ข้ อบังคับแพทยสภา
ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘
-------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฉ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ คณะกรรมการแพทยสภาออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ประเมินและรับรองความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินและรับรองความรู ้ความ
สามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ศูนย์ฯ” หมายความว่า ศูนย์ประเมินและรับรองความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
“ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู ้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
“ทะเบียน” หมายความว่า ทะเบียนผูข้ อรับการประเมินและรับรองความรู ้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หมวด ๑
ขั้นตอนและจุดประสงค์ ของการสอบ
ข้อ ๔ การประเมินและรับรองความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประกอบด้วยการ
สอบสามขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีจุดประสงค์ดงั นี้
(๑) ขั้นตอนที่หนึ่ง เป็ นการสอบเพื่อประเมินความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐาน
(๒) ขั้นตอนที่สอง เป็ นการสอบเพื่อประเมินความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(๓) ขั้นตอนที่สาม เป็ นการสอบเพื่อประเมินทักษะและหัตถการทางคลินิก
ในแต่ละขั้นตอนจะมีส่วนเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางวิชาชีพและข้อบังคับทางจริ ยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วย
๑

หมวด ๒
การสมัครสอบและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ข้อ ๕ ผูม้ ีความประสงค์จะขอรับการประเมิน ต้องดาเนินการต่อไปนี้
(๑) ยืน่ ใบสมัครต่อศูนย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ศูนย์ฯจะประกาศในแต่ละปี
(๒) ชาระค่าสมัครสอบตามอัตราที่กาหนดในประกาศของศูนย์ฯ ซึ่ งศูนย์ฯจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้อ ๖ ผูม้ ีสิทธิขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้สาหรับการเป็ นสมาชิกของแพทยสภา
และคุณสมบัติอื่นดังนี้
(๑) ประเภทที่หนึ่งเป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทยหรื อในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
(๒) ประเภทที่สองเป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริ ญญาบัตรจาก
สถาบันการ ศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
(๓) ประเภทที่สามเป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริ ญญาบัตรจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
ข้อ ๗ ผูม้ ีสิทธิ ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับการสอบแต่ละขั้นตอนดังนี้
(๑) การสอบขั้นตอนที่หนึ่ง เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งหรื อสองหรื อสามสาหรับผูม้ ีคุณสมบัติ
ประเภทที่หนึ่งต้องมีใบรับรองจากสถานการศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐาน (ระดับปรี คลินิก) หรื อ
เทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี การศึกษา
(๒) การสอบขั้นตอนที่สอง เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งหรื อสองหรื อสามสาหรับผูม้ ีคุณสมบัติ
ประเภทที่หนึ่งต้องมีใบรับรองจากสถานการศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) มาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี การศึกษา
(๓) การสอบขั้นตอนที่สาม เป็ นผูท้ ี่สอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว โดยแต่ละขั้นตอน
สอบผ่านมาแล้วเป็ นเวลาไม่เกินเจ็ดปี นับจากวันที่แพทยสภาอนุมตั ิผลการสอบจนถึงวันยืน่ ใบสมัครสอบ ถ้า
ขั้นตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปี จะต้องสอบขั้นตอนนั้นใหม่ให้ผา่ นก่อน
สาหรับผูม้ ีคุณสมบัติประเภทหนึ่งที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องมีใบรับรอง
จากสถานการศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก(ระดับคลินิก)มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าภาคการศึกษา
ระบบทวิภาคหรื อเทียบเท่าด้วย
สาหรับผูท้ ี่มีคุณสมบัติประเภทที่สามจะต้องได้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่าง
ประเทศซึ่ งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น หากเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทยไม่จาเป็ นต้องมีใบอนุญาตดังกล่าวแต่ตอ้ ง
มีเอกสารรับรองการปฏิบตั ิงานหลังปริ ญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด หรื อเทียบเท่าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
ในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรื อในประเทศไทยที่แพทยสภารับรองโดยการปฏิบตั ิงานจะต้องเสร็ จสิ้ น
ก่อนสมัครสอบ

