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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ 

1.   หลักเกณฑ์การจัดสรร 
 1.1 ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ต้องมีตำแหน่งสามารถบรรจุนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ         
ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตและมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เข้าปฏิบัติงานในวันที่รายงานตัว  
เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตลอดช่วงปฏิบัติงานตามสัญญาฯ (ปกติเริ่มบรรจุแต่งตั้งวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี) 
  - ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีระบบให้แพทย์ใช้ทุนได้พัฒนาวิชาการ ทักษะประสบการณ์วิชาชีพ
ในช่วงปฏิบัติงานตามสัญญาฯ 
 1.2 การพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ให้กับส่วนราชการ/หน่วยงานตามแผนความต้องการ 
และจะพิจารณาให้ตามลำดับความจำเป็น ดังนี้ 
  ก. จัดสรรให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ต้องการแพทย์ในสาขาปรีคลินิก เช่น สรีรวิทยา ชีวเคมี     
เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา  กายวิภาคศาสตร์ ภูมิคุ้มกันวิทยา เวชศาสตร์ป้องกัน
กองการปกครอง เวชศาสตร์ทหารและชุมชน เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เวชศาสตร์ชุมชน 
  ข. จัดสรรให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเพื่อเตรียมเป็นอาจารย์ ที่เป็นโรงเรียนแพทย์เปิดใหม่ทางคลินิก 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ไม่เกินแห่งละ 10 คน/ปี 
  ค. ร้อยละ 80 ของจำนวนที่เหลือจาก ข้อ ก และ ข จัดสรรให้ส่วนภูมิภาคกระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงสาธารณสุข  
  ง. ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนที่เหลือจาก ก และ ข จัดสรร ดังนี้ 
                ๑) ร ้อยละ 12 จ ัดสรรให ้คณะแพทยศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยในส ่วนภ ูม ิภาค 6 แห ่ง ได ้แก่  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                ๒) ร้อยละ ๘ จดัสรรให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน พิจารณาตามลำดับความจำเป็น ดังนี้ 

         ๒.๑) สาขาขาดแคลนประเภทที่ 1 
         ๒.๒) โครงการที่คณะกรรมการฯอนุมัติไว้เดิมตามจำนวนปีที่ต่อเนื่อง 
         ๒.๓) โครงการพัฒนาเฉพาะด้านอาจารย์สาขาขาดแคลน    
         ๒.๔) โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 
         ๒.๕) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวตามนโยบายรัฐบาล 
         ๒.๖) หน่วยงาน/โครงการ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสมที่เสนอขอรอบที่ ๑ โดยคณะกรรมการฯ 

เป็นผู้พิจารณา 
  ทั้งนี้ ในการขอรับการจัดสรร ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจะต้องทำแผนดำเนินงานและแผนพัฒนา
แพทย์คู่สัญญาฯ ระหว่างชดใช้ทุน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรด้วย และให้ทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไข
การจัดสรรนักศึกษาฯ ทุก 5 ปี หรือตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น 
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2.   เงื่อนไขการจัดสรร 
 2.1 การขอเพิ่ม/ลดโควตา 
            ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรร “จำนวน” ไว้แล้ว หากต้องการ ขอเพิ่ม/ลด โควตาที่ได้รับ
การจัดสรร ให้นำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ดำเนินการ
คัดเลือก “ตัวบุคคล” ตามท่ีได้รับจัดสรรไว้แล้ว  
 2.2 การแสดงความจำนง 
            ให้นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ทุกคนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
แสดงความจำนงเลือกสถานที่/พื้นท่ีปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ ๓ รอบ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ต้องแสดงความจำนงเลือกสถานที่/พื้นที่ชดใช้ทุนในรอบที่  1 
ทุกคน โดยสามารถแสดงความจำนงเลือกได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หรือแสดงความประสงค์ชดใช้ค่าปรับแทน
การปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
   ๒.๒.๒ เมื่อสถาบันการศึกษาได้ส่งใบแสดงความจำนงของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ไปยังส่วนราชการ  
/หน่วยงาน ที่นักศึกษาแพทย์ผู ้ทำสัญญาฯ แสดงความจำนงอย่างเป็นทางการแล้ว หากมีนักศึกษาแพทย์    
ผู้ทำสัญญาฯ ขอแก้ไขการแสดงความจำนง จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแสดงความจำนง     
โดยให้สถาบันการศึกษาชี้แจงให้นักศึกษาทราบ และระงับคำขอเปลี่ยนแปลงการแสดงความจำนงดังกล่าว 
   ๒.๒.๓ นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ทุกคน ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1 ให้แสดงความจำนง
เลือกสถานที่/พื้นที่ชดใช้ทุน ในรอบที่ 2 โดยสามารถแสดงความจำนงเลือกสถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงานได้เพียง
แห่งเดียวเท่านั้น หรือแสดงความประสงค์ชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
              ๒.๒.๔ นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ทุกคน ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ ๒ ให้แสดงความจำนง
เลือกสถานที่/พื้นที่ชดใช้ทุน ในรอบที่ ๓ โดยสามารถแสดงความจำนงเลือกสถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงานได้เพียง
แห่งเดียวเท่านั้น หรือแสดงความประสงค์ชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงานชดใช้ทุน   
  ๒.๒.๕ รอบที ่ ๓ ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที ่คัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู ้ทำสัญญาฯ ยังไม่ครบ           
ตามจำนวนที่ได้รับการอนุมัติไว้ ให้ดำเนินการจัดทำกระบวนการประกาศรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาแพทย์
ผู้ทำสัญญาฯ โดยกำหนดคุณสมบัตินักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่ต้องการอย่างชัดเจนไว้ในประกาศว่าต้องเป็น
นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๒ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
กำหนด (ถ้ามี) ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู ้ทำสัญญาฯ รอบที่ ๓ โดยดำเนินการ
คัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ และแจ้งผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

