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การออกใบรับรองการปฏิบัติงานแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
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ขั้นตอน 

การออกประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา 

การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

 
การรับรอง ข้ันตอนดําเนินการ  

1. ประกาศนียบัตรผูผานโครงการ         

    แพทยเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ 

    ของแพทยสภา 

 

     แพทยเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติงานครบ

ทุกสาขา  ผานการประเมินดานทักษะ

และเจตคติ  และระยะเวลาปฏิบัติงาน

ครบตามท่ีแพทยสภากําหนด 

1. สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงาน 

(ผาน/ไมผาน)  ลงขอมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ส ง สํ า นั ก ง าน เ ลข า ธิ ก า ร แพทย สภ า   พร อม เ ก็ บ

คาธรรมเนียมคนละ 300 บาท โอนเขาบัญชีแพทยสภา 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวง

สาธารณสุข  เลขท่ีบัญชี  340 2 01174 4    

2. สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา  ตรวจสอบคุณสมบัติ/

ผลการประเมินแพทยผูเขารวมโครงการฯ ทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะ

แพทยฯ  พิจารณา 

4. คณะกรรมแพทยสภาออกประกาศนียบัตรผูผาน

โครงการฯ  แลวเสร็จเดือนพฤศจิกายน 

5. กอนเดือนพฤศจิกายน  แพทยท่ีผานโครงการฯ ขอ 

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะไดจากสถาบันฯ    

แพทยสภา 

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 

    เพ่ิมพูนทักษะ 

 

    แพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีประสงคขอ

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพ่ิมพูน

ทักษะ  เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการ

สมัครเขารับการฝกอบรมแพทย 

ประจําบาน 

ระหวางดําเนินการจัดทําประกาศนียบัตรฯ ซึ่งจะแลวเสร็จ

ในเดือนพฤศจิกายน แพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีประสงคขอ

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือเปน

หลักฐานประกอบการสมัครเขารับการฝกอบรมแพทย

ประจําบาน   

1. ใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะ เสนอเรื่องขอหนังสือรับรอง

การปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะตามสาขา และระยะเวลาท่ี

แพทยปฏิบัติงานจากสถาบันฯ ท่ีแพทยปฏิบัติงานเพ่ิมพูน

ทักษะ 

2. ใหสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ออกเปนหนังสือ

รับรองตามสาขา และระยะเวลาท่ีแพทยปฏิบัติงานเพ่ิมพูน

ทักษะ  (มิใช ประกาศนียบัตรฯ)   

สถาบันปฏิบัตงิาน

เพ่ิมพูนทักษะ 
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ข้ันตอนการขอใบแทน  

ประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา 

 
 ข้ันตอนดําเนินการ คาธรรมเนียม 

การขอใบแทน

ประกาศนียบัตรฯ   

(กรณีสูญหาย) 

1. แจงความเอกสารสูญหายท่ีสถานีตํารวจ 

2. ย่ืนคําขอใบแทนประกาศนียบัตรฯ พรอมใบแจงความ ที่สํานักงาน  

    เลขาธิการแพทยสภา คุณศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ  

3. สํานักงานฯ  จัดทําใบแทนประมาณ 1 สัปดาห 

4. แพทยรับใบแทนท่ีสํานักงานฯ หรือสํานักงานฯ จัดสงตามท่ีอยู  

    ท่ีแพทยแจงไว 

หมายเหตุ กรณไีมสามารถมาตดิตอดวยตนเองได ใหสงเอกสาร

ตอไปน้ีมาท่ีคณุศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ สํานักงาน

เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7  ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ซ.บําราศนราดูร ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   

หรือท่ีอีเมล  doodee1964@hotmail.com ในเบ้ืองตนแลวสง

ฉบับจริงมาทางไปรษณียภายหลัง0    

โทร 0 2590 1880   โทรศัพทเคลื่อนท่ี 08 9693 7909 

1. เอกสารคําขอใบแทน (Download จาก www.tmc.or.th)  

    เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบฯ  

    เขาหัวขอยอยโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  

2. ใบแจงความ 

3. สําเนาการโอนเงิน เขาบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย   

    จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  

    เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4   

600 บาท / ฉบับ 
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เอกสารแนบ 11 

 

คําขอทําใบแทน   ประกาศนียบัตรฯ   

เขียนท่ี     

  วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผูขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   

ชื่อเดิม      สกุลเดิม       

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล    อําเภอ    จังหวัด     

รหัสไปรษณีย   เบอรโทรศัพท     

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขท่ี   ออกให ณ วันท่ี    

เขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะป พ.ศ.     ท่ี 

โรงพยาบาล      จังหวัด       

เลขท่ีประกาศนียบัตรฯ    ออกให ณ วันท่ี   (หากไมทราบใหเวนวางไว) 

ไดแนบหลักฐานมาพรอมแบบคําขอนี้แลว คือ 

1. หลักฐานแจงความกรณีประกาศนียบัตรฯ สูญหาย  

2. คาธรรมเนียม 600 บาท 

  มารับเองท่ีสํานักงานฯ 

  ใหจัดสงตามท่ีอยูนี้         

             
 

ลายมือชื่อผูขอ      

สําหรับเจาหนาท่ี 

แพทยสภาไดออกประกาศนียบัตรฯ ใหแลว  เม่ือวันท่ี       

      

                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 

ชําระเงินตามใบเสร็จเลมท่ี    เลขท่ี   วันท่ี    

ลงช่ือ      
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ข้ันตอนการขอหนังสือรับรอง  

ผูไดรับการอนุมตัิผานโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา 

 
 ข้ันตอนดําเนินการ คาธรรมเนียม 

การขอหนังสือรับรอง 

ผูไดรับการอนุมัติผาน

โครงการแพทยเพ่ิมพูน

ทักษะตามเกณฑ 

ของแพทยสภา   

 

กรณแีพทยเพ่ิมพูนทักษะ

ทําประกาศนียบัตรฯ สูญหาย  

และมีความประสงคขอ 

หนังสือรับรอง ผูไดรับการ

อนุมัติผานโครงการแพทย

เพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ

ของแพทยสภา  

เพ่ือเปนหลักฐานประกอบ 

การสมัครเขารับการฝกอบรม 

แพทยประจําบาน  หรือ

เพ่ือกิจการอ่ืนท่ีจําเปน  

1. ยื่นคําขอหนังสือรับรองผูไดรับการอนุมัติผานโครงการแพทย 

    เพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา ท่ีสํานักงานเลขาธิการ 

    แพทยสภา  คุณศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ 

2. สํานักงานฯ  ออกหนังสือรับรองฯ  

3. แพทยรอรับหนังสือรับรองฯ ประมาณ 20 นาที ท่ีสํานักงานฯ   

    หรือสํานักงานฯ จัดสงตามท่ีอยูท่ีแพทยแจงไว 

หมายเหตุ กรณไีมสามารถมาตดิตอดวยตนเองได ใหสงเอกสาร

ตอไปน้ีมาท่ีคณุศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ สํานักงาน

เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7  ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ซ.บําราศนราดูร ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   

หรือท่ีอีเมล  doodee1964@hotmail.com   

โทร 0 2590 1880   โทรศัพทเคลื่อนท่ี 08 9693 7909 

1.  คําขอหนังสือรับรอง ผูไดรับการอนุมัติผานโครงการแพทย  

   เพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา    

   (Download จาก www.tmc.or.th)  

     เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบฯ  

     เขาหัวขอยอยโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

2.  สําเนาการโอนเงิน เขาบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย   

     จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  

         เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4    

200 บาท / ฉบับ 

 

กรณีใหจัดสง 

ทางไปรษณีย 

ตองจายคาจัดสงเพ่ิม  

50 บาท / ฉบับ 
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เอกสารแนบ 12 

 

คําขอหนังสือรับรอง ผูไดรับการอนุมัติผานโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา   

เขียนท่ี     

  วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผูขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   