๒

ข้อ ๘ ให้ผอู ้ านวยการศูนย์ฯดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครและแจ้งผลการตรวจสอบให้
ผูส้ มัครทราบก่อนกาหนดวันสอบไม่นอ้ ยกว่าสองสัปดาห์ หากพบว่าขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ ในการ
สอบครั้งนั้น ผูส้ มัครที่แสดงหลักฐานเท็จ แม้วา่ จะตรวจพบภายหลังจากการประกาศผลแล้วก็ตาม ให้ถือว่าการสอบ
ครั้งนั้นเป็ นโมฆะ
หมวด ๓
การสอบ
ข้อ ๙ ศูนย์ฯต้องจัดให้มีการสอบแต่ละขั้นตอนอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง โดยจัดทากาหนดการสอบทั้งปี
ประกาศให้ทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ศูนย์ฯสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการสอบได้
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ข้อ ๑๐ เมื่อผูส้ มัครสอบขั้นตอนใดในการสอบครั้งใด ได้รับการพิจารณาว่ามีสิทธิ เข้าสอบแล้ว แต่ไม่
สามารถเข้ารับการประเมินในครั้งนั้นได้ อาจขอเลื่อนการสอบไปในครั้งถัดไปได้ โดยทาหนังสื อชี้ แจงเหตุผล
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูอ้ านวยการศูนย์ฯเพื่อให้พิจารณาอนุมตั ิ หากขอเลื่อนสอบด้วยเหตุผลจากการเจ็บป่ วย
จะต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงด้วย ทั้งนี้การขอเลื่อนสอบจะกระทาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสาหรับการสมัครครั้ง
นั้น
อนึ่ง เมื่อได้รับอนุญาตให้เลื่อนสอบแล้ว เมื่อศูนย์ฯจัดสอบขั้นตอนนั้นครั้งต่อไปแล้ว ผูท้ ี่ขอเลื่อนสอบ
ไม่เข้าสอบอีก จะถือว่าขาดสอบและถือว่าสอบไม่ผา่ นขั้นตอนนั้น
ข้อ ๑๑ ให้ศูนย์ฯประกาศหัวข้อเนื้ อหาที่ประเมิน รู ปแบบของข้อสอบแต่ละขั้นตอนพร้อมกาหนดการ
สอบให้ผสู ้ มัครทราบทุกปี
ข้อ ๑๒ เพื่อให้การสอบของศูนย์ฯดาเนินไปได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยให้ศูนย์ฯแจ้งข้อปฏิบตั ิในการเข้าสอบ
ให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าสอบทราบพร้อมการประกาศรับสมัคร และผูเ้ ข้าสอบจะปฏิเสธว่าไม่รับทราบไม่ได้
หมวด ๔
การตัดสิ นผลและเงื่อนไขผลการสอบ
ข้อ ๑๓ การตัดสิ นผลการสอบ ใช้หลักการกาหนดเกณฑ์ผา่ นขั้นต่าของข้อสอบที่ใช้ในการสอบแต่ละ
ครั้งและแต่ละขั้นตอน ผูท้ ี่มีผลการสอบเท่ากับหรื อสู งกว่าค่าที่กาหนด จะถือว่าเป็ นผูส้ อบผ่านขั้นตอนนั้นถ้า
ผลการสอบต่ากว่าค่าที่กาหนด จะถือว่าสอบไม่ผา่ นขั้นตอนนั้น
คณะกรรมการบริ หารศูนย์ฯเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นชี้ขาด
ข้อ ๑๔ ผูส้ อบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและสองสามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ข้ นั ตอนละเจ็ดปี นับจากวันที่
แพทยสภาอนุมตั ิผลการสอบ

๓

หมวด ๕
ใบรับรองผลการสอบ
ข้อ ๑๕ เมื่อผูข้ อรับการประเมินสอบผ่านขั้นตอนต่างๆครบถ้วนและมีผลการสอบตามเงื่อนไขที่กาหนด
ในข้อ ๑๔ ให้ศูนย์ฯออกใบรับรองว่าสอบผ่านการประเมินทุกขั้นตอนแล้วตามแบบที่กาหนดในข้อ ๑๖
ข้อ ๑๖ ให้ใช้ใบรับรองผลการสอบตามรู ปแบบดังนี้

ขนาดความกว้าง ๑๗.๗ เซนติเมตร

(ตราศูนย์ฯ)
ใบรับรองผลการสอบ
ที่ xxxx/xxxx
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แพทยสภา
ขอรับรองว่า

..........................................
สอบผ่านการประเมินทุกขั้นตอน
ออกให้ ณ วันที่

พ.ศ.

ประธานคณะกรรมการบริ หารศูนย์

ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ

ขนาดความยาว ๒๔ เซนติเมตร

หมวด ๖
การจัดทาทะเบียน
ข้อ ๑๗ ให้ผอู ้ านวยการศูนย์ฯ รับผิดชอบดังนี้
(๑) จัดทาและดูแลรักษาทะเบียน
(๒) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ข้ารับการประเมิน ผลการประเมิน และการออกใบรับรองไว้ในทะเบียน
และติดหรื อพิมพ์รูปถ่ายของผูข้ อรับการประเมินอยูใ่ นทะเบียนด้วย
หมวด ๗
การขอหนังสื อรับรองและการออกใบแทนใบรับรองผลการสอบ
ข้อ ๑๘ ผูข้ อรับการประเมินอาจขอหนังสื อรับรองผลการสอบได้โดยยืน่ คาขอตามแบบที่ ศูนย์ฯกาหนด
ต่อผูอ้ านวยการศูนย์ฯ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนด

๔

ข้อ ๑๙ ผูข้ อรับใบรับรองผลการสอบแล้ว อาจขอใบแทนใบรับรองได้โดยยืน่ คาขอตามแบบที่ศูนย์ฯ
กาหนดต่อผูอ้ านวยการศูนย์ฯ พร้อมค่าธรรมเนียมและหลักฐานการแจ้งความในกรณี ที่ใบอนุญาตสู ญหาย แต่ถา้
ใบรับรองเดิมยังอยูใ่ ห้ส่งคืนพร้อมคาขอด้วย
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ ในช่วงที่ศูนย์ฯยังไม่สามารถดาเนินการจัดสอบขั้นตอนใด ให้ผทู ้ ี่มีความประสงค์จะขอรับการ
ประเมินความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขอสอบขั้นตอนนั้นกับคณะอนุกรรมการสอบ
ความรู ้ในวิชาชีพเวชกรรมได้
ข้อ ๒๑ ผูท้ ี่เคยเข้าสอบกับคณะอนุกรรมการสอบความรู ้ในวิชาชีพเวชกรรม และผ่านตามเงื่อนไขที่
กาหนดในระเบียบการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ที่สาเร็ จ
การศึกษาจากสถาบันอื่นที่มิใช่มหาวิทยาลัยของรัฐก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้
ให้ถือว่าการสอบนั้นมีผลตาม
เงื่อนไขที่กาหนดเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

( นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา )
นายกแพทยสภา

- รับรองโดย คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๕

