
รายละเอียดการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้รบัราชการ 
ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รอบที่ 1) โครงการท่ัวไป (จับสลาก) 
แนบท้ายหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ด่วนท่ีสุด ท่ี สธ 0208.03/ว       ลงวันท่ี      ตุลาคม 2565 
 
 

1. ตำแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รบั 
       ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 18,020 – 19,830 บาท  

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
      ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ที่หน่วยบริการในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข จำนวน 546 อัตรา 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัตขิองตำแหน่ง 
       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
                       3.1 ด้านการปฏิบัติการ 

   (1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ  
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ  

    (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบ 
การพัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้ได้
องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัตไิด้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
  (3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา 
ควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาโรค และฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสม 
กับบริบทของพื้นที่ 
     (4) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต  

 3.2 ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กำหนด 
 3.3 ด้านการประสานงาน 

  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด 

  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
3.4 ด้านการบริการ… 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

HROPS-N
Stamp

HROPS-N
Stamp



- 2 - 
 

 3.4 ด้านการบริการ 
 (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และช้ีแจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค  

การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี 
   (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
   (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข  
นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 4. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือก 

  4.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
      ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  36 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
     ก.คุณสมบัติท่ัวไป 

  (1) มีสญัชาติไทย 
      (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดป ี

   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธ์ิใจ  

     ข.ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน                   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ.  

 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น  
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

    (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ร ับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  

    (6) เป็นบุคคลล้มละลาย      
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ  
    (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ

ตามกฎหมายอื่น    
  (11) เป็นผู ้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ที่จะ… 
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   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1)  ให้มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้ 
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลอืกต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว 

    สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 4 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 

 4.2 คุณสมบัตเิฉพาะสำหรบัตำแหน่ง    
                           ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าน้ี
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 
  4.3 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ท่ีแสดงความจำนง
เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ซึ่งสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1) ท่ีเลือกปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ท่ีหน่วยบริการในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการท่ัวไป (จับสลาก) 
และต้องยื่นใบสมคัรเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามระยะเวลาท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

                    5. กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร  
 5.1 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษารายละเอียดและข้ันตอนการสมัคร ได้ทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ https://moph.cc/Med_Moph66 หัวข้อ “การรับสมัครคัดเลือก 
ในรอบแสดงความจำนง รอบที่ 1”   
  (2) สมัครและยื ่นเอกสารที ่เกี ่ยวข้องทางเว็บไซต์  https://moph.cc/Med_Moph66   
“สมัครคัดเลือก รอบท่ี 1”โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั ้นตอนที่กำหนด  
กรณีที่ผู้สมัครดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลลงในแบบใบสมัครคัดเลือก และส่งข้อมูล 
ใบสมัครกลับไปยัง E-mail ของผู ้สมัครภายใน 30 นาที หากไม่ได้รับการตอบกลับภายในเวลาที ่กำหนด  
ให ้ต ิดต ่อเจ ้าหน ้าที่ทางโทรศัพท ์หมายเลข 0 2590 1453 หร ือ ทางไปรษณีย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส์ที่  
normalmed@cpird.in.th ในวันและเวลาราชการ 
   (3) ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันท่ี 4 - 15  พฤศจิกายน ๒๕๖5 โดยเปิดระบบรับ
สมัครวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. และปิดระบบรับสมัครวันที ่ 15 พฤศจิกายน 2565  
เวลา 16.30 น. (โดยยึดเวลารับสมัครจากเวลาที่ปรากฏในระบบเป็นหลัก) ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด  
จะถือว่าไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสมัคร 
  5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร  

(1) สำเนาใบแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ 
ซึ่งสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) ที่เลือกปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่หน่วยบริการในส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ 

(2) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใด 
อย่างหนึ่ง และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ  

ทั้งนี…้. 

mailto:recruit.moph65@gmail.com%20หรือ
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ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2566 

 กรณีย ังไม ่สามารถนำหลักฐานการศึกษาด ังกล่าวมาย ื ่นพร้อมใบสมัครได้   
ให้นำหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที ่ที ่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ ภายในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2566 มายื่นแทนก็ได้ 

