
ของกำรสื่อควำมหมำย
3. หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ ต้องเป็นไปตำมแบบที่กำหนด หรือกรณีที่เป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไป ต้องมีสำระสำคัญให้ครบ
ตำมแบบที่กำหนด พร้อมประทับตรำสถำนพยำบำลที่ออกหนังสือรับรอง ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรรับรองต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรอง
4. หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรรับสมัครและกำรสอบแต่ละครั้งอ้ำงอิงตำมประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแก้ไข
ควำมผิ ด ปกติ ข องกำรสื่ อ ควำมหมำยในกำรสอบครั้ ง นั้ น ๆ ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ำรประกำศเพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ ท ำงเว็ บ ไซต์ ข อง
ส ำนั ก สถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิ ล ปะ และแจ้ งเป็ น หนั ง สื อ ไปยั ง ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวัด ทุ ก จั งหวั ด เพื่ อ ขอ
ควำมร่วมมือในกำรรับสมัครสอบ ก่อนถึงกำหนดกำรรับสมัครสอบ
5. กรณีของผู้ที่สอบไม่ผ่ำนสำมำรถยื่นคำร้องขอทรำบผลคะแนนสอบได้ ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ประกำศผลกำรสอบ โดยต้อง
มำยื่นควำมประสงค์ขอดูคะแนนด้วยตนเอง ณ กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนปัจจุบัน
6. กำรยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอต้องมำยื่นด้วยตนเอง ณ สถำนที่รับสมัครที่กำหนด
7. กำรรับใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ กรณีที่ไม่สำมำรถมำรับด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน
โดยท ำเป็นหนังสื อมอบอำนำจให้ บุค คลอื่นมำรับแทน ซึ่ งต้ องติ ด อำกรแสตมป์พ ร้อมแนบส ำเนำบัต รประจำตั วประชำชนของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
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8. กรณี ที่ มี เหตุ สุ ด วิสั ย ที่ มี ผ ลให้ ด ำเนิ น กำรในขั้ น ตอนใดๆ ของกำรจัด สอบไม่ เป็ น ตำมที่ ป ระกำศก ำหนด ต้ อ งมี ก ำรประกำศ
กำหนดให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรอย่ำงเป็นทำงกำร
9. ในกรณีที่คณะกรรมกำรวิชำชีพมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ ขอเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ยื่นคำขอนั้น
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรกำรประกอบโรคศิลปะภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรไม่รับขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญำต

หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 02 1937059 และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 75 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำนคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ

29 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การพิจารณา
1. คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน
2. ประกำศรำยชื่อผู้มส
ี ท
ิ ธิสอบ
3. ดำเนินกำรจัดสอบ
4. คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพสรุปผลกำรสอบเสนอคณะกรรมกำรวิชำชีพ
5. คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรับรองผลกำรสอบ และ
อนุมัติกำรขึ้นทะเบียน
6. ประกำศผลกำรสอบและผลกำรพิจำรณำกำรขึ้นทะเบียน

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต (รวมขั้นตอนกำรพิมพ์
ใบอนุญำตตรวจสอบควำมถูกต้องเสนอต่อผูอ
้ ำนวยกำรและ
ประธำนวิชำชีพลงนำม)

12 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ขอขึ้นทะเบียน

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

10.ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่
จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

2)

คาร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสือ
่ ความหมาย (ผส.1)
และลงลายมือชื่อผู้ขอรขึ้นทะเบียนฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ไม่ใช้รูปถ่ายชนิดโพลาลอยด์
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เขียนชื่อ-สกุลด้ำนหลังรูปด้วย

-

4)

สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

5)

สาเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรในสาขาความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
กรณีสำเร็จกำรศึกษำแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับปริญญำบัตรให้ใช้หนังสือรับรอง
คุณวุฒิวำ่ สำเร็จกำรศึกษำในสำขำดังกล่ำวฉบับจริงจำกสภำมหำวิทยำลัย

6)

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพตามแบบทีก
่ าหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ให้ประทับตรำสถำนพยำบำลที่ตรวจสุขภำพด้วย

-

7)

สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย
ต้องแนบ
1.สาเนาภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
2.สาเนาใบรายงานผลการศึกษาในสาขาการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
3.หนังสือแจ้งผลการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการวิชาชีพ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

กรมกำรปกครอง
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กระทรวงศีกษำธิกำร

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

8)

หลักฐานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจาเป็น เช่น
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส คาสัง
่ เลื่อนยศ เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

9)

ซองจดหมายยาว 11 x 23 ซม. ติดแสตมป์ 5 บาท จานวน 1 ซอง
และ 30 บาท จานวน 1 ซองพร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

10)

ใบตอบรับในประเทศ ป.133ก ของไปรษณีย์ไทยทีก
่ รอกข้อความ
ส่งถึงตนเอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

11)

ใบรายงานผลการฝึกปฏิบัตง
ิ าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ค่าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

2)

ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

3)

ค่าคาร้อง

ค่าธรรมเนียม 50 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์
1) สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2) กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบิกำรสุขภำพกระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4)

อีเมล์

5)

โทรศัพท์

6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

mrdonline2014@gmail.com
0 2193 7999

27

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ลาดับ

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย
และลงลำยมือชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ จำนวน 1 ชุด (ตำมแบบ ผส.1)

2)

หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะ (ตำมแบบทีก
่ ำหนด)

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำร
สื่อควำมหมำย
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำหนด
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 2.2
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 2.2
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเพือ
่ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากายอุปกรณ์
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ระยะเวลำด ำเนิ นกำรของงำนบริกำรนี้ กำหนดไว้ 45 วัน ท ำกำร ให้ นั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ ค ณะอนุ ก รรมกำรวิช ำชี พ พิ จำรณำรำยชื่ อ
ผู้มีสิทธิสอบเป็นต้นไป ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือ
กำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย กำรก่อกำรประท้วง กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น

2.1 อำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์
2.2 เป็นผู้มีควำมรู้ในวิชำชีพตำมมำตรำ 33 (6) แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรประกอบโรคศิ ล ปะ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2556 ดั ง นี้ ต้ อ งมี ค วำมรู้ ใ นวิ ช ำชี พ คื อ เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญำ หรื อ
ประกำศนียบัตรเทียบเท่ำปริญญำสำขำกำยอุปกรณ์ จำกสถำบันกำรศึกษำที่คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำยอุปกรณ์รับรอง
2.3 ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสียหำย
2.4 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมกำรวิชำชีพเห็นว่ำ อำจจะนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชำชีพ
2.5 ไม่เป็นผู้ติดยำเสพติดให้โทษ
2.6 ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมกำรวิชำชีพประกำศกำหนดว่ำไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือ
ในระยะที่ปรำกฎอำกำรเป็นที่รังเกียจต่อสังคม วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฎอำกำรเป็นที่รังเกียจต่อสังคม
โรคพิษสุรำเรื้อรัง และโรคอื่นซึ่งคณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพกำยอุปกรณ์
2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
3. ผู้ยื่นคำขอต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำขอ ในกรณีที่มีกำรยื่นคำขอและชำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบเรียบร้อย
แต่คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพมีกำรพิจำรณำว่ำไม่มีสิทธิสอบหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในกำรขอขึ้นทะเบียน จะไม่มีกำรคืนเงิน
ค่ำธรรมเนียมให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ
4. หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ ต้องเป็นไปตำมแบบที่กำหนด หรือกรณีที่เป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไป ต้องมีสำระสำคัญให้ครบ
ตำมแบบที่กำหนด พร้อมประทับตรำสถำนพยำบำลที่ออกหนังสือรับรอง ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรรับรอง ต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรอง
5. หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรรับสมัครและกำรสอบแต่ละครั้งอ้ำงอิงตำมประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำยอุปกรณ์
ในกำรสอบครั้งนั้นๆ ซึ่งต้องมีกำรประกำศเพื่อประชำสัมพันธ์ท ำงเว็บไซต์ของสำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ
และแจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อขอควำมร่วมมือในกำรรับสมัครสอบ ก่อนถึงกำหนดกำร
รับสมัครสอบ
6. กรณีจบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศต้องมีหนังสือแจ้งว่ำสถำบันกำรศึกษำได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรวิชำชีพ สำขำกำย
อุปกรณ์แล้ว
7. กรณีของผู้ที่สอบไม่ผ่ำนสำมำรถยื่นคำร้องขอทรำบผลคะแนนสอบได้ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกำศผลกำรสอบ โดยต้อง
มำยื่นควำมประสงค์ขอดูคะแนนด้วยตนเอง ณ กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนปัจจุบัน
8. กำรยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอต้องมำยื่นด้วยตนเอง ณ สถำนที่รับสมัคร
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2. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด คือ

9. กำรรับใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ กรณีที่ไม่สำมำรถมำรับด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน
โดยท ำเป็นหนังสื อมอบอำนำจให้ บุค คลอื่นมำรับแทน ซึ่ งต้ องติ ด อำกรแสตมป์พ ร้อมแนบส ำเนำบัต รประจำตั วประชำชนของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ หำกมีกำรแก้ไขเอกสำรต้องนับวันหลังจำกหน่วยงำนได้รับเอกสำรแก้ไขครบถ้วนแล้ว
10. กรณี ที่ มีเหตุ สุ ด วิสั ยที่ มีผ ลให้ ด ำเนินกำรในขั้ นตอนใดๆ ของกำรจัด สอบไม่เป็นตำมที่ ประกำศกำหนด ต้ องมีกำรประกำศ
กำหนดให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรอย่ำงเป็นทำงกำร
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11. ในกรณีที่คณะกรรมกำรวิชำชีพมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ยื่นคำขอนั้น
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรกำรประกอบโรคศิลปะภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรไม่รับขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญำต
12. ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่ จะจัดท ำบันทึ กควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 02 1937059 และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 75 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำน
หมำยเหตุ: รวมช่วงระยะเวลำในกำรเปิดรับสมัครสอบ

29 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การพิจารณา
1. คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอขึ้น
ทะเบียน
2. ประกำศรำยชื่อผู้มส
ี ท
ิ ธิสอบ
3. ดำเนินกำรจัดสอบ
4. คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพสรุปผลกำรสอบเสนอคณะกรรมกำร
วิชำชีพ
5. คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรับรองผลกำรสอบ และอนุมัติ
กำรขึ้นทะเบียน
6. ประกำศผลกำรสอบและผลกำรพิจำรณำกำรขึ้นทะเบียน
(ระยะเวลำนับจำกวันที่ประกำศ ผู้มีสท
ิ ธิส
์ อบ)

30 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

30

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต (รวมขั้นตอนกำรพิมพ์
ใบอนุญำต ตรวจสอบควำมถูกต้อง เสนอผู้อำนวยกำร และ
ประธำนกรรมกำรวิชำชีพลงนำม)

12 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ขอขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ: ส่งผลกำรสอบไปทำงไปรษณีย์ ให้กับผู้ขอขึน
้

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ทะเบียนทุกคน

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

2)

คาขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากายอุปกรณ์ และลงลายมือชือ
่ ผูข
้ อขึ้นทะเบียนฯ จานวน
1 ชุด (ตามแบบ กอ.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

3)

สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

4)

รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ซึ่งถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์)
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

5)

สาเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรสาขากายอุปกรณ์ หรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขากายอุปกรณ์ หรือหนังสือ
รับรองการสาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง กรณีสำเร็จกำรศึกษำแล้วแต่ยัง
ไม่ได้รับปริญญำบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิว่ำสำเร็จกำรศึกษำใน
สำขำดังกล่ำวฉบับจริงจำกสภำมหำวิทยำลัย

กระทรวงศีกษำธิกำร

6)

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (ตามแบบทีก
่ าหนด)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ให้ประทับตรำสถำนพยำบำลที่ตรวจสุขภำพด้วย

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

กรมกำรปกครอง
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การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

7)

สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจาเป็น เช่น
ใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานการเปลีย
่ นชื่อ-สกุล,
ทะเบียนสมรส, หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

8)

ซองจดหมายยาว (ขนาด 23 X 11 ซม.) ติดแสตมป์ 5 บาท
จานวน 1 ซอง และ 30 บาท จานวน 1 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองถึง
ตัวท่านเองให้ครบถ้วนและกรอกข้อความลงในใบตอบรับใน
ประเทศ
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

9)

ใบตอบรับในประเทศ (ป.133ก) ของไปรษณีย์ไทย ทีก
่ รอก
ข้อความส่งถึงตนเอง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ค่าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

2)

ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

3)

ค่าคาร้อง

ค่าธรรมเนียม 50 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

3)

ไปรษณีย์
1) สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2) กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

4)

