
๑ 

 
ประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา 

ที่  ๔๗   /๒๕๕๓ 
เรื่อง  การรับสมัครแพทยประจําบาน ประจําปการฝกอบรม ๒๕๕๔ 

 

 

แพทยสภาจะดําเนินการรับสมัครแพทยประจําบานสาขาตางๆประจําปการฝกอบรม ๒๕๕๔ โดยมีกําหนดการและ

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑. กําหนดเวลาการรับสมัคร 

๑.๑ รอบที่ ๑ 

(ก) รับสมัครผูมีตนสังกัดและไมมีตนสังกัด (อิสระ)   

(ข) เปดรับสมัครวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ (เวนวันหยุดราชการ) 
หากสงใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย จะตองสงดวยบริการดานพิเศษ EMS ภายในวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ( ถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ ) 

๑.๒ รอบที่ ๒ 

(ก) รับสมัครผูมีตนสังกัดและไมมีตนสังกัด (อิสระ)   

(ข) จะตองไมเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมในสาขาหนึ่งสาขาใดในรอบท่ี ๑ แลว 

(ค) เปดรับสมัครวันที่ ๒๐ – ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ (เวนวันหยุดราชการ) 
หากสงใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย จะตองสง ดวยบริการดานพิเศษ EMS ภายในวันที ่๒๕ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ( ถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ ) 

๒.   สาขาประเภทที่รับสมัครและคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร  

๒.๑   สาขาประเภทที่ ๑  หมายถึง สาขาขาดแคลน เปนสาขาท่ีแพทยสภาตองการสงเสริมใหมีผูเขารับการฝกอบรม  

ผูสมัครสามารถเขารับการฝกอบรมไดโดยไมจําเปนตองผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ ๑ ป 

และไมจําเปนตองปฏิบัติงานชดใชทุนกอน ไดแกสาขาตอไปนี้ 

(๑) จิตเวชศาสตร 

(๒) จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 

(๓) นิติเวชศาสตร 

(๔) พยาธิวิทยากายวิภาค 

(๕) พยาธิวิทยาคลินิก 

(๖) พยาธวิิทยาท่ัวไป 

(๗) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

(๘) เวชศาสตรครอบครัว 

(๙) เวชศาสตรฉุกเฉิน 

(๑๐) เวชศาสตรนิวเคลียร 

(๑๑) อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา 

(๑๒) อายุรศาสตรโรคเลือด 
 
 



๒ 

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัครสาขาประเภทที่ ๑ 
ผูสมัครจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว สามารถสมัครไดโดยไมจําเปนตองผานการปฏิบัติงาน

ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ผูสมัครอิสระตองไมมีพันธะในการชดใชทุน ทั้งนี้ระยะเวลาในการฝกอบรมไมนับเปน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานชดใชทุน 

๒.๒   สาขาประเภทที่ ๒  หมายถึง สาขาท่ีผูสมัครจะตองผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ ๑ ป และ

ไดปฏิบัติงาน / ปฏิบัติงานชดใชทุนตามจํานวนปที่แพทยสภากําหนด ไดแกสาขาตอไปนี้ 

(๑) กุมารเวชศาสตร 

(๒) กุมารศัลยศาสตร 

(๓) จักษุวิทยา 

(๔) ตจวิทยา 

(๕) ประสาทวิทยา 

(๖) ประสาทศัลยศาสตร 

(๗) รังสีวิทยาท่ัวไป 

(๘)      โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 

(๙) รังสีวิทยาวินิจฉัย 

(๑๐) วิสัญญีวิทยา 

(๑๑) เวชศาสตรปองกัน (แขนงระบาดวิทยา) 

(๑๒) เวชศาสตรปองกัน (แขนงเวชศาสตรการบิน) 

(๑๓) เวชศาสตรปองกัน (แขนงเวชศาสตรปองกันคลินิก) 

(๑๔) เวชศาสตรปองกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร) 

(๑๕) เวชศาสตรปองกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน) 

(๑๖) เวชศาสตรปองกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร) 

