
ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร/ขั้นตอนกำรรับสมัครแพทย์เข้ำศึกษำฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน ปีกำรศึกษำ 2560 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
2   พฤษภาคม  2559 -คณะอนุกรรมการ(กระทรวง) พิจารณาแนวทางการจัดสรรโควตา และร่างประกาศรับสมัครฯ  
 วิเคราะห์ข้อมูลแพทย์จากข้อมูลเขตสุขภาพ และ service plan หาส่วนขาด และจัดสรรโควตาแต่ละสาขา(ตัวเลข)

ภาพรวมของเขตสุขภาพ 
10  มิถุนายน   2559 -คณะกรรมการ(กระทรวง) พิจารณาแนวทางการจัดสรรโควตา /ร่างประกาศรับสมัครฯ ปี2560/โควตาภาพรวม

ของเขตสุขภาพ 
13  มิถุนายน  2559      -สบพช. สอบถามข้อมูลแพทย์เฉพาะทางในแต่ละเขตแยกระดับโรงพยาบาลและรายสาขาเพื่อวิเคราะห์ความขาด

แคลน และจัดสรรโควตา 
16  มิถุนายน  2559      -เขตส่งข้อมูลแพทย์เฉพาะทางในแต่ละเขตแยกระดับโรงพยาบาลและรายสาขาให้ สบพช. เป็น ไฟล์ Excel ธรรมดา 

เพื่อวิเคราะห์ความขาดแคลน และเสนอประธานคณะกรรมการฯระดับกระทรวง พิจารณาและจัดสรรโควตา 
22  มิถุนายน  2559      -สบพช. ส่งโควตา รายสาขา รายเขต ท่ีผ่านการพิจารณา จากประธานคณะกรรมการฯระดับกระทรวงให้แต่ละเขต

ไปจัดสรร เป็นโควตาโรงพยาบาล และโควตาเขต  
1  กรกฎาคม 2559 -เขตส่งโควตาท่ีจัดสรรภายในเขตสุขภาพเรียบร้อยแล้วส่งให้ สบพช. เป็น ไฟล์ Excel ธรรมดา และส่ง EMS ฉบับ

จริงซึ่งมีลายเซ็นผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพนั้นๆ ถึง ผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) 

8  กรกฎาคม 2559 -ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านประจ าปี
การศึกษา 2560 รอบท่ี 1 ทาง Internet www.moph.go.th 

8 - 31 กรกฎำคม 2559 -แพทย์สมัครรับต้นสังกัด ทาง Internet  www.moph.go.th  สมัครแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2560  
รอบท่ี 1 (หมดเวลารับสมัคร 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น.) 

8 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559 -สสจ. ท่ีเป็นต้นสังกัดเดิมของแพทย์ท่ีสมัครรับต้นสังกัดแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัคร (ผ่าน/ไมผ่่าน)   
ทาง Internet  

11 สิงหาคม 2559 -คณะกรรมการระดับจังหวัดเจ้าของโควตาต้นสังกัดรับแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ปี 2560  
ด าเนินการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดระดับจังหวัด และส่งรายชื่อแพทย์ท่ีผ่านการคัดเลือกให้เขตสุขภาพ 

11-26 สิงหาคม 2559 -คณะกรรมการเขตสุขภาพเจ้าของโควตาต้นสังกัดรับแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านปี 2560   
ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ท่ีสมัครรับต้นสังกัดของจังหวัดในเขตสุขภาพทาง Internet  และด ำเนินกำรคัดเลือก 
ในรูปคณะกรรมกำรเขตสุขภำพ 

30 สิงหาคม 2559 -คณะกรรมการเขตสุขภาพแจ้งผลการคัดเลือก ทาง Internet (ผ่าน/ไม่ผ่าน)   
 และ e-mail  ชื่อ chol.poo@gmail.com โทรสาร 02 590 1399,1979, 1975 
(หมดเวลารับผลการคัดเลือกจากเขตสุขภาพ วันท่ี 30 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น) พร้อมท้ังส่ง EMS  
ส่งผลการคัดเลือกฉบับจริงซึ่งมีลายเซ็นคณะกรรมการรับรอง ถึง ผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต 
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) 

9 กันยายน 2559 -ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับ ต้นสังกัด รอบ ๑ ทาง Internet 
 -ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครในรอบท่ี ๒ ผ่านระบบ Internet โดยจะน าเฉพาะโควตาฯ ท่ีเหลือ 

จากการรับสมัครรอบท่ี 1 เป็นโควตาฯประกาศรับต้นสังกัดท้ังนี้ การด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆเหมือนการรับสมัคร 
ในรอบท่ี ๑) 

9-20 กันยำยน 2559 -แพทย์สมัครรับต้นสังกัด ทาง Internet  www.moph.go.th   สมัครแพทย์ประจ าบ้าน   
ประจ าปีการศึกษา 25560 รอบท่ี 2   (หมดเวลารับสมัคร 20 กันยายน 2559  เวลา 15.00 น.) 