อีเมล์

5)

โทรศัพท์

mrdonline2014@gmail.com
0 2193 7999
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ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำยอุปกรณ์ (กอ.1)

2)

หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสำขำกำยอุปกรณ์
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 2
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 28
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์

6)

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเพือ
่ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนจีน
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระยะเวลำด ำเนิ น กำรของงำนบริ ก ำรนี้ ก ำหนดไว้ 44 วั น ท ำกำร ให้ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ค ณะอนุ ก รรมกำรวิ ช ำชี พ พิ จ ำรณำรำยชื่ อ
ผู้มีสิท ธิสอบเป็นต้นไป ทั้ งนี้ ยกเว้นกรณีที่ เกิดภำวะวิกฤต หรือเหตุกำรณ์ ฉุกเฉิ นต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ
หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย กำรก่อกำรประท้วง กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
(1) อำยุไม่ต่ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์
(2) ได้รับปริญญำสำขำกำรแพทย์แผนจีน จำกสถำบันกำรศึกษำที่คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแพทย์แผนจีนรับรอง สำหรับ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งมิได้มีสัญชำติไทยต้องได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนจี น
จำกประเทศที่สำเร็จกำรศึกษำด้วย
(3) ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสียหำย ซึ่งคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแพทย์แผนจีนเห็นว่ำจะนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชำชีพ
(4) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแพทย์แผนจีนเห็นว่ำอำจจะนำมำซึ่ง
ควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ
(5) ไม่เป็นผู้ติดยำเสพติดให้โทษ
(6) ไม่ เป็ น โรคที่ ค ณะกรรมกำรวิ ช ำชี พ สำขำกำรแพทย์ แ ผนจี น ประกำศก ำหนดว่ ำ ไม่ ส มควรให้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสำขำ
กำรแพทย์แผนจีน ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตรำย
โรคเท้ ำ ช้ ำงในระยะที่ ป รำกฏอำกำรเป็ น ที่ น่ ำ รัง เกี ย จแก่ สั งคม โรคพิ ษ สุ ร ำเรื้ อ รั ง และโรคอื่ น ซึ่ งคณะกรรมกำรวิช ำชี พ สำขำ
กำรแพทย์แผนจีนพิจำรณำเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนจีน
3. หลั กเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อ นไข กำรรับสมัค รสอบแต่ ล ะครั้งอ้ำงอิงจำกประกำศคณะกรรมกำรวิช ำชี พ สำขำกำรแพทย์ แ ผนจี น
ที่ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก สถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิ ล ปะ ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด
สถำบันกำรศึกษำและมูลนิธิหรือสมำคมที่เกี่ยวข้อง สำหรับผลกำรสอบจะแจ้งผู้มีสิทธิสอบเป็นรำยบุคคล
4. กำหนดระยะเวลำกำรยื่นอุทธรณ์ ผู้ที่สอบไม่ผ่ำนและไม่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนจีน
สำมำรถยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือถึงคณะกรรมกำรกำรประกอบโรคศิลปะภำยใน 30วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรไม่รับขึ้น
ทะเบียนและออกใบอนุญำต
5. กำรรับใบอนุญำต กรณีที่ไม่สำมำรถมำรับด้วยตนเองได้ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน โดยทำเป็นหนังสือมอบอำนำจ
และติดอำกรแสตมป์พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
6. ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่
จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ :ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วัน นับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ

34

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 59 วันทำกำร
ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
1. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนฯ ยื่นคำขอ (พจ.1) และแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
2. เจ้ำหน้ำที่รับคำขอและตรวจสอบหลักฐำน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคำขอและหลักฐำน
2. ระยะเวลำยืน
่ คำร้องขอ 15-20 วัน ตำมประกำศคณะกรรมกำร
วิชำชีพสำขำกำรแพทย์แผนจีน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

14 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
1. คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพฯ พิจำรณำคุณสมบัติผย
ู้ ื่นคำร้องขอ
ขึ้นทะเบียนฯ
2. ประกำศรำยชื่อผู้มส
ี ท
ิ ธิสอบ
3. ดำเนินกำรจัดสอบ
4. คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพฯ สรุปผลกำรสอบเสนอ
คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแพทย์แผนจีน
5. คณะกรรมกำรวิชำชีพฯ พิจำรณำรับรองผลกำรสอบ และ
อนุมัติกำรขึ้นทะเบียน
6. ประกำศผลกำรสอบและผลกำรพิจำรณำกำรขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

31 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบอนุญำต (รวมขั้นตอนกำรพิมพ์
ใบอนุญำต กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง กำรเสนอเลขำนุกำร
และประธำนกรรมกำรวิชำชีพลงนำม)
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ขอขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
3)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
4)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
5)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก

35

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

ลาดับ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

2)

คาร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนจีน (แบบ พจ.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

3)

หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

4)

รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดา ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ห้ามใช้รูปถ่ายชนิดโพลารอยด์หรือ
รูปถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เขียนชื่อ-นำมสกุล หลังรูป

5)

สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชอ
ื่ ผูส
้ มัคร หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นทีอ
่ ยู่
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

6)

สาเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรสาขาการแพทย์แผนจีน หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิวา
่ สาเร็จการศึกษาในสาขาดังกล่าวฉบับจริง
จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทีค
่ ณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนรับรอง (เฉพาะกรณีที่ยง
ั ไม่ได้รับ
ปริญญา) จานวน 1 ฉบับ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1. กรณีบุคคลไม่ใช่สัญชำติไทย ใช้สำเนำภำพถ่ำยใบปริญญำบัตร
สำขำกำรแพทย์แผนจีน และฉบับจริง
2. เอกสำรที่เป็นภำษำต่ำงประเทศต้องแปลและรับรองเอกสำรเป็น
ภำษำไทย จำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศของประเทศไทย
3. ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

7)

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
จากประเทศทีส
่ าเร็จการศึกษา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1. กรณีบุคคลไม่ใช่สัญชำติไทย
2. เอกสำรที่เป็นภำษำต่ำงประเทศต้องแปลและรับรองเอกสำรเป็น
ภำษำไทย จำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศของประเทศไทย
3. ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

กรมกำรกงสุล
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-

กรมกำรปกครอง

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ ไม่เกิน 6 เดือน (ตามแบบที่
กาหนด)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

9)

สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ทะเบียนสมรส เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

10)

ซองจดหมาย (ขนาด 23 ซม. x 11ซม.) ติดแสตมป์ 5 บาท
จานวน 1 ซอง และ 30 บาท จานวน 1 ซอง พร้อมจ่าหน้าซอง
ถึงตนเอง
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

11)

ใบตอบรับในประเทศ (ป.133ก) ของบริษัทไปรษณีย์ไทย
พร้อมกรอกข้อความส่งถึงตนเอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ค่าสอบความรูผ
้ ู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนจีน

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

2)

ค่าคาร้องต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียม 50 บำท

3)

ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนจีน

ค่าธรรมเนียม 1,000 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7999

7)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online
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การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

8)

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

8)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

9)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนจีน แบบ พจ. 1

2)

หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนจีน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1) พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 17.08
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 134
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กำรนับระยะเวลำ 4 วัน นับจำกวันที่หน่วยงำนประทับตรำลงรับเอกสำร โดยเอกสำรหลักฐำนต้องครบถ้วน ถูกต้อง หำกมีกำร
แก้ไขเอกสำรต้องนับวันหลังจำกหน่วยงำนได้รับเอกสำรแก้ไขครบถ้วนแล้ว ทั้ งนี้ ยกเว้นกรณีที่ เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์
ฉุ ก เฉิ น ต่ ำ งๆ ไม่ ว่ ำ จะเกิ ด จำกภั ย ธรรมชำติ อุ บั ติ เหตุ หรื อ กำรมุ่ ง ร้ ำ ยต่ อ องค์ ก ร เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย กำรก่ อ กำรประท้ ว ง
กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น

3. กรณี แ ก้ ไ ขสำระส ำคั ญ ในใบอนุ ญ ำตประกอบโรคศิ ล ปะ ได้ แ ก่ ค ำน ำหน้ ำ ชื่ อ ยศ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล ต้ อ งยื่ น ค ำร้ อ งขอใบแทน
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะด้วย
4. ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่
จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : 1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ ได้ รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี ยื่ น ค ำร้ อ งฯ ผ่ ำ นส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด จะต้ อ งด ำเนิ น กำรจั ด ส่ ง ค ำร้ อ งฯ พร้ อ มเอกสำรหลั ก ฐำน
ประกอบ มำยั งส ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิ ลปะ ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือประชำชนจะเริ่มนับระยะเวลำ
ตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059 และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 4 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
1. ผู้ประกอบโรคศิลปะยื่นคำร้องขอและเอกสำรประกอบคำขอ
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำน

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำน ดำเนินกำรแก้ไขในทะเบียนและ
ระบบฐำนข้อมูลผู้ประกอบโรคศิลปะ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อำนวยกำรลงนำมในทะเบียนที่แก้ไข (กรณีเปลี่ยน
คำนำหน้ำชื่อ ชือ
่ ชื่อสกุล ให้ดำเนินกำรออกใบแทน
ตำมกระบวนกำรออกใบแทนอนุญำตประกอบโรคศิลปะ)

2 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

39

การขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

2. กรณี ม อบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น มำด ำเนิ น กำรหรื อ รั บ เอกสำรแทน ต้ อ งท ำเป็ น หนั งสื อ มอบอ ำนำจ ซึ่ งต้ อ งติ ด อำกรแสตมป์
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจสำมำรถลงนำมแทนผู้มอบ
อำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

การขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

2)

3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
คาร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนหรือใบอนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ตำมสำขำที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนและต้องกำรแจ้งแก้ไข
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
สาเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
เอกสารที่ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไข เช่น ทะเบียนสมรส
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ กรณีมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำด้วย

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

กรมกำรปกครอง

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
2)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าแก้ไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต
(ต่อการขอแก้ไข 1สาขา)
ค่าคาขอ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 300 บำท
ค่าธรรมเนียม 50 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
ไปรษณีย์ สำนักสถำนสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
อีเมล์
mrdonline2014@gmail.com
โทรศพท์
0 2193 7999
facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online
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ลาดับ
7)

8)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ
1)

ชื่อแบบฟอร์ม
คำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยกำรในทะเบียนและใบอนุญำตสำขำกิจกรรมบำบัด-กบ.6

2)

คำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยกำรในทะเบียนและใบอนุญำตสำขำกำยอุปกรณ์-กอ.6

3)

คำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยกำรในทะเบียนและใบอนุญำตสำขำจิตวิทยำคลินิก-จค.6

4)

คำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยกำรในทะเบียนและใบอนุญำตสำขำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก-ทห.6

5)

คำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยกำรในทะเบียนและใบอนุญำตสำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำยผส.6

6)

คำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยกำรในทะเบียนและใบอนุญำตสำขำรังสีเทคนิค-รส.6

7)

คำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยกำรในทะเบียนและใบอนุญำตสำขำกำรแพทย์แผนจีน (พจ.6)

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยกำรในทะเบียนและใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: กฎหมำยไม่กำหนด
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 2
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 9
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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การขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กำรนับเวลำ 22 วันทำกำร นับจำกวันที่หน่วยงำนประทับตรำลงรับเอกสำร โดยเอกสำรหลักฐำนต้องครบถ้วน ถูกต้อง หำกมี
กำรแก้ไขเอกสำรต้องนับวันหลังจำกหน่วยงำนได้รับเอกสำรแก้ไขครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์
ฉุ ก เฉิ น ต่ ำงๆ ไม่ ว่ ำจะเกิ ด จำกภั ย ธรรมชำติ อุ บั ติ เหตุ หรื อ กำรมุ่ ง ร้ ำยต่ อ องค์ ก ร เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย กำรก่ อ กำร ประท้ ว ง
กำรก๋อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น
2. กำรยื่ นค ำร้องขอใบแทน ใบอนุญ ำตเป็นผู้ ประกอบโรคศิ ลปะ ผู้ ขอต้องมำยื่นด้ วยตนเอง ณ จุด บริกำร กรณี มอบอำนำจให้
บุ ค คลอื่ น มำด ำเนิ น กำรหรื อ รั บ เอกสำรแทน ต้ อ งท ำเป็ น หนั ง สื อ มอบอ ำนำจ ซึ่ ง ต้ อ งติ ด อำกรแสตมป์ พ ร้ อ มแนบส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ

การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

3. กรณีกำรยื่นคำร้องขอใบแทนมีดังต่อไปนี้ ต้องนำใบอนุญำตเดิมมำคืนด้วย
3.1. กรณีชำรุด
3.2. กรณีสูญหำย (ต้องมีใบแจ้งควำมจำกสถำนีตำรวจ)
3.3. กรณียื่นคำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยกำรในทะเบียนและใบอนุญำต (กรณีแก้ไขคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล)
4. ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่
จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : 1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่ มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ ได้ รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี ยื่ น ค ำร้ อ งฯ ผ่ ำ นส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด จะต้ อ งด ำเนิ น กำรจั ด ส่ ง ค ำร้ อ งฯ พร้ อ มเอกสำรหลั ก ฐำน
ประกอบ มำยั งส ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิ ลปะ ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือประชำชนจะเริ่มนับระยะเวลำ
ตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059 และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 22 วันทำกำร
ลาดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
1. ผู้ประกอบโรคศิลปะยื่นคำร้องขอใบแทนใบอนุญำตและ
เอกสำรประกอบคำขอ
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำน
การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำน และจัดทำใบแทนใบอนุญำตพร้อม
ลงบันทึกในทะเบียน
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบแทนใบอนุญำต
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ระยะเวลา
1 วันทำกำร

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ
สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

20 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

คาร้องขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ตำมสำขำที่เคยได้รับกำรขึ้นทะเบียนและประสงค์จะขอใบแทน

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำด้วยตนเอง

3)

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ต้องนำใบอนุญำตฉบับเดิมมำคืน หรือกรณีทส
ี่ ูญหำย
ต้องแนบใบแจ้งควำม

4)

สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำด้วยตนเอง

5)

ภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ครึง
่ ตัว ท่าปกติ
ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(ไม่เป็นภาพถ่ายโพลารอยด์)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

6)

หนังสือมอบอานาจ กรณีมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำด้วย

-

กรมกำรปกครอง

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
2)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 300 บำท

ค่าคาร้อง

ค่าธรรมเนียม 50 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
1)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

4)

อีเมล์

mrdonline2014@gmail.com
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การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

กรมกำรปกครอง

ลาดับ
5)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
โทรศพท์

0 2193 7999

6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ชื่อแบบฟอร์ม
คำร้องขอใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกิจกรรมบำบัด-กบ.5
คำร้องขอใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำยอุปกรณ์-กอ.5
คำร้องขอใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำจิตวิทยำคลินิก-จค.5
คำร้องขอใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก-ทห.5
คำร้องขอใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกตอของกำรสื่อควำมหมำย-ผส.5
คำร้องขอใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำรังสีเทคนิค-รส.5
คำร้องขอใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนจีน (พจ.5)

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ สำนัก
สถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: กฎหมำยไม่กำหนด
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 1.2
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 4
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กำรนับระยะเวลำ 8 วันนับจำกวันที่หน่วยงำนประทับตรำลงรับเอกสำร โดยเอกสำรหลักฐำนต้องครบถ้วน ถูกต้อง หำกมีกำร
แก้ไขเอกสำรต้องนับวันหลังจำกหน่วยงำนได้รับเอกสำรแก้ไขครบถ้วนแล้ว ทั้ งนี้ ยกเว้นกรณีที่ เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์
ฉุ ก เฉิ น ต่ ำ งๆ ไม่ ว่ ำ จะเกิ ด จำกภั ย ธรรมชำติ อุ บั ติ เหตุ หรื อ กำรมุ่ ง ร้ ำ ยต่ อ องค์ ก ร เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย กำรก่ อ กำรประท้ ว ง
กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น

3. ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่
จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้อ งยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : 1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้ งแต่เจ้ำหน้ำที่ ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กรณียื่นคำร้องฯ ผ่ำนสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะต้องดำเนินกำรจัดส่งคำร้องฯ พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ
มำยั ง ส ำนั ก สถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิ ล ปะ ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ ประชำชนจะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่
เจ้ำหน้ำที่สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059 และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 8 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
1.ผู้ประกอบโรคศิลปะยื่นคำร้องขอใบแปลใบอนุญำตและ
เอกสำรประกอบคำขอ
2.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำน

1 วันทำกำร

กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำน และจัดทำใบแปลใบอนุญำต
พร้อมลงบันทึกในทะเบียน

1 วันทำกำร

กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในใบแปลใบอนุญำต

6 วันทำกำร

กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

45

การขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาอังกฤษ

2. กำรยื่นคำร้องขอใบแปลใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ขอต้องมำยื่นด้วยตนเอง ณ จุดบริกำร หรือ กรณีที่ไม่สำมำรถ
มำยื่ นและ/หรือรับเอกสำรด้ วยตนเองได้ ต้ องมอบอำนำจให้บุค คลอื่นมำรับแทน โดยท ำเป็นหนังสื อมอบอำนำจให้ บุค คลอื่น
มำรั บ แทน ซึ่ ง ต้ อ งติ ด อำกรแสตมป์ พ ร้ อ มแนบส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนของผู้ ม อบอ ำนำจและผู้ รั บ มอบอ ำนำจ และ
ผู้รับมอบอำนำจสำมำรถลงนำมแทนผู้มอบอำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

การขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาอังกฤษ

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรมกำรปกครอง

2)

สาเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ของสำขำที่ต้องกำรจัดทำใบแปล และลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง

3)

ภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ครึง
่ ตัว ท่าปกติ
ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(ไม่เป็นภาพถ่ายโพลารอยด์)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ เขียนชื่อ-นำมสกุล หลังรูป

-

4)

หนังสือมอบอานาจ กรณีมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำด้วย

-

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ค่าใบแปล

ค่าธรรมเนียม 500 บำท

2)

ค่าคาร้อง

ค่าธรรมเนียม 50 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

4)

อีเมล์

5)

โทรศพท์

6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

mrdonline2014@gmail.com
0 2193 7999
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ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com

ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำร้องขอใบแปลใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะเป็นภำษำอังกฤษ

2)

หนังสือมอบอำนำจ

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอใบแปลใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะเป็นภำษำอังกฤษ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: กฎหมำยไม่กำหนด
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0.5
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 4
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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การขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก

งานการประกอบโรคศิลปะ (2)

๑๙

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเพือ
่ รับหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ให้ ผู้ มี ค วำมประสงค์ ใ นกำรยื่ น ค ำขอดู รำยละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ำร คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น ค ำร้ อ งแต่ ล ะครั้งอ้ ำงอิ งตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข ว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไขในกำรอนุ ญ ำตใ ห้ บุ ค คลท ำกำรประกอบโรคศิ ล ปะ
โดยอำศั ย ศำสตร์ไคโรแพรคติ ก พ.ศ.2557 ได้ จ ำกเว็ปไซต์ ส ำนัก สถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิ ล ปะโดยพิ มพ์ ค ำว่ำ
http://www.mrd-hss.moph.go.th
1.1 ดูประกำศ/ประชำสัมพันธ์และคลิกที่หัวข้อที่ท่ำนต้องกำรทรำบเพื่อดูรำยละเอียด
1.2 ดูประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรอนุญำตให้บุคคลทำกำรประกอบโรคศิลปะ
โดยอำศัยศำสตร์ไคโรแพรคติก พ.ศ.2557 ได้จำกhttp:// www.mrd-hss.moph.go.th คลิก พรบ.และกฎกระทรวงฯ
1.3 ท่ำนสำมำรถดูรำยกำร พรบ. กฎกระทรวง ประกำศกระทรวง ได้ตำมที่ท่ำนต้องกำรทรำบจำกหน้ำเว็ปไซต์นี้
2. ผู้ขอต้องมำยื่นด้วยตนเอง ณ จุดบริกำร พร้อมเตรียมหลักฐำนเอกสำรให้พร้อมตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
3. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ที่จบกำรศึกษำจำกสถำบันที่คณะกรรมกำรกำรกำรประกอบโรคศิลปะรับรอง
4. หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ ต้องเป็นไปตำมแบบที่กำหนด หรือกรณีที่เป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไป ต้องมีสำระสำคัญให้ครบ
ตำมแบบที่กำหนด พร้อมประทับตรำสถำนพยำบำลที่รับรอง ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรรับรองต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือ
รับรอง
5. กรณีเป็นคนต่ำงประเทศต้องตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ประวัติจำกกรมตำรวจแห่งชำติ ระยะเวลำที่อยู่ในประเทศไทย
เป็นต้น
ตัวอย่ำงกำรตรวจ กรณีเป็นคนต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือเดินทำง (passport) ที่แสดงกำรอยู่ในประเทศไทยอย่ำงน้อยครบ 3 ปี ต่อเนื่องกัน
นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัครใน 1 ปี ต้องอยู่อย่ำงน้อย 9 เดือน
7. กำรสอบข้อสอบเป็นภำษำไทย ยกเว้นศัพท์เฉพำะวิชำชีพอำจใช้ภำษำอังกฤษ
8. กำรรับหนังสืออนุญำตฯ กรณีที่ไม่สำมำรถมำรับด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน โดยทำเป็นหนังสือ และ
ติดอำกรแสตมป์พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
9. กำรนับระยะเวลำ 104 วันทำกำร นับจำกวันที่หน่วยงำนประทับตรำลงรับเอกสำร โดยเอกสำรหลักฐำนต้องครบถ้วนถูกต้อง
หำกมี ก ำรแก้ ไ ขเอกสำรต้ อ งนั บ วั น หลั ง จำกหน่ ว ยงำนได้ รั บ เอกสำรแก้ ไ ขครบถ้ ว นแล้ ว ยกเว้ น กรณี ที่ เกิ ด ภำวะวิ ก ฤตหรื อ มี
เหตุ ก ำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ ำ งๆ ไม่ ว่ ำ ภั ย ธรรมชำติ อุ บั ติ เหตุ หรื อ กำรมุ่ ง ร้ ำ ยต่ อ องค์ ก ร เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย กำรก่ อ กำรประท้ ว ง
กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น หรือผู้มีอำนำจลงนำมไม่สำมำรถลงนำมได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
10.ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ ：ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ วนตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ
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ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 21930 7059 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ขอขึ้นทะเบียนยื่นคำร้องและเอกสำรประกอบคำร้อง
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

19 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
ประกำศรำยชื่อผู้มส
ี ิทธิสอบ
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
ดำเนินกำรจัดสอบ
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรสรุปผลกำรสอบเสนอคณะกรรมกำร
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
ประกำศผลสอบ
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

22 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
คณะกรรมกำรพิจำรณำรับรองผลกำรสอบ
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
3)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
4)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
5)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
6)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
7)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
8)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
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การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 104 วันทำกำร

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

9)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตอนุมัติกำรขึ้นทะเบียนและลงนำมในใบอนุญำต
(รวมขั้นตอนกำรพิมพ์ใบอนุญำต กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
เสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข ลงนำม)
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

22 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ขอขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
10)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคาขอหนังสืออนุญาตให้ทาการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก และเอกสารแนบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องในกรณีที่ใช้เอกสำรสำเนำ

กรมกำรปกครอง

3)

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ทั้งกรณีเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนำมสกุลและลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องในกรณีที่ใช้เอกสำรสำเนำ

กรมกำรปกครอง

4)

หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเป็นมิใช่สญ
ั ชำติไทย

5)

ปริญญาบัตร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องในกรณีที่ใช้เอกสำรสำเนำ

6)

ภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ ภำพถ่ำยปกติ หน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ
ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือนไม่ใช่ภำพถ่ำยโพโลลอยด์ พร้อมเขียนชื่อด้ำนหลังภำพ

-

7)

ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ สำเนำต้องชัดเจนและลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่
ใช้เอกสำรสำเนำ

-

กรมกำรกงสุล
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กระทรวงศีกษำธิกำร

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ระยะเวลำกำรรับรองต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก
หนังสือรับรอง

-

9)

เอกสารแสดงการทางานในประเทศไทย ไม่ต่ากว่า 3 ปี ต่อเนื่องกัน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเป็นมิใช่สญ
ั ชำติไทย

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ค่าคาร้อง

ค่าธรรมเนียม 50 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ ถนนสำธำรณสุข 8
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ถนนสำธำรณสุข 8
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7059

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
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การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

8)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบคำขอหนังสืออนุญำตให้ทำกำรประกอบโรคศิลปะ โดยอำศัยศำสตร์ไคโรแพรคติก

2)

หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะ

3)

หนังสือมอบอำนำจ (บุคคลทั่วไป)

