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ขั้นตอน 
การออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

 
การรับรอง ขั้นตอนด าเนินการ  

1. ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการ         
    แพทยเ์พิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ 
    ของแพทยสภา 
 
     แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานครบ
ทุกสาขา  ผ่านการประเมินด้านทักษะ
และเจตคติ  และระยะเวลาปฏิบัติงาน
ครบตามที่แพทยสภาก าหนด 

1. สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงาน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน)  ลงข้อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
ส่ งส า นั ก งาน เล ข าธิ ก า ร แ พ ท ย ส ภ า   พ ร้ อ ม เก็ บ
ค่าธรรมเนียมคนละ 300 บาท โอนเข้าบัญชีแพทยสภา 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรวง
สาธารณสุข  เลขท่ีบัญชี  340 2 01174 4    
2. ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา  ตรวจสอบคุณสมบัติ/
ผลการประเมินแพทย์ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ  ทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ฯ  พิจารณา 
4. คณะกรรมแพทยสภาออกประกาศนียบัตรผู้ผ่าน
โครงการฯ  แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 
5. ก่อนเดือนพฤศจิกายน  แพทย์ที่ผ่านโครงการฯ ขอ 
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะได้จากสถาบันฯ    

แพทยสภา 

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
    เพิ่มพูนทักษะ 
 
    แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ประสงค์ขอ
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ  เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ 
ประจ าบ้าน 

ระหว่างด าเนินการจัดท าประกาศนียบัตรฯ ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ในเดือนพฤศจิกายน แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ประสงค์ขอ
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน   
1. ให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ เสนอเรื่องขอหนังสือรับรอง
การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามสาขา และระยะเวลาที่
แพทย์ปฏิบัติงานจากสถาบันฯ ที่แพทย์ปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ 
2. ให้สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ออกเป็นหนังสือ
รับรองตามสาขา และระยะเวลาที่แพทยป์ฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ  (มใิช่ ประกาศนียบัตรฯ)   

สถาบันปฏิบัตงิาน
เพิ่มพูนทักษะ 
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ขั้นตอนการขอใบแทน  
ประกาศนียบัตรผูผ้่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑข์องแพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอใบแทน
ประกาศนียบัตรฯ   
(กรณีสูญหาย) 

1. แจ้งความเอกสารสูญหายที่สถานีต ารวจ 
2. ย่ืนค าขอใบแทนประกาศนียบัตรฯ พร้อมใบแจ้งความ ที่ส านกังาน  
    เลขาธิการแพทยสภา คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ  
3. ส านักงานฯ  จัดท าใบแทนประมาณ 1 สัปดาห ์
4. แพทย์รับใบแทนทีส่ านักงานฯ หรือส านักงานฯ จัดส่งตามที่อยู่  
    ทีแ่พทย์แจ้งไว ้
หมายเหตุ กรณีไมส่ามารถมาตดิตอ่ด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสาร
ต่อไปนี้มาทีค่ณุศศิพร ภาสบตุร ฝา่ยฝึกอบรมและสอบฯ ส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7  ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ ซ.บ าราศนราดูร ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
หรือที่อีเมล์  doodee1964@hotmail.com ในเบื้องต้นแล้วส่ง
ฉบับจริงมาทางไปรษณียภ์ายหลัง    
โทร 0 2590 1880   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909 

1. เอกสารค าขอใบแทน (Download จาก www.tmc.or.th)  
    เข้าหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ  
    เข้าหัวข้อย่อยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
2. ใบแจ้งความ 
3. ส าเนาการโอนเงิน เข้าบญัชแีพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์   
    จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  
    เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4   

600 บาท / ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:doodee1964@hotmail.com%20ในเบื้องต้นแล้วส่งฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ภายหลัง
mailto:doodee1964@hotmail.com%20ในเบื้องต้นแล้วส่งฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ภายหลัง
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เอกสารแนบ 9 

 

ค าขอท าใบแทน   ประกาศนียบัตรฯ   
เขียนที่     

  วันที่        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผู้ขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   
ชื่อเดิม      สกุลเดิม       
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต าบล    อ าเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์   เบอร์โทรศัพท ์     
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขที่   ออกให้ ณ วันที่    
เข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.     ที ่
โรงพยาบาล      จังหวัด       
เลขที่ประกาศนียบัตรฯ    ออกให้ ณ วันที่   (หากไม่ทราบให้เว้นว่างไว้) 
ได้แนบหลักฐานมาพร้อมแบบค าขอนี้แล้ว คือ 

1. หลักฐานแจ้งความกรณีประกาศนียบัตรฯ สูญหาย  
2. ค่าธรรมเนียม 600 บาท  

 ❑ มารับเองที่ส านักงานฯ 
 ❑ ให้จัดส่งตามท่ีอยู่นี้         
             
 

ลายมือชื่อผู้ขอ      
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
แพทยสภาได้ออกประกาศนียบัตรฯ ให้แล้ว  เมื่อวันที่       

      
                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 
ช าระเงินตามใบเสร็จเล่มที่    เลขท่ี   วันท่ี    
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ลงช่ือ      
 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง  
ผูไ้ด้รับการอนุมตัิผ่านโครงการแพทยเ์พิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอหนังสือรับรอง 
ผู้ได้รับการอนุมัติผ่าน
โครงการแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะตามเกณฑ ์
ของแพทยสภา   
 
กรณีแพทยเ์พิ่มพูนทักษะ
ท าประกาศนียบัตรฯ สูญหาย  

และมีความประสงค์ขอ 
หนังสือรับรอง ผูไ้ด้รับการ
อนุมัติผ่านโครงการแพทย์
เพิม่พูนทักษะตามเกณฑ์
ของแพทยสภา  
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ 
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้าน  หรือ
เพื่อกิจการอื่นที่จ าเป็น  

