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ประกาศ 
ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน  ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 
   
 ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จะด าเนินการรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น    
 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 โดยมีหลกัเกณฑ ์และขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
1.     ผู้มีสิทธิสมัคร จะตอ้งมีคุณสมบติัครบตามประกาศส านกังานเลขาธิการแพทยสภาดงัน้ี 

1.1.   ไดรั้บปริญญาบตัรแพทยศาสตรบณัฑิต 
1.2.   ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  
1.3.    ไดรั้บประกาศนียบตัรผา่นโครงการเพิ่มพนูทกัษะ หรือก าลงัอยูใ่นระหวา่งเพิ่มพนูทกัษะ และคาดวา่จะ

ผา่นการประเมินของโครงการเพิ่มพนูทกัษะก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
1.4.    มีความประพฤติดีและไม่อยูใ่นรายช่ือของผูถู้กตดัสิทธิการสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นในการสมคัรเขา้รับการ

ฝึกอบรมในปีการฝึกอบรม 2563 
2. วธีิการสมัคร     

2.1.   ผูส้มคัรเขา้ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น กรอกใบสมคัรดว้ยตนเองทางเวบ็ไซต ์  http://www.tmc.or.th/tcgme   
โดยระบุสถาบนัท่ีตอ้งการสมคัรเขา้ฝึกอบรมไม่เกิน 3 แห่ง ตามล าดบัท่ีตอ้งการฝึกอบรมจากมากไปนอ้ย 
แลว้พิมพล์งกระดาษเพื่อลงนาม  

2.2.   เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งยื่นในการสมคัร   
1) ใบสมคัร ตามขอ้ 2.1  พร้อมติดรูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป ในกรอบท่ี

ก าหนด  จ านวน 2 ชุด 
2) ส าเนาบตัรประชาชน  จ านวน 2 ชุด 
3) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) จ  านวน 2 ชุด 
4) ส าเนาใบทะเบียนสมรส (ถา้มี) จ  านวน 2 ชุด 
5) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (transcript) ตลอดหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  จ านวน 2 ชุด 
6) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม จ านวน 2 ชุด 
7) ส าเนาประกาศนียบตัร หรือหนงัสือรับรองเป็นผูผ้า่นโครงการเพิ่มพนูทกัษะ หรือ หลกัฐานแสดงวา่

ก าลงัอยูร่ะหวา่งการปฏิบติังานในโครงการเพิ่มพนูทกัษะ  (กรณีน้ีเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นตน้มา) จ านวน 2 ชุด 

8) หนงัสือจากตน้สังกดัลงนามโดยผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงานตน้สังกดั อนุมติัใหเ้ขา้ฝึกอบรม 
และรับรองวา่จะท าสัญญาเม่ือไดรั้บการคดัเลือกแลว้ (กรณีผูส้มคัรท่ีมีตน้สังกดั) พร้อมส าเนา รวมเป็น 
2 ฉบบั ยกเวน้ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกใหรั้บตน้สังกดัของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข   
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ทั้งนี ้สถาบันฝึกอบรมฯ อาจก าหนดให้ผู้สมัครแสดงหลกัฐานอืน่ๆ เพิม่เติม ให้ผู้สมัครตรวจสอบ 
 โดยตรงกบัสถาบันฝึกอบรมฯ  

 

3.   การยืน่ใบสมัคร 
   ยืน่ใบสมคัร พร้อมหลกัฐานต่างๆ ตามขอ้ 2.2  พร้อมหลกัฐานการช าระเงิน ค่าธรรมเนียม  
  จ  านวน 000 บาท (เจ็ดร้อยบาทถว้น) โอนเขา้บญัชี ธนาคารกรุงไทยสาขา เพชรบุรีตัดใหม่  เลขที ่041-0 -05841-6     
  ช่ือบัญชี “ราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฯ อบรมวชิาการ”    ไม่รับเงินสดหรือการช าระเงินด้วยวธีิอืน่ๆ 

  ผูส้มคัร ยืน่เอกสารดว้ยตนเอง ท่ีส านกังานราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ภายในวนัที ่31 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณียห์รือขนส่งเอกชนมาท่ีราชวทิยาลยัแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 40  บางกะปิ  
หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  ตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2562  (ถือวนัประทบัตราเป็นส าคญั)   
  สถาบนัฝึกอบรมฯ อาจใหผู้ส้มคัรยืน่ใบสมคัรของสถาบนัฯ และหลกัฐานต่างๆ ท่ีทางสถาบนัฯ ก าหนด
โดยตรงกบัสถาบนั การสมคัรโดยตรงกบัสถาบนัฯ น้ีถือเป็นความรับผิดชอบของผูส้มคัร 
  เม่ือผูส้มคัรกรอกใบสมคัรผา่นแพทยสภาเรียบร้อยแลว้ ผูส้มคัรอาจขอสลบัล าดบัสถาบนัท่ีตอ้งการ
สมคัรได ้ไม่เกิน 1 คร้ัง แต่ไม่สามารถเปล่ียนสถาบนัท่ีสมคัรได ้และต้องด าเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย
ตนเอง ท่ีส านกังานราชวทิยาลยัฯ ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 
  **ผู้สมัครทีไ่ม่ได้ยืน่ใบสมัครผ่านราชวทิยาลยัฯ จะไม่ได้รับการพจิารณาคัดเลอืก 