ชื่อเดิม      สกุลเดิม       

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล    อําเภอ    จังหวัด     

รหัสไปรษณีย   เบอรโทรศัพท     

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขท่ี   ออกให ณ วันท่ี    

เขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะป พ.ศ.     ท่ี 

โรงพยาบาล      จังหวัด       

เลขท่ีประกาศนียบัตรฯ    ออกให ณ วันท่ี   (หากไมทราบใหเวนวางไว) 

ไดแนบหลักฐานมาพรอมแบบคําขอนี้แลว คือ 

1. คาธรรมเนียม 200 บาท / ฉบับ  2. คาจัดสงไปรษณีย 50 บาท / ฉบับ  

  มารับเองท่ีสํานักงานฯ 

  ใหจัดสงตามท่ีอยูนี้         

             
 

ลายมือชื่อผูขอ      

สําหรับเจาหนาท่ี 

แพทยสภาไดออกประกาศนียบัตรฯ ใหแลว  เม่ือวันท่ี       

      

                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 
 

ชําระเงินตามใบเสร็จเลมท่ี    เลขท่ี   วันท่ี    

ลงช่ือ      
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ข้ันตอนการขอแปล  และสําเนา   

ประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา 

 
 ข้ันตอนดําเนินการ คาธรรมเนียม 

การขอแปล 

ประกาศนีย บัตร ผู ผ าน

โครงการเพ่ิมพูนทักษะ

ตามเกณฑของแพทยสภา  

เปนภาษาอังกฤษ 

1. ยื่นคําขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ พรอมสําเนาประกาศนียบัตรฯ  

    ภาษาไทย ท่ีสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาคุณศศิพร ภาสบุตร  

    ฝายฝกอบรมและสอบฯ 

2.  สํานักงานฯ  จัดทําใบแปล  ประมาณ 1 สัปดาห 

3.  แพทยรับใบแปล  ท่ีสํานักงานฯ  หรือสํานักงานฯ  

    จัดสงตามท่ีอยูท่ีแพทยแจงไว 

หมายเหตุ กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเองได ใหสงเอกสาร

ตอไปน้ีมาท่ีคุณศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ สํานักงาน

เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7  ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ซ.บําราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   

หรือท่ีอีเมล  doodee1964@hotmail.com   

โทร 0 2590 1880   โทรศัพทเคลื่อนท่ี 08 9693 7909 

1.  คําขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ  

   (Download จาก www.tmc.or.th)  

     เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบฯ  

     เขาหัวขอยอยโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

2.  สําเนาประกาศนียบัตรฯ ภาษาไทย  

3.  สําเนาการโอนเงินเขาบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย  

    จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  

    เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4   

ฉบับแรก 600 บาท 

ตอไปฉบับละ 500 บาท  

สําเนาใบแปลฉบับละ 

100 บาท 
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เอกสารแนบ 13 

 

คําขอแปลประกาศนียบัตรฯ  และสําเนา เปนภาษาอังกฤษ  

เขียนท่ี     

  วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผูขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   

ชื่อเดิม      สกุลเดิม       

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล    อําเภอ    จังหวัด     

รหัสไปรษณีย   เบอรโทรศัพท     

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขท่ี   ออกให ณ วันท่ี    

ขอแปลประกาศนียบัตรผูผานการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภาเปนภาษาอังกฤษ 

 คาคําขอ  100 บาท 

 ฉบับจริงจํานวน             ฉบับ (ฉบับละ 500 บาท) รวมเปนเงิน  บาท 

ฉบับรับรองสําเนาจํานวน  ฉบับ (ฉบับละ 100 บาท) รวมเปนเงิน  บาท 

ไดแนบสําเนาประกาศนียบัตรฯ ฉบับภาษาไทยมาพรอมคําขอฯ นี้แลว 

ชื่อและชื่อสกุลภาษาอังกฤษของผูขอแปล  (โปรดเขียนตัวพิมพใหญ) 

คือ             

  มารับเองท่ีสํานักงานฯ 

  ใหจัดสงตามท่ีอยูนี้         

             

 

ลายมือชื่อผูขอ      

สําหรับเจาหนาท่ี 

ชําระเงินตามใบเสร็จเลมท่ี    เลขท่ี   วันท่ี    

ลงช่ือ      
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