
Page 1 of 3  

ประกาศ 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน  ประจ าปีการฝึกอบรม 2565 
……………………………………………………………………. 

 

  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จะด าเนินการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัว ประจ าปีการฝึกอบรม 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ และขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 

1. ผู้มีสิทธิสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1.1. ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
1.2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525   
1.3. ได้รับประกาศนียบัตรผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือก าลังอยู่ในระหว่างเพ่ิมพูนทักษะ และคาดว่าจะ

ผ่านการประเมินของโครงการเพ่ิมพูนทักษะก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  
1.4. ไม่อยู่ในรายชื่อของผู้ถูกตัดสิทธิการสมัครแพทย์ประจ าบ้านในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมใน ปีการ

ฝึกอบรม 2565 
1.5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้ยึดตามประกาศแพทยสภาที่ 99/2564 เรื่องการก าหนดประเภทสาขา และ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครแพทย์ประจ าบ้านสาขาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 
ประจ าปีการฝึกอบรม 2565 ( https://tmc.or.th/Media/media-2021-09-17-09-25-39.pdf  )  
 

2. วิธีการสมัคร      

2.1. ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน   

2.1.1. กรอกใบสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์   http://www.tmc.or.th/tcgme  โดยเลือกหลักสูตร 
ที่ต้องการสมัครเพียงหลักสูตรเดียว คือ วค 121 หลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้โรงพยาบาลเป็นฐาน 
หรือ  วค 122 หลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จากนั้นเลือกสถาบันที่ต้องการสมัครเข้า
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เลือก ไม่เกิน 4 แห่ง ตามล าดับที่ต้องการฝึกอบรมจากมากไปน้อยแล้ว
พิมพ์ลงกระดาษเพ่ือลงนาม หลังจากขั้นตอนนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนล าดับหรือเปลี่ยนข้อมูล
ในการเลือกหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรม  

2.1.2. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร  (ทุกรายการให้ส่งจ านวนชุดตามจ านวนสถาบันที
สมัครและเพิ่มอีก 2 ชุดส าหรับราชวิทยาลัยฯ และ แพทยสภา)  
1) ใบสมัคร ตามข้อ 2.1.1 พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ในกรอบ

ที่ก าหนด    
2) ส าเนาบัตรประชาชน    
3) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)   
4) ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   
5) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
6) ส าเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือ หลักฐาน

แสดงว่าก าลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการเพ่ิมพูนทักษะและคาดว่าจะ ผ่านการ
เพ่ิมพูดทักษะก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 (กรณีนี้เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา)   
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7) หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้เข้า 
ฝึกอบรม และรับรองว่าจะท าสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (กรณีผู้สมัครที่มีต้นสังกัด) 
พร้อมส าเนา ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข    

ทั้งนี้ สถาบันฝึกอบรมฯ อาจก าหนดให้ผู้สมัครท าการสมัครกับสถาบันฝึกอบรมฯ ด้วย และอาจ 
ก าหนดให้ส่งหลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ เพิ่มเติมไปยังสถาบัน ผู้สมัครควรตรวจสอบกับสถาบันฝึกอบรมฯ 
โดยตรง การสมัครโดยตรงกับสถาบันฯ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร  

  
     2.2   ผู้ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร   
      2.2.1.    กรอกค าขอด้วยตนเองทางเว็บไซต์   http://www.tmc.or.th/tcgme  แล้วพิมพ์ลง  
                 กระดาษเพ่ือลงนาม  
      2.2.2.   เอกสารที่ต้องยื่นในการขอขึ้นทะเบียน (ทุกรายการใช้จ านวน 2 ชุด)  
          1)    ใบค าขอขึ้นทะเบียนตามข้อ 2.2.1 

      2)    เอกสารตามข้อ 2.1.2  
2.3   แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร ที่ได้ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมและกรอก  
  ข้อมูลขอขึ้นทะเบียนฯ แล้ว ไม่มีสิทธิสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านประจ าปีการ  
  ฝึกอบรม 2565 หากสมัครซ้ า ให้แพทย์ผู้นั้นหมดสิทธิทั้งการเป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน  
  เพ่ือสอบวุฒิบัตร และการสมัครขอรับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านประจ าปีการฝึกอบรม 2565  

      

3. การยื่นใบสมัคร   ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 2.1  หรือ 2.2  พร้อมหลักฐานการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม จ านวน 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชี  

