การออกใบรับรองการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ขั้นตอน
การออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา
การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
การรับรอง
1. ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์
ของแพทยสภา
แพทย์ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ง าน
ครบทุ ก สาขา ผ่ า นการประเมิ น ด้ า น
ทั ก ษะและเจตคติ และระยะเวลา
ปฏิบัติงานครบตามที่แพทยสภากาหนด
ปี พ.ศ.2563

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะที่ ป ระสงค์ ข อ
หนั งสื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ งานเพิ่ ม พู น
ทักษะ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้าน

ขั้นตอนดาเนินการ
1. สถาบั น ปฏิ บั ติ งานเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ ตรวจสอบผลการ
แพทยสภา
ปฏิบัติงาน รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงาน
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) ลงข้อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ส่ งส า นั ก งาน เล ข าธิ ก าร แ พ ท ย ส ภ า พ ร้ อ ม เก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมคนละ 500 บาท โอนเข้าบั ญ ชี แพทยสภา
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) สาขากระทรวง
สาธารณสุข เลขที่บัญชี 340 2 01174 4
2. สานักงานเลขาธิการแพทยสภา ตรวจสอบคุณสมบัติ/
ผลการประเมิ น แพทย์ ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ฯ พิจารณา
4. คณะกรรมแพทยสภาออกประกาศนี ย บั ต รผู้ ผ่ า น
โครงการฯ แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน
5. ก่ อ นเดื อ นพฤศจิ ก ายน แพทย์ ที่ ผ่ านโครงการฯ ขอ
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะได้จากสถาบันฯ
ระหว่างดาเนินการจัดทาประกาศนียบัตรฯ ซึ่งจะแล้วเสร็จ สถาบันปฏิบัตงิ าน
ในเดือ นพฤศจิก ายน แพทย์เพิ่ ม พู น ทั กษะที่ ป ระสงค์ ข อ
เพิ่มพูนทักษะ
หนั งสื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ เพื่ อ เป็ น
หลั ก ฐานประกอบการสมั ค รเข้ า รับ การฝึ ก อบรมแพทย์
ประจาบ้าน
1. ให้ แพทย์ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะ เสนอเรื่อ งขอหนังสื อรับ รอง
การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามสาขา และระยะเวลาที่
แพทย์ปฏิบัติงานจากสถาบันฯ ที่แพทย์ปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ
2. ให้ สถาบั นปฏิบั ติงานเพิ่ มพู นทั กษะ ออกเป็น หนั งสื อ
รับรองตามสาขา และระยะเวลาที่แพทย์ปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ (มิใช่ ประกาศนียบัตรฯ)

ขั้นตอนการขอใบแทน
ประกาศนียบัตรผูผ้ ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา

การขอใบแทน
ประกาศนียบัตรฯ
(กรณีสูญหาย)

ขั้นตอนดาเนินการ

ค่าธรรมเนียม

1. แจ้งความเอกสารสูญหายที่สถานีตารวจ
2. ยื่นคาขอใบแทนประกาศนียบัตรฯ พร้อมใบแจ้งความ ที่สานักงาน
เลขาธิการแพทยสภา คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ
3. สานักงานฯ จัดทาใบแทนประมาณ 1 สัปดาห์
4. แพทย์รับใบแทนทีส่ านักงานฯ หรือสานักงานฯ จัดส่งตามที่อยู่
ทีแ่ พทย์แจ้งไว้
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสาร
ต่อไปนี้มาทีค่ ณ
ุ ศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ สานักงาน
เลขาธิการแพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 12 เลขที่ 88/19
ซ.สาธารณสุข 8 ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 หรือที่อีเมล์ doodee1964@hotmail.com
ในเบื้องต้นแล้วส่งฉบับจริงมาทางไปรษณียภ์ ายหลัง
โทร 0 2590 1880 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909
1. เอกสารคาขอใบแทน (Download จาก www.tmc.or.th)
เข้าหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ
เข้าหัวข้อย่อยแบบคาขอต่างๆ
2. ใบแจ้งความ
3. สาเนาการโอนเงิน เข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข
เลขที่บัญชี 340 2 01174 4