9-25 กันยายน 2559 -คณะกรรมกำรระดับจังหวัดเจ้าของโควตาต้นสังกัดรับแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ 
ประจ าบ้าน ปี 2559 ด าเนินการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดฯ รอบท่ี 2  ระดับจังหวัด และส่งรายชื่อ 
แพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกให้เขตสุขภาพ 

26-29 กันยายน 2559 -คณะกรรมกำรเขตสุขภำพเจ้าของโควตาต้นสังกัดรับแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ 
ประจ าบ้าน ปี 2559 ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ที่สมัครรับต้นสังกัดฯ รอบ 2 ของจังหวัดใน 
เขตสุขภาพทาง Internet  และด ำเนนิกำรคัดเลือกในรูปคณะกรรมกำรเขตสุขภำพ 

30 กันยายน 2559 -คณะกรรมการเขตสุขภาพแจ้งผลการคัดเลือกฯรอบ 2 ทาง Internet (ได้รับการคัดเลือก/ 
ไม่ได้รับการคัดเลือก) และ e-mail  ชื่อ chol.poo@gmail.com โทรสาร 02 590 1399,1979, 
1975 (หมดเวลารับผลการคัดเลือกจากเขตสุขภาพ วันที่  30 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น) 
พร้อมทั้งส่ง EMS ส่งผลการคัดเลือกฉบับจริงซ่ึงมีลายเซ็นคณะกรรมการรับรอง   
ถึง ผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) 

 

http://www.moph.go.th/
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
7 ตุลาคม 25859 -ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัด  

รอบที่ 2 ทาง Internet 
12 - 30 ตุลำคม 2559   -แพทย์สมัครขอรับกำรจัดล ำดับเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำน ณ รำชวิทยำลัยฯที่รับผิดชอบ 

กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำ/อนุสำขำ (ยื่นใบสมัครที่รำชวิทยำลัยฯ ตำมแบบที่แพทยสภำ 
ก ำหนด และเตรียมเอกสำรประกอบกำรสมัคร) ศึกษำรำยละเอียดได้ ทำง Internet www.TMC.or.th  

1 พฤศจิกายน 2559 -ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้เขตสุขภาพขอปรับ เปลี่ยน โควตา (เฉพาะท่ีเหลือจาก 
รอบท่ี 2) หลังการแจ้งผลการคัดเลือก รอบท่ี 2 โดยการปรับ เปลี่ยนโควตา  จะต้องปรับเปลี่ยนในระดับ
เดียวกันเช่น สาขาขาดแคลนกับ สาขาขาดแคลน  สาขารองกับ สาขารอง ฯลฯ    
 -ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพท าหนังสือเสนอขอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 -กรณีพิเศษ อนุมัติ/ไม่อนมุัติ เป็นมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ระดับกระทรวงท าข้อเสนอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นผู้พิจารณา 
 หมำยเหตุ 1.  กำรขอปรับ เปลี่ยนโควตำ ต้องมีแพทย์ประสงค์รับต้นสังกัด และแพทย์ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศรับสมัคร  
               2.  ไม่เปิดรับสมัคร ทาง Internet  www.moph.go.th  

18 พฤศจิกายน 2559 -ประชุมคณะกรรมการ ระดับกระทรวง พิจารณาการขอปรับเปลี่ยนโควตา 
25 พฤศจิกายน 2559 -ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัด  

รอบการขอปรับเปลี่ยนโควตา ทาง Internet 
25 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป - แพทย์ประสำนสถำบันฝึกอบรมในกำรสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำน ณ รำชวิทยำลัยฯ 

ที่รับผิดชอบกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำ/อนุสำขำ และด ำเนินกำรตำมข้ันตอน หลักเกณฑ์ 
ที่แพทยสภำก ำหนด 
  

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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