ประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา
ที่ ๒๑/๒๕๖๑
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑
-------------------------------------------------------แพทยสภากําหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงาน
เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทสาขาและคุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิส์ มัครแพทย์ประจําบ้านและขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทนุ /
แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สาขาประเภทต่างๆ
๑.๑ ผู้มีสิทธิส์ มัครแพทย์ประจําบ้านถือตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศแพทยสภา ที่ ๖๒/๒๕๖๑
เรื่อง การกําหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจําบ้าน สาขาประเภทที่ ๑ ประเภท
ที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ โดยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา/อนุสาขาดังกล่าว (กรณีสมัครโดยมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือปลอด
ภาระจากหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัครโดยไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ)
๑.๒ ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ได้แก่ แพทย์ซึ่งจะเข้า
ปฏิบัติงานประจําสาขาประเภทที่ ๑ และ ๒ เพื่อการสอบวุฒิบัตรในโครงการจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนซึ่ง
ปฏิบัติงานประจําสาขาในสถาบันฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานประจําสาขาในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์แพทยศาสตร์
คลินิกของกระทรวงสาธารณสุขที่แพทยสภารับรอง เท่านั้น
๒. กําหนดเวลา
๒.๑ การรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน (แผน ก) : วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒.๒ การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร (แผน ข) : ภายในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑
๓. จํานวนตําแหน่ง/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร และเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกผูส้ มัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สําหรับปีการ
ฝึกอบรม ๒๕๖๒
๓.๑ จํานวนตําแหน่งแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขา
และอนุสาขาต่างๆ และจํานวนที่สถาบันรับฝึกอบรมได้ สําหรับปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ ตามผนวกแนบท้าย
ประกาศนี้
๓.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้าน แพทยสภามี
นโยบายให้ราชวิทยาลัยกํากับดูแลให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยให้สทิ ธิ์แก่ผู้สมัครทีม่ ีต้น
สังกัดจากหน่วยงานของรัฐก่อนผู้ไม่มีต้นสังกัด และให้ความสําคัญแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมา
นานกว่าก่อนตามลําดับต่อไปนี้

๓.๒.๑ ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓
ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดับแรก
๓.๒.๒ ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒
ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดับถัดจาก ๓.๒.๑
๓.๒.๓ ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑
ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดับถัดจาก ๓.๒.๒
๓.๒.๔ ผู้ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วน้อยกว่า ๑
ปี/ไม่ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุน หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดับถัดจาก ๓.๒.๓
ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยที่กํากับดูแลแต่ละสาขา/อนุสาขา อาจประกาศกําหนดรายละเอียดเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านแต่ละสาขา/อนุสาขา เพิ่มเติมก็ได้ โดยต้องไม่
ขัดกับข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา แล้วเสนอให้แพทยสภาทราบ รวมทั้งประกาศให้ผู้สมัคร
ทราบก่อนวันเริ่มดําเนินการรับสมัครด้วย
๔. วิธีการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยืน่ ในการสมัครแพทย์ประจําบ้าน:
๔.๑.๑ ใบสมัคร: ให้แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน/ขอขึ้นทะเบียน
ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ กรอกใบสมัครด้วยตนเอง
ทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme โดยให้เลือกสาขา/อนุสาขาได้เพียงหนึ่งสาขา และสถาบัน
ฝึกอบรมได้ตามจํานวนทีร่ าชวิทยาลัยนัน้ กําหนด แต่ไม่เกินห้าแห่ง แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม
๔.๑.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร : ผูส้ มัครต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบสมัคร (ดําเนินการตามข้อ ๔.๑.๑) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่
เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป ในกรอบที่กําหนด
(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
(ก) สําเนาบัตรประชาชน
(ข) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ–สกุล)
(ค) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับ
ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ให้สง่ สําเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปีปัจจุบัน พร้อมหนังสือรับรอง
ว่าจะสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ ก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ง) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(จ) สําเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือ
หลักฐานแสดงว่ากําลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา
(ฉ) หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด
อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทําสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่ง
ฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กําหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อ
เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ช) สําเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์
ประจําบ้าน หรือการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย เฉพาะการสมัครในกรณี
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาประเภทที่ ๓
๒