คาขอ
100 บาท / ฉบับ
ใบแทน
500 บาท / ฉบับ
กรณีให้จัดส่ง
ทางไปรษณีย์ EMS
ต้องจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม
100 บาท / ฉบับ

คาขอทาใบแทน
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ชื่อ - สกุล ผู้ขอ (นาย, นาง, นางสาว)
ชื่อเดิม
สกุลเดิม
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที่
ออกให้ ณ วันที่
เข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.
ที่
โรงพยาบาล
จังหวัด
เลขที่ประกาศนียบัตรฯ
ออกให้ ณ วันที่
(หากไม่ทราบให้เว้นว่างไว้)
ได้แนบหลักฐานมาพร้อมแบบคาขอนี้แล้ว คือ
1. หลักฐานแจ้งความกรณีประกาศนียบัตรฯ สูญหาย
2. คาขอ 100 บาท/ฉบับ ใบแทน 500 บาท/ฉบับ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ EMS 100 บาท/ฉบับ
 มารับเองที่สานักงานฯ
 ให้จัดส่งตามที่อยู่นี้
ลายมือชื่อผู้ขอ
สาหรับเจ้าหน้าที่

แพทยสภาได้ออกประกาศนียบัตรฯ ให้แล้ว เมื่อวันที่
เลขาธิการแพทยสภา
ชาระเงินตามใบเสร็จเล่มที่
ลงชื่อ

เลขที่

วันที่

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง
ผูไ้ ด้รับการอนุมตั ิผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา
ขั้นตอนดาเนินการ
การขอหนังสือรับรอง
ผู้ได้รับการอนุมัติผ่าน
โครงการแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะตามเกณฑ์
ของแพทยสภา

1. ยื่นคาขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา ทีส่ านักงานเลขาธิการ
แพทยสภา คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ
2. สานักงานฯ ออกหนังสือรับรองฯ
3. แพทย์รอรับหนังสือรับรองฯ ประมาณ 20 นาที ทีส่ านักงานฯ
หรือสานักงานฯ จัดส่งตามทีอ่ ยู่ที่แพทย์แจ้งไว้
กรณีแพทย์เพิ่มพูนทักษะ หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสาร
ทาประกาศนียบัตรฯ สูญหาย ต่อไปนี้มาทีค่ ณ
ุ ศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ สานักงาน
และมีความประสงค์ขอ
เลขาธิการแพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 12 เลขที่ 88/19
หนังสือรับรอง ผูไ้ ด้รับการ ซ.สาธารณสุข 8 ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
อนุมัติผ่านโครงการแพทย์ จ.นนทบุรี 11000 หรือที่อีเมล์ doodee1964@hotmail.com
เพิม่ พูนทักษะตามเกณฑ์
โทร 0 2590 1880 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909
ของแพทยสภา
1. คาขอหนังสือรับรอง ผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ
เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
(Download จาก www.tmc.or.th)
แพทย์ประจาบ้าน หรือ
เข้าหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ
เพื่อกิจการอื่นที่จาเป็น
เข้าหัวข้อย่อยแบบคาขอต่างๆ
2. สาเนาการโอนเงิน เข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข
เลขที่บัญชี 340 2 01174 4

ค่าธรรมเนียม
คาขอ
100 บาท / ฉบับ
หนังสือรับรอง
500 บาท / ฉบับ
กรณีให้จัดส่ง
ทางไปรษณีย์ EMS
ต้องจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม
100 บาท / ฉบับ

