ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒
…………………………………………………………………….

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑. ผู้มีสิทธิสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
๑.๓ ได้รับประกาศนียบัตรผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือกำลังอยู่ในระหว่างเพิ่มพูนทักษะ และ
คาดว่าจะผ่านการประเมินของโครงการเพิ่มพูนทักษะก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑.๔ ไม่อยู่ในรายชื่อของผู้ถูกตัดสิทธิการสมัครแพทย์ประจำบ้านในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๔
๑.๕ คุณสมบัติอื่น ๆ ให้ยึดตามประกาศแพทยสภาที่ ๗๐/๒๕๖๔ เรือ่ งการกำหนดประเภทสาขา และ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓
ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔
๒. กำหนดเวลา
๒.๑

๒.๒

ให้ผู้สมัครที่ต้องการสมัครเข้าฝึกอบรมในรอบที่ ๒ ติดต่อโดยตรงกับสถาบันฝึกอบรม ทีย่ ังมีตำแหน่งว่างอยู่
และเข้ารับการคัดเลือกตาม กระบวนการ และวัน เวลา ตามที่สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งกำหนด ตั้งแต่บัดนี้
จนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๒.๑ กรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก)/คำขอขึ้น ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร (แผน ข) ทางเว็บไซต์ http://www.tmc.or.th/tcgme ได้ระหว่าง
วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. วิธีการสมัคร
๓.๑
๓.๒

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการตามข้อ ๒.๑ กรอกใบสมัคร ตามข้อ ๒.๒ ระบุสถาบันที่ได้รับคัดเลือก และ
พิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม
ผู้สมัครเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประกอบการสมัคร ดังนี้

๓.๓

๓.๒.๑ ใบสมัคร ตามข้อ ๓.๑ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้วถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๑ รูป ใน
กรอบที่กำหนด
๓.๒.๒ หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล เซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อย (รายการละ ๒ ชุด)
๑) สำเนาบัตรประชาชน
๒) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
๓) สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๔) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๕) สำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือ
หลักฐานแสดงว่ากำลังอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะและคาดว่า
จะผ่านการประเมินตามโครงการฯ ก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมา)
๖) หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้
เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มี
ต้นสังกัด) ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรที่ได้รับการ
ยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมแล้วในรอบที่ ๑ ไม่มสี ทิ ธิสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ อีก หากสมัครซ้ำ ให้แพทย์ผู้นนั้ หมดสิทธิทั้งการเป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์
ปฏิบัติงานเพือ่ การสอบวุฒบิ ัตร และการสมัครขอรับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม
๒๕๖๔

๔. การยื่นใบสมัคร/แบบคำขอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร/แบบคำขอ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ พร้อมหลักฐานการชำระ
ค่าธรรมเนียมจำนวน ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชี (ไม่รับเงินสดหรือการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)
ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฯ อบรมและสอบ”
ธนาคารกรุงไทยสาขา เพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ ๐๔๑-๐-๑๘๔๒๔-๑
กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน มาที่
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

