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การออกใบรับรองการปฏิบัติงานแพทยเพิ่มพูนทักษะ
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ขั้นตอน
การออกประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา
การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
การรับรอง
1. ประกาศนียบัตรผูผานโครงการ
แพทยเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ
ของแพทยสภา
แพทยเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานครบ
ทุกสาขา ผานการประเมินดานทักษะ
และเจตคติ และระยะเวลาปฏิบัติงาน
ครบตามที่แพทยสภากําหนด

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะ
แพทย เ พิ่ ม พู น ทั ก ษะที่ ป ระสงค ข อ
หนั ง สื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม พู น
ทักษะ เพื่อเปนหลักฐานประกอบการ
สมัครเขารับการฝกอบรมแพทย
ประจําบาน

ขั้นตอนดําเนินการ
1. สถาบั น ปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ ตรวจสอบผลการ
แพทยสภา
ปฏิบัติงาน รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงาน
(ผาน/ไมผาน) ลงขอมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ส งสํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร แ พ ทย ส ภ า พ ร อ ม เ ก็ บ
คาธรรมเนียมคนละ 300 บาท โอนเขา บัญชีแพทยสภา
ธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน) สาขากระทรวง
สาธารณสุข เลขที่บัญชี 340 2 01174 4
2. สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ตรวจสอบคุณสมบัติ/
ผลการประเมินแพทยผูเขา รวมโครงการฯ ทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ
แพทยฯ พิจารณา
4. คณะกรรมแพทยสภาออกประกาศนี ย บั ต รผู ผ า น
โครงการฯ แลวเสร็จเดือนพฤศจิกายน
5. กอ นเดื อนพฤศจิก ายน แพทยที่ ผ า นโครงการฯ ขอ
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะไดจากสถาบันฯ
ระหวางดําเนินการจัดทําประกาศนียบัตรฯ ซึ่งจะแลวเสร็จ สถาบันปฏิบัตงิ าน
ในเดือ นพฤศจิก ายน แพทยเ พิ่ม พูน ทัก ษะที่ป ระสงคข อ
เพิ่มพูนทักษะ
หนั ง สื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ เพื่ อ เป น
หลั ก ฐานประกอบการสมั ค รเข า รั บ การฝ ก อบรมแพทย
ประจําบาน
1. ใหแ พทย เพิ่ม พูนทั กษะ เสนอเรื่องขอหนังสื อรับ รอง
การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามสาขา และระยะเวลาที่
แพทยปฏิบัติงานจากสถาบันฯ ที่แพทยปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ
2. ใหสถาบันปฏิ บัติงานเพิ่ม พูนทักษะ ออกเปนหนังสื อ
รับรองตามสาขา และระยะเวลาที่แพทยปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ (มิใช ประกาศนียบัตรฯ)
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ขั้นตอนการขอใบแทน
ประกาศนียบัตรผูผ านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา
การขอใบแทน
ประกาศนียบัตรฯ
(กรณีสูญหาย)

ขั้นตอนดําเนินการ

คาธรรมเนียม

1. แจงความเอกสารสูญหายที่สถานีตํารวจ
2. ยื่นคําขอใบแทนประกาศนียบัตรฯ พรอมใบแจงความ ที่สํานักงาน
เลขาธิการแพทยสภา คุณศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ
3. สํานักงานฯ จัดทําใบแทนประมาณ 1 สัปดาห
4. แพทยรับใบแทนที่สํานักงานฯ หรือสํานักงานฯ จัดสงตามที่อยู
ที่แพทยแจงไว
หมายเหตุ กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเองได ใหสงเอกสาร
ตอไปนี้มาที่คณ
ุ ศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ สํานักงาน
เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซ.บําราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือที่อีเมล doodee1964@hotmail.com ในเบื้องตนแลวสง
ฉบับจริงมาทางไปรษณียภ ายหลัง
โทร 0 2590 1880 โทรศัพทเคลื่อนที่ 08 9693 7909
1. เอกสารคําขอใบแทน (Download จาก www.tmc.or.th)
เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบฯ
เขาหัวขอยอยโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะ
2. ใบแจงความ
3. สําเนาการโอนเงิน เขาบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข
เลขที่บัญชี 340 2 01174 4

