ประกาศ
ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครั วแห่ งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ ประจาบ้ าน ประจาปี การฝึ กอบรม 2562
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย จะดาเนินการรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว ประจาปี การฝึ กอบรม 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ และขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้มีสิทธิสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภาดังนี้
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

ได้รับปริ ญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ได้รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
มีความประพฤติดีและไม่อยูใ่ นรายชื่อของผูถ้ ูกตัดสิ ทธิการสมัครแพทย์ประจาบ้านในปี ฝึ กอบรม 2562
กรณี จะสมัครเป็ นแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ 2 ต้องมีคุณสมบัติในการเลื่อนชั้นโดยได้รับการรับรองว่า ผ่าน
โครงการเพิ่มพูนทักษะแล้ว หรื อกาลังอยูใ่ นโครงการเพิ่มพูนทักษะซึ่ งคาดว่าจะผ่านเกณฑ์ประเมินการเพิ่มพูน
ทักษะภายใน 30 มิถุนายน 2562 และต้องผ่านการเข้าอบรมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 1 ของราชวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่
เกิน 2 ปี

2. วิธีการสมัคร
2.1. ผูส้ มัครเข้าฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน กรอกใบสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://www.tmc.or.th/tcgme
โดยระบุสถาบันที่ตอ้ งการสมัครเข้าฝึ กอบรมไม่เกิน 3 แห่ ง ตามลาดับที่ตอ้ งการฝึ กอบรมจากมากไปน้อย แล้ว
พิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม
2.2. เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ ในการสมัคร อย่ างละ 2 ชุ ด
1) ใบสมัคร ตามข้อ 2.1 พร้อมติดรู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รู ป ในกรอบที่
กาหนด
2) สาเนาบัตรประชาชน
3) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4) สาเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (transcript) ตลอดหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในกรณี เป็ นผูท้ ี่กาลัง
ศึกษาในชั้นปี การศึกษาสุ ดท้าย ให้ส่งสาเนาแสดงผลการศึกษาจนถึงปี ปั จจุบนั พร้อมหนังสื อรับรองว่าจะ
สาเร็ จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
6) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อหนังสื อรับรองการขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวช
กรรม ในกรณี เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาในชั้นปี การศึกษาสุ ดท้ายอาจส่ งเอกสารนี้ภายหลัง แต่ตอ้ งส่ งก่อนวันที่ 1
กรกฎาคม 2562 หากไม่มีเอกสารแสดงว่า ไม่สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ อาจถูกตัดสิ ทธิในการ
ฝึ กอบรม
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7) สาเนาประกาศนียบัตร หรื อหนังสื อรับรองเป็ นผูผ้ า่ นโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรื อ หลักฐานแสดงว่ากาลัง
อยูร่ ะหว่างการปฏิบตั ิงานในโครงการเพิ่มพูนทักษะ (กรณี ผสู ้ มัครตามคุณสมบัติขอ้ 1.4)
8) สาเนาประกาศนียบัตร เป็ นผูผ้ ่านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 1 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่ งประเทศไทย (กรณี ผสู ้ มัครตามคุณสมบัติขอ้ 1.4)
9) หนังสื อจากต้นสังกัดลงนามโดยผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมตั ิให้เข้าฝึ กอบรม และ
รับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ยกเว้นผูไ้ ด้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุ ข (กรณี ผสู ้ มัครที่มีตน้ สังกัด)
ทั้งนี้ สถาบันฝึ กอบรมฯ อาจกาหนดให้ ผ้ สู มัครแสดงหลักฐานอืน่ ๆ เพิม่ เติม ให้ ผ้ สู มัครตรวจสอบ
โดยตรงกับสถาบันฝึ กอบรมฯ
3. การยื่นใบสมัคร
ยืน่ ใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 2.2 พร้อมหลักฐานการชาระเงิน ค่าธรรมเนียม
จานวน 000 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุ งไทยสาขา เพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-0 -05841-6
ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัว ฯ อบรมวิชาการ” ไม่ รับเงินสดหรือการชาระเงินด้ วยวิธีอื่นๆ
ผูส้ มัคร ยืน่ เอกสารด้วยตนเอง ที่สานักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทยภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. หรื อส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์ มาที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ ง
ประเทศไทย ตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสาคัญ)
สถาบันฝึ กอบรมฯ อาจให้ผสู ้ มัครยืน่ ใบสมัครของสถาบันฯ และหลักฐานต่างๆ ที่ทางสถาบันฯ กาหนด
โดยตรงกับสถาบัน การสมัครโดยตรงกับสถาบันฯ นี้ถือเป็ นความรับผิดชอบของผูส้ มัคร
เมื่อผูส้ มัครกรอกใบสมัครผ่านแพทยสภาเรี ยบร้อยแล้ว ผูส้ มัครอาจขอสลับลาดับสถาบันที่ตอ้ งการสมัคร
ได้ ไม่เกิน 1 ครั้ง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสถาบันที่สมัครได้ และต้ องดาเนินการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรด้ วยตนเอง ที่
สานักงานราชวิทยาลัยฯ ให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2561
**ผู้สมัครที่ไม่ ได้ ยื่นใบสมัครผ่ านราชวิทยาลัยฯ จะไม่ ได้ รับการพิจารณาคัดเลือก
4. การคัดเลือก และการประกาศผล
4.1 ราชวิทยาลัยฯ ดาเนินการตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร และคุณสมบัติของผูส้ มัครสอบ และประกาศชื่ อผู้มี
สิทธิเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ ประจาบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว ประจาปี การฝึ กอบรม 2562
ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ทาง www.thaifammed.org
4.2 สถาบันฝึ กอบรมดาเนินการคัดเลือกผูส้ มัครให้เสร็ จสิ้ น แล้วส่ งผลการคัดเลือกให้ ราชวิทยาลัยฯ
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ลงนามโดยผูม้ ีอานาจสู งสุ ดของสถาบัน โดยส่ งรายชื่อผู ้ ผ่านการคัดเลือก
เรี ยงตาม ลาดับคะแนนจากมากไปน้อย หากมีสารอง ก็ให้เรี ยงลาดับคะแนนในกลุ่มสารองด้วย
4.3 หากผูส้ มัครผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 สถาบัน และไม่ได้แจ้งสละสิ ทธิกบั สถาบันใดภายในวันที่
14 ธันวาคม 2561 ทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดให้ผสู ้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในสถาบันที่ ผูส้ มัครได้
เลือกในอันดับสู งกว่าตามที่ได้ระบุใบสมัคร
4.4 ราชวิทยาลัยฯ ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ ประจาบ้ าน ประจาปี การฝึ กอบรม 2562 ทาง
Page 2 of 3