(3) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา จำนวน 1 ฉบับ 
หรือ เอกสารรับรองจากแพทยสภาว่าเป็นผู้ข้ึนทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน 1 ฉบับ 
โดยออกให้ ภายในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2566  

(4) ผลคะแนนการสอบการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ข้ันตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  

(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
(6) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
• วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
• โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
• โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
• โรคพิษสุราเรื้อรัง 
• โรคติดต่อร ้ายแรงหร ือโรคเร ื ้อร ังท ี ่ปรากฏอาการเด ่นช ัดหร ือร ุนแรง  

และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด  
(8) สำเนาหลักฐานอื ่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี ่ยนชื ่อ สกุล  

จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (9) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประมาณ 40 – 100 KB เป็นไฟล์ประเภท .JPG/.PDF) 

หมายเหต ุ:  (1) แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (พิมพ์จาก E-mail เมื่อสมัคร 
ในระบบเรียบร้อยแล้ว) ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในหลักฐานทุกฉบับ
และลงชื่อกำกับไว้ ผู้สมัครต้องเก็บเอกสารการสมัครฉบับจริงไว้เป็นหลักฐานสำหรับใช้ในการตรวจสอบภายหลัง 
และต้องนำหลักฐานดังกล่าวไปยื่นท่ีหน่วยงานท่ีไปรายงานตัว 
  (2) สำหรับหลักฐาน ข้อ (2) และ (3) หากไม่สามารถนำมายื่นพร้อมการสมัครได้ เมื่อได้รับ
ให้นำมายื่นทันที ทางเว็บไซต ์https://moph.cc/Document_Med1 พร้อมแจ้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ 
ทางโทรศัพท์ 0 2590 1453 ทั ้งนี ้ ต ้องไม่เกินวันที ่ 2 พฤษภาคม 2566 การยื ่นเอกสารเพิ ่มเติม 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  (3) เอกสารข้อ (7) ให้นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ท่ีผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ยื่นใบรับรองแพทย์ฯ ท่ีจังหวัดท่ีได้รับการจัดสรรในวันรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
 

(4) สอบถาม… 



- 5 - 
 

  (4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มงานสรรหาบุคคล  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2590 1453  (นางสาวปาณิศา ยมยะมาลี)  

 6.  เง่ือนไขในการคัดเลือก 
(1) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่แสดงความจำนง

เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ซึ่งสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) ที่เลือกปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
ที่หน่วยบริการในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการทั่วไป (จับสลาก) 
และต้องยื่นใบสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามระยะเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 (2) ต ้อง เป ็นผ ู ้ ม ีค ุณสมบ ัต ิท ั ่ วไปและไม ่ม ีล ักษณะต ้องห ้ามตามมาตรา  36  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 (3) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2566 

 (4) หากแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว ไม่ยื่นใบสมัครคัดเลือกหรือไม่เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกให้ถือเป็นผู้สละสิทธ์ิต้องชดใช้ค่าปรับ
แทนการปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
 (5) ผู้ผ ่านการคัดเลือกและประกาศอย่างเป็นทางการแล้วไม่สามารถสละสิทธิ ์ได้  
หากนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ยังประสงค์สละสิทธ์ิต้องชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที ่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงตามรายละเอียด 
การคัดเลือกฯ โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในการสมัครพร้อมทั้งยื ่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือก  
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูส้มคัร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรอืหลกัฐานคุณวุฒิ 
ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามรายละเอียดการคัดเลือกฯ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือก  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ รอบที่ 1 

ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์กองบริหารทรพัยากรบุคคลที่ https://moph.cc/Med_Moph66  
หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ รอบที่ 1” 

 8. เกณฑ์การตัดสิน   
  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นผู้สอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ภายในวันปิดรับสมัคร (15 พฤศจิกายน 2565)  
หากจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกมีจำนวนมากกว่า 546 ราย ให้ดำเนินการจับสลากโดยวิธีออนไลน์  
โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเป็นจำนวน 546 ลำดับ หากผู้ที ่ได้คะแนนอยู่ในลำดับท่ี 546 
มีมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ท่ีมีคะแนนเท่ากันในลำดับดังกล่าวทุกคนมาจับสลากโดยวิธีออนไลน์ใหม่  
  สำหรับวิธีการคำนวณคะแนนเพ่ือจัดลำดับสามารถศึกษาได้ตามเอกสารแนบ  
 