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสืออนุญำตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะโดยอำศัยศำสตร์ไคโรแพรคติก
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเพือ
่ รับหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.1 ดูประกำศ/ประชำสัมพันธ์และคลิกที่หัวข้อที่ท่ำนต้องกำรทรำบเพื่อดูรำยละเอียด
1.2 ดูประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรอนุญำตให้บุคคลทำกำรประกอบโรคศิลปะ
โดยอำศัยศำสตร์ทัศนมำตรพ.ศ.2557 ได้จำก http://www.mrd-hss.moph.go.th คลิก พรบ.และกฎกระทรวงฯ
1.3 ท่ำนสำมำรถดูรำยกำร พรบ. กฎกระทรวง ประกำศกระทรวง ได้ตำมที่ท่ำนต้องกำรทรำบจำกหน้ำเว็ปไซต์
2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรรับสมัครและกำรสอบแต่ละครั้งอ้ำงอิงตำมประกำศคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้บุคคล
ทำกำรประกอบโรคศิลปะโดยอำศัยทัศนมำตรศำสตร์
3. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ที่จบกำรศึกษำจำกสถำบันที่คณะกรรมกำรกำรกำรประกอบโรคศิลปะรับรอง
4. หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ ต้องเป็นไปตำมแบบที่กำหนด หรือกรณีที่เป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไป ต้องมีสำระสำคัญให้ครบ
ตำมแบบที่กำหนด พร้อมประทับตรำสถำนพยำบำลที่รับรอง ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรรับรองต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือ
รับรอง
5. กำรยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอต้องมำยื่นด้วยตนเอง ณ จุดบริกำร
6. กรณีเป็นคนต่ำงประเทศต้องตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ประวัติจำกกรมตำรวจแห่งชำติ ระยะเวลำที่อยู่ในประเทศไทย
เป็นต้น
ตัวอย่ำงกำรตรวจ กรณีเป็นคนต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือเดินทำง (passport) ที่แสดงกำรอยู่ในประเทศไทยอย่ำงน้อยครบ 3 ปี ต่อเนื่องกัน
นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัครใน 1 ปี ต้องอยู่อย่ำงน้อย 9 เดือน
7. กำรสอบข้อสอบเป็นภำษำไทย ยกเว้นศัพท์เฉพำะวิชำชีพอำจใช้ภำษำอังกฤษ
8. กำรรับหนังสืออนุญำตฯ กรณีที่ไม่สำมำรถมำรับด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน โดยทำเป็นหนังสือ และ
ติดอำกรแสตมป์พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
9. กำรนับระยะเวลำ 104 วันทำกำร นับจำกวันที่หน่วยงำนประทับตรำลงรับเอกสำร โดยเอกสำรหลักฐำนต้องครบถ้วนถูกต้อง
หำกมี ก ำรแก้ ไ ขเอกสำรต้ อ งนั บ วั น หลั ง จำกหน่ ว ยงำนได้ รั บ เอกสำรแก้ ไ ขครบถ้ ว นแล้ ว ยกเว้ น กรณี ที่ เกิ ด ภำวะวิ ก ฤตหรื อ มี
เหตุ ก ำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ ำ งๆ ไม่ ว่ ำ ภั ย ธรรมชำติ อุ บั ติ เ หตุ หรื อ กำรมุ่ ง ร้ ำ ยต่ อ องค์ ก ร เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย กำรก่ อ กำรประท้ ว ง
กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น หรือผู้มีอำนำจลงนำมไม่สำมำรถลงนำมได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
10.ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่ จะจัดท ำบันทึ กควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในะยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ ：ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
คู่มือประชำชนเรืยบร้อยแล้ว และแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ
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1. ให้ ผู้ มี ค วำมประสงค์ ใ นกำรยื่ น ค ำขอดู รำยละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ำร คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น ค ำร้ อ งแต่ ล ะครั้งอ้ ำงอิ งตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข ว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไขในกำรอนุ ญ ำตให้ บุ คคลท ำกำรประกอบโรคศิ ล ปะ
โดยอำศั ย ศำสตร์ ทั ศ นมำตร พ.ศ.2557 ได้ จ ำกเว็ ป ไซต์ ส ำนั ก สถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิ ล ปะโดยพิ ม พ์ ค ำว่ ำ
http://www.mrd-hss.moph.go.th

ช่องทางการให้บริการ

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 104 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นคำร้องและเอกสำรประกอบคำร้อง
หมำยเหตุ: หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ : ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

19 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
ประกำศรำยชื่อผู้มส
ี ิทธิสอบ
หมำยเหตุ: หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
ดำเนินกำรจัดสอบ
หมำยเหตุ: หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรสรุปผลกำรสอบเสนอคณะกรรมกำร
หมำยเหตุ: หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

10 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
ประกำศผลกำรสอบ
หมำยเหตุ: หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

22 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
คณะกรรมกำรพิจำรณำรับรองผลกำรสอบ
หมำยเหตุ: หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
3)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
4)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
5)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
6)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
7)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
8)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
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ลาดับ
9)

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตอนุมัติกำรขึ้นทะเบียนและลงนำมในใบอนุญำต
(รวมขั้นตอนกำรพิมพ์ใบอนุญำต กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
เสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข ลงนำม)
หมำยเหตุ: หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

22 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ขอขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคาขอหนังสืออนุญาตให้ทาการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตร์ และเอกสารแนบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่ใช้เอกสำรสำเนำ

กรมกำรปกครอง

3)

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ทั้งกรณีเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนำมสกุล และลงนำมสำเนำ
ถูกต้อง ในกรณีที่ใช้เอกสำรสำเนำ

กรมกำรปกครอง

4)

หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเป็นมิใช่สญ
ั ชำติไทย

5)

ปริญญาบัตร หรือ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่ใช้เอกสำรสำเนำ

6)

หนังสือรับรองการศึกษา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณียังไม่ได้รับปริญญำ

7)

ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ ภำพถ่ำยปกติ หน้ำตรง ไม่ใส่หมวก ไม่สวมแว่นตำดำ และ
ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช่ภำพถ่ำยเป็นโพโลลอยด์ พร้อมเขียนชื่อ
ด้ำนหลังภำพ

กรมกำรกงสุล

-

กระทรวงศีกษำธิกำร
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-

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

10)

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

8)

ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ สำเนำต้องชัดเจน และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่
ใช้เอกสำรสำเนำ

-

9)

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ระยะเวลำกำรรับรองต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก
หนังสือรับรอง

-

10)

เอกสารแสดงการทางานในประเทศไทย ไม่ต่ากว่า 3 ปี ต่อเนื่องกัน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเป็นมิใช่สญ
ั ชำติไทย

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ค่าคาร้อง

ค่าธรรมเนียม 50 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ซอยสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ซอยสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ซอยสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

5)

อีเมลล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7059

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบคำขอหนังสืออนุญำตให้ทำกำรประกอบโรคศิลปะ โดยอำศัยทัศนมำตรศำสตร์

2)

หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะ

3)

หนังสือมอบอำนำจ (บุคคลทั่วไป)

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสืออนุญำตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะโดยอำศัยทัศนมำตรศำสตร์
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 3
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 22
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 1
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หมายเหตุ
-

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

1. หลักเกณฑ์และวิธีกำร คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องแต่ละครั้งอ้ำงอิงตำม ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขในกำรอนุญำตให้บุคคลทำกำรประกอบโรคศิลปะ โดยอำศัยศำสตร์ไคโรแพรคติก พ.ศ. 2557
2. กำรยื่ น ค ำร้ อ งต่ อ อำยุ ผู้ ข อต้ อ งมำยื่ น ด้ ว ยตนเอง ณ จุ ด บริ ก ำร หรื อ มอบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น โดยท ำเป็ น หนั ง สื อ และ
ติดอำกรแสตมป์ พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
3. หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ ต้องเป็นไปตำมแบบที่กำหนด หรือกรณีที่เป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไป ต้องมีสำระสำคัญให้ครบ
ตำมแบบที่กำหนด พร้อมประทับตรำสถำนพยำบำลที่รับรอง ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรรับรองต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือ
รับรอง
4. ยื่นคำร้องต่ออำยุก่อนหนังสืออนุญำตฉบับเดิมหมดอำยุจำนวนสำมสิบวัน
5. กำรนับระยะเวลำ 69 วันท ำกำร นับจำกวันที่ ห น่วยงำนประทั บตรำลงรับเอกสำร โดยเอกสำรหลักฐำนต้ องครบถ้วนถูกต้อง
หำกมี ก ำรแก้ ไ ขเอกสำรต้ อ งนั บ วั น หลั ง จำกหน่ ว ยงำนได้ รั บ เอกสำรแก้ ไ ขครบถ้ ว นแล้ ว ยกเว้ น กรณี ที่ เกิ ด ภำวะวิ ก ฤตหรื อ มี
เหตุ ก ำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ ำ งๆ ไม่ ว่ ำ ภั ย ธรรมชำติ อุ บั ติ เหตุ หรื อ กำรมุ่ ง ร้ ำ ยต่ อ องค์ ก ร เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย กำรก่ อ กำรประท้ ว ง
กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น หรือผู้มีอำนำจลงนำมไม่สำมำรถลงนำมได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
6. กำรรับหนังสืออนุญำตฯ กรณีที่ไม่สำมำรถมำรับด้วยตนเอง ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน โดยทำเป็นหนังสือและ
ติดอำกรแสตมป์ พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
7. กรณีมอบอำนำจ ผู้รับมอบอำนำจสำมำรถลงนำมแทนผู้มอบอำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)
8. ในกรณีที่ คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่ จะจัดท ำบันทึ กควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในะยะเวลำที่กำนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ ：ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ รเยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ วนตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรืยบร้อยแล้ว และแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 69 วันทำกำร
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นคำร้องและเอกสำรประกอบคำร้อง
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ
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ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ร้องต่ออำยุ
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

15 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรสรุปผลเสนอคณะกรรมกำร
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

15 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
คณะกรรมกำรพิจำรณำ
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

22 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตอนุมัติกำรต่ออำยุและลงนำมในใบอนุญำต
(รวมขั้นตอนกำรพิมพ์ใบอนุญำต กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
เสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขลงนำม)
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

12 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ขอขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
3)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
5)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
6)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
7)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคาขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บค
ุ คลทาการประกอบ
โรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก และเอกสารแนบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่ใช้เอกสำรสำเนำ

กรมกำรปกครอง

3)

หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีมิใช่สัญชำติไทย

4)

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่ใช้เอกสำรสำเนำ

กองตรวจลงตรำและเอกสำรเดินทำง
คนต่ำงด้ำว
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กรมกำรปกครอง

การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

4)

การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

5)

หนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

6)

ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ ภำพถ่ำยปกติหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ
ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช้รูปถ่ำยโพลำลอยด์ พร้อมเขียนชือด้ำนหลังภำพ

-

7)

ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ สำเนำต้องชัดเจน และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่
ใช้เอกสำรสำเนำ

กรมกำรปกครอง

8)

หลักฐานแสดงทาการประกอบ โรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโร
แพรคติก ในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ทำกำรประกอบโรคศิลปะ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหกเดือน
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่ใช้เอกสำรสำเนำ

-

9)

หลักฐานแสดง คุณสมบัติขอ
้ ใดข้อหนึง
่ จาก 5 ข้อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1. เข้ำร่วมประชุมอบรมตำมหลักสูตรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับศำสตร์
ไคโรแพรคติก ซึ่งจัดโดยกระทรวงสำธำรณสุข หรือองค์กรอืน
่ ที่
คณะกรรมกำรรับรอง ไม่น้อยกว่ำ 12 ชั่วโมง
2. เข้ำร่วมกำรสัมมนำตำมหลักสูตรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับศำสตร์
ไคโรแพรคติก ซึ่งจัดโดยกระทรวงสำธำรณสุข หรือองค์กรอืน
่ ที่
คณะกรรมกำรรับรอง ไม่น้อยกว่ำ 12 ชั่วโมง
3. เขียนบทควำมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับศำสตร์ไคโรแพรคติก ลงในวำรสำร
นิตยสำร เอกสำรเผยแพร่ของสมำคมที่เกี่ยวกับศำสตร์ไคโรแพรคติก
หรือบทควำมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับศำสตร์ไคโรแพรคติกที่
คณะอนุกรรมกำรรับรอง
4. เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้เกี่ยวกับศำสตร์ไคโรแพรคติก ซึ่งจัดโดย
กระทรวงสำธำรณสุข หรือองค์กรอื่นทีค
่ ณะอนุกรรมกำรรับรอง
5. หลักฐำนแสดงทำกำรประกอบโรคศิลปะโดยอำศัยศำสตร์
ไคโรแพรคติก ในสถำนพยำบำลของรัฐหรือสถำนพยำบำลตำม
พระรำชบัญญัตส
ิ ถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหกเดือน

-

10)

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ระยะเวลำกำรรับรองต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก
หนังสือรับรอง

-
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ค่าคาร้อง

ค่าธรรมเนียม 50 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ถนนสำธำรณสุข 8
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

5)

