
 
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะ 

โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก 
เรื่อง  การรับสมัครและการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะ 

โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ประจ าปี 2565 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้บุคคล
ท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก พ.ศ. 2557  ในข้อ 5 ได้ก าหนดคุณสมบัติของบุคคล
ที่จะขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก และตาม ข้อ 5 (4) 
ต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบความรู้จากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก พ.ศ. 2557 
คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก  
จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัครและการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสือ
อนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ประจ าปี 2565 ดังนี้ 
  ข้อ 1  คุณสมบัติของบุคคลที่จะขอหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ศาสตร์ไคโรแพรคติก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก พ.ศ. 2557  ดังต่อไปนี้ 
   1.1  คุณสมบัติของบุคคลที่จะขอหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะโดย
อาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ดังนี้ 

 (ก)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์นับแต่วันรับสมัครสอบ 
 (ข)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการการประกอบ 

โรคศิลปะเห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อการประกอบโรคศิลปะ 
 (ค)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการการ

ประกอบโรคศิลปะเห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อการประกอบโรคศิลปะ 
 (ง)  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (จ)  ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะเห็นว่าไม่สมควรให้

ประกอบโรคศิลปะ 
            (ฉ)  ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
   1.2 เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่า  270 วัน เป็นเวลาสามปีติดต่อกันนับถึงวันสอบ  
   1.3 เป็นบุคคลได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าในสาขาไคโรแพรคติก 
จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะรับรองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

/1.4... 



-2- 
 

1.4 กรณีบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย ต้องมีใบอนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะ 
ด้านศาสตร์ไคโรแพรคติกจากประเทศที่ส าเร็จการศึกษา   

1.5 เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบความรู้จากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  ข้อ 2   หลักฐานประกอบการสมัคร 
 2.1 ยื่นแบบค าร้องขอหนังสืออนุญาตท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ 

ไคโรแพรคติก จ านวน 1 ชุด (ตามแบบค าร้องฯที่ก าหนด) 
 2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์)  
 2.3 หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพ่ือขอหนังสืออนุญาตท าการประกอบ 

โรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก (ตามแบบที่ก าหนด)  พร้อมประทับตราคลินิกหรือสถานพยาบาล  
 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าหรับผู้มีสัญชาติไทย 

จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ (ต้องรับรองส าเนาด้วย) และใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของวิชาชีพ (กรณีบุคคลซึ่ง
มิได้มีสัญชาติไทย) 

2.5 ส าหรับผู้มีสัญชาติอ่ืน ต้องมีส าเนาหนังสือเดินทาง (passport)  หลักฐานแสดง
การได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่า  270 วัน เป็นเวลาสามปีติดต่อกันนับถึง  
วันสอบ  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ (ต้องรับรองส าเนาด้วย) และ ส าเนาเอกสาร Work permit   

 2.6 ส าเนาใบปริญญาบัตรหลักสูตรสาขาไคโรแพรคติก จ านวน 1 ฉบับ (ต้องรับรอง
ส าเนาด้วย) หรือหนังสือรับรองว่าจบการศึกษาและได้รับปริญญาบัตรหลักสูตรสาขาไคโรแพรคติก (ฉบับจริง)  
   2.7 ให้แนบซองจดหมายยาว (ขนาด 11 x 23 ซม.) ติดแสตมป์ 30 บาท จ านวน 
1 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ครบถ้วน 
   2.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–สกุล หรือหนังสือแต่งตั้งยศ  
   2.9 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบรายงานผลการศึกษา  ฯลฯ (ถ้ามี) 

     ข้อ  3  ค่าค าขอสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบจะต้องช าระเงินค่าค าขอสมัครสอบ จ านวน 50 บาท  

 ข้อ  4   วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบให้ผู้สมัครสอบยื่นค าขอสมัครสอบตามแบบ คพ.1  
พร้อมหลักฐาน และค่าค าขอสมัครสอบด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์  2565  ณ ศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  ในวันและเวลาราชการ (08.30–16.30 น.) หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0 2139 7077  
หรือ 0 2139 7000  ตอ่ 18414,18423 

  ข้อ  5 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเลขที่นั่งสอบ 
   ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและที่นั่งสอบได้ ตั้งแต่วันที่  10 
มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หรือเว็บไซต์ http://mrd-
hss.moph.go.th  และ https://hss.moph.go.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ (ไม่แจ้งทางโทรศัพท์และไม่แจ้ง
เป็นรายบุคคล)  

  ข้อ  6  วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 7-8  เมษายน  2565  เวลา 9.00 - 16.30 น. 
   6.1  วันที่ 7  เมษายน  2565  (สอบภาคทฤษฎี) 
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เวลา 09.00-10.30 น.  -  สอบวิชาพรีคลินิก (Pre clinic) 
    เวลา 10.30-12.00 น.  -  สอบวิชากฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
           เวลา 13.00-16.30 น.  -  สอบวิชาชีพเฉพาะ (Chiropractic) 