** ผู้สมัครที่ไม่ได้ยื่นใบสมัครผ่านราชวิทยาลัยฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก **
๕. การคัดเลือก และการประกาศผล
๕.๑ สถาบันฝึกอบรม ดำเนินการคัดเลือกให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และส่งผลให้ราชวิทยาลัยฯ
ภายใน ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของสถาบัน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยส่งชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ให้เรียงลำดับกลุ่มสำรองด้วย
๕.๒ ราชวิทยาลัยฯ แจ้งผลให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ และหากได้รับการคัดเลือกมากกว่า ๑ สถาบัน ให้ผู้ได้รบั การ
คัดเลือกยืนยันสถาบันที่ต้องการเข้าฝึกอบรมเพียง ๑ แห่ง
๕.๓ ราชวิทยาลัยฯ รวบรวมเอกสารส่งแพทยสภาภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖. การประกาศผล รายงานตัว และเริ่มฝึกอบรม
๖.๑ แพทยสภาจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ปฏิบัติงาน
เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ในกรณีที่แพทยสภาตรวจสอบพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการฝึกอบรมข้อใด
แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนฯ ผู้ไม่ได้รับการประกาศผลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ในปี ๒๕๖๔
๖.๒ แพทย์ผู้ได้รับการประกาศผลขึ้นทะเบียนตามข้อ ๖.๑ นำหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียน (ดาวน์โหลดจาก
http://www.tmc.or.th/tcgme) พร้อมหลักฐานแสดงการทำสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัด
จากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงปลอดภาระการชดใช้ทุน หรือภาระอื่นกับหน่วยงานของรัฐแล้ว (กรณี
อิสระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งผลดังกล่าว และต้องรายงานตัวเข้ารับ
การฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรม และเริ่มฝึกอบรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๗. การจำกัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน
ราชวิทยาลัยฯ จะเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาจำกัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจำบ้านในปีถัดไปของ
แพทย์ผู้ได้รับการประกาศผลตามข้อ ๖.๑ แล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้
๗.๑ ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึกอบรมตามกำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุอันสมควร
๗.๒ ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากได้รับการประกาศผลขึ้นทะเบียนตามข้อ ๖.๑ หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมแล้ว โดยไม่มีเหตุอันสมควร
๗.๓ เปลี่ยนต้นสังกัด หรือลาออกจากราชการ (กรณีมีต้นสังกัด) หลังจากได้รับการประกาศผลขึ้นทะเบียนตามข้อ
๖.๑ ในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือว่าผู้นั้นไม่ได้เป็น หรือสิ้นสุดการเป็นแพทย์ประจำบ้านนับแต่วันที่การ
เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับด้วย
๘. การเปลี่ยนสาขา หรือย้ายสถาบันฝึกอบรม
๘.๑ แพทย์ประจำบ้านผู้ได้รับการประกาศผลขึ้นทะเบียนตามข้อ ๖.๑ แล้ว หรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์

ประจำบ้านแล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขา หรือย้ายสถาบันฝึกอบรมได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัด)
สถาบันฝึกอบรมทั้ง ๒ ฝ่าย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ทุกสาขา และทุกราชวิทยาลัยฯ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทย
สภากำหนดไว้
๘.๒ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ผู้ได้รับการประกาศผลขึ้นทะเบียนตามข้อ ๖.๑ แล้ว หรือ
เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขาได้ แต่ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไม่ได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อ ๕ แห่งแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับแพทย์คู่สัญญาระหว่างชดใช้ทุน รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ทุกสาขา และทุกราช
วิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการแพทยสภากำหนดไว้
๙. เงื่อนไขและข้อจำกัดอื่น ๆ
๙.๑ ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากราช
วิทยาลัยฯ หรือแพทยสภาตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริง จะถือว่าการสมัครนั้นเป็น
โมฆะ แม้จะได้รับการประกาศผลขึ้นทะเบียนตามข้อ ๖.๑ แล้วก็ตาม ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา จะไม่คืนค่าสมัคร
และไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีนี้
๙.๒ การขึ้นทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบ
วุฒิบัตรในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ ถือเป็นโมฆะ ในกรณีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้น ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก่อนวันเริ่ม
ฝึกอบรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๙.๒.๑ ไม่ได้ทำสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือยังไม่ปลอดภาระ
ชดใช้ทุน หรือภาระอื่นกับหน่วยงานของรัฐ (กรณีอิสระ)
๙.๒.๒ ยังไม่ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนตามที่แพทยสภากำหนดก่อนการเริ่ม
ฝึกอบรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อนการเริ่มฝึกอบรมในวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๔
๙.๒.๓ ขาดคุณสมบัติอื่นตามที่แพทยสภา และราชวิทยาลัยฯ และหลักสูตรนัน้ กำหนดไว้
ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ใช้ทุน/แพทย์
ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

(ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์)
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