    ชื่อบัญชี    “ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฯ อบรมและสอบ”         
                     ธนาคารกรงุไทยสาขา เพชรบุรีตัดใหม่  เลขที่  041-0-18424-1     

ผู้สมัคร ยื่นเอกสารด้วยตนเองทีส่ านักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย    
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน มาท่ี  

     ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี  50 ปี    
     ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47  บางกะปิ  ห้วยขวาง   กรุงเทพฯ 10310    
      ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2565  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ)    

    ** ผู้สมัครที่ไม่ได้ยื่นใบสมัครผ่านราชวิทยาลัยฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก **  
  

4. การคัดเลือก และการประกาศผล  
4.1  ราชวิทยาลัยฯ ด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร และคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ และ ประกาศชื่อ 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปีการฝึกอบรม    
2565  ภายในวันที่  10  พฤศจิกายน  2564  ทาง www.thaifammed.org  

4.2  สถาบันฝึกอบรมด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครให้เสร็จสิ้น แล้วส่งผลการคัดเลือกให้ราชวิทยาลัยฯ                                  
 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ลงนามโดยผู้มีอ านาจสูงสุดของสถาบัน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดย  

              ส่งผลการสัมภาษณ์แยกเป็นกลุ่ม “ไม่ผ่านการคัดเลือกของสถาบัน”และ“ผ่านการคัดเลือกของสถาบัน”   
              โดยให้ส่งรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนจากมากไปน้อย จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกของ 
              สถาบันอาจมีจ านวนมากกว่าจ านวนที่รับได้ เพื่อน าผลมาเข้าระบบจัดสรรของราชวิทยาลัยฯ  ต่อไป    

4.3 หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 สถาบัน ทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ในสถาบันที่ผู้สมัครเลือกในอันดับสูงกว่าตามท่ีได้ระบุใบสมัคร 

http://www.tmc.or.th/tcgme
http://www.thaifammed.org/
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4.4 ราชวิทยาลัยฯประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการฝึกอบรม 2565 ทาง      
www.thaifammed.org ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565  

4.5 ราชวิทยาลัยฯ ด าเนินการส่งเอกสารต่าง ๆ ของผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน  และ     
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ไปยังแพทยสภาภายในวันที่ 15 มกราคม  2565 
 

5. ก าหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเริ่มฝึกอบรม   
5.1 แพทยสภาจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์

ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจ าปีการฝึกอบรม 2565 รอบท่ี 1 ภายในเดือน มีนาคม  2565  
5.2 แพทย์ผู้ได้รับการประกาศชื่อตามข้อ 5.1 download หนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียน จาก 

www.tmc.or.th/tcgme   พร้อมหลักฐานแสดงการท าสัญญากับต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัดจาก 
หน่วยงานของรัฐ)  หรือ หลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุน หรือภาระอ่ืนกับหน่วยงานของรัฐ 
(กรณีอิสระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียน  

5.3 ผู้สมัครเข้ารายงานตัว และฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการคัดเลือก เริ่มการฝึกอบรมภายใน 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
 

6. การจ ากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 

ราชวิทยาลัยฯ จะเสนอแพทยสภาพิจารณาจ ากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจ าบ้านในปีการฝึกอบรมถัดไป
ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 5.1 แล้วขาดการฝึกอบรม ในกรณีต่อไปนี้  

6.1 ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึกอบรมตามก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
6.2 ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากได้รับการประกาศผลขึ้นทะเบียนตามข้อ 5.1 หรือหลังจากเข้ารับการ

ฝึกอบรมแล้วโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
6.3 เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรมโดยให้ถือว่า                     

ผู้นั้นสิ้นสุดการเป็นแพทย์ประจ าบ้าน นับตั้งแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้ด้วย  
 

7. เงื่อนไขและข้อจ ากัดอ่ืนๆ   
ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 28/2564  เรื่อง การรับสมัคร        

แพทย์ประจ าบ้าน และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร ประจ าปีการ            
ฝึกอบรม 2565 รอบท่ี 1  ข้อ 10.2  ( https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://tmc.or.th/Media/media-2021-09-17-09-25-49.pdf )       

 

หมายเหตุ:  ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน หากตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ แม้จะประกาศ 
ผลการคัดเลือกแล้วก็ตาม และราชวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการกระท า
ดังกล่าว 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2564  
 
 
  

(ผศ.ดร.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์)  
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  
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