1. ยื่นค าขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์ 
    เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา ทีส่ านักงานเลขาธิการ 
    แพทยสภา  คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ 
2. ส านักงานฯ  ออกหนังสือรับรองฯ  
3. แพทยร์อรับหนังสือรับรองฯ ประมาณ 20 นาที ทีส่ านักงานฯ   
    หรือส านักงานฯ จัดส่งตามทีอ่ยู่ท่ีแพทย์แจ้งไว ้
หมายเหตุ กรณีไมส่ามารถมาตดิตอ่ด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสาร
ต่อไปนี้มาทีค่ณุศศิพร ภาสบตุร ฝา่ยฝึกอบรมและสอบฯ ส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7  ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ ซ.บ าราศนราดูร ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
หรือทีอ่ีเมล์  doodee1964@hotmail.com   
โทร 0 2590 1880   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909 

1.  ค าขอหนังสือรับรอง ผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์  
   เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา    
   (Download จาก www.tmc.or.th)  

     เข้าหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ  
     เข้าหัวข้อย่อยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
2.  ส าเนาการโอนเงิน เข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์   

     จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  
         เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4    

300 บาท / ฉบับ 
 

กรณีให้จัดส่ง 
ทางไปรษณีย์ 

ต้องจ่ายค่าจัดส่งเพ่ิม  
50 บาท / ฉบับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:doodee1964@hotmail.com
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เอกสารแนบ 10 

 

ค าขอหนังสือรับรอง ผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา   
เขียนที่     

  วันที่        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผู้ขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   
ชื่อเดิม      สกุลเดิม       
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต าบล    อ าเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์   เบอร์โทรศัพท ์     
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขที่   ออกให้ ณ วันที่    
เข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.     ที ่
โรงพยาบาล      จังหวัด       
เลขที่ประกาศนียบัตรฯ    ออกให้ ณ วันที่   (หากไม่ทราบให้เว้นว่างไว้) 
ได้แนบหลักฐานมาพร้อมแบบค าขอนี้แล้ว คือ 

1. ค่าธรรมเนียม 300 บาท / ฉบับ  2. ค่าจัดส่งไปรษณีย์ 50 บาท / ฉบับ  
 ❑ มารับเองที่ส านักงานฯ 
 ❑ ให้จัดส่งตามท่ีอยู่นี้         
             
 

ลายมือชื่อผู้ขอ      
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
แพทยสภาได้ออกประกาศนียบัตรฯ ให้แล้ว  เมื่อวันที่       

      
                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 
 

ช าระเงินตามใบเสร็จเล่มที่    เลขท่ี   วันท่ี    
ลงช่ือ      
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ขั้นตอนการขอแปล  และส าเนา   
ประกาศนียบัตรผูผ้่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑข์องแพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอแปล 
ประกาศนี ยบั ตร ผู้ ผ่าน
โครงการเพ่ิมพูนทักษะ
ตามเกณฑ์ของแพทยสภา  
เป็นภาษาอังกฤษ 

1. ยื่นค าขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ พร้อมส าเนาประกาศนียบัตรฯ  
    ภาษาไทย ที่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาคุณศศิพร ภาสบุตร  
    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ 
2.  ส านักงานฯ  จัดท าใบแปล  ประมาณ 1 สัปดาห ์
3.  แพทย์รับใบแปล  ทีส่ านักงานฯ  หรือส านักงานฯ  
    จัดส่งตามที่อยู่ที่แพทย์แจ้งไว ้
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสาร
ต่อไปนี้มาที่คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ ส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7  ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซ.บ าราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
หรือที่อีเมล์  doodee1964@hotmail.com   
โทร 0 2590 1880   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909 

1.  ค าขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ  
   (Download จาก www.tmc.or.th)  

     เข้าหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ  
     เข้าหัวข้อย่อยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
2.  ส าเนาประกาศนียบตัรฯ ภาษาไทย  
3.  ส าเนาการโอนเงินเข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์  
    จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  
    เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4   

ฉบับแรก 600 บาท 
ต่อไปฉบับละ 500 บาท  
ส าเนาใบแปลฉบับละ 
100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:doodee1964@hotmail.com
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เอกสารแนบ 11 

 

ค าขอแปลประกาศนียบัตรฯ  และส าเนา เป็นภาษาอังกฤษ  
เขียนที่     

  วันที่        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผู้ขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   
ชื่อเดิม      สกุลเดิม       
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต าบล    อ าเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์   เบอร์โทรศัพท ์     
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขที่   ออกให้ ณ วันที่    

ขอแปลประกาศนียบัตรผู้ผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภาเป็นภาษาอังกฤษ 
 ค่าค าขอ  100 บาท 
 ฉบับจริงจ านวน             ฉบับ (ฉบับละ 500 บาท) รวมเป็นเงิน  บาท 

ฉบับรับรองส าเนาจ านวน  ฉบับ (ฉบับละ 100 บาท) รวมเป็นเงิน  บาท 
ได้แนบส าเนาประกาศนียบัตรฯ ฉบับภาษาไทยมาพร้อมค าขอฯ นี้แล้ว 

ชื่อและชื่อสกุลภาษาอังกฤษของผู้ขอแปล  (โปรดเขียนตัวพิมพ์ใหญ่) 
คือ             
 ❑ มารับเองที่ส านักงานฯ 
 ❑ ให้จัดส่งตามท่ีอยู่นี้         
             
 

ลายมือชื่อผู้ขอ      

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ช าระเงินตามใบเสร็จเล่มที่    เลขท่ี   วันท่ี    
ลงช่ือ      
 