อีเมล์

6)

โทรศัพท์

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

mrdonline2014@gmail.com
0 2193 7059

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบคำขอต่ออำยุหนังสืออนุญำตให้บค
ุ คลทำกำรประกอบโรคศลิปะ โดยอำศัยศำสตร์ไคโรแพรคติก

2)

หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะ

3)

หนังสือมอบอำนำจ (บุคคลทั่วไป)

หมายเหตุ
-
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การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

ลาดับ

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอต่ออำยุหนังสืออนุญำตให้บค
ุ คลประกอบโรคศิลปะโดยอำศัยศำสตร์ไคโรแพรคติก
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์และวิธีกำร คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องแต่ละครั้งอ้ำงอิงตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
เรื่อ ง กำรอนุ ญ ำตให้ บุ ค คลท ำกำรประกอบโรคศิ ล ปะโดยอำศั ย ทั ศ นมำตรศำสตร์ หรือ สำมำรถดู รำยล ะเอี ย ดประกำศได้ จ ำก
เว็ปไซต์ http://www.mrd-hss.moph.go.th

3. หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ ต้องเป็นไปตำมแบบที่กำหนด หรือกรณีที่เป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไป ต้องมีสำระสำคัญให้ครบ
ตำมแบบที่กำหนด พร้อมประทับตรำสถำนพยำบำลที่รับรอง ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรรับรองต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือ
รับรอง
4. ยื่นคำร้องต่ออำยุก่อนหนังสืออนุญำตฉบับเดิมหมดอำยุจำนวนสำมสิบวัน
5. กำรนับระยะเวลำ 69 วันท ำกำรนับ จำกวันที่ ห น่ วยงำนประทั บตรำลงรับเอกสำร โดยเอกสำรหลั กฐำนต้ องครบถ้ วนถู กต้ อ ง
หำกมี ก ำรแก้ ไ ขเอกสำรต้ อ งนั บ วั น หลั ง จำกหน่ ว ยงำนได้ รั บ เอกสำรแก้ ไ ขครบถ้ ว นแล้ ว ยกเว้ น กรณี ที่ เกิ ด ภำวะวิ ก ฤตหรื อ มี
เหตุ ก ำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ ำ งๆ ไม่ ว่ ำ ภั ย ธรรมชำติ อุ บั ติ เหตุ หรื อ กำรมุ่ ง ร้ ำ ยต่ อ องค์ ก ร เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย กำรก่ อ กำรประท้ ว ง
กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น หรือผู้มีอำนำจลงนำมไม่สำมำรถลงนำมได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
6. กำรรับหนังสืออนุญำตฯ กรณีที่ไม่สำมำรถมำรับด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน โดยทำเป็นหนังสือ และ
ติดอำกรแสตมป์พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
7. กรณีมอบอำนำจ ผู้รับมอบอำนำจสำมำรถลงนำมแทนผู้มอบอำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย)
8. ในกรณีที่ คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่ จะจัดท ำบันทึ กควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ ：ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ วนตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2193 7059/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 69 วันทำกำร
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นคำร้องและเอกสำรประกอบคำร้อง
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริกำรธุรกิจสุขภำพ
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ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

2. กำรยื่นคำร้องต่ออำยุ ผู้ขอต้องมำยื่นด้วยตนเอง ณ จุดบริกำร หรือมอบอำนำจให้บุคคลอื่น โดยทำเป็นหนังสือ และติดอำกร
แสตมป์พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบหลักฐำน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ร้องต่ออำยุ
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

15 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรสรุปผลเสนอคณะกรรมกำร
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

15 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การพิจารณา
คณะกรรมกำรพิจำรณำ
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

22 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตอนุมัติกำรต่ออำยุและลงนำมในใบอนุญำต
(รวมขั้นตอนกำรพิมพ์ใบอนุญำต กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
เสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข ลงนำม)
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

12 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังผู้ขอขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
3)

การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
4)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
5)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
6)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
7)

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคาขอหนังสืออนุญาตให้ทาการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ และเอกสารแนบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่ใช้เอกสำรสำเนำ

กรมกำรปกครอง

3)

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่ใช้เอกสำรสำเนำ

กรมกำรปกครอง

4)

หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเป็นมิใช่สญ
ั ชำติไทย

กรมกำรกงสุล
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ปริญญาบัตร หรือ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่ใช้เอกสำรสำเนำ

กระทรวงศีกษำธิกำร

6)

หนังสือรับรองการจบการศึกษา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณียังไม่ได้รับปริญญำ

-

7)

ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ภำพถ่ำยปกติ หน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ
ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช้รูปถ่ำยโพลำลอยด์ พร้อมเขียนชื่อด้ำนหลังภำพ

-

8)

ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ สำเนำต้องชัดเจน และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีที่
ใช้เอกสำรสำเนำ

-

9)

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ระยะเวลำกำรรับรองต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก
หนังสือรับรอง

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ค่าคาร้อง

ค่าธรรมเนียม 50 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ ถนนสำธำรณสุข 8 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

5)

อีเมล์

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7059

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

mrdonline2014@gmail.com
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การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

5)

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบคำขอหนังสืออนุญำตให้ทำกำรประกอบโรคศิลปะ โดยอำศัยทัศนมำตรศำสตร์

2)

หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะ

3)

หนังสือมอบอำนำจ (บุคคลทั่วไป)

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอต่ออำยุหนังสืออนุญำตให้บค
ุ คลประกอบโรคศิลปะโดยอำศัยทัศนมำตรศำสตร์
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 3
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 22
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 1
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งานการประกอบโรคศิลปะ (3)

๑๙

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขารังสีเทคนิค
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คณะอนุกรรมกำรวิช ำชี พ ด้ำนตรวจประเมินสถำบันกำรศึ กษำสำขำรังสี เทคนิค มีหน้ำที่ ต รวจแบบประเมินตนเองของ
สถำบั น กำรศึ ก ษำภำยใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แบบประเมิ น ตนเองจำกสถำบั น กำรศึ ก ษำ และให้ ท ำกำรตรวจประเมิ น
สถำบั น กำรศึ ก ษ ำพร้ อ มเสนอค ณ ะกรรมกำรวิ ช ำชี พ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ใน 60 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แบบประเมิ น ตนเองจำก
สถำบันกำรศึกษำ โดยมีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ไม่ว่ำจะ
เกิ ด จำกภั ย ธรรมชำติ อุ บั ติ เหตุ หรื อ กำรมุ่ ง ร้ ำ ยต่ อ องค์ ก ร เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย กำรก่ อ กำรประท้ ว ง กำรก่ อ กำรจลำจล
กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น

การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขารังสีเทคนิค

ภำยใน 90 วัน ก่อนครบกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำจะต้องยื่นคำขอ
กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำเพื่อขอรับกำรประเมินกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำใหม่ แต่ถ้ำหำกมีกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำใหม่
สถำบันกำรศึกษำจะต้องยื่นคำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำใหม่ทุกครั้ง
หำกผลกำรประเมินสถำบันกำรศึกษำครำวใดไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์กำรประเมิน สถำบันกำรศึกษำจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตำมเกณฑ์ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรวิชำชีพกำหนด ให้ แล้วเสร็จภำยใน 180 วันนับจำกวันที่ได้รับแจ้งผลกำรประเมิน
พร้อมแจ้งให้ คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพด้ำนตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำสำขำรังสีเทคนิคทำกำรประเมินอีกครั้งหนึ่ง
กรณี ที่ ส ถำบันกำรศึ กษำมีกำรปรับปรุงองค์ ประกอบของสถำบันกำรศึ กษำสถำบันกำรศึ กษำนั้น จะต้ องยื่ นค ำขอกำร
รับรองสถำบันกำรศึกษำใหม่ทุกครั้ง
สถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรรับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรตรวจประเมิน เช่น ค่ำเดินทำง ค่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ตำมระเบียบที่รำชกำรกำหนด
ในกรณี ที่ ค ำขอหรือเอกสำรไม่ค รบถ้ วน และ/หรือ มีค วำมบกพร่องไม่ส มบู รณ์ เป็น ต้ นเหตุ ใ ห้ ไม่ ส ำมำรถพิ จำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่ จะจัดท ำบันทึ กควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 5
อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 21937079/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 88 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
สถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรรับรองยื่นคำขอและเอกสำร
ประกอบคำขอ

1 วันทำกำร

-

2)

การพิจารณา
คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำคำขอ พร้อมจัดตั้ง
คณะอนุกรรมกำรฯ และจัดประชุมเพื่อดำเนินกำรตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

25 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

3)

การพิจารณา
1. คณะอนุฯ พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่กช.กำหนด
2. คณะอนุฯ แจ้งให้ส่งหลักฐำนเพิ่มเติม
3. คณะอนุฯ ประเมิน และสรุปผลกำรประเมินเสนอคณะกรรมกำร
วิชำชีพ
4. คณะ กช.พิจำรณำรับรองสถำบันกำรศึกษำ
(กรณีสถำบันกำรศึกษำต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำมเกณฑ์
กำรรับรอง ให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วันนับจำกวันที่ได้รับแจ้งผล
กำรประเมิน)

56 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในหนังสือรับรอง (ยกเว้นกรณีที่ประธำน
คณะกรรมกำรวิชำชีพอยู่ต่ำงจังหวัดหรือเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ โดยจะประสำนสถำบันกำรศึกษำให้ทรำบเป็นกรณีไป)

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสถำบันกำรศึกษำ

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

คาขอการรับรองสถาบันการศึกษาสาขารังสีเทคนิค
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

2)

แบบประเมินสถาบันสาขารังสีเทคนิค
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

3)

หลักสูตรที่ขอรับการประเมินสาขารังสีเทคนิค
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

4)

หนังสืออนุมัตห
ิ ลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

-

-

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000
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การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขารังสีเทคนิค

ลาดับ

การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขารังสีเทคนิค

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

3)

ไปรษณีย์
1) สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2) กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4)

อีเมล์

5)

โทรศัพท์

6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

mrdonline2014@gmail.com
0 2193 7999

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำสำขำรังสีเทคนิค

2)

แบบประเมินสถำบันสำขำรังสีเทคนิค

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอรับรองสถำบันกำรศึกษำสำขำรังสีเทคนิค
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: พระรำชบัญญัติกำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำรังสีเทคนิค
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 120.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขากิจกรรมบาบัด
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพด้ำนตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำสำขำกิจกรรมบำบัดต้องทำกำรตรวจประเมินและให้คำแนะนำ
ในกำรพั ฒ นำสถำบั น กำรศึ ก ษำพร้ อ มเสนอคณะกรรมกำรวิ ช ำชี พ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยใน 120 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค ำขอจำก
สถำบันกำรศึกษำ โดยมีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน ถูกต้อง ยกเว้นกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเกิด
จำกภั ย ธรรมชำติ อุ บั ติ เ หตุ หรื อ กำรมุ่ ง ร้ ำ ยต่ อ องค์ ก ร เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย กำรก่ อ กำรประท้ วง กำรก่ อ กำรจลำจล
กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น
กรณีสถำบันกำรศึกษำต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรรับรอง ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วันนับจำก
วันที่ได้รับแจ้งผลกำรประเมิน และถ้ำสถำบันไม่ยื่นผลกำรปรับปรุงภำยใน 180 วัน ถือว่ำไม่ผ่ำนกำรรับรอง

1. หนังสือรับรองหมดอำยุ โดยต้องยื่นคำขอรับกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำใหม่ภำยใน 90 วันก่อนวันหมดอำยุ
2. สถำบันกำรศึกษำมีกำรปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ต้องยื่นคำขอรับกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำใหม่ ภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันก่อนใช้หลักสูตร
สถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรรับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจประเมิน เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก
และค่ำตอบแทน ตำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่ต่ำกว่ำอัตรำที่ทำงรำชกำรกำหนด
ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่ จะจัดท ำบันทึ กควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 5
อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 21937079/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
ที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 88 วันทำกำร
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
สถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรรับรอง ยื่นคำขอและเอกสำร
ประกอบคำขอ
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ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขากิจกรรมบาบัด

คณะกรรมกำรวิ ช ำชี พ ต้ อ งออกหนั ง สื อ รั บ รองสถำบั น กำรศึ ก ษำให้ แ ก่ ส ถำบั น กำรศึ ก ษำที่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรรั บ รอง
สถำบั น กำรศึ กษ ำ โด ยห นั ง สื อรั บ รองสถำบั น กำรศึ ก ษ ำมี อ ำยุ 5 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ค ณ ะกรรมกำรวิ ช ำชี พ ได้ มี ม ติ รั บ รอง
สถำบันกำรศึกษำจะต้องยื่นคำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำใหม่ในกรณี ดังนี้

การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขากิจกรรมบาบัด

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

2)

การพิจารณา
คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำคำขอ พร้อมจัดตั้ง
คณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำ
ดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย

25 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การพิจารณา
1. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
วิชำชีพกำหนด
2. คณะอนุกรรมกำรแจ้งให้ส่งหลักฐำนเพิ่มเติม
3. คณะอนุกรรมกำรตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำ และสรุปผล
กำรประเมินเสนอคณะกรรมกำรวิชำชีพ
4. คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรับรองสถำบันกำรศึกษำ
(กรณีสถำบันกำรศึกษำต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำมเกณฑ์
กำรรับรอง ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วันนับจำกวันที่
ได้รับแจ้งผลกำรประเมิน และหำกสถำบันไม่ยื่นผลกำรปรับปรุง
ภำยใน 180 วัน ถือว่ำไม่ผ่ำนกำรรับรอง)

56 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในหนังสือรับรอง (ยกเว้นกรณีที่
ประธำนคณะกรรมกำรวิชำชีพอยู่ต่ำงจังหวัดหรือเดินทำงไป
รำชกำรต่ำงประเทศ โดยจะประสำนสถำบันกำรศึกษำให้ทรำบ
เป็นกรณีไป)

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสถำบันกำรศึกษำ

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

คาขอการรับรองสถาบันการศึกษา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 8 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

2)

แบบประเมิน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 8 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

3)

หลักสูตรที่ขอรับการประเมิน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 8 ฉบับ
หมายเหตุ โดยในเบื้องต้น ให้ส่งหลักสูตรจำนวน 8 ชุด หลังจำก
คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพด้ำนตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำ ได้พิจำรณำ
ให้ปรับแก้ไขแล้ว จึงส่งเพิ่มเติมอีก 19 ชุด โดยลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง

-
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

สาเนาหนังสือรับรอง หรือยินยอมของสถานทีท
่ ี่ใช้เป็นแหล่ง
ฝึกปฏิบัตท
ิ างคลินิกทุกแห่ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

5)

สาเนาใบอนุญาตให้ตง
ั้ และ/หรือดาเนินการสถาบันการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและ/ หรือหน่วยงานที่จด
ั การศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขากิจกรรมบาบัด (เฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาเอกชน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

6)

แผนที่ แสดงบริเวณที่ตง
ั้ ของ หน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต และ
สิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

7)

แผนผังแสดงตาแหน่งทีต
่ ั้งของห้องต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

8)

รูปแสดงส่วนต่างๆ ของอาคาร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์
สาหรับการจัดการศึกษา สวัสดิการ และนันทนาการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

9)

ข้อมูลหน่วยงานที่จด
ั การศึกษาระดับปริญญาสาขากิจกรรมบาบัด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

10)

เอกสารแสดงระบบการบริหารจัดการ ตามที่ระบุในข้อ 2 ของ
ข้อมูลหน่วยงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

11)

โครงสร้างการบริหารขององค์กร และระดับภาควิชา
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-
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4)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

1)

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ

การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขากิจกรรมบาบัด

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

3)

ร้องเรียนส่งทำงไปรษณีย์ ถึง
1. สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือส่งถึง
2. กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

4)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

5)

โทรศัพท์ 0 2193 7999

6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำ

2)

แบบประเมินกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำฯ

หมายเหตุ
-
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ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอรับรองสถำบันกำรศึกษำสำขำกิจกรรมบำบัด
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)ประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกิจกรรมบำบัด เรื่อง เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำที่
ผลิตบัณฑิตปริญญำสำขำกิจกรรมบำบัด พ.ศ.2558
2)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มค
ี วำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกิจกรรมบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แบบประเมินเพือ
่ กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำกิจกรรมบำบัด พ.ศ.2558
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 88.0

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพด้ำนตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำสำขำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกต้องทำกำรตรวจประเมิน
และให้คำแนะนำในกำรพัฒ นำสถำบันกำรศึกษำพร้ อมเสนอคณะกรรมกำรวิชำชีพให้ แล้วเสร็จภำยใน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับ
คำขอจำกสถำบันกำรศึกษำ โดยมีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน ถูกต้อง ยกเว้นกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ไม่
ว่ำจะเกิด จำกภั ย ธรรมชำติ อุบั ติ เหตุ หรือ กำรมุ่งร้ำยต่ อ องค์ ก ร เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย กำรก่ อกำรประท้ วง กำรก่ อ กำรจลำจล
กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น
กรณีสถำบันกำรศึกษำต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรรับรอง ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วันนับจำก
วันที่ได้รับแจ้งผลกำรประเมิน และถ้ำสถำบันไม่ยน
ื่ ผลกำรปรับปรุงภำยใน 180 วัน ถือว่ำไม่ผ่ำนกำรรับรอง เมื่อสถำบันแจ้งผลกำร
ปรับปรุง คณะอนุกรรมกำรต้องประเมินให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับจำกได้รับผลกำรปรับปรุงแก้ไข
คณะกรรมกำรวิ ช ำชี พ ต้ อ งออกหนั ง สื อ รั บ รองสถำบั น กำรศึ ก ษำให้ แ ก่ ส ถำบั น กำรศึ ก ษำที่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรรั บ รอง
สถำบันกำรศึกษำ โดยหนังสือรับรองสถำบันกำรศึกษำมีอำยุ 5 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมกำรวิชำชีพได้มีมติรับรอง
สถำบันกำรศึกษำจะต้องยื่นคำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำใหม่ในกรณี ดังนี้
1. หนังสือรับรองหมดอำยุ โดยต้องยื่นคำขอรับกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำใหม่ภำยใน 90 วันก่อนวันหมดอำยุ
2. สถำบันกำรศึกษำมีกำรปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ต้องยื่นคำขอรับกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำใหม่ ภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ก่อนใช้หลักสูตร
สถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรรับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจประเมิน เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ และ
ค่ำที่พัก เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบของสถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรรับรอง
ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำ
ได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 5
อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 21937079/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
ที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 88 วันทำกำร
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
สถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรรับรอง ยื่นคำขอและเอกสำร
ประกอบคำขอ

76

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

การพิจารณา
คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำคำขอ พร้อมจัดตั้ง
คณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฯ ดำเนินกำร
พิจำรณำตำมทีไ
่ ด้รับมอบหมำย

25 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

3)

การพิจารณา
1. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
วิชำชีพกำหนด
2. คณะอนุกรรมกำรแจ้งให้ส่งหลักฐำนเพิ่มเติม
3. คณะอนุกรรมกำรตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำ และสรุปผล
กำรประเมินเสนอคณะกรรมกำรวิชำชีพ
4. คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรับรองสถำบันกำรศึกษำ
(กรณีสถำบันกำรศึกษำต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำม
เกณฑ์กำรรับรองต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วันนับจำก
วันที่ได้รับแจ้งผลกำรประเมิน และหำกสถำบันไม่ยื่นผลกำร
ปรับปรุงภำยใน 180 วัน ถือว่ำไม่ผ่ำนกำรรับรอง)

56 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในหนังสือรับรอง (ยกเว้นกรณีที่ประธำน
กรรมกำรวิชำชีพ อยู่ต่ำงจังหวัดหรือเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ โดยจะประสำนสถำบันกำรศึกษำให้ทรำบเป็นกรณีไป)

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสถำบันกำรศึกษำ

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

คาขอการรับรองสถาบันการศึกษา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 25 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

2)

ข้อมูลหน่วยงานที่จด
ั การศึกษาระดับปริญญาสาขาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 25 ฉบับ
หมายเหตุ โดยในเบื้องต้น ให้ส่งหลักสูตรจำนวน 8 ชุด หลังจำก
คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพ ด้ำนตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำ
ได้พิจำรณำให้ปรับแก้ไขแล้ว จึงส่งเพิ่มเติมอีก 17 ชุด
โดยต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

3)

แบบประเมิน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 25 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

4)

หลักสูตรที่ขอรับการประเมิน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 25 ฉบับ
หมายเหตุ โดยในเบื้องต้น ให้ส่งหลักสูตรจำนวน 8 ชุด หลังจำก
คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพ ด้ำนตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำ
ได้พิจำรณำให้ปรับแก้ไขแล้ว จึงส่งเพิ่มเติมอีก 17 ชุด
โดยลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-
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2)

การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

5)

สาเนาหนังสือรับรอง หรือยินยอมของสถานทีท
่ ี่ใช้เป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัตท
ิ างคลินิกทุกแห่ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

6)

สาเนาใบอนุญาตให้ตง
ั้ และ/หรือดาเนินการสถาบันการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและ/ หรือหน่วยงานที่จด
ั การศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขากิจกรรมบาบัด (เฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาเอกชน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

7)

แผนที่ แสดงบริเวณที่ตง
ั้ ของ หน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต และ
สิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

1)

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

3)

ทำงไปรษณีย์
- ส่งถึง สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
- ส่งถึง กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

4)

อีเมล์

5)

โทรศัพท์

6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

mrdonline2014@gmail.com
0 2193 7999
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ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำขอรับกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำ

2)

แบบประเมินกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำ

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอรับรองสถำบันกำรศึกษำสำขำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มค
ี วำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เรื่อง
เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำที่ผลิตบัณฑิตปริญญำ สำขำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ.2557
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 88.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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ลาดับ

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. คณะอนุ ก รรมกำรวิ ช ำชี พ ด้ ำ นตรวจประเมิ น ฯ ต้ อ งท ำกำรตรวจประเมิ น และให้ ค ำแนะน ำในกำรพั ฒ นำสถำบั น กำรศึ ก ษำ
พร้อมเสนอคณะกรรมกำรวิชำชีพให้แล้วเสร็จภำยใน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับแบบประเมินตนเองจำกสถำบันกำรศึกษำ
2. กรณี ส ถำบั น กำรศึ ก ษำต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ เป็ น ไปตำมเกณฑ์ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยใน 180 วั น นั บ จำกวั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ผล
กำรประเมิ น และถ้ ำ สถำบั น ไม่ ยื่ น ผลกำรปรั บ ปรุ ง ภำยใน 180 วั น ถื อ ว่ ำ ไม่ ผ่ ำ นกำรรั บ รอง สถำบั น แจ้ ง ผลกำรปรั บ ปรุ ง ให้
คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพด้ำนตรวจประเมินฯ เพื่อทำกำรประเมิน จนกว่ำจะแล้วเสร็จ
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3. กรณีที่สถำบันกำรศึกษำมีกำรปรับปรุงองค์ประกอบของสถำบันฯ นั้น จะต้องยื่นคำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำใหม่ทุกครั้ง
4. สถำบั น กำรศึ ก ษำที่ ข อรั บ กำรรับ รองเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรตรวจประเมิ น เช่ น ค่ ำเดิ น ทำงค่ ำที่ พั ก ค่ ำเบี้ ย เลี้ ย ง
ตำมระเบียบที่รำชกำรกำหนด
5. สถำบันกำรศึ กษำจะต้ องยื่ นค ำขอกำรรับ รองสถำบั นกำรศึ ก ษำพร้อมแบบประเมินตนเอง เพื่ อขอรับกำรประเมิน กำรรับ รอง
สถำบันกำรศึกษำ ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 90 วันก่อนครบ กำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองสถำบันกำรศึกษำ
6. ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่
จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้องดำเนินกำรแก้ไข หรือ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำหน้ ำที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ วนตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 5
อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 21937079/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 88 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
สถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรรับรองยื่นคำขอและเอกสำร
ประกอบคำขอ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำคำขอ พร้อมจัดตั้ง
คณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย

25 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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ลาดับ
3)

ขั้นตอน
การพิจารณา
1. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์
2. คณะอนุกรรมกำรแจ้งให้ส่งหลักฐำนเพิ่มเติม
3. คณะอนุกรรมกำร ตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำและสรุปผล
กำรประเมินเสนอคณะกรรมกำรวิชำชีพ
4. คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรับรองสถำบันกำรศึกษำ

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

56 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

หมำยเหตุ: กรณีสถำบันกำรศึกษำต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรรับรอง ให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน
นับจำกวันที่ได้รับแจ้งผลกำรประเมิน และถ้ำสถำบันไม่ยื่นผล
กำรปรับปรุงภำยใน 180 วัน ถือว่ำไม่ผ่ำนกำรรับรอง เมื่อสถำบัน
แจ้งผลกำรปรับปรุง คณะอนุกรรมกำรต้องประเมินจนแล้วเสร็จ
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในหนังสือรับรอง (ยกเว้นกรณีที่ประธำน
คณะกรรมกำรวิชำชีพอยู่ต่ำงจังหวัดหรือเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ โดยจะประสำนสถำบันกำรศึกษำให้ทรำบเป็นกรณีไป)