600 บาท / ฉบับ

0
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คําขอทําใบแทน ประกาศนียบัตรฯ
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ชื่อ - สกุล ผูขอ (นาย, นาง, นางสาว)
ชื่อเดิม
สกุลเดิม
ที่อยูปจจุบันเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพท
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที่
ออกให ณ วันที่
เขาปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะป พ.ศ.
ที่
โรงพยาบาล
จังหวัด
เลขที่ประกาศนียบัตรฯ
ออกให ณ วันที่
(หากไมทราบใหเวนวางไว)
ไดแนบหลักฐานมาพรอมแบบคําขอนี้แลว คือ
1. หลักฐานแจงความกรณีประกาศนียบัตรฯ สูญหาย
2. คาธรรมเนียม 600 บาท
 มารับเองที่สํานักงานฯ
 ใหจัดสงตามที่อยูนี้
ลายมือชื่อผูขอ
สําหรับเจาหนาที่

แพทยสภาไดออกประกาศนียบัตรฯ ใหแลว เมื่อวันที่
เลขาธิการแพทยสภา
ชําระเงินตามใบเสร็จเลมที่
ลงชื่อ

เลขที่

วันที่
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ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง
ผูไดรับการอนุมตั ิผานโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา
ขั้นตอนดําเนินการ
การขอหนังสือรับรอง
ผูไดรับการอนุมัติผาน
โครงการแพทยเพิ่มพูน
ทักษะตามเกณฑ
ของแพทยสภา

1. ยื่นคําขอหนังสือรับรองผูไดรับการอนุมัติผานโครงการแพทย
เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา ที่สํานักงานเลขาธิการ
แพทยสภา คุณศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ
2. สํานักงานฯ ออกหนังสือรับรองฯ
3. แพทยรอรับหนังสือรับรองฯ ประมาณ 20 นาที ที่สํานักงานฯ
หรือสํานักงานฯ จัดสงตามที่อยูที่แพทยแจงไว
กรณีแพทยเพิ่มพูนทักษะ หมายเหตุ กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเองได ใหสงเอกสาร
ทําประกาศนียบัตรฯ สูญหาย ตอไปนี้มาที่คณ
ุ ศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ สํานักงาน
และมีความประสงคขอ
เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
หนังสือรับรอง ผูไ ดรับการ สาธารณสุข ซ.บําราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
อนุมัติผานโครงการแพทย หรือทีอ่ ีเมล doodee1964@hotmail.com
เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ
โทร 0 2590 1880 โทรศัพทเคลื่อนที่ 08 9693 7909
ของแพทยสภา
1. คําขอหนังสือรับรอง ผูไดรับการอนุมัติผานโครงการแพทย
เพื่อเปนหลักฐานประกอบ
เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา
การสมัครเขารับการฝกอบรม
(Download จาก www.tmc.or.th)
แพทยประจําบาน หรือ
เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบฯ
เพื่อกิจการอื่นที่จําเปน
เขาหัวขอยอยโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะ
2. สําเนาการโอนเงิน เขาบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข
เลขที่บัญชี 340 2 01174 4

