ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่ ฝึกอบรมและสอบ 1/2560
เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
ประจําปีการฝึกอบรม 2561
-------------------------------------------------------ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กําหนดการรับสมัครแพทย์ประจําบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ และ
อนุสาขาต่างๆซึ่งอยู่ในการกํากับดูแลของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประจําปีการฝึกอบรม 2560
ดังต่อไปนี้
1. ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจําบ้าน/ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงาน
เพื่อการสอบวุฒิบัตร สาขาประเภทต่างๆ
1.1 ผู้มีสิทธิส์ มัครแพทย์ประจําบ้านถือตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศแพทยสภา ที่ ๘๙/๒๕๖๐ เรือ่ ง
การกําหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจําบ้านสาขาประเภทต่างๆ ประจําปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๑ โดยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
สาขา/อนุสาขาดังกล่าว (กรณีสมัครโดยมีตน้ สังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระจากหน่วยงาน
ของรัฐ (กรณีสมัครโดยไม่มีตน้ สังกัดจากหน่วยงานของรัฐ)
1.2 ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ได้แก่ แพทย์ซึ่งจะเข้า
ปฏิบัติงานประจําสาขาประเภทที่ ๑และ ๒ เพื่อการสอบวุฒิบัตรในโครงการจัดสรรแพทย์ชดใช้ทนุ ซึ่ง
ปฏิบัติงานประจําสาขาในสถาบันฝึกอบรม
หรือปฏิบัติงานประจําสาขาในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์
แพทยศาสตร์คลินิกของกระทรวงสาธารณสุข ที่แพทยสภารับรองเท่านั้น
2. กําหนดเวลาการรับสมัคร:
2.1 การรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน (แผน ก): วันที่ 1– 31 ตุลาคม 2560
2.2 การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร (แผน ข): ภายในวันที่ 30 กันยายน
2560
3 จํานวนตําแหน่ง/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร แพทย์ประจําบ้าน/ปฏิบัติงานเพือ่ การสอบวุฒบิ ัตรสําหรับปี
การฝึกอบรม 2561
จํานวนตําแหน่งแพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาและอนุสาขาต่างๆ และจํานวน
ที่สถาบันรับฝึกอบรมได้ ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
4. วิธีการสมัคร
4.1 การสมัครแพทย์ประจําบ้าน (แผน ก.)
4.1.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร
1 ใบสมัคร: กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme โดยระบุ
สถาบันฝึกอบรมที่ต้องการเลือกไม่เกิน 3 แห่งแล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่
กําหนด(ขนาด 2 นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (กรณีที่เปลี่ยน/สมรสแล้ว)

4. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสําหรับผู้สมัครที่กําลังศึกษา
อยู่ในชั้นปีสุดท้ายให้ส่งสําเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปีปัจจุบัน พร้อมหนังสือรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษา
แพทยศาสตร์ ก่อนวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
6. สําเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดงว่า
กําลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
7. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม
และรับรองว่าจะทําสัญญาเมือ่ ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครทีม่ ีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบ
หนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กําหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รบั ต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรม
แพทย์ประจําบ้านของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. สําเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจําบ้าน หรือ
การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย เฉพาะการสมัครในกรณีสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมในสาขาประเภทที่ ๓ (แพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ)
9. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ
(curriculum vitae) ของผู้สมัคร
10. หนังสือรับรอง/แนะนําผู้สมัคร
11. เอกสารหลักฐานอื่นที่สถาบันฝึกอบรมกําหนดเพิ่มเติม
4.1.2. วิธีการสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้าน: จัดทําใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ตามข้อ 4.1.1 ในรูปแบบเอกสาร แล้วดําเนินการดังต่อไปนี้
ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 4.1.1 จํานวนชุดเท่ากับจํานวนสถาบันที่เลือกบวก
เพิ่มอีกสามชุด พร้อมชําระค่าธรรมเนียม จํานวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ส่งที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 9
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรสารหมายเลข 0-2716-6202 (ตรวจสอบยืนยันการได้รับเอกสารที่ 0-2716-6200-1 ต่อ 101
หรือ ต่อ 106)ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
กรณีส่งทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ
พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี “ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บัญชีเลขที่ 041-1-25163-5”
4.2การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร(แผน ข.)