www.thaifammed.org ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562
4.5 ราชวิทยาลัยฯ ดาเนินการส่ งเอกสารต่างๆ ของผูผ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นแพทย์ประจาบ้าน และ
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบวุฒิบตั ร ไปยังแพทยสภาภายใน วันที่ 16 มกราคม 2562
5 กาหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเริ่มฝึ กอบรม
5.1 แพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือกผูผ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นแพทย์ประจาบ้าน และ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์
ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบวุฒิบตั ร ประจาปี การฝึ กอบรม 2562 รอบที่ 1 ภายในเดือน มีนาคม 2562
5.2 แพทย์ผไู ้ ด้รับการประกาศชื่อตามข้อ 5.1 นาหนังสื อแจ้งผลการขึ้นทะเบียน โดยสามารถ download จาก
www.tmc.or.th/tcgme พร้อมหลักฐานแสดงการทาสัญญากับต้นสังกัด (กรณี มีตน้ สังกัดจากหน่วยงานของ
รัฐ) หรื อ หลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุน หรื อภาระอื่นกับหน่วยงานของรัฐ (กรณี อิสระ) ไปยืน่
ต่อสถาบันฝึ กอบรมตามระยะเวลาที่กาหนดในหนังสื อแจ้งผลการขึ้นทะเบียน
5.3 ผูส้ มัครเข้ารายงานตัว และฝึ กอบรม ณ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รับการคัดเลือก เริ่ มการฝึ กอบรมภายในวันที่ 1
กรกฎาคม 2562
6 . การจากัดสิ ทธิ์ในการสมัครแพทย์ ประจาบ้ าน
ราชวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจากัดสิ ทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจาบ้านในปี การฝึ กอบรมถัดไป ของผูท้ ี่ได้รับ
การคัดเลือกตามข้อ 5.1 แล้วขาดการฝึ กอบรม ในกรณี ต่อไปนี้
6.1 ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึ กอบรมตามกาหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
6.2 ลาออกจากการฝึ กอบรมหลังจากได้รับการประกาศผลขึ้นทะเบียนตามข้อ 5.1 หรื อเข้ารับการฝึ กอบรม
แล้วโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
6.3 เปลี่ยนต้นสังกัดหรื อลาออกจากราชการ (ในกรณี ที่มีตน้ สังกัด) ในระหว่างฝึ กอบรม โดยให้ถือว่า
ผูน้ ้ นั สิ้ นสุ ดการเป็ นแพทย์ประจาบ้าน นับตั้งแต่วนั ที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้ดว้ ย
หมายเหตุ:
(ก) ผูส้ มัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากตรวจ
พบในภายหลังว่ าไม่ ถูกต้ องหรือไม่ ครบถ้ วน จะถือว่ าการสมัครเป็ นโมฆะถึงแม้ จะประกาศผลการคัดเลือกแล้ วก็ตาม และราช
วิทยาลัยฯ ไม่ รับผิดชอบความเสี ยหายใดๆที่อาจเกิดขึน้
(ข) ต้ นสังกัด หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมตั ิ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

(ผศ.ดร.นพ.อภินนั ท์ อร่ ามรัตน์)
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย
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