(๓) เอกสารหลักฐานอื่นที่ราชวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม
(๔) เอกสารหลักฐานอื่นที่สถาบันฝึกอบรมกําหนดเพิ่มเติม
๔.๒ แบบคําขอและเอกสารหลักฐานที่ต้องยืน่ ในการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน
เพื่อวุฒิบัตร
๔.๒.๑ แบบคําขอ : ให้แพทย์ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบ
วุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ กรอกใบคําขอด้วยตนเองทาง website :
http://www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม
๔.๒.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการขอขึ้นทะเบียน : ผู้สมัครต้องยื่นใบคําขอขึ้นทะเบียนพร้อม
เอกสารหลักฐานโดยอนุโลมตามข้อ ๔.๑.๒
๔.๓ แพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ที่ได้ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมและ
กรอกข้อมูลขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒบิ ัตร แล้วในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ไม่
มีสิทธิสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ อีก หากสมัครซ้ํา ให้
แพทย์ผนู้ ั้นหมดสิทธิทั้งการเป็นแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร และการสมัครขอรับ
การคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒
๔.๔ การยื่นใบสมัคร/แบบคําขอ : ให้ยื่นใบสมัคร/แบบคําขอพร้อมหลักฐานต่างๆ ตาม ๔.๑ หรือ ๔.๒
แล้วแต่กรณี มีจํานวนชุดตามที่ราชวิทยาลัยที่กํากับดูแลสาขา/อนุสาขานั้นกําหนด พร้อมชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมจํานวน ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ณ สถานที่ที่ราชวิทยาลัยที่กํากับดูแลสาขา/อนุสาขา
นั้นประกาศกําหนดไว้ตามรายละเอียดในตารางท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
กรณีส่งหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนทางไปรษณีย์ ต้องส่งภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยถือวัน
ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครตามวิธีการที่ราชวิทยาลัยที่
กํากับดูแลสาขา/อนุสาขานั้นประกาศกําหนด
๕. การคัดเลือก:
๕.๑ ราชวิทยาลัยที่รับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา/อนุสาขานั้นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ พร้อมเกณฑ์ วิธีการ และ
กําหนดการสอบคัดเลือก บน website ของราชวิทยาลัยนั้นๆ
๕.๒ ราชวิทยาลัยที่รับผิดชอบฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา/อนุสาขานั้น ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และคุณสมบัติผู้สมัครให้ถูกต้องตามเกณฑ์หลักสูตรฯ สาขา/อนุสาขานั้นกําหนด และจัดให้มีกระบวนการ
คัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเป็นแพทย์ประจําบ้าน ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ ตามกําหนดการที่ประกาศในข้อ
๕.๑ โดยใช้เกณฑ์และวิธีการที่สถาบันฝึกอบรมร่วมกับราชวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ ที่รับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา/อนุสาขานั้นประกาศกําหนด ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๕.๓ กรณีราชวิทยาลัยใดดําเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จก่อนกําหนดตาม ๕.๒ และยังมีตําแหน่งการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านว่างอยู่ ราชวิทยาลัยนั้นอาจเปิดรับสมัครและดําเนินการคัดเลือกแพทย์เป็นแพทย์
ประจําบ้านเพิ่มเติมก็ได้
๖. การแจ้งผลการคัดเลือกและการยืนยันขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้าน
๖.๑ ราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง แจ้งผลการคัดเลือกให้แพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ รวมทัง้ รวบรวมส่ง
(๑) หนังสือตามแบบรายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบดี/
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฝึกอบรมนั้น) แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านและแพทย์
๓

ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ทุกสาขา/อนุสาขาที่กํากับดูแลปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ จากสถาบัน
ฝึกอบรมทุกแห่ง
(๒) ใบสมัครแพทย์ประจําบ้าน/แบบคําขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร
(๓) เอกสารหลักฐานตามข้อ ๔.๑.๒ และ
(๔) เงินค่าธรรมเนียม ของผู้สมัคร/ผู้ขอขึ้นทะเบียนทุกคน
ไปยังแพทยสภา ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
๖.๒ กรณีมีตําแหน่งแพทย์ประจําบ้านว่างจากการสละสิทธิ์หรือเหตุอื่นใด ให้ราชวิทยาลัยดําเนินการ
คัดเลือกแพทย์ผู้สมัครแทนตําแหน่งที่ว่างลง แล้วส่งรายชื่อให้แพทยสภาภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ทั้งนี้อาจพิจารณารับจากรายชื่อผู้สมัครอันดับสํารองสาขานั้นๆ ของสถาบันอื่น หรือสาขาอื่นตามลําดับก็ได้
โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้สมัครนั้นด้วย
๗. กําหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเริ่มฝึกอบรม:
๗.๑ แพทยสภาจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน
เพื่อวุฒิบัตร ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
ในกรณีที่แพทยสภาตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกจากราชวิทยาลัยขาดคุณสมบัติในการเข้า
รับการฝึกอบรมข้อใด แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทน/
แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ และผู้ไม่ได้รับการประกาศผลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการฝึกบรมในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒
๗.๒ ให้แพทย์ผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม ๗.๑ นําหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนซึ่งดาว
โหลดได้จาก website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมหลักฐานแสดงการทําสัญญากับหน่วยงานต้น
สังกัด (กรณีมตี ้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอื่นกับ
หน่วยงานของรัฐแล้ว (กรณีอสิ ระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งผลดังกล่าว
และต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๒
๘. การจํากัดสิทธิใ์ นการสมัครแพทย์ประจําบ้านในกรณีผู้ได้รับการประกาศผลตามข้อ ๗.๑ แล้วขาดจาก
การฝึกอบรม
แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียน
ตามข้อ ๗.๑ หรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร
ประจําสาขาแล้ว ให้ราชวิทยาลัยที่กํากับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา/อนุสาขานั้นเสนอคณะกรรมการ
แพทยสภาพิจารณาจํากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจําบ้านในปีการฝึกอบรมถัดไป ในกรณีต่อไปนี้
๘.๑ ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึกอบรมตามกําหนดเวลาในข้อ ๗.๒ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๘.๒ ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม ๗.๑ หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านแล้ว โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
๘.๓ เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) หลังจากได้รับการประกาศผลการ
ขึ้นทะเบียนตาม ๗.๑ หรือในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือว่าผู้นั้นไม่ได้เป็นหรือสิ้นสุดการเป็นแพทย์ประจําบ้าน
นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนัน้ มีผลใช้บังคับด้วย