 
 

9. การประกาศ… 
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9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ รอบที่ 1 

ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ https://moph.cc/Med_Moph66  หัวข้อ 
“ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบที่ 1”  

 ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ รอบที่ 1 จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน คือ มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียด
การคัดเลือกฯ ภายในวันที ่ 2 พฤษภาคม 2566 จึงจะมีสิทธิเลือกพื ้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประสงค์สละสิทธ์ิจะต้องชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุน  
  กรณีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแตม่ีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 จะไม่มีสิทธ์ิเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน และจะต้องส่งคืนคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ต่อไป 

 10. การเลือกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
   ผู้ได้รับการคัดเลือก และมีคุณสมบัติครบถ้วน คือ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 จะดำเนินการ
เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 – 3  และมีคุณสมบัติครบถ้วนเลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนพร้อมกัน รายละเอียดทางเว็บไซตก์องบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดสรรแพทย์ และทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญา
ชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?page_id=333053  
 



วิธีการคำนวณคะแนน เพ่ือจัดลำดับในการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้รับราชการ 
ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีคิดคะแนน :  

1. สุ่มเลข 4 หลักจากเลขประจำตัวประชาชน 6 ตัวสุดท้าย โดยวิธีจับลูกปิงปองเลข 8 - 13 (เป็นเลขหลักที่ 

8 - 13 ของเลขประจำตัวประชาชน ) 

ตัวอย่าง  :   นาย A มีเลขประจำตัวประชาชน  : 1103912542255 

เลขท้าย 6 หลักของเลขประจำตัวประชาชน (หลักที่ 8 – 13) : 542255 

ผู้ได้รับมอบหมาย สุ่มค่าเรียงใหม่ จากการสุ่มลูกปิงปอง  

ลูกที่ 1 สุ่มได้เลข 8 แทนค่า หลักหน่วย ตรงกับเลขประจำตัวประชาชน หลักที่ 8 เท่ากับเลข 5 

ลูกที่ 2 สุ่มได้เลข 12 แทนค่า หลักสิบ ตรงกับเลขประจำตัวประชาชน หลักที่ 12 เท่ากับเลข 5 

ลูกที่ 3 สุ่มได้เลข 13 แทนค่า หลักร้อย ตรงกับเลขประจำตัวประชาชน หลักที่ 13 เท่ากับเลข 5 

ลูกที่ 4 สุ่มได้เลข 9 แทนค่า หลักพัน ตรงกับเลขประจำตัวประชาชน หลักที่ 9 เท่ากับเลข 4 

จากนั้นนำตัวเลข 4 หลักจากการสุ่มมาเรียงกัน เป็น ค่าเรียงใหม่จากเลขประจำตัวประชาชน เท่ากับ 4555 

2. ผู้ได้รับมอบหมาย สุ่มค่ากลาง จากการสุ่มลูกปิงปองอีกครั้ง 4 หลัก จากลูกปิงปอง เลข 1 - 9 ซึ่งจะ

นำมาใช้คูณกับค่าเรียงใหม่จากเลขประจำตัวประชาชน 

ตัวอย่าง :   หลักหน่วย    เท่ากับ  3         

  หลักสิบ  เท่ากับ  7   

  หลักร้อย      เท่ากับ  5   

  หลักพัน       เท่ากับ  2 

 จากนั้นนำตัวเลข 4 หลัก จากการสุ่มมาเรียงกัน เป็นค่ากลาง เท่ากับ 2573 

3. นำ ค่าเรียงใหม่จากเลขประจำตัวประชาชน คูณ ค่ากลาง 

นาย A = ค่าเรียงใหม่จากเลขประจำตัวประชาชน * ค่ากลาง 

         = 4555 * 2573 

         = 11720015  

  
  

