ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด
เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู ประจําป 2565
…………………………
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 33(1) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะ พ.ศ.2542
ซึ่งแก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญัติการประกอบโรคศิลปะ(ฉบั บที่ 4) พ.ศ.2556 ให ผูที่ได รับปริญญาสาขา
กิจ กรรมบําบัดจากสถาบัน การศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจ กรรมบําบัดรับ รอง มีสิทธิขอขึ้น ทะเบีย น
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด และตองสอบความรูตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดกําหนด
คณะกรรมการวิช าชีพสาขากิจกรรมบําบัดจึงออกประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด เรื่อง
การรับสมัครและการสอบความรู เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด
ประจําป 2565 ไว ดังนี้
ขอ 1. คุณสมบัติและความรูในวิชาชีพ
ผูมีสิทธิขอสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
กิจกรรมบําบัด ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
1.1 มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัครสอบ)
1.2 เปนผูมีความรูในวิชาชีพตามมาตรา 33(1) แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ.2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 คือเปนผูไดรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขากิจกรรมบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขากิจกรรมบําบัดรับรอง
1.3 ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
1.4 ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
1.5 ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ
1.6 ไมเปนโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนดวาไมสมควรใหประกอบโรคศิลปะ
ได แก โรคเรื้ อนในระยะติดต อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการเปน ที่รังเกีย จแกสังคม วั ณโรคในระยะอั น ตราย
โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคอื่นซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพ
พิจารณาเห็นวาเปนอุปสรรคตอการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบําบัด
1.7 ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
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ขอ 2. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 กรอกคํารองขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ และลงลายมือชื่อ
ผูยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนฯ จํานวน 1 ชุด (ตามแบบ กบ.1)
2.2 รูปถายหนาตรง ทาปกติ ไมสวมหมวก หรือแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 3 รูป หามใชรูปถายชนิดโพลาลอยดหรือรูปถายที่ไมไดมาตรฐาน
2.3 สําเนาภาพถายทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2.4 สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2.5 สําเนาภาพถายใบปริญญาในสาขากิจกรรมบําบัด จํานวน 1 ฉบับ
- กรณี สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล ว แต ยั ง ไม ไ ด รั บปริ ญญาบั ตร ให แนบหนั งสื อรั บรองคุ ณวุ ฒิ
วาสําเร็จการศึกษาในสาขากิจกรรมบําบัดฉบับจริงจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู
- กรณีผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ไดแก
1) สําเนาใบรายงานผลการศึกษาในสาขากิจกรรมบําบัด จํานวน 1 ฉบับ
2) หนังสือรับรองสถาบันการศึกษา จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด
จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัดจากประเทศ
ที่สําเร็จการศึกษา (กรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย)
จํานวน 1 ฉบับ
2.6 หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ (ตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้) จํานวน 1 ฉบับ
พรอมประทับตราสถานพยาบาล ที่ทานไปรับการตรวจสุขภาพ
2.7 หลั กฐานอื่ น ๆ ที่ คณะกรรมการวิช าชีพ เห็น วาจํ าเปน เชน หลั กฐานการเปลี่ย นชื่อ-สกุ ล
ทะเบียนสมรส เปนตน
2.8 ซองจดหมายยาวขนาด 11 x 23 เซนติเมตร ที่จาหนาซองถึงตัวทานเอง จํานวน 1 ซอง
(โดยติดแสตมป 30 บาท) และแนบแบบตอบรับในประเทศ (ป.133 ก.) ของไปรษณียไทย โดยกรอกขอความตาม
ตัวอยางที่แนบทายประกาศนี้
2.9 เงินคาธรรมเนียมสอบ จํานวน 1,050 บาท (ทั้งนี้ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง
และแนบหลั ก ฐานประกอบการยื่ น สมั ค รสอบให ถู ก ต อ งและครบถ ว น เมื่ อ ชํ า ระเงิ น แล ว จะไม มี ก ารคื น เงิ น
คาธรรมเนียมให ไมวากรณีใดๆ)
** ผูสมัครตองลงนามรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ **
ขอ 3. การรับสมัครสอบ และสถานที่รับสมัคร มีดังนี้
3.1 กรณียื่นคํารองผานทางระบบออนไลน ที่เว็บไซต https://mrd-hss.thaijobjob.com โดยให
- บันทึกขอมูลการสมัคร (เปดระบบใหบันทึกไดตั้งแตวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565)
แลวใหผูสมัครสั่งพิมพแบบฟอรมการชําระคาธรรมเนียมสอบ และนําไปชําระที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ทั่วประเทศ (เสียคาธรรมเนียมธนาคารจํานวน 30 บาท) โดยสามารถชําระไดตั้งแตวันที่ 1 – 16 กรกฎาคม 2565
ภายในเวลาทําการของธนาคาร
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- พิมพคํารองขอขึ้นทะเบียนฯ ที่ไดบันทึกทางเว็บไซดแลวนั้น และลงลายมือชื่อผูยื่นคํารอง
พรอมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตามขอ 2. และหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ จัดสงเอกสาร
หลักฐานการสมัครสอบมาทางไปรษณียไทย ตามที่อยูทายนี้ โดยตองจัดสงใหถึงกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ที่อยูจัดสง...
กลุมสงเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ชั้น 5)
กระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
(สมัครสอบสาขากิจกรรมบําบัด ป 2565)

