
ประกาศสาํนักงานเลขาธกิารแพทยสภา 
ที่    ๓๑ /๒๕๕๑ 

เรือ่ง  การรบัสมัครแพทยประจําบาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 

 

แพทยสภาจะดําเนินการรับสมัครแพทยประจําบานสาขาตางๆประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ โดยมีกําหนดการและหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

๑. กําหนดเวลาการรับสมคัร 

๑.๑ รอบที ่๑ 
(ก) รับสมัครผูมีตนสังกัดและไมมีตนสังกัด (อิสระ)   

(ข) เปดรับสมัครวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน – ๑๕ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๑ (เวนวันหยุดราชการ) 

หากสงใบสมัครและเอกสารทางไปรษณยี จะตองสงภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๕๑ (ถือวนัทีป่ระทบัตราไปรษณยีเปนสําคญั) 

๑.๒ รอบที ่๒ 
(ก) รับสมัครผูมีตนสังกัดและไมมีตนสังกัด (อิสระ)   

(ข) จะตองไมเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมในสาขาหนึ่งสาขาใดในรอบท่ี ๑ แลว 

(ค) เปดรับสมัครวันที่ ๒๑ – ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ (เวนวันหยุดราชการ) 

หากสงใบสมัครและเอกสารทางไปรษณยี จะตองสงภายในวันที่ ๒๖ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๒ (ถือวนัทีป่ระทบัตราไปรษณยีเปนสําคญั) 

๒.   สาขาประเภททีร่บัสมัครและคณุสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มคัร  
๒.๑   สาขาประเภทที ่ ๑  หมายถึง สาขาขาดแคลน เปนสาขาท่ีแพทยสภาตองการสงเสริมใหมีผูเขารับการ

ฝกอบรม  ผูสมัครสามารถเขารับการฝกอบรมไดโดยไมจาํเปนตองผานการปฏิบตังิานตาม
โครงการเพิม่พูนทักษะ ๑ ป และไมจาํเปนตองปฏบิัตงิานชดใชทุนกอน ไดแกสาขา

ตอไปนี้ 

(๑) จิตเวชศาสตร 

(๒) จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 

(๓) นิติเวชศาสตร 

(๔) พยาธิวิทยากายวิภาค 

(๕) พยาธิวิทยาคลินิก 

(๖) พยาธิวิทยาท่ัวไป 

(๗) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

(๘) เวชศาสตรครอบครัว 

(๙) เวชศาสตรฉุกเฉิน 

(๑๐) เวชศาสตรนิวเคลียร 

(๑๑) อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา 

(๑๒) อายุรศาสตรโรคเลือด 

คุณสมบตัิของผูมสีทิธิส์มัครสาขาประเภทที่ ๑ 
ผูสมัครจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว สามารถสมัครไดโดยไมจําเปนตองผานการปฏิบัติงาน

ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ผูสมัครอิสระตองไมมีพันธะในการชดใชทุน ทั้งนี้ระยะเวลาในการฝกอบรมไมนับเปน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานชดใชทุน 



๒ 

๒.๒   สาขาประเภทที ่๒  หมายถึง สาขาท่ีผูสมัครจะตองผานการปฏบิตัิงานตามโครงการเพิม่พูน

ทักษะ ๑ ป และไดปฏบิตัิงาน / ปฏบิัตงิานชดใชทุนตามจํานวนปทีแ่พทยสภากาํหนด 
ไดแกสาขาตอไปนี้ 

(๑) กุมารเวชศาสตร 

(๒) กุมารศัลยศาสตร 

(๓) จักษุวิทยา 

(๔) ตจวิทยา 

(๕) ประสาทวิทยา 

(๖) ประสาทศัลยศาสตร 

(๗) รังสีวิทยาท่ัวไป 

(๘) รังสีวิทยาวินิจฉัย 

(๙) วิสัญญีวิทยา 

(๑๐) เวชศาสตรปองกัน (แขนงระบาดวิทยา) 

(๑๑) เวชศาสตรปองกัน (แขนงเวชศาสตรการบิน) 

(๑๒) เวชศาสตรปองกัน (แขนงเวชศาสตรปองกันคลินิก) 

(๑๓) เวชศาสตรปองกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร) 

(๑๔) เวชศาสตรปองกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน) 

(๑๕) เวชศาสตรปองกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร) 

(๑๖) เวชศาสตรฟนฟู 

(๑๗) ศัลยศาสตร 

(๑๘) ศัลยศาสตรตกแตง 

(๑๙) ศัลยศาสตรทรวงอก 

(๒๐) ศัลยศาสตรยูโรวิทยา 

(๒๑) สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

(๒๒) โสต ศอ นาสิกวิทยา 

(๒๓) ออรโธปดิกส 

(๒๔) อายุรศาสตร 

คุณสมบตัิของผูมสีทิธิส์มัครสาขาประเภทที่ ๒ 
(๑) ผูสมัครที่มตีนสงักดั จะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผานการปฏิบัติงานตาม

โครงการเพิ่มพูนทักษะฯครบถวนแลว ยกเวนสาขาที่กําหนดตอไปน้ี ผูสมัครจะตองปฏิบัติงาน / ปฏิบัติงาน
ชดใชทุนตามระยะเวลาท่ีกําหนดดังตอไปนี้ดวย 
(๑.๑) ปฏิบตัิงาน / ปฏบิัตงิานชดใชทุนเพิม่อีก ๑ ป ไดแก  สาขาจักษวุิทยา 
(๑.๒) ปฏิบตัิงาน / ปฏิบตังิานชดใชทนุเพิ่มอีก ๒ ป ไดแก  สาขาตจวิทยา 

ศัลยศาสตรตกแตง 
(๒) ผูสมัครทีไ่มมีตนสงักดั (อิสระ) จะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผานการ

ปฏบิัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ และไดปฏิบัติงาน / ปฏิบัติงานชดใชทุนเพิ่มอีก ๒ ปแลว (ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแลวเปนเวลา ๓ ป) ยกเวนสาขาตอไปน้ี สามารถสมัครเขาฝกอบรม
ไดทันที เม่ือผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ และไมมีภาระการชดใชทุนแลว ไดแก สาขา
วิสัญญีวิทยา รังสีวิทยาท่ัวไป  รังสีวิทยาวินิจฉัย  ศัลยศาสตรทรวงอก ประสาทศัลยศาสตร และเวชศาสตร
ฟนฟู 



๓ 

๒.๓ สาขาประเภทที ่ ๓  หมายถึง สาขาที่ผูสมัครจะตองผานการฝกอบรมเปนแพทยประจําบาน

ในปสดุทาย หรือไดรบัหนงัสอือนุมัติหรอืวฒุบิัตรฯในสาขาทีก่ําหนดเปนสาขาหลัก
กอนแลว ไดแกอนุสาขาตอไปนี้ 

(๑) กุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

(๒) กุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริกําเนิด 

(๓) กุมารเวชศาสตรประสาทวิทยา 

(๔) กุมารเวชศาสตรพัฒนาการและพฤติกรรม 

(๕) กุมารเวชศาสตรโรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม 

(๖) กุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ 

(๗) กุมารเวชศาสตรโรคไต 

(๘) กุมารเวชศาสตรโรคทางเดินอาหารและโรคตับ 

(๙) กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

(๑๐) กุมารเวชศาสตรโรคระบบทางเดินหายใจ 

(๑๑) กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ 

(๑๒) ภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

(๑๓) ภาพวนิิจฉัยระบบประสาท 

 (๑๔) มะเร็งนรีเวชวิทยา 

(๑๕) รังสีรวมรักษาของลําตัว 

(๑๖) รังสีรวมรักษาระบบประสาท 

(๑๗) โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 

(๑๘) วิสัญญีวิทยาสําหรับการผาตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ และทรวงอก 

(๑๙) วิสัญญีวิทยาสําหรับผูปวยโรคทางระบบประสาท 

(๒๐) เวชบําบัดวิกฤต 

(๒๑) เวชศาสตรการเจริญพันธุ 

(๒๒) เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ 

(๒๓)   เวช เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

(๒๔) ศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสรางใบหนา 

(๒๕) ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา 

(๒๖) ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 

(๒๗) ศัลยศาสตรหลอดเลือด 

(๒๘) ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ 

(๒๙) อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติซั่ม 

(๓๐) อายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม 

(๓๑) อายุรศาสตรโรคติดเช้ือ 

(๓๒) อายุรศาสตรโรคไต 

(๓๓) อายุรศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันทางคลินิก 

(๓๔) อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 

(๓๕) อายุรศาสตรโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ 

(๓๖) อายุรศาสตรโรคหัวใจ 
 



๔ 

 
คุณสมบตัิของผูมสีทิธิส์มัครสาขาประเภทที่ ๓ 
เปนผูที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือกําลังฝกอบรมแพทยประจําบานตามโครงการของแพทยสภาในป

สุดทาย หรือเปนผูมีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาหลักของสาขาที่จะสมัครเขาฝกอบรม

ในปการศึกษาน้ัน 

๓. จาํนวนตาํแหนงและสถาบันฝกอบรมที่เปดรบัสมัคร 

จํานวนตําแหนงแพทยประจําบานของแตละสาขา และสถาบันฝกอบรมที่เปดรับสมัครสําหรับปการศึกษา ๒๕๕๒ ปรากฏ