(๑๗) เวชศาสตรฟนฟู 

(๑๘) ศัลยศาสตร 

(๑๙) ศัลยศาสตรตกแตง 

(๒๐) ศัลยศาสตรทรวงอก 

(๒๑) ศัลยศาสตรยูโรวิทยา 

(๒๒) สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

(๒๓) โสต ศอ นาสิกวิทยา 

(๒๔) ออรโธปดิกส 

(๒๕) อายุรศาสตร 
คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัครสาขาประเภทที่ ๒ 
(๑) ผูสมัครที่มีตนสังกัด จะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผานการปฏิบัติงานตาม

โครงการเพิ่มพูนทักษะฯครบถวนแลว ยกเวนสาขาท่ีกําหนดตอไปน้ี ผูสมัครจะตองปฏิบัติงาน / ปฏิบัติงาน

ชดใชทุนตามระยะเวลาที่กําหนดดังตอไปนี้ดวย 

(๑.๑) ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติงานชดใชทุนเพ่ิมอีก ๑ ป ไดแก  สาขาจักษุวิทยา  

(๑.๒) ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนเพ่ิมอีก ๒ ป ไดแก สาขาตจวิทยา ศัลยศาสตรตกแตง 



๓ 

(๒) ผูสมัครที่ไมมีตนสังกัด (อิสระ) จะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผานการปฏิบัติงาน

ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ และไดปฏิบัติงาน / ปฏิบัติงานชดใชทุนเพิ่มอีก ๒ ปแลว (ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแลวเปนเวลา ๓ ป) ยกเวนสาขาตอไปนี้ สามารถสมัครเขาฝกอบรมไดทันที เม่ือ

ผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ และไมมีภาระการชดใชทุนแลว ไดแก สาขาวิสัญญีวิทยา 

รังสีวิทยาท่ัวไป  รังสีวิทยาวินิจฉัย ศัลยศาสตร ศัลยศาสตรทรวงอก ประสาทศัลยศาสตร สูติศาสตร-นรีเวช

วิทยา เวชศาสตรฟนฟู  โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 

๒.๓ สาขาประเภทที่ ๓  หมายถึง สาขาที่ผูสมัครจะตองผานการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานในปสุดทาย หรือ

ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯในสาขาทีก่ําหนดเปนสาขาหลักกอนแลว ไดแกอนุสาขาตอไปนี้ 

(๑) กุมารเวชศาสตรตจวิทยา 

(๒) กุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริกําเนิด 

(๓) กุมารเวชศาสตรประสาทวิทยา 

(๔) กุมารเวชศาสตรพัฒนาการและพฤติกรรม 

(๕) กุมารเวชศาสตรโรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม 

(๖) กุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ 

(๗) กุมารเวชศาสตรโรคไต 

(๘) กุมารเวชศาสตรโรคทางเดินอาหารและโรคตับ 

(๙) กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 

(๑๐) กุมารเวชศาสตรโรคระบบทางเดินหายใจ 

(๑๑) กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ 

(๑๒)   กุมารเวชศาสตรโภชนาการ 

(๑๓)   การระงับปวด 

(๑๔) ภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

(๑๕) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

(๑๖)   โภชนศาสตรคลินิก 

                      (๑๗)   มะเร็งนรีเวชวิทยา 

(๑๘) รังสีรวมรักษาของลําตัว 

(๑๙) รังสีรวมรักษาระบบประสาท 

(๒๐) วิสัญญีวิทยาสําหรับการผาตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ และทรวงอก 

(๒๑) วิสัญญีวิทยาสําหรับผูปวยโรคทางระบบประสาท 

(๒๒)   วิสัญญีวิทยาสําหรับเด็ก 

(๒๓) เวชบําบัดวิกฤต 

(๒๔) เวชศาสตรการเจริญพันธุ 

(๒๕) เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ 

(๒๖)   เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

(๒๗) ศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสรางใบหนา 

(๒๘) ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา 

(๒๙) ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 



๔ 

(๓๐) ศัลยศาสตรหลอดเลือด 

(๓๑) ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ 

(๓๒) อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติซั่ม 

(๓๓) อายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม 

(๓๔) อายุรศาสตรโรคติดเช้ือ 

(๓๕) อายุรศาสตรโรคไต 

(๓๖) อายุรศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันทางคลินิก 

(๓๗) อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 

(๓๘) อายุรศาสตรโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ 

(๓๙) อายุรศาสตรโรคหัวใจ 

(๔๐)   อายุรศาสตรผูสูงอายุ 
คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัครสาขาประเภทที่ ๓ 
เปนผูที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือกําลังฝกอบรมแพทยประจําบานตามโครงการของแพทยสภาในป

