
                                                                                                                                      23. แพทยสภา

           มีสาขาวิชาทั้งหมด    41    สาขาวิชา   คือ     กุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ    ประสาทวิทยา   ตจวิทยา   จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน    
  อายุรศาสตรโรคเลือด   ศัลยศาสตรทวารหนัก  กุมารเวชศาสตรโรคไต  กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ  อายุรศาสตรโรคระบบการหายใจ  กุมารเวชศาสตรโรคเลือด    
  อายุรศาสตรโรคหัวใจ    อายุรศาสตรโรคไต    กุมารศัลยศาสตร    ศัลยศาสตรตกแตง   ศัลยศาสตรทรวงอก   ศัลยศาสตรยูโรวิทยา   รังสีวิทยาวินิจฉัย 
  พยาธิวิทยาคลีนิค     เวชศาสตรปองกัน  (แขนงระบาดวิทยา    แขนงเวชศาสตรปองกันคลินิค    แขนงสาธารณสุขศาสตร    แขนงเวชศาสตรการบิน) 
  เวชศาสตรนิวเคลียร     รังสีรักษา    รังสีวิทยาทั่วไป    จิตเวชศาสตร    นิติเวชศาสตร    วิสัญญีวิทยา    ประสาทศัลยศาสตร    พยาธิวิทยากายวิภาค   
  พยาธิวิทยาทั่วไป   ศัลยศาสตรออรโธปดิกส   ศัลยศาสตร   กุมารเวชศาสตร    อายุรศาสตร   สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา   เวชปฏิบัติทั่วไป   เวชศาสตรฟนฟู    
  จักษุวิทยา    โสต  นาสิก  ลาริงซวิทยา    รังสีวิทยารักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร    โลหิตวิทยา    อายุรศาสตรทั่วไป    ศัลยศาสตรทั่วไป

           การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของแพทยสภา   มีดังนี้
        1. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หลักสูตรทั่วไป) หลักสูตร 3 ป ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต
             + ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ   ท.5   ขั้น  10,600   บาท                          

        2. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังตอไปนี้ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ   ท.5   ขั้น   11,120   บาท 
             2.1  วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  (หลักสูตรตอยอด)  หลักสูตร  1 - 2  ป ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต
                     + วุฒิบัตรหลักสูตรทั่วไป/หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเดียวกับวุฒิบัตรหลักสูตรทั่วไป
             2.2  วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หลักสูตร  4 - 5  ป  ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต + ใบอนุญาตใหเปน
                     ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม                                                                                           

พส.- 1



         3. หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเดียวกับวุฒิบัตรในขอ 1  หรือ  ขอ 2  ไดรับอัตราเงินเดือนเทากับ           
             วุฒิบัตรสาขานั้น ๆ       

หมายเหตุ  *    วุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ   ในสาขาวิชาที่ไดมีการเปลี่ยนหลักสูตรจากหลักสูตร  4 - 5  ป  เปนหลักสูตร  3 ป  หรือ   เปลี่ยนจากหลักสูตร 3 ป
                        เปนหลักสูตร  4 - 5  ป     สวนราชการที่จะบรรจุผูมีคุณวุฒิดังกลาวควรตรวจสอบหลักฐานของแพทยสภาหรือสอบถามแพทยสภา                  
                        โดยตรงวาเปนหลักสูตรทั่วไปหรือหลักสูตรตอยอด            

พส.- 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พยาธิวิทยากายวิภาค
(พยาธิวิทยา)

แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

2 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาคลีนิค แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

3 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

4 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

5 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

6 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทศัลยศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

7 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

8 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

9 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จักษุวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

10 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรออรโธปดิกส แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โสต นาสิก ลาริงซวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

12 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

13 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

14 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยารักษาและเวชศาสตร-
นิวเคลียร

แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

15 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นิติเวชศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

16 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

17 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

18 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

19 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

20 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โลหิตวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

พส.- 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
21 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เวชศาสตรปองกัน แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

22 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

  23 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทวิทยา แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

 24 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตจวิทยา แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

 25 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

 26 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคเลือด แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

27 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรทวารหนัก แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

28 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคไต แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

29 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

30 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคระบบการหายใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

พส.- 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  31 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กุมารเวชศาสตรโรคเลือด แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

32 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคหัวใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

33 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคไต แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

  34 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารศัลยศาสตร แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

35 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรตกแตง แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

  36 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรทรวงอก แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  37 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรยูโรวิทยา แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

38 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

39 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาคลีนิค แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

40 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตรปองกันแขนงระบาดวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

พส.- 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
41 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เวชศาสตรปองกันแขนงเวชศาสตร-
ปองกันคลินิค

แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

42 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตรนิวเคลียร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

43 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีรักษา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

44 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

45 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

46 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นิติเวชศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

47 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตรปองกันแขนงสาธารณสุข-
ศาสตร

แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

48 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

49 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทศัลยศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

50 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยากายวิภาค แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

พส.- 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
51 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พยาธิวิทยาทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

52 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรออรโธปดิกส แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

53 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

54 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

55 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

56 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

57 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

58 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

59 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จักษุวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

60 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โสต  นาสิก  ลาริงซวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

พส.- 8



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
61 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เวชศาสตรปองกันแขนงเวชศาสตร-
การบิน

แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

  62 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรยูโรวิทยา แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  63 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารศัลยศาสตร แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  64 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทวิทยา แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  65 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  66 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคเลือด แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  67 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคเลือด แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

68 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรทรวงอก แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

69 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรตกแตง แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

70 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรทวารหนัก แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

พส.- 9



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  71 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตจวิทยา แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

72 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคหัวใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

73 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคไต แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

74 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคระบบการหายใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

75 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

76 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคไต แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

77 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

พส.- 10