รายละเอียดตามตารางทายประกาศน้ี 

๔. เงือ่นไขและวิธกีารสมคัร 

๔.๑ จาํนวนสาขาทีส่มคัรได 
รอบที ่๑    สมัครไดเพียงสาขาเดียว แตอาจเลือกสถาบันไดมากกวา ๑ แหง โดยตองเรียงลําดับความตองการ

สถาบันที่จะสมัครไวดวย  หากยืน่ใบสมคัรเกนิกวา ๑ สาขา จะถกูตดัสทิธิท์กุสาขา 

รอบที ่๒   สมัครไดสองสาขา และสามารถเลือกสถาบันในแตละสาขาไดมากกวา ๑ แหง โดยตองเรียงลําดับ

ความตองการสถาบันที่จะสมัครไวดวย   ผูทีไ่ดรบัการคัดเลอืกเขาฝกอบรมทุกสาขาใน

รอบที ่๑ แลว ไมมสีทิธิส์มคัรในรอบที ่๒ 
๔.๒ ใบสมคัร 

ใหใชใบสมัครของแพทยสภาซ่ึงไดจัดทําไวที่ website http://resident.tmc.or.th เม่ือผูสมัครกรอกขอมูลของตนเอง

ในโปรแกรมการสมัครครบถวนแลว ใหส่ังพิมพใบสมัครซึ่งมี ๒ หนาดวยกระดาษขนาด A4 (พิมพแบบหนาหลัง) 

จํานวนเทากับสถาบันฝกอบรมท่ีเลือกสมัคร 

๔.๓ วิธสีมคัร 

(๑) ย่ืนใบสมัครที่สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร ๖ ชั้น ๗ ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ โทรศัพท ๐๒-๕๙๐-๑๘๘๐, ๐๒-๕๙๐-๑๘๘๓ กด 

๔๔๐ 

(๒) ผูที่มีตนสังกัด  หากตนสังกัดรับเปนผูดําเนินการสมัครให  ใหสมัครผานตนสังกัด   และใหตนสังกัดจัดสงใบ

สมัครไปยังสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ในกรณีที่ตนสังกัดมิไดเปนผูดําเนินการสมัครใหผูสมัครตอง

ดําเนินการสมัครดวยตนเอง  สําหรับผูสมัครอื่นๆ  ใหสมัครโดยตรงที่สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา 

หากสงใบสมัครและเอกสารทางไปรษณยี รอบที ่ ๑ จะตองสงภายในวันที ่ ๑๑ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และรอบที ่๒ จะตองสงภายในวันที ่๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
(ถือวันที่ประทบัตราไปรษณยีเปนสําคญั) 

๔.๔ เอกสารหลกัฐานที่ตองยื่นในการสมัคร 

ในการสมัคร ผูสมัครจะตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

(๑) ใบสมัคร (ดําเนินการตามขอ ๔.๒) แตละสําเนาใหติดรูปถายขนาด ๒ นิ้วถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป  

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

(๓) สําเนาใบเปล่ียนช่ือ สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เปล่ียนช่ือ สกุล)   

(๔) สําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  สําหรับผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูในช้ันป

สุดทาย ใหสงสําเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปปจจุบัน พรอมหนังสือรับรองวาจะสําเร็จการศึกษา

แพทยศาสตรกอนวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒  

(๕) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  



๕ 

(๖) สําเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเปนแพทยประจําบานช้ันปที่ ๓ หรือ

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค ๔๒ เดือน (เฉพาะการสมัครสาขาประเภทท่ี ๓) 

(๗) สําเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเปนผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ (เฉพาะผูที่ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้ังแตป พ.ศ.๒๕๓๘ เปนตนไป ยกเวนการสมัครสาขาประเภทที่ ๑) 

(๘) หนังสือจากตนสังกัดอนุมัติใหเขาฝกอบรมและรับรองวาจะทําสัญญาเม่ือไดรับการคัดเลือกแลว  (เฉพาะ

ผูสมัครที่มีตนสังกัดสงฝกอบรม) โดยใชแบบหนังสือรับรองตนสังกัดตามแนบทายประกาศน้ี 

ผูสมคัรจะตองจัดทาํใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานอื่นแยกเปนชุดๆ จาํนวนมากกวา
จํานวนสถาบันฝก อบรมที่จะเลือกสมัคร ๑ ชดุ เมื่อสํานกังานเลขาธกิารไดรับแลวจะ
จัดสงใหกับสถาบันฝกอบรมทีผู่สมคัรเลือกทุกแหงๆละ ๑ ชุดและเกบ็ไวเปนหลกัฐาน
ที่สาํนักงานฯ ๑ ชุด  เอกสารทีถ่ายสาํเนาใหผูสมคัรเซน็ชื่อรบัรองสําเนาถกูตองทกุ
ฉบับดวย 

๔.๕ การแกไขหรือเปลีย่นแปลงใบสมคัร 

เม่ือกรอกใบสมัครและย่ืนพรอมหลักฐานตอเจาหนาที่แลว จะขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงใบสมัครมิได 