6.2  วันที่  8  เมษายน  2565 ( สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ) 
เวลา 09.00-12.00 น.  -  สอบภาคปฏิบัติวิชาชีพไคโรแพรคติก 
เวลา 13.00-16.30 น.  -  สอบสัมภาษณ์กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

6.3  สถานที่สอบ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9  ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้ขอให้มารายงานตัวก่อนเวลา 
เข้าสอบ ในเวลา 08.30 น. ณ สถานที่สอบ 

ข้อ 7 เอกสารและอุปกรณ์ท่ีต้องน ามาในวันสอบ การเข้าและออกจากห้องสอบ 
 7.1 การเข้าและออกห้องสอบ 
       1) การสอบภาคทฤษฎี  

- ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบอย่างช้าไม่เกิน 30 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้น  ๆ
- ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ 

2) การสอบประเมินทักษะและหัตถการ  
 - ผู้เข้าสอบต้องมารายงานตัวก่อนเวลาเริ่มสอบ   
 - ผู้เข้าสอบต้องรออยู่ในห้องเก็บตัวจนกว่ากรรมการจะเรียกให้สอบ 

  โดยผู้เข้าสอบต้องไม่น าหนังสือหรือต าราใดๆ มาอ่าน 
3) หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตนตามท่ีก าหนดในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นถือว่า 

ผู้เข้าสอบหมดสิทธิสอบในวิชานั้นๆ 
7.2 บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือบัตรที่หน่วยงาน

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

ยางลบดินสอ 
 7.4 ห้ามน าอุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้าในห้องสอบ 

ตารางก าหนดการสอบความรู้ 
ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก 

 

วันเดือนปี เวลา หมวดวิชาที่สอบ จ านวน 

7 เมษายน  2565 09.00-10.30น. ภาคทฤษฎีวิชาพรีคลินิก (Pre clinic) 
จ านวน 50 ข้อ 
100  คะแนน 

 10.30-12.00น. ภาควิชากฎหมาย จ านวน 30 ข้อ 
30 คะแนน 

 13.00-16.30น. 
ภาคทฤษฎีสาขาวิชาชีพเฉพาะ 
(Chiropractic) 

จ านวน 100 ข้อ 
100 คะแนน 

8 เมษายน  2565 09.00-12.00น. 
ภาคการประเมินทักษะการตรวจ
วินิจฉัยวิชาชีพไคโรแพรคติก  

จ านวน 4 ฐาน 
100 คะแนน 

 13.00-16.30น. 
สัมภาษณ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
และเจตคติต่อวิชาชีพไคโรแพรคติก  

70 คะแนน 
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ข้อ 8 เกณฑ์การตัดสิน  ผู้เข้าสอบต้องสอบผ่านเกณฑ์ดังนี้ 
8.1 คะแนนสอบวชิาภาคทฤษฎีวิชาพรีคลินิก และความรู้เฉพาะวิชาชีพไคโรแพรคติก   

ตามข้อ 6.1 ต้องได้คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
๘.๒ คะแนนสอบความรู้กฎหมาย  และสอบสัมภาษณ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ

เจตคติ  ต่อวิชาชีพไคโรแพรคติก ตามข้อ 6.2 ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
๘.๓ คะแนนสอบการประเมินทักษะและหัตถการทางคลินิก   ตามข้อ 6.2 ต้องได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ผู้เข้าสอบต้องสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวในข้อ 8.1–8.3 จึงจะถือว่าสอบผ่านและเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติเพ่ือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติกได้  
กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 หมวดวิชา สามารถเก็บคะแนนหมวดวิชาที่ผ่านไว้ได้อีก 2 ครั้งต่อเนื่องกันนับแต่
เริ่มมีการเก็บคะแนนครั้งแรก  หากครบจ านวนดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถสอบผ่านครบทุกหมวดวิชาการ  
เก็บคะแนนนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงและจะต้องเริ่มต้นสอบใหม่ทุกหมวดวิชา 

ข้อ 9 ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบวันที่ 26 เมษายน  2565 ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  

ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี  และเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ http://mrd-hss.moph.go.th และ https:// 
hss.moph.go.thเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ (ไม่แจ้งสถานการณ์ทางโทรศัพท์) 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่    พ.ศ. 2565 

 
        
 
 
 

 

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

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ศาสตร์ไคโรแพรคติกร่วมกับกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะด าเนินการจัดสอบโดยถือแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่าง
เคร่งครัด หากมีเหตุจ าเป็นใดๆ คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดย
อาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติกขอพิจารณาเลื่อนการสอบความรู้ฯ โดยไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ 

     (นายอาคม  ประดิษฐสุวรรณ) 
   ประธานอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการ 

ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก 