สุดทาย หรือเปนผูมีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาหลักของสาขาที่จะสมัครเขาฝกอบรม

ในปการศึกษาน้ัน 

๓. จํานวนตําแหนงและสถาบันฝกอบรมที่เปดรับสมัคร 

จํานวนตําแหนงแพทยประจําบานของแตละสาขา และสถาบันฝกอบรมที่เปดรับสมัครสําหรับปการฝกอบรม ๒๕๕๔ 

ปรากฏรายละเอียดตามตารางทายประกาศน้ี 

๔. เงื่อนไขและวิธีการสมัคร 

๔.๑ จํานวนสาขาทีส่มัครได 

รอบที่ ๑    สมัครไดเพียงสาขาเดียว แตอาจเลือกสถาบันไดมากกวา ๑ แหง โดยตองเรียงลําดับความตองการ

สถาบันที่จะสมัครไวดวย  หากย่ืนใบสมัครเกนิกวา ๑ สาขา จะถูกตัดสิทธ์ิทุกสาขา 

รอบที่ ๒   สมัครไดสองสาขา และสามารถเลือกสถาบันในแตละสาขาไดมากกวา ๑ แหง โดยตองเรียงลําดับความ

ตองการสถาบันที่จะสมัครไวดวย   ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาฝกอบรมทุกสาขาในรอบที่ ๑ แลว 
ไมมีสิทธ์ิสมัครในรอบที่ ๒ 

๔.๒ ใบสมัคร 

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

ในโปรแกรมการสมคัรครบถวนแลว ใหตรวจสอบความถูตองใหเรียบรอย และส่ังพิมพใบสมัครซึ่งมี ๒ หนาดวย

กระดาษขนาด A4 (พิมพแบบหนาหลัง) จํานวนเทากับสถาบันฝกอบรมที่เลือกสมัคร 

๔.๓ วิธีสมัคร 

(๑) ย่ืนใบสมัครที่สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร ๖ ชั้น ๗ ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ตําบล

ตลาดขวัญ  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ โทรศัพท ๐๒-๕๙๐-๑๘๘๐, ๐๒-๕๙๐-๑๘๘๓ กด ๔๔๐ 

(๒) ผูที่มีตนสังกัด  หากตนสังกัดรับเปนผูดําเนินการสมัครให  ใหสมัครผานตนสังกัด   และใหตนสังกัดจัดสงใบ

สมัครไปยังสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ในกรณีที่ตนสังกัดมิไดเปนผูดําเนินการสมัครใหผูสมัครตอง

ดําเนินการสมัครดวยตนเอง  สําหรับผูสมัครอื่นๆ  ใหสมัครโดยตรงที่สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา 
หากสงใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย รอบที่ ๑ จะตองสงภายในวันที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และ
รอบที่ ๒ จะตองสงภายในวันที ่๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ) 



๕ 

๔.๔ เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนในการสมัคร 

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.๒๕๕๔  

(๕) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

(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) โดยใชแบบหนังสือรับรองตนสังกัดตามแบบท่ีกําหนด 
ผูสมัครจะตองจัดทําใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานอ่ืนแยกเปนชุดๆ จํานวนมากกวาจํานวนสถาบันฝก 
อบรมที่จะเลือกสมัคร ๑ ชุด เมื่อสํานักงานเลขาธิการไดรับแลวจะจัดสงใหกับสถาบันฝกอบรมที่ผูสมัคร
เลือกทุกแหงๆละ ๑ ชุดและเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงานฯ ๑ ชุด  เอกสารที่ถายสําเนาใหผูสมัคร
เซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับดวย 

๔.๕ การแกไขหรือเปล่ียนแปลงใบสมัคร 

เม่ือกรอกใบสมัครและย่ืนพรอมหลักฐานตอเจาหนาที่แลว จะขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงใบสมัครมิได 

๕. การพิจารณาคัดเลือก 

สถาบันฝกอบรมจะพิจารณาคัดเลือกผูสมัครตามแนวทางดังนี้ 

๕.๑ สถาบันฝกอบรมจะพิจารณาใหสิทธ์ิกับผูสมัครที่มีตนสังกัดกอนผูสมัครอิสระ และใหความสําคัญของ