3.2 กรณียื่นคํารองดวยตนเอง สามารถยื่นคํารองฯ พรอมเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ไดที่
ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ซอยสาธารณสุข 8) กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยยื่นไดตั้งแตวันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2565
ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 02 193 7079
ขอ 4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซตของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ที่ https://mrd-hss.moph.go.th
ขอ 5. วัน เวลา สถานที่สอบ และวิชาสอบ
วันอาทิตยที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ซอยสาธารณสุข 8) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เวลา 09.00 – 12.00 น.
หมวดวิชาที่ 1 สวนที่ 1
หมวดวิชาที่ 1 สวนที่ 2

วิชาความรูพื้นฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด
เปนขอสอบปรนัย 90 ขอ คะแนนเต็ม 90 คะแนน
วิชาความรูเฉพาะทางวิชาชีพกิจกรรมบําบัด
เปนขอสอบปรนัย 80 ขอ คะแนนเต็ม 80 คะแนน
เนื้อหาที่ออกประกอบดวย 4 ดาน คือ ผูหยอนสมรรถภาพทางกาย
เด็ก ผูสูงอายุ และจิตสังคม
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เวลา 13.00 – 14.00 น.
หมวดวิชาที่ 1 สวนที่ 3
เวลา 14.15 – 15.45 น.
หมวดวิชาที่ 2

วิชาเจตคติ แนวทางการพัฒนาวิชาชีพกิจกรรมบําบัด
เปนขอสอบอัตนัย 1 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ เปนขอสอบปรนัย 50 ขอ
คะแนนเต็ม 50 คะแนน
เนื้อหาที่ออก คือ
1.) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการรักษา
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ
ของผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด พ.ศ. 2552
(10 ขอ 10 คะแนน)
2.) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (25 ขอ 25 คะแนน)
3.) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
และที่แกไขเพิ่มเติม (15 ขอ 15 คะแนน)

** ผูสมัครสอบตองเขาหองสอบตามเวลาที่กําหนดไว หรือถามาแสดงตัวที่หองสอบหลังจากเริ่มทําการสอบไปแลว
เกิ น 30 นาที ถื อ ว า ผู ส มั ค รสอบหมดสิ ท ธิ ส อบในวิ ช านั้ น เว น แต มี เ หตุ จํา เป น ซึ่ ง ต อ งมี ห ลั ก ฐานมาแสดง
ต อ คณะกรรมการอํานวยการสอบ เพื่อประกอบการพิจารณา**
ขอ 6. เอกสารที่จะตองนํามาในวันสอบ
6.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ (ที่ยังไมหมดอายุ)
6.2 อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก ดินสอ 2 B, ยางลบดินสอ และปากกาสีน้ําเงิน
ขอ 7. เกณฑการตัดสินผลการสอบ
7.1 ผูสอบผานตองไดคะแนนสอบของวิชาในหมวดวิชาที่ 1 ประกอบดวยสวนที่ 1 สวนที่ 2 และ
สวนที่ 3 รวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 และ
7.2 ผูสอบตองไดคะแนนหมวดวิชาที่ 2 ไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
7.3 การเก็บคะแนน ผูสอบตองไดคะแนนในหมวดวิชาที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 60 หรือตองได
คะแนนในหมวดวิชาที่ 2 ไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะสามารถเก็บคะแนนในหมวดวิชานั้นๆ ไวได โดยสามารถเก็บ
คะแนนไวไดไมเกิน 3 ครั้งของการประกาศสอบตอเนื่องกัน นับตั้งแตเริ่มมีการเก็บคะแนนครั้งแรก หากครบกําหนด
ดังกลาวแลวยังไมสามารถสอบผานทุกหมวดวิชา การเก็บคะแนนนั้นเปนอันสิ้นสุดลง และจะตองเริ่มตนสอบใหมทุก
หมวดวิชา
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ขอ 8. การประกาศผลสอบ
ประกาศผลสอบในวั นที่ 25 สิ งหาคม 2565 ทางเว็ บไซต กองสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ ที่ http://www.mrd-hss.moph.go.th (ไมแจงผลสอบทางโทรศัพท)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

