เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การตออายุหนังสืออนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการตออายุหนังสืออนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศ นมาตรศาสตร เพื่อ ใหการตออายุหนังสืออนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และ มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูประสงคจะขอตออายุหนังสืออนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ทัศ นมาตรศาสตร ต องเป น ผู ได รับ หนัง สือ อนุ ญาตใหบุ ค คลทํา การประกอบโรคศิ ลปะโดยอาศั ย
ทัศ นมาตรศาสตร และไม เคยถู กลงโทษพัก ใช หรื อเพิก ถอนหนัง สือ อนุ ญาตหรือ กระทํ าความผิ ด
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
ขอ ๒ นอกจากคุณสมบัติตามขอ ๑ แลว ผูประสงคจะขอตออายุหนังสืออนุญาตใหบุคคล
ทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศ นมาตรศาสตร ตองมีคุณสมบัติขอ ใดขอหนึ่งภายในสองป
กอนกําหนดวันขอตออายุหนังสืออนุญาต ดังตอไปนี้
๒.๑ ไดทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตรใ นสถานพยาบาล
ของรัฐหรือสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน
๒.๒ ได รั บ การอบรมความรู เกี่ ย วกั บทั ศ นมาตรศาสตร ซึ่ ง จัด โดยกระทรวง
สาธารณสุข หรือองคกรอื่นที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตรรับรอง
๒.๓ เขารวมประชุมสัมมนาความรูเกี่ยวกับทัศนมาตรศาสตร ซึ่งจัดโดยกระทรวง
สาธารณสุข หรือองคกรอื่นที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตรรับรอง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

๒.๔ เขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับทัศนมาตรศาสตร ลงในวารสาร นิตยสาร
เอกสารเผยแพรของสมาคมที่เกี่ยวกับทัศนมาตรศาสตร หรือบทความทางวิชาการเกี่ยวกับทัศนมาตรศาสตร
ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตรรับรอง
๒.๕ ได รั บ เชิ ญ เป น วิ ท ยากรให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ทั ศ นมาตรศาสตร ซึ่ ง จั ด โดย
กระทรวงสาธารณสุขหรือองคกรอื่นที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตรรับรอง
ขอ ๓ ผูขอตออายุหนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตรใหยื่น
คําขอตออายุหนังสืออนุญาตตามแบบ ทม. 5 ที่แนบทายประกาศนี้ดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้นตอผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ก อ นหนั ง สื อ อนุ ญ าตฉบั บ เดิ ม หมดอายุ
จํานวนสามสิบวัน
ขอ ๔ ผูขอตออายุหนังสืออนุญาตที่มีเหตุสุดวิสัยไมสามารถดําเนิน การตออายุหนังสือ
อนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข อ ๓ สามารถขอตออายุหนังสื ออนุญาตภายหลั งหนังสื อ
อนุญาตฉบับเดิม หมดอายุ จํานวนสามสิบวัน หากพนกําหนดดังกลาวจะถือวาผูนั้นพน สถานสภาพ
การเปนผูไดรับหนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร ทั้งนี้ใหคณะกรรมการ
การประกอบโรคศิลปะพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ขอ ๕ ในระหวางที่การดําเนินการตออายุหนังสืออนุญาตไมแลวเสร็จ ใหถือวาผูขอตออายุ
หนังสื ออนุ ญาตยังคงมีส ถานภาพการเปน ผู ไดรั บหนัง สืออนุญาตให ประกอบโรคศิ ลปะโดยอาศั ย
ทัศนมาตรศาสตร จนกวาจะมีคําวินิจฉัยเปนอยางอื่น
ขอ ๖ หากมีปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหประธานคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๗ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
มงคล ณ สงขลา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

แบบ ทม. 5
แบบคําขอตออายุหนังสืออนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร
เขียนที…
่ ………………………………………
วันที…
่ …..เดือน………………………พ.ศ. ………..
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………นามสกุล……………………............อายุ………......ป
เกิดวันที…
่ …….เดือน…………….พ.ศ. …….....สัญชาติ…………เชื้อชาติ…………..ศาสนา………..
2. ที่อยูในประเทศไทย บานเลขที…
่ …….... หมูท…
ี่ ………ชื่อหมูบาน/ตึก/อาคาร...............................
ซอย/ตรอก…… ………………….......................ถนน…………………………………………….…..
ตําบล…………………………………..................อําเภอ………………………………………….…..
จังหวัด…………………....... รหัสไปรษณีย…
 …..……………… โทรศัพท…………………….........
โทรสาร………..…………..……………..e - mail address ……………………………………………
3. หนังสืออนุญาตใหการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร เลขที…
่ …………………………
ออกให ณ วันที…
่ ……………….………………หมดอายุวนั ที…
่ …..…………………………………
4. ปจจุบันปฏิบตั ิงานอยูท …
ี่ ………………………….…………………………....…………………………
เลขที…
่ …………หมูท …
ี่ ………..ชื่อหมูบาน/ตึก/อาคาร....................………………………………...
ซอย/ตรอก……………………………. ....................ถนน………………………………………………
ตําบล/แขวง………………………………………… อําเภอ/เขต……………..…………….……………..
จังหวัด…………………....... รหัสไปรษณีย…
 …..……………… โทรศัพท…………………….........
โทรสาร………..…………..…..e - mail address ………………………………………………………
5. ขอตอหนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร ตามมาตรา 31
แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 โดยไดแนบเอกสาร
5.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
5.2 สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
5.4 หนังสือรับรองการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร (ฉบับจริง)
5.5 ใบรับรองคุณสมบัติจากสถานพยาบาล หรือ สถานประกอบการดานการแพทย
หรือสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ถามี)
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5.6 สําเนาหลักฐาน อื่นๆ
5..6.1 การอบรมเรื่อง.......................................................................................
เมื่อวันที…
่ ………………………..ถึง…………………………………………….
หนวยงานที่จดั อบรม………………………………………………..…………….
5.6.2 การประชุมสัมมนาเรื่อง………………………………..……..…….…………….
เมื่อวันที…
่ ………………………………..ถึง……………….……….…………..
หนวยงานที่จดั ประชุม…………………………………………………….………
5.6.3 บทความทางวิชาการที่ไดเขียนลงในวารสาร/นิตยสารชื่อ……………..…………
เรื่อง……………………………………………………………………………..
ปท…
ี่ …………ฉบับที…
่ …………เลมที…
่ ………เดือน……..……………….
5.6.4 เปนวิทยากรเกี่ยวกับความรูด านทัศนมาตรศาสตรใหกับมหาวิทยาลัย……………
…………………………………………………………………………….………..
………………….…………………………………………………………………..
5.7 อื่น ๆ (ระบุ)……………………………….…………………………………………………

ลงชื่อ………..…………….……………ผูยื่นคําขอ
(……………………………………)

