
 

 

 
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะ 

โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ 
เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะ 

โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปี 2565 
…………………………………… 

 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง
การอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) 

 อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 2.3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546 ) 
เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์(Optometry) จึงออกประกาศ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เรื่อง  
การรับสมัครและการสอบความรู้เพ่ือขอรับหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร
ศาสตร์ ประจ าปี 2565 ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1   คุณสมบัติและความรู้ในวิชาชีพ  
  ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย

ทัศนมาตรศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
 1.2 เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
 1.3 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาทัศนมาตรศาสตร์หรือประกาศนียบัตร

เทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะรับรอง หรือมี
หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผ่านเว็บไซต์ 

 1.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะเห็น
ว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

 1.5 ไม่ เคยต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการ 
การประกอบโรคศิลปะเห็นว่าอาจจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่กระท าโดยประมาท 

 1.6 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
 1.7 ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เห็นว่าไม่สมควรให้ประกอบ

โรคศิลปะ ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรควัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรังและโรคอ่ืนๆ ซึ่งแพทย์
พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบโรคศิลปะ 

 1.8 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
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ข้อ 2  หลักฐานการรับสมัครสอบ 
2.1 ค าขอหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์  

(ตามแบบ ทม. 1) และลงลายมือชื่อผู้ยื่นค าขอ จ านวน 1 ชุด 
2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 

จ านวน 3 รูป ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์ 
2.3 ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
2.4 ส าเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสภา 

มหาวิทยาลัยหรือหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะทัศนมาตรศาสตร์ฉบับจริง (เฉพาะผู้จบการศึกษา
ใหม่และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จ านวน  1 ฉบับ 

2.5 หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบโรคศิลปะ ไมเ่กิน 6 เดือน (ตามแบบท่ีก าหนด) จ านวน 1 ฉบับ (กรุณาประทับตราโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลที่ท่านรับการตรวจสุขภาพด้วย) 

2.6 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานการเปลี่ยน
ชื่อ–สกุล เป็นต้น 

2.7  ให้แนบซองจดหมายยาว (ขนาด 11×23 ซม.) ติดแสตมป์ 30 บาท จ านวน 1 
ซอง พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ครบถ้วนและกรอกข้อความลงในใบแบบฟอร์มไปรษณีย์ตอบรับใน
ประเทศ 

หมายเหตุ : กรณีหากตรวจพบว่า มีการปลอมแปลงเอกสารสามารถเพิกถอนสิทธิการสอบ
หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ทันที และมีความผิดทางกฎหมายอาญา 

 

ข้อ 3  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 ช าระเงินค่าค าขอและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ท าการ

ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ จ านวน 50 บาท 
 

ข้อ 4 การรับสมัคร วันเวลา และ สถานที่รับสมัคร 
4.1 กรณียื่นค าร้องด้วยตนเองท่านสามารถยื่นค าขอตามแบบ ทม.1 พร้อมหลักฐาน และสมัคร

สอบด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 13 – 29 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  ซอยสาธารณสุข 8  กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์  อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันและ
เวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-193-7077 หรือ 02-193-7000 ต่อ 
18414 และ 18423 

4.2 กรณียื่นค าร้องผ่านทางระบบออนไลน์ สามารถยื่นค าร้องได้ที่เว็บไซต์ https://mrd-
hss.thaijobjob.com โดยให้ 
 4.2.1 บันทึกข้อมูลการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม - 25 ธันวาคม 2564 แล้วให้
ผู้สมัครสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และน าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินที่
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร จ านวน 30 บาท) ตั้งแต่วันที่ 13 
ธันวาคม - 29 ธันวาคม  2564 ภายในเวลาท าการของธนาคาร  
 4.2.2 พิมพ์ค าร้องขอขึ้นทะเบียนฯ ที่ได้บันทึกทางเว็บไซต์แล้วนั้น พร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ตามข้อ 2.3 - 2.6  (ลงนามรับรองส าเนาทุกฉบับ) จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ท้ายนี้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ  
จึงจะถือว่าการสมัครสอบสมบูรณ์ 
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ข้อ 5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
วันที่ 14 มกราคม  2565 ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและเว็บไชต์ของ 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ http://mrd-hss.moph.go.th และ http:// hss.moph.go.th  
(ไม่แจ้งทางโทรศัพท์และไม่แจ้งรายบุคคล) 

ข้อ 6  วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุม  1 และ 4 ชั้น  9  ตึกกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ ซอยสาธารณสุข 8  กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  รายวิชาที่สอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์  
 

วันที ่ เวลา วิชาสอบ 
5 กุมภาพันธ์ 2565 09.00 – 12.00น. 