เอกสารแนบ 
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4. นำผลคูณที่ได้เข้าฟังก์ชั่น MOD เพื่อให้ค่าน้ีกลายเป็นเลขตดัสิน  
เขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ได้ว่า f(x,y) = MOD( x*y , 10000)  
หมายเหตุ  
MOD เป็นฟงัก์ช่ันสำหรบัการหารเอาเศษ ซึ่งมีรปูแบบการเขียนเป็น MOD (number,divisor) เช่น 

  MOD(11,10) = 1            คือการนำ 11 หาร 10 แล้วได้เศษ 1 

  MOD(12.3,11) = 1.3       คือการนำ 12.3 หาร 11 เหลือเศษ 1.3 

  MOD(12.3456,1) = 0.3456  คือการนำ 12.3456 หาร 1 ไดเ้ศษ 0.3456 

5. เรียงลำดบัจากค่าคำนวณที่เข้าฟงัก์ช่ัน MOD 

นาย C > นาย B > นาย A : 7805 > 4285 > 15 

โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนอยู่ใน

ลำดับที่ 1 – 546 

กรณี หากผู้ท่ีได้คะแนนในลำดับท่ี 546 มีมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ท่ีมีคะแนนเท่ากันในลำดับดังกล่าวทุกคน 

มาจับสลากโดยวิธีออนไลน์ใหม่ 

6. กรณีค่าเรียงใหม่จากเลขประจำตัวประชาชน มีค่าเป็น 0000 
จะนำเลข 6 หลักท้ายของเบอรโ์ทรศัพท์มาคำนวณแทนเลข 6 หลักท้ายของเลขประจำตัวประชาชน 
ตัวอย่าง :  จากการคำนวณค่าเรียงใหมจ่ากเลขประจำตัวประชาชน  เท่ากับ 0000 จำนวน 3 คน  
นายหนึ่ง มีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ (ทีล่งทะเบียนไว้) คือ 0863459709 
เลขท้าย 6 หลักของหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ (หลักที่ 5 – 10) : 459709 

เทียบเลขท้าย 6 หลักของเลขประจำตัวประชาชน (ID) กับ เลขท้าย 6 หลักของเบอร์โทรศัพท์  
(ตามข้อมูลในระบบรับสมัครฯ) 

ตารางเปรียบเทียบเลขหลัก 

เลขท้าย 6 หลัก 
ของ ID 

เลขท้าย 6 หลัก 
ของเบอร์โทร 

ความหมาย 

8 5 หลักที่ 8 ของเลข ID เทียบเท่ากับหลักที่ 5 ของเบอร์โทรศัพท์ 

9 6 หลักที่ 9 ของเลข ID เทียบเท่ากับหลักที่ 6 ของเบอร์โทรศัพท์ 

10 7 หลักที่ 10 ของเลข ID เทียบเท่ากับหลักที่ 7 ของเบอร์โทรศัพท์ 

11 8 หลักที่ 11 ของเลข ID เทียบเท่ากับหลักที่ 8 ของเบอร์โทรศัพท์ 

12 9 หลักที่ 12 ของเลข ID เทียบเท่ากับหลักที่ 9 ของเบอร์โทรศัพท์ 

13 10 หลักที่ 13 ของเลข ID เทียบเท่ากับหลักที่ 10 ของเบอร์โทรศัพท์ 
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จากตัวอย่างข้อ 1 สุ่มเลขปิงปอง ดังนี้ 

 
 

  
 
 

รายชื่อ 
เบอร์

โทรศัพท์ 

สุ่มเลข 4 หลักจากเบอร์โทรศัพท์  
(เลขสุ่มตามข้อ 3) 

ค่าสุ่มจากปิงปอง  
(4 หลัก)  

(ค่า Y) 
2573 

เรียงลำดับ หลัก
พัน  

หลัก
ร้อย 

หลัก
สิบ 

หลัก
หน่วย 

ค่าเรียงใหม่จาก 
เบอร์โทรศัพท์ 

(ค่า X) 
ID 4 หลักคูณกับค่าสุม 4 หลัก 

เข้าฟังก์ชั่น 
MOD 

9 13 12 8 

นายหน่ึง 0863459709 5 9 0 4 5904 15190992 992 3 

นายสอง 0975834864 3 4 6 8 3468 8923164 3164 1 

นายสาม 0826388345 8 5 4 3 8543 21981139 1139 2 
 

หลักหน่วย   เท่ากับ  8    (หลักที่ 8 ของเลข ID เทียบเท่ากับหลักที่ 5 ของเบอร์โทรศัพท์)   