  ๒.๒.๖ นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่แสดงความจำนงเลือกส่วนราชการ/หน่วยงาน หากไม่เข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกของส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯไม่แสดงความจำนง ให้ถือเป็น
ผู้สละสิทธิ์ต้องชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงานชดใช้ทุน และแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ 
  2.๒.๗ กรณีสถาบันการศึกษาแจ้งรายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่คาดว่าจบการศึกษาเพิ่มเติม 
ภายหลังการคัดเลือก รอบท่ี ๓ ให้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในปีถัดไป 
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  ๒.๒.๘ นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการ/หน่วยงาน แต่ยังไม่สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือยังสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ผ่าน ให้ส่งคืน
คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา ภายในระยะเวลา ๑ ปี หรือตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นชอบ 

  - กรณีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการผลิตแพทย์
เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข 

  ๒.๒.๙ นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ทุกคน ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการ/หน่วยงาน ยังไม่พ้น
ข้อผูกพันการชดใช้ทุน ตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 
      2.3 การจัดสรร 
  2.3.1 กรณีจัดสรรซ้ำ    
    กรณีนักศึกษาฯ ที่คณะกรรมการฯ ได้จัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานไปแล้ว  หากสถานศึกษา     
แจ้งรายชื่อมาเพื่อจัดสรรอีก คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาจัดสรรให้  แต่ถ้าได้จัดสรรให้ใหม่และตรวจสอบ 
พบภายหลัง ให้ถือผลการจัดสรรครั้งแรก และเพ่ือความสะดวกในการดำเนินการจะพิจารณาจัดสรรนักศึกษาฯ 
ตามรายชื่อที่สถานศึกษาแต่ละแห่งแจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรในแต่ละปี หากภายหลังปรากฏว่า
เป็นการจัดสรรซ้ำ และเกิดปัญหาว่าจะปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ส่วนราชการ/หน่วยงานใด ให้สถานศึกษาทำความตกลง
กับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักศึกษาฯ ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานที่จัดสรรครั้งแรก 
แล้วแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบทันที 
  2.3.๒ กรณีขอสละสิทธิ์การได้รับคัดเลือก 
        เมื่อส่วนราชการ/หน่วยงานได้คัดเลือก “ตัวบุคคล” และประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว      
ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ หากนักศึกษาแพทย์ผู ้ทำสัญญาฯ ยังประสงค์สละสิทธิ์ต้องชดใช้ค่าปรับแทนการ
ปฏิบัติงานชดใช้ทุน และรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 2.4 การเปลี่ยนสาขาวิชา / สถานที่ปฏิบัติงาน 
    ๒.๔.๑ กรณีส่วนราชการ/หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภายหลังจัดสรร
โควตานักศึกษาฯ แต่ละรอบแล้ว สามารถดำเนินการเปลี่ยนสาขาประเภทเดียวกัน และคัดเลือกนักศึกษาแพทย์
ผู้ทำสัญญาฯ ได้ โดยส่วนราชการ/หน่วยงานแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบภายหลัง 
    ๒.๔.๒ นักศึกษาฯ ที่คณะกรรมการฯ ได้จัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนแล้ว ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในทางปฏิบัติ ให้สถานศึกษาระงับคำขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว โดยชี้แจงให้นักศึกษาฯ ทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย 
    ๒.๔.๓ แพทย์ซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุน จะเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
ให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ให้เป็นไปตามคณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแพทย์
คู่สัญญาระหว่างชดใช้ทุน ข้อ ๔ และข้อ ๕ 