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสถำบันกำรศึกษำ

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

คาขอการรับรองสถาบันการศึกษา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

2)

แบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียน การสอน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

3)

หลักสูตรที่ขอรับการประเมิน
ฉบับจริง 10 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

4)

หนังสือรับรองหรือยินยอมของสถานทีฝ
่ ึกภาคปฏิบัติ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

5)

กาหนดเปิดการเรียนการสอน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

6)

สาเนาใบอนุญาตให้ตง
ั้ และดาเนินการสถาบันการศึกษา
(เฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาเอกชน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-
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4)

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

7)

แผนพัฒนาบุคลากรอาจารย์สาขาจิตวิทยาคลินิก
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

8)

แผนการจัดสรรงบประมาณและมีแหล่งงบประมาณ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

1)

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

3)

ไปรษณีย์ 1) สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

5)

โทรศัพท์

6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

0 2193 7999

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำสำขำจิตวิทยำคลินิก

2)

แบบประเมินกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำที่จัดกำรเรียน กำรสอนสำขำจิตวิทยำคลินิก

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่

1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ประกำศคณะกรรมกำร
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 88.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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ชื่อกระบวนงาน: กำรขอรับรองสถำบันกำรศึกษำสำขำจิตวิทยำคลินิก
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข

การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการ สื่อความหมาย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพ มีหน้ำที่ตรวจคำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำ และให้ทำกำรตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำ
พร้อมเสนอคณะกรรมกำรวิชำชีพให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำ ให้นับจำกวันที่
หน่วยงำนประทับตรำลงรับเอกสำรกำรยื่นคำขอเพื่อขึ้นทะเบียน โดยมีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เกิด
ภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย
กำรก่อกำรประท้วง กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น
หำกผลกำรประเมินสถำบันกำรศึ กษำครำวใดไม่ผ่ ำนตำมเกณฑ์ กำรประเมิน สถำบันกำรศึ กษำจะต้ องปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำตำมที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลกำรประเมิน
พร้อมแจ้งให้คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพทำกำรประเมินอีกครั้งหนึ่ง ถ้ำสถำบันกำรศึกษำไม่ยื่นผลกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน 180 วัน
ถือว่ำสถำบันกำรศึกษำนั้นไม่ผ่ำนกำรรับรอง
ต้องทำกำรประเมินให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน 90 วันก่อนครบกำหนด
5 ปี สถำบันกำรศึกษำที่ จัดกำรศึกษำระดั บปริญ ญำตรีสำขำควำมผิ ดปกติของกำรสื่ อควำมหมำย สถำบันกำรศึกษำจะต้องยื่น
ค ำขอกำรรับ รองสถำบั น กำรศึ ก ษำเพื่ อ ขอรับ กำรประเมิ น กำรรั บ รองสถำบั น กำรศึ ก ษำใหม่ แต่ ถ้ ำหำกมีก ำรปรับ ปรุงหลั ก สู ตร
สถำบันกำรศึกษำจะต้องยื่นคำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำใหม่ทุกครั้ง
สถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรรับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรตรวจประเมิน เช่น ค่ำเดินทำง ค่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ตำมระเบียบที่รำชกำรกำหนด
ในกรณี ที่ คำขอหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน และ/หรือ มี/ควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นต้นเหตุให้ไม่ส ำมำรถพิ จำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่ จะจัดท ำบันทึ กควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำหน้ ำที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ วนตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 5
อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 21937079/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 88 วันทำกำร
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
สถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรรับรองยื่นคำขอและเอกสำร
ประกอบคำขอ
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ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร
คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำคำขอ พร้อมจัดตั้ง
คณะอนุกรรมกำรฯ และจัดประชุมเพื่อดำเนินกำรตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

25 วันทำกำร

-

3)

การพิจารณา
1. คณะอนุ กช พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำหนด
2.คณะอนุ กช แจ้งให้ส่งหลักฐำนเพิ่มเติม
3. คณะอนุ กช ตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำ และสรุปผลเสนอ
คณะกรรมกำรวิชำชีพ
4. คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรับรอง

56 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

หมำยเหตุ: กรณีสถำบันกำรศึกษำต้องปรับปรุงให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรรับรอง ให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วันนับจำกวันที่
ได้รับแจ้งผลกำรประเมิน และถ้ำสถำบันไม่ยน
ื่ ผลกำรปรับปรุง
ภำยใน 180 วัน ถือว่ำไม่ผ่ำนกำรรับรอง เมื่อสถำบันแจ้งผลกำร
ปรับปรุง คณะอนุกรรมกำรต้องประเมินให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน
นับจำกได้รับผลกำรปรับปรุงแก้ไข
4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในหนังสือรับรอง (ยกเว้นกรณีที่
ประธำนคณะกรรมกำรวิชำชีพอยู่ต่ำงจังหวัดหรือเดินทำงไป
รำชกำรต่ำงประเทศ โดยจะประสำนสถำบันกำรศึกษำให้ทรำบ
เป็นกรณีไป)

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสถำบันกำรศึกษำ

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

คาขอการรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

2)

แบบประเมินสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

3)

หลักสูตรที่ขอรับการประเมินสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย
ฉบับจริง 10 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

4)

หนังสืออนุมัตห
ิ ลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

5)

หนังสือรับรองสถาบันจากกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-
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การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการ สื่อความหมาย

2)

การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการ สื่อความหมาย

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

6)

เอกสารรับรองสถานภาพสมาชิกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและ
การแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

7)

แผนงานหรือโครงการพัฒนาอาจารย์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

8)

หลักฐานวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกภาคปฎิบต
ั ิ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

9)

โครงสร้างการบริหารขององค์กร และระดับภาควิชา
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

10)

แผนผังแสดงตาแหน่งทีต
่ ั้งของห้องต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

11)

หลักฐานแสดงระดับเสียงรบกวนสูงสุดทีย
่ อมรับได้ ในห้องตรวจ
การได้ยิน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

12)

แผนการจัดสรรงบประมาณและมีแหล่งงบประมาณ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

1)

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

5)

โทรศัพท์

6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

0 2193 7999
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ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำ สำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย

2)

แบบประเมินสำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย

หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอรับรองสถำบันกำรศึกษำสำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำร
สื่อควำมหมำย
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 120.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการ สื่อความหมาย

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขากายอุปกรณ์
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพด้ำนตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำสำขำกำยอุปกรณ์ ต้องทำกำรตรวจประเมินและให้คำแนะนำ
ในกำรพัฒนำสถำบันกำรศึกษำพร้อมเสนอคณะกรรมกำรวิชำชีพให้แล้วเสร็จภำยในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแบบประเมินตนเอง
จำกสถำบันกำรศึ กษำ โดยมีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน ถูกต้ อง ทั้ งนี้ ยกเว้นกรณี ที่ เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ ฉุ กเฉิ นต่ำงๆ
ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย กำรก่อกำรประท้วง กำรก่อกำรจลำจล
กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น
กรณีสถำบันกำรศึกษำต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรรับรอง ให้แล้วเสร็จภำยในหกเดือนนับจำกวันที่ได้รับ
แจ้งผลกำรประเมิน และถ้ำสถำบันไม่ยื่นผลกำรปรับปรุงภำยในหกเดือน ถือว่ำไม่ผ่ำนกำรรับรอง

การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขากายอุปกรณ์

ในกรณียื่นคำขอใหม่ให้ยื่นก่อนเริ่มดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำหกเดือน
กรณีต่ออำยุสถำบันกำรศึกษำให้ยื่นคำขอรับรองเพื่อต่ออำยุสถำบันล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี
กรณี ที่ ส ถำบั น กำรศึ ก ษำที่ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำใหม่ สถำบั น กำรศึ ก ษำต้ องยื่ น ค ำขอกำรรั บ รอง
สถำบันกำรศึกษำใหม่ทุกครั้ง
สถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรรับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรตรวจประเมิน เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเดินทำง ค่ำที่พัก
และค่ำตอบแทนกำรตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำ ตำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่สูงกว่ำอัตรำที่รำชกำรกำหนด
กรณีที่มีปัญหำตำมประกำศนี้ให้คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำยอุปกรณ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด
ในกรณี ที่ ค ำขอหรือเอกสำรไม่ค รบถ้ วน และ/หรือ มีค วำมบกพร่องไม่ส มบู รณ์ เป็น ต้ นเหตุ ให้ ไม่ ส ำมำรถพิ จำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่ จะจัดท ำบันทึ กควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ ต้ องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ รับบริกำรจะต้องดำเนินกำร
แก้ไข หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ :ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 5
อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 21937079/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 88 วันทำกำร
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
สถำบันกำรศึกษำที่ขอรับกำรรับรองยื่นคำขอและเอกสำร
ประกอบคำขอ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

การพิจารณา
คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำคำขอ พร้อมจัดตั้ง
คณะอนุกรรมกำรฯ และจัดประชุมเพื่อดำเนินกำรตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

25 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ
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ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

การพิจารณา
1. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
วิชำชีพกำหนด
2. คณะอนุกรรมกำรแจ้งให้ส่งหลักฐำนเพิ่มเติม
3. คณะอนุกรรมกำรตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำ และสรุปผล
กำรประเมินเสนอคณะกรรมกำรวิชำชีพ
4. คณะกรรมกำรวิชำชีพพิจำรณำรับรองสถำบันกำรศึกษำ

56 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในหนังสือรับรอง (ยกเว้นกรณีที่
ประธำนคณะกรรมกำรวิชำชีพอยู่ต่ำงจังหวัดหรือเดินทำงไป
รำชกำรต่ำงประเทศ โดยจะประสำนสถำบันกำรศึกษำให้ทรำบ
เป็นกรณีไป)

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

5)

ทำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังสถำบันกำรศึกษำ

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

คาขอการรับรองสถาบันการศึกษาสาขากายอุปกรณ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

2)

แบบประเมินสถาบันสาขากายอุปกรณ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

3)

หลักสูตรที่ขอรับการประเมิน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 10 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

4)

หนังสืออนุมัตห
ิ ลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-
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การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขากายอุปกรณ์

3)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ

การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขากายอุปกรณ์

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

1)

หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

3)

4)

ไปรษณีย์
1) สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2) กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000
อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

5)

โทรศัพท์ 0 2193 7999

6)

facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำสำขำกำยอุปกรณ์

2)

แบบประเมินสถำบันสำขำกำยอุปกรณ์

หมายเหตุ
-

90

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอรับรองสถำบันกำรศึกษำสำขำกำยอุปกรณ์
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำยอุปกรณ์ เรื่องเกณฑ์เพื่อกำรรับรอง
สถำบันกำรศึกษำทีผ
่ ลิตบัณฑิตปริญญำหรือประกำศนียบัตรเทียบเท่ำปริญญำ สำขำกำยอุปกรณ์ พ.ศ. 2555
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 88.0
การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขากายอุปกรณ์

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับรองสถาบันการศึกษา สาขาการแพทย์แผนจีน
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สถำบันกำรศึกษำ ยื่นคำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำพร้อมแบบประเมินตนเอง ณ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