คาธรรมเนียม
200 บาท / ฉบับ
กรณีใหจัดสง
ทางไปรษณีย
ตองจายคาจัดสงเพิ่ม
50 บาท / ฉบับ
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คําขอหนังสือรับรอง ผูไดรับการอนุมัติผานโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ชื่อ - สกุล ผูขอ (นาย, นาง, นางสาว)
ชื่อเดิม
สกุลเดิม
ที่อยูปจจุบันเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพท
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที่
ออกให ณ วันที่
เขาปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะป พ.ศ.
ที่
โรงพยาบาล
จังหวัด
เลขที่ประกาศนียบัตรฯ
ออกให ณ วันที่
(หากไมทราบใหเวนวางไว)
ไดแนบหลักฐานมาพรอมแบบคําขอนี้แลว คือ
1. คาธรรมเนียม 200 บาท / ฉบับ
2. คาจัดสงไปรษณีย 50 บาท / ฉบับ
 มารับเองที่สํานักงานฯ
 ใหจัดสงตามที่อยูนี้
ลายมือชื่อผูขอ
สําหรับเจาหนาที่

แพทยสภาไดออกประกาศนียบัตรฯ ใหแลว เมื่อวันที่
เลขาธิการแพทยสภา
ชําระเงินตามใบเสร็จเลมที่
ลงชื่อ

เลขที่

วันที่
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ขั้นตอนการขอแปล และสําเนา
ประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา
ขั้นตอนดําเนินการ
การขอแปล
1. ยื่นคําขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ พรอมสําเนาประกาศนียบัตรฯ
ประกาศนี ย บั ต รผู ผ า น
ภาษาไทย ที่สํานักงานเลขาธิการแพทยสภาคุณศศิพร ภาสบุตร
โครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
ฝายฝกอบรมและสอบฯ
ตามเกณฑของแพทยสภา 2. สํานักงานฯ จัดทําใบแปล ประมาณ 1 สัปดาห
เปนภาษาอังกฤษ
3. แพทยรับใบแปล ที่สํานักงานฯ หรือสํานักงานฯ
จัดสงตามที่อยูที่แพทยแจงไว
หมายเหตุ กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเองได ใหสงเอกสาร
ตอไปนี้มาที่คุณศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ สํานักงาน
เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซ.บําราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือที่อีเมล doodee1964@hotmail.com
โทร 0 2590 1880 โทรศัพทเคลื่อนที่ 08 9693 7909
1. คําขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ
(Download จาก www.tmc.or.th)
เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบฯ
เขาหัวขอยอยโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะ
2. สําเนาประกาศนียบัตรฯ ภาษาไทย
3. สําเนาการโอนเงินเขาบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข
เลขที่บัญชี 340 2 01174 4

คาธรรมเนียม
ฉบับแรก 600 บาท
ตอไปฉบับละ 500 บาท
สําเนาใบแปลฉบับละ
100 บาท
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คําขอแปลประกาศนียบัตรฯ และสําเนา เปนภาษาอังกฤษ
เขียนที่
วันที่
ชื่อ - สกุล ผูขอ (นาย, นาง, นางสาว)
ชื่อเดิม
สกุลเดิม
ที่อยูปจจุบันเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ตําบล
อําเภอ
รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพท
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที่

เดือน

พ.ศ.

ถนน
จังหวัด
ออกให ณ วันที่

ขอแปลประกาศนียบัตรผูผานการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภาเปนภาษาอังกฤษ
คาคําขอ 100 บาท
ฉบับจริงจํานวน
ฉบับ (ฉบับละ 500 บาท) รวมเปนเงิน
บาท
ฉบับรับรองสําเนาจํานวน
ฉบับ (ฉบับละ 100 บาท) รวมเปนเงิน
บาท
ไดแนบสําเนาประกาศนียบัตรฯ ฉบับภาษาไทยมาพรอมคําขอฯ นี้แลว
ชื่อและชื่อสกุลภาษาอังกฤษของผูขอแปล (โปรดเขียนตัวพิมพใหญ)
คือ
 มารับเองที่สํานักงานฯ
 ใหจัดสงตามที่อยูนี้

ลายมือชื่อผูขอ
สําหรับเจาหนาที่
ชําระเงินตามใบเสร็จเลมที่
ลงชื่อ

เลขที่

วันที่