คาขอหนังสือรับรอง
ผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ชื่อ - สกุล ผู้ขอ (นาย, นาง, นางสาว)
ชื่อเดิม
สกุลเดิม
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที่
ออกให้ ณ วันที่
เข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.
ที่
โรงพยาบาล
จังหวัด
เลขที่ประกาศนียบัตรฯ
ออกให้ ณ วันที่
(หากไม่ทราบให้เว้นว่างไว้)
ได้แนบหลักฐานมาพร้อมแบบคาขอนี้แล้ว คือ
1. คาขอ 100 บาท/ฉบับ หนังสือรับรอง 500 บาท/ฉบับ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ EMS 100 บาท/ฉบับ
 มารับเองที่สานักงานฯ
 ให้จัดส่งตามที่อยู่นี้
ลายมือชื่อผู้ขอ
สาหรับเจ้าหน้าที่

แพทยสภาได้ออกประกาศนียบัตรฯ ให้แล้ว เมื่อวันที่

เลขาธิการแพทยสภา
ชาระเงินตามใบเสร็จเล่มที่
ลงชื่อ

เลขที่

วันที่

ขั้นตอนการขอแปล และสาเนา
ประกาศนียบัตรผูผ้ ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา
ขั้นตอนดาเนินการ
การขอแปล
1. ยื่นคาขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ พร้อมสาเนาประกาศนียบัตรฯ
ประกาศนี ยบั ตรผู้ ผ่ า น
ภาษาไทย ที่สานักงานเลขาธิการแพทยสภาคุณศศิพร ภาสบุตร
โครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ
ตามเกณฑ์ของแพทยสภา 2. สานักงานฯ จัดทาใบแปล ประมาณ 1 สัปดาห์
เป็นภาษาอังกฤษ
3. แพทย์รับใบแปล ทีส่ านักงานฯ หรือสานักงานฯ
จัดส่งตามที่อยู่ที่แพทย์แจ้งไว้
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสาร
ต่อไปนี้มาทีค่ ณ
ุ ศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ สานักงาน
เลขาธิการแพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 12 เลขที่ 88/19 ซ.
สาธารณสุข 8 ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 หรือที่อีเมล์ doodee1964@hotmail.com
โทร 0 2590 1880 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909
1. คาขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ
(Download จาก www.tmc.or.th)
เข้าหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ
เข้าหัวข้อย่อยแบบคาขอต่างๆ
2. สาเนาประกาศนียบัตรฯ ภาษาไทย
3. สาเนาการโอนเงินเข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข
เลขที่บัญชี 340 2 01174 4

ค่าธรรมเนียม
คาขอ
100 บาท / ฉบับ
ใบแปล
500 บาท / ฉบับ
สาเนาใบแปล
200 บาท / ฉบับ
กรณีให้จัดส่ง
ทางไปรษณีย์ EMS
ต้องจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม
100 บาท / ฉบับ

คาขอแปล
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา และสาเนา เป็นภาษาอังกฤษ
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ชื่อ - สกุล ผู้ขอ (นาย, นาง, นางสาว)
ชื่อเดิม
สกุลเดิม
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ตาบล
อาเภอ
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที่

ถนน
จังหวัด
ออกให้ ณ วันที่

ขอแปลประกาศนียบัตรผู้ผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภาเป็นภาษาอังกฤษ
ค่าคาขอ 100 บาท
ฉบับจริงจานวน
ฉบับ (ฉบับละ 500 บาท) รวมเป็นเงิน
บาท
ฉบับรับรองสาเนาจานวน
ฉบับ (ฉบับละ 200 บาท) รวมเป็นเงิน
บาท
ค่าจัดส่งไปรษณีย์ EMS 100 บาท / ฉบับ
ได้แนบสาเนาประกาศนียบัตรฯ ฉบับภาษาไทยมาพร้อมคาขอฯ นี้แล้ว
ชื่อและชื่อสกุลภาษาอังกฤษของผู้ขอแปล (โปรดเขียนตัวพิมพ์ใหญ่)
คือ



มารับเองที่สานักงานฯ
ให้จัดส่งตามที่อยู่นี้

ลายมือชื่อผู้ขอ

สาหรับเจ้าหน้าที่
ชาระเงินตามใบเสร็จเล่มที่
ลงชื่อ

เลขที่

วันที่