หลักสิบ      เท่ากับ  12 (หลักที่ 12 ของเลข ID เทียบเท่ากับหลักที่ 9 ของเบอร์โทรศัพท์)  

หลักร้อย     เท่ากับ  13 (หลักที่ 13 ของเลข ID เทียบเท่ากับหลักที่ 10 ของเบอร์โทรศัพท์)  

หลักพัน      เท่ากับ  9 (หลกัที่ 9 ของเลข ID เทียบเท่ากบัหลักที่ 6 ของเบอร์โทรศัพท์) 

7. การเรียงลำดับ 1 – 546  

7.1 การเรียงลำดับเพื่อประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีท่ีคะแนนเท่ากัน ในลำดับ 1 – 546  

ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

ตัวอย่าง 
   พิจารณาตามเกณฑ์ ข้อ 7.1 

รายชื่อ คะแนนจาก
การเข้าฟังก์ชั่น 

MOD 

เรียงลำดับ 
(1-29) 

เลขประจำตัว
ผู้สมัคร 

เรียงลำดับเพ่ือ
ประกาศรายชื่อ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

หมายเหตุ 

นายหน่ึง 992 4 077 4  
นายสอง 3164 1 017 1  
นายสาม 1139 2 031 3 เลขประจำตัวผู้สมัคร 

นางสาวสี่ 1139 2 011 2 เลขประจำตัวผู้สมัคร 

... ... ...  ...  

นายห้า 830 545 045 545  

นางสาวหก 720 546 03 546  

รายชื่อ 
ค่าเรียงใหม่

จาก ID 
เบอร์โทรศัพท์ 

ตัวเลข 6 หลักของเบอร์โทรศัพท์ 
5 6 7 8 9 10 

นายหน่ึง 0000 0863459709 4 5 9 7 0 9 
นายสอง 0000 0975834864 8 3 4 8 6 4 
นายสาม 0000 0826388345 3 8 8 3 4 5 
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7.2 การเรียงลำดับเพื่อประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก กรณีมีผู้ได้คะแนนในลำดับท่ี 546 มากกว่า 1 ราย 
ให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากันในลำดับดังกล่าวทุกคนมาจับสลากโดยวิธีออนไลน์ใหม่ (ผู้ได้รับมอบหมาย 
สุ่มลูกปิงปอง เพ่ือนำมาเป็นค่ากลางใหม่อีกคร้ัง โดยใช้ค่าเรียงใหม่เดิม) 

 
 

ตัวอย่าง 
    พิจารณาตามเกณฑ์ ข้อ 7.2 

รายชื่อ คะแนนจาก
การเข้า
ฟังก์ชั่น 
MOD 

เรียงลำดับ 
(1-29) 

เลข
ประจำตัว
ผู้สมัคร 

จับสลาก
ใหม่ 

(คะแนน
จากการ

เข้าฟังก์ชั่น 
MOD) 

เรียงลำดับเพ่ือ
ประกาศรายชื่อ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

หมายเหตุ 

นายหน่ึง 992 4 077  4  
นายสอง 3164 1 017  1  
นายสาม 1139 2 031  3 เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 

นางสาวสี่ 1139 2 011  2 เลขประจำตัว
ผู้สมัคร 

... ... ... ... ... ...  

นาย ห้า 830 545 045  545  

นาย หก 720 546 03 264 549 จับสลากใหม่ 

นางสาว เจ็ด 720 546 ... 4521 547 จับสลากใหม่ 

นาย แปด 720 546 ... 15 550 จับสลากใหม่ 

นางสาว เก้า 720 546 ... 8000 546 จับสลากใหม่ 

นางสาว สิบ 720 546 ... 2543 548 จับสลากใหม่ 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ในลำดับที่ 1 – 546 เท่านั้น 

 



เลขทีส่มัคร.......................... 