 

4.  การคัดเลอืก และการประกาศผล 
4.1   ราชวทิยาลยัฯ ด าเนินการตรวจสอบหลกัฐาน เอกสาร และคุณสมบติัของผูส้มคัรสอบ และประกาศช่ือผู้มี      

  สิทธิเข้ารับการคัดเลอืกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปีการฝึกอบรม 2563    
   ภายในวนัที ่8  พฤศจิกายน 2562  ทาง www.thaifammed.org 

4.2     สถาบนัฝึกอบรมด าเนินการคดัเลือกผูส้มคัรใหเ้สร็จส้ิน แลว้ส่งผลการคดัเลือกให้ราชวทิยาลยัฯ       
   ภายในวนัที ่20 ธันวาคม 2562    ลงนามโดยผูมี้อ านาจสูงสุดของสถาบนั  โดยส่งรายช่ือผูผ้า่นการ   
   คดัเลือก เรียงตามล าดบัคะแนนจากมากไปนอ้ย   หากมีส ารองก็ใหเ้รียงล าดบัคะแนนในกลุ่มส ารองดว้ย 

4.3     หากผูส้มคัรผา่นการคดัเลือกมากกวา่ 1 สถาบนั และไมไ่ดแ้จง้สละสิทธิกบัสถาบนัใดภายในวนัท่ี   
    14 ธนัวาคม 2562  ทางราชวทิยาลยัฯ จะจดัใหผู้ส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในสถาบนัท่ี ผูส้มคัรได้ 
    เลือกในอนัดบัสูงกวา่ตามท่ีไดร้ะบุใบสมคัร    

4.4     ราชวทิยาลยัฯ ประกาศผลการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น ประจ าปีการฝึกอบรม 2562 ทาง  
    www.thaifammed.org ภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2563  

4.5     ราชวทิยาลยัฯ ด าเนินการส่งเอกสารต่างๆ ของผูผ้า่นการคดัเลือกเป็นแพทยป์ระจ าบา้น  และ  
    แพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ฏิบติังานเพื่อการสอบวฒิุบตัร ไปยงัแพทยสภาภายใน วนัท่ี 16 มกราคม  2563 
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5 ก าหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเร่ิมฝึกอบรม  

5.1 แพทยสภา จะประกาศผลการคดัเลือกผูผ้า่นการคดัเลือกเป็นแพทยป์ระจ าบา้น  และ แพทยใ์ชทุ้น/แพทย์
ปฏิบติังานเพื่อการสอบวุฒิบตัร ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 รอบท่ี 1 ภายในเดือน มีนาคม 2563 

5.2 แพทยผ์ูไ้ดรั้บการประกาศช่ือตามขอ้ 4.1  น าหนงัสือแจง้ผลการข้ึนทะเบียน โดยสามารถ download จาก 
www.tmc.or.th/tcgme  พร้อมหลกัฐานแสดงการท าสัญญากบัตน้สังกดั (กรณีมีตน้สังกดัจากหน่วยงาน
ของรัฐ)  หรือ หลกัฐานแสดงการปลอดภาระการชดใชทุ้น หรือภาระอ่ืนกบัหน่วยงานของรัฐ (กรณี
อิสระ) ไปยืน่ต่อสถาบนัฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ีก าหนดในหนงัสือแจง้ผลการข้ึนทะเบียน 

5.3 ผูส้มคัรเขา้รายงานตวั และฝึกอบรม ณ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บการคดัเลือก เร่ิมการฝึกอบรมภายในวนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 

 

6 .   การจ ากดัสิทธ์ิในการสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 
  ราชวทิยาลยัฯ จะเสนอแพทยสภาพิจารณาจ ากดัสิทธ์ิในการสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นในปีการฝึกอบรม
ถดัไป ของผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกตามขอ้ 4.1 แลว้ขาดการฝึกอบรม ในกรณีต่อไปน้ี 

6.1       ไม่มารายงานตวั ณ สถาบนัฝึกอบรมตามก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
6.2   ลาออกจากการฝึกอบรมหลงัจากไดรั้บการประกาศผลข้ึนทะเบียนตามขอ้ 4.1 หรือเขา้รับการฝึกอบรม  

  แลว้โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
6.3 เปล่ียนตน้สังกดัหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีท่ีมีตน้สังกดั) ในระหวา่งฝึกอบรม โดยใหถื้อวา่ 

                    ผูน้ั้นส้ินสุดการเป็นแพทยป์ระจ าบา้น นบัตั้งแต่วนัท่ีการเปล่ียนแปลงนั้นมีผลบงัคบัใชด้ว้ย 
 หมายเหตุ: 
 (ก)   ผูส้มคัรทุกคนจะตอ้งรับผดิชอบตรวจสอบใบสมคัร เอกสาร และคุณสมบติัของตนเองใหถู้กตอ้ง ครบถว้น หาก
ตรวจพบในภายหลงัว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะถึงแม้จะประกาศผลการคัดเลอืกแล้วก็
ตาม และราชวทิยาลยัฯ ไม่รับผดิชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกดิขึน้ 
 (ข)   ต้นสังกดั หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากบัของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐ และองคก์รอ่ืนท่ีคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมติั 
 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 

 

(ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์ อร่ามรัตน์) 
ประธานราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 


