
                                                                                                                                          

๑ 

                          ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
                                   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

           -------------------------------- 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฉ) และดว้ยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕ 

แห่งพระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ คณะกรรมการแพทยสภาออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารประเมินและรับรองความรู้ความ 
สามารถในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคบัน้ี 
“ศูนยฯ์”  หมายความวา่  ศูนยป์ระเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                 “ผูอ้  านวยการศูนยฯ์” หมายความวา่ ผูอ้  านวยการศูนยป์ระเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
  “ทะเบียน” หมายความวา่  ทะเบียนผูข้อรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ 
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 

               หมวด ๑ 
ข้ันตอนและจุดประสงค์ของการสอบ 

ขอ้ ๔ การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมประกอบดว้ยการ 
สอบสามขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีจุดประสงคด์งัน้ี 

(๑) ขั้นตอนท่ีหน่ึง เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน  
(๒) ขั้นตอนท่ีสอง เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 
(๓) ขั้นตอนท่ีสาม เป็นการสอบเพื่อประเมินทกัษะและหตัถการทางคลินิก 

 ในแต่ละขั้นตอนจะมีส่วนเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายทางวชิาชีพและขอ้บงัคบัทางจริยธรรมในการ 
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมดว้ย 



๒ 

       
      หมวด ๒ 

การสมัครสอบและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
ขอ้ ๕ ผูมี้ความประสงคจ์ะขอรับการประเมิน ตอ้งด าเนินการต่อไปน้ี 
(๑) ยืน่ใบสมคัรต่อศูนยฯ์ ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีศูนยฯ์จะประกาศในแต่ละปี 
(๒) ช าระค่าสมคัรสอบตามอตัราท่ีก าหนดในประกาศของศูนยฯ์ ซ่ึงศูนยฯ์จะไม่คืนเงินค่าสมคัรให้ 

ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
ขอ้ ๖ ผูมี้สิทธิขอรับการประเมินจะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีระบุไวส้ าหรับการเป็นสมาชิกของแพทยสภา 

และคุณสมบติัอ่ืนดงัน้ี 
(๑) ประเภทท่ีหน่ึงเป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตในสถาบนัการศึกษาในประเทศ 

ไทยหรือในต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง 
(๒) ประเภทท่ีสองเป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและไดรั้บปริญญาบตัรจาก 

สถาบนัการ ศึกษาในประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรอง  
(๓) ประเภทท่ีสามเป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและไดรั้บปริญญาบตัรจาก 

สถาบนัการศึกษาต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง  
   ขอ้ ๗ ผูมี้สิทธิขอรับการประเมินจะตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับการสอบแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

(๑) การสอบขั้นตอนท่ีหน่ึง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัประเภทท่ีหน่ึงหรือสองหรือสามส าหรับผูมี้คุณสมบติั 
ประเภทท่ีหน่ึงตอ้งมีใบรับรองจากสถานการศึกษาวา่ไดศึ้กษาวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน (ระดบัปรีคลินิก) หรือ
เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีการศึกษา   

(๒) การสอบขั้นตอนท่ีสอง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัประเภทท่ีหน่ึงหรือสองหรือสามส าหรับผูมี้คุณสมบติั 
ประเภทท่ีหน่ึงตอ้งมีใบรับรองจากสถานการศึกษาวา่ไดศึ้กษาวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (ระดบัคลินิก) มาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปีการศึกษา  

(๓) การสอบขั้นตอนท่ีสาม เป็นผูท่ี้สอบผา่นขั้นตอนท่ีหน่ึงและขั้นตอนท่ีสองแลว้ โดยแต่ละขั้นตอน 
สอบผา่นมาแลว้เป็นเวลาไม่เกินเจด็ปี  นบัจากวนัท่ีแพทยสภาอนุมติัผลการสอบจนถึงวนัยืน่ใบสมคัรสอบ ถา้ 
ขั้นตอนใดสอบผา่นเกินเจด็ปีจะตอ้งสอบขั้นตอนนั้นใหม่ใหผ้า่นก่อน   

    ส าหรับผูมี้คุณสมบติัประเภทหน่ึงท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาในประเทศไทยตอ้งมีใบรับรอง 
จากสถานการศึกษาวา่ไดศึ้กษาวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก(ระดบัคลินิก)มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ภาคการศึกษา
ระบบทวภิาคหรือเทียบเท่าดว้ย 