๔

๙. การเปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรม
๙.๑ แพทย์ประจําบ้านผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๗.๑ หรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็น
แพทย์ประจําบ้านแล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขา/อนุสาขา หรือย้ายสถาบันฝึกอบรมได้ โดยต้องได้รับความยินยอม
จากต้นสังกัด (ในกรณีทมี่ ีต้นสังกัด) สถาบันฝึกอบรมทั้ง ๒ ฝ่าย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ทุกสาขา และราชวิทยาลัยทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดไว้
๙.๒ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ผู้ได้รับการประกาศผลการขึน้ ทะเบียนตามข้อ ๗.๑
หรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานประจําสาขาเพื่อการสอบวุฒิบัตรแล้ว อาจขอ
เปลี่ยนสาขาได้ แต่ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไม่ได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อ ๕ แห่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแพทย์
คู่สัญญาระหว่างชดใช้ทุน รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ทุกสาขา และ
ราชวิทยาลัยทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดไว้
๑๐. เงื่อนไขและข้อจํากัด
๑๐.๑ ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง
ครบถ้วน หากราชวิทยาลัยหรือแพทยสภาตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัคร
นั้นเป็นโมฆะแม้ได้รับการประกาศผลการขึน้ ทะเบียนตามข้อ ๗.๑ แล้วก็ตาม ทั้งนี้ราชวิทยาลัยและแพทยสภา
จะไม่คืนเงินค่าสมัครและไม่รบั ผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น
๑๐.๒ การขึ้นทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน
เพื่อการสอบวุฒิบัตรในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ ถือเป็นโมฆะ ในกรณีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้นยังมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนก่อนวันเริ่มฝึกอบรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑๐.๒.๑ ไม่ได้การทําสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือยังไม่
ปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอื่นกับหน่วยงานของรัฐ (กรณีอิสระ)
๑๐.๒.๒ ยังไม่ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนตามที่แพทยสภากําหนดก่อน
การเริ่มฝึกอบรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หรือยังไม่ได้รับใบอนญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อนการเริ่ม
ฝึกอบรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในกรณีเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาที่แพทยสภายกเว้นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่ต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
๑๐.๒.๓ ขาดคุณสมบัติอื่นตามที่แพทยสภาและราชวิทยาลัยและหลักสูตรนั้นกําหนดไว้
ทั้งนี้ให้ถือว่า ผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านหรือ
แพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒
๑๐.๓ ในประกาศนี้
๑๐.๓.๑ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้หมายรวมถึง
หน่วยงานในกํากับของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นและองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภา
พิจารณาอนุมัติด้วย
๑๐.๓.๒ “ราชวิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ที่จดั ตั้งขึ้นตามมาตรา
๒๑ (๓) (ฌ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้หมายรวมถึงสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน
แห่งประเทศไทย ซึ่งแพทยสภามอบหมายให้กํากับดูแลการฝึกอบรมและสอบตามที่กําหนดไว้ในเกณฑ์
หลักสูตรนั้นๆ
๕
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ผนวก ก.
จํานวนตําแหน่งแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
สาขาและอนุสาขาต่างๆ และจํานวนที่สถาบันรับฝึกอบรมได้*
และการยืน่ ใบสมัคร ณ ราชวิทยาลัยที่กํากับดูแลการฝึกอบรมสาขา/อนุสาขาต่างๆ
ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒
สาขา/อนุสาขา
กม211 โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
กม221 กุมารเวชศาสตร์
กม301 กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกําเนิด
กม302 กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
กม303 กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
กม304 กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
กม305 กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
กม306 กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
กม307 กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
กม308 กุมารเวชศาสตร์โรคไต
กม309 กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
กม310 กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กม311 กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
กม312 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
กม341 (เข้าปี ๔) โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
จษ231 จักษุวิทยา

จพ121 จิตเวชศาสตร์
จพ122 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
จพ331 (เข้าปี ๓) จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์

*

สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2716 6200 -1
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaipediatrics.org

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2718 0715 - 6
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcopt.org
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานเลขาธิการ กองจิตเวชและประสาทวิทยา
ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2640 4488; อีเมล : rcpsych.th@gmail.com
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpsycht.org
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2718 1996
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.neuro.or.th