(นางกัญญาลักษณ ณ รังษี )
ประธานกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด
หมายเหตุ กรณีสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลงไป
จนมีความจําเปนตองเลื่อนกําหนดการตางๆ ที่ประกาศไวในฉบับนี้ หรือตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสอบ นั้น
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดจะมีประกาศใหผูสมัครสอบทราบ จึงขอใหผูสมัครสอบโปรดติดตาม
ขาวสารและความคืบหนาของการดําเนินการจัดสอบทางเว็บไซตกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ที่ http://www.mrd-hss.moph.go.th อยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดรวมกับกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
จะดําเนินการจัดสอบโดยถือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด
หากมีปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหถือมติของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด เปนที่สุด

เลขรับที่...................... วันที่..............................
ลงชื่อ..................................................ผูรับคํารอง

กบ.1

คํารองขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด
เขียนที่.......................................................................
วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ................
1. ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................อายุ..................ป เกิดวันที่.............
เดือน.....................พ.ศ........... สัญชาติ............เลขประจําตัวประชาชน
เลขหนังสือเดินทางของบุคคลตางดาว
อยูเลขที่.........................ซอย...........................................ถนน..............................หมูที่.............ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย....................หมายเลขโทรศัพท...........................
ที่อยูที่สามารถติดตอได อยูเลขที่...............ซอย..........................ถนน.......................หมูที่.............ตําบล/แขวง........................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย....................หมายเลขโทรศัพท...........................
หมายเลขโทรศัพท (มือถือ)..............................................................
2. มีความรูในวิชาชีพโดยไดรับการศึกษาและไดรับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา สาขา
กิจกรรมบําบัด จาก..................................................................................................เมื่อ พ.ศ. .................................................
3. เคยไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะ สาขา...................................................................................................
ประเภท...................................................................จากประเทศ...........................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
4. ประสงคขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบําบัด
5. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซึ่งสรางความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่อาจนํามาซึง่ ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
ไมเปนผูต ิดยาเสพติดใหโทษ
6. ขาพเจาไดแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือสําเนาบัตรพนักงานของรัฐ
กรณีเปนคนตางดาวตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารคนตางดาว
สําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานแสดงถิ่นที่อยูในประเทศไทยกรณีเปนคนตางดาว
สําเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา
หนังสือแสดงผลการสอบผานความรูจากคณะกรรมการวิชาชีพ (ถามี)
หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบโรคศิลปะ
ภาพถายขนาด 1 นิ้ว แตงกายสุภาพ หนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา
ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 ภาพ (ตองไมเปนภาพถายโพลาลอยด)
สําเนาใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะจากตางประเทศสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ
ซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย
ภาพถาย
หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) .....................................................................................
ขนาด 1 นิ้ว
ลายมือชื่อ.........................................................ผูยื่นคํารอง
(..............................................................)
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด ไดออกใบอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะ
เมื่อวันที่..............เดือน..................................พ.ศ............... หมดอายุวันที่..............เดือน..................................พ.ศ...............
ทะเบียนใบอนุญาตเลขที.่ ..........................................................
ผูลงนามในใบอนุญาต
(
)
(
)
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการวิชาชีพ

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ
เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
เขียนที่………………………………………………..
……………………………………………………….
วันที่………เดือน…………..………………พ.ศ. ………..
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใบอนุญาตเลขที่ ……….............….ออกให้ ณ วันที่.……เดือน……...………พ.ศ. .........
ได้ทาการตรวจร่างกาย(นาย/นาง/นางสาว) ……………………………….……………………………………………….……..
เมื่อวันที่ …………เดือน…………….…………….……………พ.ศ. ………………แล้ว
ส่วนที่ 1
นาย/นาง/นางสาว……………………..…………………………………ปราศจากโรค ดังต่อไปนี้
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
ส่วนที่ 2
กรณีที่แพทย์ตรวจพบโรคอื่นๆซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกอบโรคศิลปะ
(โปรดระบุ)…………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
……………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………………

(ลงนาม)………………………………………………
(…………………………………………….)
แพทย์ผู้ตรวจ

หมายเหตุ : กรุณาประทับตราสถานพยาบาลที่ออกหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพด้วย