   ส าหรับผูท่ี้มีคุณสมบติัประเภทท่ีสามจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมในต่าง 
ประเทศซ่ึงแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น หากเป็นผูมี้สัญชาติไทยไม่จ  าเป็นตอ้งมีใบอนุญาตดงักล่าวแต่ตอ้ง 
มีเอกสารรับรองการปฏิบติังานหลงัปริญญาในฐานะแพทยฝึ์กหดั หรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 
ในสถาบนัการแพทยต่์างประเทศหรือในประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรองโดยการปฏิบติังานจะตอ้งเสร็จส้ิน 
ก่อนสมคัรสอบ 



๓ 

 
  
  ขอ้ ๘ ใหผู้อ้  านวยการศูนยฯ์ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรและแจง้ผลการตรวจสอบให้

ผูส้มคัรทราบก่อนก าหนดวนัสอบไม่นอ้ยกวา่สองสัปดาห์ หากพบวา่ขาดคุณสมบติั ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่มีสิทธิในการ
สอบคร้ังนั้น  ผูส้มคัรท่ีแสดงหลกัฐานเทจ็  แมว้า่จะตรวจพบภายหลงัจากการประกาศผลแลว้ก็ตาม ใหถื้อวา่การสอบ
คร้ังนั้นเป็นโมฆะ 

 
  หมวด ๓ 
การสอบ 

ขอ้ ๙ ศูนยฯ์ตอ้งจดัใหมี้การสอบแต่ละขั้นตอนอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง โดยจดัท าก าหนดการสอบทั้งปี 
ประกาศใหท้ราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี  ทั้งน้ีใหศู้นยฯ์สงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงก าหนดการสอบได้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
                ขอ้ ๑๐  เม่ือผูส้มคัรสอบขั้นตอนใดในการสอบคร้ังใด ไดรั้บการพิจารณาวา่มีสิทธิเขา้สอบแลว้ แต่ไม่
สามารถเขา้รับการประเมินในคร้ังนั้นได ้   อาจขอเล่ือนการสอบไปในคร้ังถดัไปได ้   โดยท าหนงัสือช้ีแจงเหตุผล
เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูอ้  านวยการศูนยฯ์เพื่อใหพ้ิจารณาอนุมติั หากขอเล่ือนสอบดว้ยเหตุผลจากการเจบ็ป่วย
จะตอ้งมีใบรับรองแพทยแ์สดงดว้ย ทั้งน้ีการขอเล่ือนสอบจะกระท าไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้นส าหรับการสมคัรคร้ัง
นั้น  

อน่ึง เม่ือไดรั้บอนุญาตใหเ้ล่ือนสอบแลว้  เม่ือศูนยฯ์จดัสอบขั้นตอนนั้นคร้ังต่อไปแลว้ ผูท่ี้ขอเล่ือนสอบ 
ไม่เขา้สอบอีก จะถือวา่ขาดสอบและถือวา่สอบไม่ผา่นขั้นตอนนั้น 

  ขอ้ ๑๑ ใหศู้นยฯ์ประกาศหวัขอ้เน้ือหาท่ีประเมิน รูปแบบของขอ้สอบแต่ละขั้นตอนพร้อมก าหนดการ
สอบใหผู้ส้มคัรทราบทุกปี 

ขอ้ ๑๒  เพื่อใหก้ารสอบของศูนยฯ์ด าเนินไปไดด้ว้ยความเรียบร้อยใหศู้นยฯ์แจง้ขอ้ปฏิบติัในการเขา้สอบ 
ใหผู้มี้สิทธิเขา้สอบทราบพร้อมการประกาศรับสมคัร และผูเ้ขา้สอบจะปฏิเสธวา่ไม่รับทราบไม่ได ้
 

หมวด ๔ 
การตัดสินผลและเง่ือนไขผลการสอบ 

ขอ้ ๑๓   การตดัสินผลการสอบ ใชห้ลกัการก าหนดเกณฑ์ผา่นขั้นต ่าของขอ้สอบท่ีใชใ้นการสอบแต่ละ 
คร้ังและแต่ละขั้นตอน ผูท่ี้มีผลการสอบเท่ากบัหรือสูงกวา่ค่าท่ีก าหนด จะถือวา่เป็นผูส้อบผา่นขั้นตอนนั้นถา้ 
ผลการสอบต ่ากวา่ค่าท่ีก าหนด จะถือวา่สอบไม่ผา่นขั้นตอนนั้น 

คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์เป็นผูพ้ิจารณาตดัสินช้ีขาด 
ขอ้ ๑๔   ผูส้อบผา่นขั้นตอนท่ีหน่ึงและสองสามารถเก็บผลการสอบไวไ้ดข้ั้นตอนละเจ็ดปี  นบัจากวนัท่ี 

แพทยสภาอนุมติัผลการสอบ   
 
 
 



๔ 

 
 
 

หมวด ๕ 
ใบรับรองผลการสอบ 

ขอ้ ๑๕   เม่ือผูข้อรับการประเมินสอบผา่นขั้นตอนต่างๆครบถว้นและมีผลการสอบตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
ในขอ้ ๑๔ ใหศู้นยฯ์ออกใบรับรองวา่สอบผา่นการประเมินทุกขั้นตอนแลว้ตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ ๑๖   

ขอ้ ๑๖    ใหใ้ชใ้บรับรองผลการสอบตามรูปแบบดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   หมวด ๖ 
   การจัดท าทะเบียน 

ขอ้ ๑๗ ใหผู้อ้  านวยการศูนยฯ์ รับผดิชอบดงัน้ี 
(๑) จดัท าและดูแลรักษาทะเบียน 
(๒) บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ขา้รับการประเมิน ผลการประเมิน และการออกใบรับรองไวใ้นทะเบียน  

และติดหรือพิมพรู์ปถ่ายของผูข้อรับการประเมินอยูใ่นทะเบียนดว้ย  
 

หมวด ๗ 
การขอหนังสือรับรองและการออกใบแทนใบรับรองผลการสอบ 

ขอ้ ๑๘   ผูข้อรับการประเมินอาจขอหนงัสือรับรองผลการสอบไดโ้ดยยืน่ค าขอตามแบบท่ีศูนยฯ์ก าหนด 
ต่อผูอ้  านวยการศูนยฯ์ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีก าหนด 
 
 
 

(ตราศูนยฯ์) 
  ใบรับรองผลการสอบ                                                                                            ท่ี xxxx/xxxx 

ศูนยป์ระเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
แพทยสภา 

 

ขอรับรองวา่ 
.......................................... 
สอบผา่นการประเมินทุกขั้นตอน 

 

ออกให้ ณ วนัท่ี                             พ.ศ. 
 

          ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย ์                                               ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ 

ขน
าด
คว

าม
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 ๑๗
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 เซ
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เม
ตร

 

 

ขนาดความยาว ๒๔ เซนติเมตร 



๕ 

 

 
ขอ้ ๑๙ ผูข้อรับใบรับรองผลการสอบแลว้ อาจขอใบแทนใบรับรองไดโ้ดยยืน่ค าขอตามแบบท่ีศูนยฯ์ 

ก าหนดต่อผูอ้  านวยการศูนยฯ์ พร้อมค่าธรรมเนียมและหลกัฐานการแจง้ความในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย แต่ถา้ 
ใบรับรองเดิมยงัอยูใ่หส่้งคืนพร้อมค าขอดว้ย 
 

หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

ขอ้ ๒๐  ในช่วงท่ีศูนยฯ์ยงัไม่สามารถด าเนินการจดัสอบขั้นตอนใด ใหผู้ท่ี้มีความประสงคจ์ะขอรับการ 
ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ขอสอบขั้นตอนนั้นกบัคณะอนุกรรมการสอบ
ความรู้ในวชิาชีพเวชกรรมได ้

  ขอ้ ๒๑  ผูท่ี้เคยเขา้สอบกบัคณะอนุกรรมการสอบความรู้ในวชิาชีพเวชกรรม และผา่นตามเง่ือนไขท่ี 
ก าหนดในระเบียบการสอบข้ึนทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยท่ี์ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบนัอ่ืนท่ีมิใช่มหาวทิยาลยัของรัฐก่อนขอ้บงัคบัน้ีประกาศใช ้ ใหถื้อวา่การสอบนั้นมีผลตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดเดิม 
 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๑๗    มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

( นายแพทยส์มศกัด์ิ      โล่ห์เลขา  ) 
นายกแพทยสภา 

 
 
 
       -  รับรองโดย คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมคร้ังท่ี ๑ / ๒๕๔๘  วนัท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ 
 
       - ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง วนัท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 