ดูรายละเอียดใน https://goo.gl/Dx6vN4
๗

สาขา/อนุสาขา
พธ111 พยาธิวิทยากายวิภาค
พธ112 พยาธิวิทยาคลินิก
พธ113 พยาธิวิทยาทั่วไป
พธ114 เวชศาสตร์บริการโลหิต
พธ121 นิติเวชศาสตร์
พธ301 ตจพยาธิวิทยา
พธ302 พยาธิสูตินรีเวชวิทยา
พธ303 โลหิตพยาธิวิทยา
รส121 รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
รส122 เวชศาสตร์นิวเคลียร์
รส211 รังสีวิทยาวินิจฉัย
รส301 ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
รส302 ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
รส303 รังสีร่วมรักษาของลําตัว
รส304 รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
รส321 (เข้าปี ๒) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วส211 วิสัญญีวิทยา
วส301 การระงับปวด
วส302 วิสัญญีวิทยาสําหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่ และทรวงอก
วส303 วิสัญญีสําหรับเด็ก
วส304 วิสัญญีวิทยาสําหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
วค111 เวชศาสตร์ครอบครัว
วค112 เวชศาสตร์ครอบครัว (ร่วมบริการ)
วค121 (เข้าปี ๒) เวชศาสตร์ครอบครัว
วค122 (เข้าปี ๒) เวชศาสตร์ครอบครัว (ร่วมบริการ)
วฉ121 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานประธาน : เลขที่ 2/2 สถาบันพยาธิวิทยา
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 2
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2354-8208 ต่อ 124 มือถือ: 086-907-3996
เว็บไซต์ : http://rcthaipathologist.org/
อีเมล์ : payati_25@hotmail.com หรือ
rcthaipathology@gmail.com

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2716 5963 - 4
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcrt.or.th

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 4294-5 อีเมล: pujirapornk@gmail.com
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcat.in.th
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6651-2
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaifammed.org
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ชั้น ๗ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรีฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๓๑๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ 086 814 7253; อีเมล tcep.tmc@gmail.com
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก https://tcep.or.th/

๘

สาขา/อนุสาขา
เวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ
วป221 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)
วป222 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทาง
และการท่องเที่ยว)
วป223 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน)
วป224 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)
วป225 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกัน
คลินิก)
วป226 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)
วป227 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน)
วป228 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
วป321 (เข้าปี ๒) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวช
ศาสตร์)
วฟ211 เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศศ211 ศัลยศาสตร์
ศศ212 กุมารศัลยศาสตร์
ศศ213 ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ศศ221 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศศ241 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศศ301 ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศศ302 ศัลยศาสตร์ลําไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศศ303 ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศศ304 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ศศ323 (เข้าปี ๒) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศศ331 (เข้าปี ๓) กุมารศัลยศาสตร์
ศศ333 (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศศ334 (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ศศ335 (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศศ344 (เข้าปี ๔) ศัลยศาสตร์ทรวงอก
สน211 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สน301 มะเร็งวิทยานรีเวช
สน302 เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
สน303 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
สน304 เวชศาสตรเชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันบําราศนราดูร ถนนติวานนท์
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์/โทรสาร 02-5903703 มือถึอ 089-8128-777
Email : preventionmed@gmail.com

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีเลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6808 โทรสาร 0 2716 6809
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก http://rehabmed.or.th/
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0 2716 6141-3
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcst.or.th

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2716 5721-22, 0 2716 5724
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rtcog.or.th

๙

สาขา/อนุสาขา
สศ221 โสต ศอ นาสิกวิทยา
สศ301 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

อธ221 ออร์โธปิดิกส์

อย121 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อย122 อายุรศาสตร์โรคเลือด
อย221 อายุรศาสตร์
อย222 ประสาทวิทยา
อย241 ตจวิทยา
อย301 โภชนศาสตร์คลินิค
อย302 เวชบําบัดวิกฤต
อย303 เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
อย304 อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
อย305 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
อย306 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
อย307 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
อย308 อายุรศาสตร์โรคไต
อย309 อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
อย310 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
อย311 อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต
ระบบการหายใจ
อย312 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อย322 (เข้าปี ๒) อายุรศาสตร์โรคเลือด
อย323 (เข้าปี ๒) ประสาทวิทยา
อย324 (เข้าปี ๒) ตจวิทยา
อย331 (เข้าปี ๓) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 4103, 0 2252 7787
อีเมล: entchula2011@gmail.com, saowaros2001@gmail.com
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcot.org
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2716 5436-7; โทรสาร 0 2716 5440
อีเมล: orthotraining@rcost.or.th
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcost.or.th
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2718 1649-51
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpt.org

๑๐