แบบใบสมคัรคัดเลือกเพ่ือบรรจบุุคคลเข้ารบัราชการ (รอบที่ 1)    

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                  

         ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................... 
สัญชาติ .................เกิดวันที่ ............เดือน ........................พ.ศ. ..............อายุ ..........ปี ..........เดือน  
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจำตัวประชาชน.............................................................................................................. 
วันออกบัตร................เดือน..............................พ.ศ…............วันบตัรหมดอายุ……..…..เดือน.........................พ.ศ….............. 
เป็นผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล และสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับอนุมัติ
การศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา………..………………………………………………………………………………………………
ประเทศไทย วันที่………………….เดือน……………………..………พ.ศ…………………………………………………………..……… 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที่เกิด จังหวัด.......................................ภูมิลำเนา.....................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่...................หมู่ที่….…..
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..............................................ตำบล/แขวง.........................................................
อำเภอ/เขต…................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์........................................… 
e - mail address…………………………………..…………………………….……………….…โทรศัพท์…………………………………....
โทรศัพทม์ือถือ……………….….………………LINE ID ……...…….………………………………………………….……..………….. 
อาชีพ  กำลังศึกษาต่อ................................................................................................................................ 
  อื่น ๆ.............................................................................................................................................. 
สถานภาพสมรส   โสด     สมรส     หย่า  
ช่ือสามี/ ภรรยา ..............................................................สัญชาติ.......................อาชีพ......................................... 
ช่ือบิดา.............................................................................สญัชาติ.......................อาชีพ.........................................  
ช่ือมารดา.........................................................................สัญชาติ.......................อาชีพ.........................................  

2. ประวัติการศึกษา (กรอกวฒุิที่ได้รับและแนบสำเนาระเบยีนผลการเรียนเฉพาะวฒุิที่ใชส้มัครคัดเลือกมาพร้อมใบสมัคร) 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉลี่ย               
ตลอดหลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา ระยะเวลา 
ต้ังแต่.......ถึง….... 

 
 

    

ข้อมูลการสอบของศูนยป์ระเมินและวัดความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) 

ข้ันตอนที่ 1 (NL1)    ผ่าน     ไม่ผ่าน     รอสอบ  ………………คะแนน  วันทีส่อบ…….…………………. 
ข้ันตอนที่ 2 (NL2)    ผ่าน     ไม่ผ่าน     รอสอบ   ………………คะแนน   วันที่สอบ…….……..…………. 

       ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมลูจากแพทยสภาได้ 

 

 

ติดรูปถ่ายขนาด 

1.5 X 1 นิ้ว 
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3. ประวัติการทำงาน/การฝึกงาน 
สถานท่ีทำงาน/ฝึกงาน ตำแหน่ง/ลักษณะงาน ระยะเวลา 

ต้ังแต่........ถึง..... 

   

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 
5. ขอให้ท่านประเมินตนเองในดา้นคณุธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ดังต่อไปนี ้

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจง้ไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

     (ลงช่ือ)..............................................ผูส้มัคร 
     (...............................................) 

     วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............... 

ประเด็นคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีความเคารพในศักดิ์ศรีหรือคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อ่ืน           

2. มีระเบียบวินัยในตัวเอง ตรงต่อเวลา           

3. มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักกาลเทศะ           

4. มีความซ่ือสัตย์สุจริต และกตัญญู           

5. มีความเสียสละ มีน้ำใจ และเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน           

6. มีความขยันหม่ันเพียร อดทน และสู้งาน           

7. มีความพอเพียง พอประมาณ พอดี           

8. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ           

9. มีการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาโดยการใช้การวินิจฉัย 
   ในด้านคุณธรรม จริยธรรม           

10. มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานหรือใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อม 
     ที่เปลี่ยนแปลงได้            



1. ศึกษารายละเอียดการสมัครทางเว็บไซต์ https://moph.cc/Med_Moph66 หัวข้อ “การรับสมัครคัดเลือกในรอบแสดงความจำนง รอบท่ี 1” 