คุณสมบัติตอไปนี้ตามลําดับ  

ลําดับที่ ๑ ผูที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนไมนอยกวา ๓ ปหลังจากไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ลําดับที่ ๒ ผูที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนไมนอยกวา ๒ ปหลังจากไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ลําดับที่ ๓ ผูที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใชทุนไมนอยกวา ๑ ปหลังจากไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๕.๒ ถามีตําแหนงแพทยประจําบานวางจากการสละสิทธิ์หรือเหตุอื่นใด ผูที่อยูในรายชื่อสํารองของสาขานั้นๆ จะไดรับ

การพิจารณาตามลําดับที่สถาบันฝกอบรมไดจัดอันดับไวเพื่อเขาแทนในตําแหนงที่วาง  แตทั้งนี้ตองไมเปนผูไดรับ

การคัดเลือกไวในสาขาใดสาขาหนึ่งแลว  และในกรณีที่มิไดมีการจัดรายชื่อสํารองไว สถาบันฝกอบรมน้ันอาจ

พิจารณารับจากรายชื่อผูสมัครอันดับสํารองของสาขานั้นๆจากสถาบันอื่นๆตามลําดับ ทั้งนี้ตองไดรับความยินยอม

จากผูสมัครนั้นดวย 

๖. การประกาศผลการคัดเลือก 

รอบที่ ๑ กอนวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

รอบที่ ๒ กอนวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 



๖ 

๗. กําหนดการรายงานตัวและเริ่มการฝกอบรม 

ผูไดรับการคัดเลือกจะตองรายงานตัวตามวันและเวลาที่แพทยสภากําหนด และเร่ิมการฝกอบรมตามวันและเวลาที่สถาบัน

ฝกอบรมกําหนด  

๘. การจํากัดสิทธ์ิในการสมัครแพทยประจําบานในกรณีผูไดรบัการคัดเลือกแลวขาดจากการฝกอบรม 

คณะกรรมการแพทยสภาจะพิจารณาจํากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทยประจําบานในปการฝกอบรมถัดไป ของผูที่ไดรับการ

คัดเลือกแลวขาดการฝกอบรม ในกรณีตอไปนี้ 

๘.๑  ไมมารายงานตัว  ณ สถาบันฝกอบรมตามกําหนดเวลาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

๘.๒ ลาออกจากการฝกอบรมหลังจากยืนยันการตอบรับการเปนแพทยประจําบานหรือเขารับการฝกอบรมแลว โดยไมมี

เหตุผลอันสมควร 

๘.๓ เปล่ียนตนสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีตนสังกัด) ในระหวางฝกอบรม 

๙. การเปลี่ยนสาขาหรือยายสถาบันฝกอบรม 

การเปล่ียนสาขาหรือยายสถาบันฝกอบรมภายหลังจากที่ไดรับการคัดเลือกแลว ตองไดรับอนุมัติจากอนุกรรมการบริหาร

แพทยสภา ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดไว 

๑๐. พันธะของผูสมัครที่มีตนสังกัด 

ผูสมัครที่มีตนสังกัดที่ไดรับการคัดเลือกเปนแพทยประจําบาน  ถาออกจากราชการหรือเปล่ียนตนสังกัด ใหถือวาผูนั้น

ส้ินสุดการเปนแพทยประจําบาน นับแตวันที่การเปล่ียนแปลงนั้นมีผลใชบังคับ 

 

หมายเหตุหมายเหตุ  ::    
ก. ผูสมัครทุกคนจะตองรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองใหถูกตอง ครบถวน หากตรวจพบใน

ภายหลังวาไมถูกตองหรือไมครบถวน จะถือวาการสมัครเปนโมฆะถึงแมจะประกาศผลการคัดเลือกแลวก็ตาม 
และแพทยสภาจะไมคืนเงินคาสมัครและไมรับผิดชอบความเสียหายใดๆท่ีอาจเกิดขึ้น 

ข. ตนสังกัด  หมายถึง หนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับของรัฐ สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอื่นที่คณะกรรมการแพทย

สภาพิจารณาใหความยินยอมเปนกรณีไป  

  
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒   พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 

 

(นายแพทยสัมพันธ   คมฤทธิ์) 

เลขาธิการแพทยสภา 