การขอรับรองสถาบันการศึกษา สาขาการแพทย์แผนจีน

2. คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแพทย์แผนจีน แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแพทย์แผนจีน ด้ำนกำรตรวจประเมิน
สถำบันกำรศึกษำ ท ำหน้ำที่ตรวจแบบประเมินตนเองของสถำบันกำรศึกษำ ทำกำรตรวจประเมินและให้คำแนะนำในกำรพัฒ นำ
สถำบันกำรศึกษำพร้อมเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรวิชำชีพ ให้ แล้วเสร็จภำยใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบประเมินตนเอง
จำกสถำบันกำรศึกษำ
3. ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรตรวจประเมิ น สถำบั น กำรศึ ก ษำ ให้ ส ถำบั น กำรศึ ก ษำที่ ข อกำรรับ รองเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบค่ ำใช้ จ่ ำยต่ ำง ๆ เช่ น
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเดินทำง ค่ำตอบแทน และค่ำที่พัก ตำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่สูงกว่ำอัตรำที่ทำงรำชกำรกำหนด
4. สถำบันกำรศึกษำที่คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแพทย์แผนจีนจะให้กำรรับรอง จะต้องเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด
(1) เป็นมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง และมีกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำ มีหน่วยงำน
เทียบเท่ำระดับภำควิชำ (ประกำศฯ ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 2.1-2.6)
(2) อำจำรย์ ป ระจ ำหลั ก สู ต รต่ อ นั ก ศึ ก ษำ1:25 ภำระงำนของอำจำรย์ ไ ม่ ค วรเกิ น 10 - 20 ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดำห์ (ประกำศฯ
ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 3.1-3.4)
(3) เกณฑ์กำรรับนักศึกษำต้องจบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ กำหนดให้มีเกณฑ์กำรคัดเลือกทักษะด้ำน
ภำษำจีนควบคู่กับเกณฑ์อื่น ๆ ของสถำบัน (ประกำศฯ ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 4.1-4.3)
(4) จัดท ำหลักสูต รกำรแพทย์แผนจีนบัณ ฑิต ระยะเวลำศึกษำ 5 ปี และไม่เกิน 10 ปี โดยไม่รวมระยะเวลำเตรียมด้ำนภำษำ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่ำ) 161 หน่วยกิต (ประกำศฯ ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 5.1-5.9)
(5) มหำวิท ยำลั ย หรือสถำบัน อุด มศึ กษำจะต้ อ งมีโรงพยำบำลหรือคลินิก และมีผู้ มำรับ บริกำรจำนวนเพี ย งพอต่ อกำรศึ กษำ
ครอบคลุ ม ทั้ ง 4 สำขำ คื อ เวชกรรมแผนจี น เภสั ช กรรมแผนจี น หั ต ถเวชกรรมแผนจี น และกำรผดุ ง ครรภ์ จี น กรณี ต้ อ งขอใช้
สถำบันกำรศึกษำอื่นหรือขอใช้โรงพยำบำลหรือคลินิกอื่นจะต้องทำข้อตกลงที่ชัดเจน (ประกำศฯ ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 6)
(6) จั ด ให้ มี ห น่ วยงำนดู แ ล และพั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำทั้ งในหลั ก สู ต รและเสริ ม หลั ก สู ต ร เพื่ อ ติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำและให้ ค วำม
ช่วยเหลือนักศึกษำ (ประกำศฯ ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 7)
(7) จัดเตรียมสถำนที่ โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอ (ประกำศฯ ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 8)
(8) จัดเตรียมสถำนที่สำหรับสวัสดิกำร กีฬำ และนันทนำกำรให้เพียงพอ (ประกำศฯ ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 9)
(9) จัดเตรียมหนังสือ ตำรำ วำรสำร และเอกสำรวิชำกำรเฉพำะทำงกำรแพทย์แผนจีนในกำรศึกษำค้นคว้ำนอกเวลำ (ประกำศฯ
ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 10)
(10) จัดทำแผนดำเนินกำรระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ให้ชัดเจนและมีควำมเป็นไปได้สูง (ประกำศฯ ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 11)
(11) มี แ หล่ ง งบประมำณชั ด เจนและเพี ย งพอส ำหรั บ กำรด ำเนิ น กำรเรี ย นกำรสอน รวมทั้ ง พั ฒ นำอำจำรย์ (ประกำศฯ
ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 12)
(12) วำงระบบกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดให้มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพเป็ นระยะ(ประกำศฯ
ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 13)
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5. คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแพทย์แผนจีน ต้องออกหนังสือกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำให้แก่สถำบันกำรศึกษำเมื่อผลกำร
พิจำรณำผ่ำนเกณฑ์กำรรับรอง
6. สถำบันกำรศึกษำใดไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรรับรอง สถำบันกำรศึกษำนั้นจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำมเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภำยใน
180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลกำรประเมิน หำกยังไม่ผ่ำนกำรประเมินหรือไม่ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด ต้องยื่นคำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำใหม่
7. ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะ
จั ด ท ำบั น ทึ ก ควำมบกพร่ อ งของรำยกำรเอกสำรหรื อ หลั ก ฐำนที่ ต้ อ งยื่ น เพิ่ ม เติ ม โดยผู้ รั บ บริ ก ำรจะต้ อ งด ำเนิ น กำรแก้ ไ ข หรื อ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งคำขอ
หมำยเหตุ : ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนตำมคู่ มื อ จะเริ่ ม นั บ ระยะเวลำตั้ ง แต่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วัน นับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 81 วันทำกำร
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
1. สถำบันกำรศึกษำ (หัวหน้ำส่วนรำชกำร , เจ้ำของ , ผู้จัดกำร
หรือผูแ
้ ทนนิติบค
ุ คล) ยื่นคำขอกำรรับรองฯ พร้อมแบบประเมิน
ตนเอง ณ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

1 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

22 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

50 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
2)

การพิจารณา
คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแพทย์แผนจีน แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพฯ เพือ
่ ดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย

หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ
ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
3)

การพิจารณา
1. คณะอนุกรรมกำรวิชำชีพฯ พิจำรณำตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่
คณะกรรมกำรวิชำชีพประกำศกำหนด (ตรวจแบบประเมินตนเองฯ
ทำกำรตรวจประเมินให้คำแนะนำ และสรุปผลกำรประเมิน)
เสนอคณะกรรมกำรวิชำชีพฯ
2. คณะกรรมกำรวิชำชีพฯ ต้องออกหนังสือรับรอง
สถำบันกำรศึกษำเมื่อผลกำรพิจำรณำผ่ำนเกณฑ์
3. หำกผลกำรประเมินไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์กำรรับรอง
สถำบันกำรศึกษำนั้นต้องปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ

หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ
ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก
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การขอรับรองสถาบันการศึกษา สาขาการแพทย์แผนจีน

สถานที่ให้บริการ
กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก ชั้น 5
อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ถนนสำธำรณสุข 8 กระทรวงสำธำรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 21937079 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รบ
ั ผิดชอบ

4)

การลงนาม
เสนอผู้อนุญำตลงนำมในหนังสือรับรองสถำบันกำรศึกษำ
(ยกเว้นกรณีทป
ี่ ระธำนกรรมกำรวิชำชีพฯ มีภม
ู ิลำเนำต่ำงจังหวัด
หรือเดินทำงไปต่ำงประเทศ)
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะ

5 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ทำหนังสือแจ้งผลกำรประเมิน
(หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ : กลุ่มกำรประกอบโรคศิลปะด้ำน
กำรแพทย์ทำงเลือก)

3 วันทำกำร

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก

การขอรับรองสถาบันการศึกษา สาขาการแพทย์แผนจีน

5)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคาขอการรับรองสถาบันการศึกษา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

2)

หลักสูตรพร้อมคาอธิบายรายวิชาพร้อมไฟล์ข้อมูล
ฉบับจริง 10 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

3)

หนังสือรับรองหรือยินยอมสถานที่ฝก
ึ ภาคปฏิบัติ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

4)

กาหนดการเปิดการเรียนการสอน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

5)

สาเนาใบอนุญาตให้ตง
ั้ และดาเนินการสถาบันการศึกษา (เฉพาะ
สถาบันการศึกษาเอกชน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

6)

แบบประเมินตนเอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

สำนักสถำนพยำบำลและ
กำรประกอบโรคศิลปะ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา ตามที่จ่ายจริงแต่
ไม่สูงกว่าอัตราที่ทางราชการกาหนด
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ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2)

หน่วยงำนต้นสังกัด กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

3)

ไปรษณีย์ สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

4)

ไปรษณีย์ กองกฎหมำย กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

5)

อีเมล์ mrdonline2014@gmail.com

6)

โทรศัพท์ 0 2193 7999

7)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300

8)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
หมำยเหตุ: สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบคำขอกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำ

2)

แบบประเมินตนเอง

หมายเหตุ
-
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การขอรับรองสถาบันการศึกษา สาขาการแพทย์แผนจีน

1)

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: กำรขอรับรองสถำบันกำรศึกษำ สำขำกำรแพทย์แผนจีน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วข้อง:

การขอรับรองสถาบันการศึกษา สาขาการแพทย์แผนจีน

1)พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลำง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา: ประกำศคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแพทย์แผนจีน ฉบับที่ 1/2554 และ
ฉบับที่ 2/2554
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 300.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
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งานการประกอบโรคศิลปะ

ภาคผนวก

๑๙
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98

99

100

101

ข้อมูลการเผยแพร่
คู่มือสาหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
-----------------------------1. ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
โทร.สอบถามได้ที่ 0 2193 7059 , 0 2193 7000 ต่อ 18101-8
2. ณ ศูนย์บริการร่วมรับคาขออนุญาต กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 1 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
โทร.สอบถามได้ที่ 0 2591 0300
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.1 Website ของรัฐบาล ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน : https://www.info.go.th
3.2 Website กระทรวงสาธารณสุข http://ictapp.moph.go.th/servicelink/
3.3 Website สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ https://www.mrd.go.th/info
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สรุปภาพรวมคู่มือสาหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
: งานการประกอบโรคศิลปะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ค่าธรรมเนียม

1. กระบวนการอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ
1.1 การขอขึน
้ ทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
(7 สาขา)
1) การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสาขา
รังสีเทคนิค

75 วันทาการ

2) การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสาขา
กิจกรรมบาบัด

75 วันทาการ

3) การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสาขา
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

75 วันทาการ

1) ค่าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 1,000 บาท

4. การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสาขา
จิตวิทยาคลินิก

75 วันทาการ

2) ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 1,000 บาท

5) การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสาขา
การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

75 วันทาการ

6) การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสาขา
กายอุปกรณ์

75 วันทาการ

7) การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนจีน

58 วันทาการ

แบบฟอร์ม
- คาขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะของแต่ละ
สาขา
- หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
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3) ค่าคาร้อง 50 บาท

สรุปภาพรวมคู่มือสาหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
: งานการประกอบโรคศิลปะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

8) การขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ

4 วันทาการ

ค่าธรรมเนียม
1) ค่าแก้ไขหรือเพิ่มเติมทะเบียนและใบอนุญาต 300 บาท /1 สาขา
2) ค่าคาขอ 50 บาท

แบบฟอร์ม
- คาร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตสาขา
กิจกรรมบาบัด (กบ.6)
- คาร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตสาขา
กายอุปกรณ์ (กอ.6)
- คาร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตสาขา
จิตวิทยาคลินิก (จค.6)
- คาร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตสาขา
เทคโนโลยีและทรวงอก (ทห.6)
- คาร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตสาขา
การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (ผส.6)
- คาร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตสาขา
รังสีเทคนิค (รส.6)
- คาร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตสาขา
การแพทย์แผนจีน (พจ.6)
9) การขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาอังกฤษ

8 วันทาการ

1) ค่าใบแปล 500 บาท
2) ค่าคาร้อง 50 บาท

แบบฟอร์ม
- คาร้องขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาอังกฤษ
- หนังสือมอบอานาจ
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สรุปภาพรวมคู่มือสาหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
: งานการประกอบโรคศิลปะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ค่าธรรมเนียม

1.2 การขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลทาการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยศาสตร์ (2 ศาสตร์)
1) การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรค
ศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

104 วันทาการ

ค่าคาร้อง 50 บาท

104 วันทาการ

ค่าคาร้อง 50 บาท

69 วันทาการ

ค่าคาร้อง 50 บาท

แบบฟอร์ม
- คาขอหนังสืออนุญาตให้ทาการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์
ไคโรแพรคติก
- หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
- หนังสือมอบอานาจ (บุคคลทัว่ ไป)
2) การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบโรค
ศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์
แบบฟอร์ม
- คาขอหนังสืออนุญาตให้ทาการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตร์
- หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
- หนังสือมอบอานาจ (บุคคลทัว่ ไป)
3) การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บค
ุ คลประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ศาสตร์ไคโรแพรคติก
แบบฟอร์ม
- คาขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลทาการประกอบโรคศิลปะ โดย
อาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก
- หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
- หนังสือมอบอานาจ (บุคคลทัว่ ไป)
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สรุปภาพรวมคู่มือสาหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
: งานการประกอบโรคศิลปะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

4) การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บค
ุ คลประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตร์

69 วันทาการ

ค่าธรรมเนียม
ค่าคาร้อง 50 บาท

แบบฟอร์ม
- คาขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลทาการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตร์
- หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
- หนังสือมอบอานาจ (บุคคลทัว่ ไป)
2. กระบวนการรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียน การสอน
สาขาตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
1. การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขารังสีเทคนิค

88 วันทาการ

-

2. การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขากิจกรรมบาบัด

88 วันทาการ

-

3. การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

88 วันทาการ

-

4. การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก

88 วันทาการ

-

5. การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย

88 วันทาการ

-

6. การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขากายอุปกรณ์

88 วันทาการ

-

7. การขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนจีน

81 วันทาการ

-

แบบฟอร์ม
- คาขอการรับรองสถาบันการศึกษาของแต่ละสาขา
- แบบประเมินสถาบันการศึกษา
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