2. จดัเตรียมเอกสารทีต่้องยื่นพรอ้มใบสมัคร และรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ให้ครบถ้วนทุกฉบบั โดยจดัเรียงเอกสาร ดังน้ี 
(1) สำเนาใบแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซ่ึงสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565  (รอบที่ 1 )  
    ที่เลือกปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่หน่วยบริการในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ 
(2) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ 
(3) สำเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript of Records)  จำนวน 1 ฉบับ 
(4) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา จำนวน 1 ฉบับ หรือ เอกสารรับรองจากแพทยสภาว่าเป็นผู้ขึ้นทะเบยีน 
    ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน 1 ฉบับ โดยออกให้ ภายในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2566 
(5) ผลคะแนนการสอบการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ 
(6) ผลคะแนนการสอบการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ 
(7) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
(8) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
(9) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(10) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 น้ิว (ประมาณ 40 – 100 KB เป็นไฟล ์.JPG/ .PDF) 

 
 

 3. สแกนเอกสารหลักฐานการสมัคร บันทึกเป็น .pdf  และตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อ – นามสกุล โดยดำเนินการ 2 ส่วน ดังน้ี 
         อัพโหลดไฟล์เอกสารแตล่ะรายการตามลำดับ (1) – (10) ตัง้ชื่อไฟลเ์ป็น ชื่อ – นามสกุล_ลำดับเอกสาร เช่น น.ส.ลำธาร สดใส_1 
         อัพโหลดไฟลร์วมเอกสารรายการที่ (1) – (9) (ไม่รวมไฟล์รูปถ่าย ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 MB) ตั้งชื่อไฟล์เป็น น.ส.ลำธาร สดใส_รวม 

4. สมัครและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ https://moph.cc/Med_Moph66  หัวข้อ “สมัครคัดเลือก รอบท่ี 1”  
   ใช้เฉพาะ gmail ในการสมัครเท่านั้น กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด  
   รับสมัครตั้งแตวั่นท่ี 4 – 15 พฤศจกิายน 2565 เปิดระบบรับสมัครวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 
   เวลา 08.30 น. และปิดระบบรับสมัครวันท่ี 15 พฤศจิกายน  2565 เวลา 16.30 น. (โดยยึดเวลารับสมัคร 
   จากเวลาท่ีปรากฏในระบบเป็นหลัก) ท้ังนี้ หากพ้นระยะเวลาท่ีกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสมัคร  

           
 

 

 

 

5. ผู้สมัครที่ดำเนินการสมคัรเรยีบร้อยแล้ว ระบบจะบันทกึข้อมลูลงในแบบใบสมัครคัดเลือก และส่งข้อมูลใบสมัครกลบัไปยัง E-mail  
   ของผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และลงลายมือช่ือในใบสมคัรให้ครบถ้วน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในหลักฐาน 
   ทุกฉบับและลงช่ือกำกับไว้ด้วย ผู้สมัครต้องเก็บเอกสารการสมัครฉบับจริงไว้เป็นหลักฐาน สำหรับใช้ในการตรวจสอบภายหลังและ 
   ต้องนำหลักฐานดังกล่าวไปยื่นที่หน่วยงานที่ไปรายงานตัว (หากไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับภายใน 30 นาที ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในเวลาราชการโดยด่วน) 

ข้อควรทราบ “สามารถย่ืนใบสมัครได้เพ ียงครั ้ งเดียวเท่านั ้น” ผู ้สมัครจะต ้องร ับผิดชอบข้อความในใบสมัคร และเอกสารที ่ เก ี ่ยวข ้อง 
ในการสมัครทุกฉบับ เอกสารต้องมีตัวอักษรที่ชัดเจนสามารถอ่านออก สำหรับหลักฐาน ข้อ (2) (3) และ (4) หากไม่สามารถนำมาย่ืนพร้อมการสมัครได้ 
เม่ือได้รับให้นำมายื่นทันที ทางเว็บไซต์ https://moph.cc/Document_Med1 พร้อมแจ้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ ทางโทรศัพท์ 0 2590 1453 
เรื่อง “ส่งเอกสารสมัครแพทย์เพิ่มเติม รอบที่ 1” ทั้งน้ี ต้องไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขจะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารบัการคัดเลือก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  
    ทางเว็บไซต ์https://moph.cc/Med_Moph66  หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกฯ รอบท่ี 1 

ข้ันตอนการสมัคร 

SCAN เพื่อสมัคร  

 
 

 

สอบถามรายละเอียดไดท้ี่กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2590 1453 