 
1. สอบภาคทฤษฎีวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ ข้อสอบ 
ปรนัย (จ านวน 100 ข้อ) ได้แก่ หัวข้อวิชา 
     1) Refraction 
     2) Contact Lens  
     3) Anatomy,Biochemistry,Physiology 
     4) Ocular Motility,Binocular Vision 
     5) Ocular Pathology,Pharmacology 
     6) Geometric Optics,Ophthalmic    
Optics,Physiological Optics, Low Vision 

 13.00 – 14.30 น. 2. สอบภาคทฤษฎีวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ ข้อสอบ 
อัตนัย (จ านวน 6 ข้อ) ได้แก่ หัวข้อวิชา 
    1) Optics (Binocular Vision) 
    2) Clinical Refraction  
    3) Contact Lens   
    4) Ocular Motility,Binocular Vision 
    5) Anterior Seg.Diseases 
    6) Posterior Seg.Diseases 

 14.30 – 16.30 น. 3. สอบภาคทฤษฎีวิชากฎหมายและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ ข้อสอบปรนัย (จ านวน 25 ข้อ) ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 
2) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
3) กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

6 กุมภาพันธ์ 2565 09.00 – 16.30 น. 1. สอบภาคปฏิบัติงานทางคลินิกวิชาชีพทัศนมาตร

ที่อยู่จัดส่ง... 
กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก  
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
 วงเล็บมุมซองว่า (สมัครสอบทัศนมาตรศาสตร์) 

 

../สอบทม63/สอบ/บันทึก-หนังสือ/mrd-hss.moph.go.th%20และ
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วันที ่ เวลา วิชาสอบ 
 ศาสตร์ ได้แก่ หัวข้อวิชา 

    1) Optics and Refraction 
    2) Posterior segment diseases 
    3) Anterior segment diseases 
    4) Contact lens 
    5) Ocular Motility and Binocular 
    6) Low Vision 

  2. สอบสัมภาษณ์กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 

ข้อ 7  เกณฑ์การตัดสิน 
7.1 คะแนนสอบภาคทฤษฎีวิชาชีพ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   
7.2 คะแนนสอบภาคปฏิบัติวิชาชีพ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
7.3 คะแนนสอบภาคทฤษฎีกฎหมาย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และสัมภาษณ์ 

ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

  การเก็บคะแนน 
  ผู้เข้าสอบต้องสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวในข้อ 7.1 – 7.3 จึงจะถือว่าสอบผ่านเพ่ือขอรับหนังสือ
อนุญาตฯ ได้ แต่ถ้าสอบผ่านไม่ครบทั้ง 3 ภาคดังกล่าวสามารถเก็บคะแนนในแต่ละภาคที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 
ขึ้นไป โดยผู้เข้าสอบไม่ต้องสอบในภาควิชาที่เก็บคะแนนได้ส าหรับในการสอบครั้งต่อไป และการเก็บคะแนน
สามารถเก็บได้อีกไม่เกิน 2  ครั้งต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ครั้งที่มีการเก็บคะแนนครั้งแรก 

ข้อ 8  เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องน ามาในวันสอบ การเข้าและออกจากห้องสอบ 
8.1 บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือบัตรที่หน่วยงาน

ราชการออกให้และมีภาพถ่ายเจ้าของบัตร หรือหนังสือเดินทาง (passport) 
8.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า , ดินสอด าชนิด 2 บี ,  

ยางลบดินสอ 
8.3 การเข้าและออกห้องสอบ 

1) การสอบภาคทฤษฎี  
- ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบอย่างช้าไม่เกิน 30 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นๆ 
- ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบอย่างน้อย 45 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นๆ 

2) การสอบประเมินทักษะและหัตถการวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ 
- ผู้เข้าสอบต้องมารายงานตัวก่อนเวลาเริ่มสอบ 
- ผู้เข้าสอบต้องรออยู่ในห้องเก็บตัวจนกว่ากรรมการจะเรียกให้สอบ 

3) หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตนตามที่ก าหนดในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นถือว่า 
ผู้เข้าสอบหมดสิทธิสอบในวิชานั้นๆ 
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ข้อ 9  การประกาศผลสอบ 
  ประกาศผลสอบวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2565 ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบ

โรคศิลปะ และเว็บไซต์ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  http://mrd-hss.moph.go.th และ 
http://hss.moph.go.th  (ไม่แจ้งทางโทรศัพท์และไม่แจ้งรายบุคคล) 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    
 

หมายเหตุ        โดยที่ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับ
รัฐบาลได้สั่งการให้ส่วนราชการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด  ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อก าหนดการสอบ จึงขอให้ผู้สมัครสอบโปรดติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของการด าเนินการจัดสอบ  
ทางเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ที่ http://mrd-hss.moph.go.th และ http:// 
hss.moph.go.th  อย่างต่อเนื่อง (ไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์) 

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตร์ร่วมกับกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะด าเนินการจัดสอบโดยถือแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด 
หากมีเหตุจ าเป็นใดๆ คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตรข์อพิจารณาเลื่อนการสอบความรู้ฯ โดยไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ 
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