๕. การพิจารณาคดัเลอืก 

สถาบันฝกอบรมจะพิจารณาคัดเลือกผูสมัครตามแนวทางดังนี้ 

๕.๑ สถาบันฝกอบรมจะพิจารณาใหสิทธิ์กบัผูสมคัรทีม่ีตนสังกัดกอนผูสมัครอิสระ และใหความสําคัญ

ของคุณสมบัติตอไปนี้ตามลําดับ  

ลาํดบัที ่๑ ผูที่ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติงานชดใชทุนไมนอยกวา ๓ ปหลังจากไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ลาํดบัที ่๒ ผูที่ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติงานชดใชทุนไมนอยกวา ๒ ปหลังจากไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ลาํดบัที ่๓ ผูที่ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติงานชดใชทุนไมนอยกวา ๑ ปหลังจากไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๕.๒ ถามีตําแหนงแพทยประจําบานวางจากการสละสิทธิ์หรือเหตุอื่นใด ผูที่อยูในรายชื่อสํารองของสาขานั้นๆ จะไดรับ

การพิจารณาตามลําดับที่สถาบันฝกอบรมไดจัดอันดับไวเพื่อเขาแทนในตําแหนงที่วาง  แตทั้งนี้ตองไมเปนผูไดรับ

การคัดเลือกไวในสาขาใดสาขาหนึ่งแลว  และในกรณีที่มิไดมีการจัดรายชื่อสํารองไว สถาบันฝกอบรมนั้น   อาจ

พิจารณารับจากรายชื่อผูสมัครอันดับสํารองของสาขานั้นๆจากสถาบันอื่นๆตามลําดับ ทั้งนี้ตองไดรับความยินยอม

จากผูสมัครนั้นดวย 

๖. การประกาศผลการคัดเลอืก 

รอบที ่๑ กอนวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

รอบที ่๒ กอนวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๗. กําหนดการรายงานตวัและเริม่การฝกอบรม 

ผูไดรับการคัดเลือกจะตองรายงานตัวตามวันและเวลาที่แพทยสภากําหนด และเร่ิมการฝกอบรมตามวันและเวลาที่สถาบัน

ฝกอบรมกําหนด  

๘. การจาํกดัสทิธิใ์นการสมัครแพทยประจาํบานในกรณีผูไดรบัการคัดเลอืกแลวขาดจากการ

ฝกอบรม 
คณะกรรมการแพทยสภาจะพิจารณาจํากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทยประจําบานในปถัดไป ของผูที่ไดรับการคัดเลือกแลว

ขาดการฝกอบรม ในกรณีตอไปน้ี 

๘.๑  ไมมารายงานตัว  ณ สถาบันฝกอบรมตามกําหนดเวลาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

๘.๒ ลาออกจากการฝกอบรมหลังจากยืนยันการตอบรับการเปนแพทยประจําบานหรือเขารับการฝกอบรมแลว โดยไมมี

เหตุผลอันสมควร 

๘.๓ เปล่ียนตนสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีตนสังกัด) ในระหวางฝกอบรม 



๖ 

๙. การเปลีย่นสาขาหรือยายสถาบันฝกอบรม 

การเปล่ียนสาขาหรือยายสถาบันฝกอบรมภายหลังจากที่ไดรับการคัดเลือกแลว ตองไดรับอนุมัติจากอนุกรรมการบริหาร

แพทยสภา ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดไว 

๑๐. พันธะของผูสมคัรทีม่ีตนสังกัด 

ผูสมัครที่มีตนสังกัดที่ไดรับการคัดเลือกเปนแพทยประจําบาน  ถาออกจากราชการหรือเปล่ียนตนสังกัด ใหถือวาผูนั้น
สิ้นสดุการเปนแพทยประจาํบาน นับแตวันที่การเปล่ียนแปลงนั้นมีผลใชบังคับ 

 

  
หมายเหตุ หมายเหตุ ::    
ก. ผูสมัครทุกคนจะตองรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองใหถูกตอง ครบถวน หากตรวจพบ

ในภายหลงัวาไมถกูตองหรือไมครบถวน จะถือวาการสมัครเปนโมฆะถึงแมจะประกาศผล
การคัดเลอืกแลวกต็าม และแพทยสภาจะไมคนืเงินคาสมคัรและไมรบัผดิชอบความเสยีหาย
ใดๆทีอ่าจเกิดขึ้น 

ข. ตนสงักดั  หมายถึง หนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับของรัฐ สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอ่ืนที่คณะกรรมการแพทย

สภาพิจารณาใหความยินยอมเปนกรณีไป  

  
  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๐      ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
 

 

(นายแพทยอํานาจ กุสลานันท) 

เลขาธิการแพทยสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