4.2.1.แบบคําขอและเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยื่นในการขอขึ้นทะเบียน: ผู้ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้
ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรต้องยื่นแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนดังต่อไปนี้
(1) แบบคําขอ: กรอกข้อมูลด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme
แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่กําหนด (ขนาด 2 นิ้ว) ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
(2) เอกสารหลักฐานต่างๆตามข้อ 4.1.1(2)-(8)
4.2.2 วิธีการยืน่ คําขอขึน้ ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร: จัดทําแบบคําขอพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 4.1.1 ในรูปแบบเอกสาร แล้วดําเนินการดังต่อไปนี้
ยื่นแบบคําขอและเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 4.1.1พร้อมชําระค่าธรรมเนียม
จํานวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 9
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรสารหมายเลข 0-2716-6202 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
กรณีส่งทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ
พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี “ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บัญชีเลขที่ 041-1-25163-5 ”
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ที่ได้ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมและกรอก
ข้อมูล ขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้านแล้วในเดือนกันยายน 2560 ไม่มีสิทธิสมัครขอรับการคัดเลือก
เป็น แพทย์ประจําบ้านประจําปีการฝึกอบรม 2560หากสมัครซ้ําให้แพทย์ผู้นนั้ หมดสิทธิทั้งการปฏิบัติงาน
เพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ และการสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านประจําปีการฝึกอบรม
2561
3. การคัดเลือกผูส้ มัครแพทย์ประจําบ้าน
5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านเป็นไปตามนโยบายของ
แพทยสภาที่ให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครที่มีตน้ สังกัดจากหน่วยงานของรัฐ
ก่อนผู้ไม่มีต้นสังกัด และให้ความสําคัญแก่ผทู้ ี่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมานานกว่าก่อนตามลําดับต่อไปนี้
5.1.1 ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หลังจาก
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดับแรก
5.1.2 ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หลังจาก
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวกรรม เป็นลําดับถัดจาก 5.1.1
5.1.3 ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทนุ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หลังจาก
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดับถัดจาก 5.1.2
5.2ราชวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ส่งใบสมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 1 ทางเวปไซท์
www.thaipediatrics.org ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
5.3 สถาบันฝึกอบรมจะจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ดังนี้
- สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งสอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่13 พฤศจิกายน
2560และประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
- สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งสอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2560และประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22พฤศจิกายน 2560
- สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งสอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 24
พฤศจิกายน 2560 และประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27พฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมประกาศผลการคัดเลือกตามวันดังกล่าวเพื่อที่ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบ/สัมภาษณ์ใน
อันดับต่อไปในกรณีที่ได้รับเลือกแล้ว และสถาบันมีสิทธิทจี่ ะไม่ดําเนินการสัมภาษณ์ผสู้ มัครอันดับที่ 2 - 3 ในกรณีที่
ได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 - 2 ครบตามตําแหน่งแล้ว
5.4 กระบวนการสอบ/สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขา/อนุสาขาต่างๆ กําหนดร่วมกับสถาบันฝึกอบรม ซึ่งจะต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
6. การแจ้งผลการคัดเลือกและการยืนยันขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้าน
6.1 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ จะประกาศผลให้แพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบทางเวปไซท์
www.thaipediatrics.org ในวันที่ 15ธันวาคม 2560 และส่งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้าน/
แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ จากสถาบันฝึกอบรมทุกแห่ง ไปยังแพทยสภา ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561

6.2. แพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านทุกสาขา/อนุสาขาในปีการฝึกอบรม 2561 ยืนยันการเข้ารับ
การฝึกอบรมและกรอกข้อมูลขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้าน (ด้วยตนเอง) ผ่านทาง website:
http://www.tmc.or.th/tcgme ภายในวันที่ 16 มกราคม 2561
6.3. กรณีมีตําแหน่งแพทย์ประจําบ้านว่างจากการสละสิทธิ์หรือการไม่ได้ยืนยันขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์
ประจําบ้านตามที่กําหนดในข้อ 6.2 หรือเหตุอื่นใด ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส) สาขา/อนุสาขาต่างๆ และสถาบันฝึกอบรม จะ
ดําเนินการคัดเลือกแพทย์ซึ่งไม่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 6.1 จากรายชื่อผูส้ มัครอันดับสํารองของสถาบันอื่นโดยได้รับ
ความยินยอมจากผู้สมัครนั้น ส่งให้แพทยสภา และให้แพทย์ดังกล่าวยืนยันขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้านแทน
ตําแหน่งที่ว่างภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
7. กําหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเริ่มฝึกอบรม
7.1 แพทยสภาจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร
ประจําปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม2561
ในกรณีทแี่ พทยสภาตรวจสอบพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากราชวิทยาลัยขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมข้อใด แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน
เพื่อวุฒิบัตรฯประจําปีการฝึกอบรม 2561 และผู้ไม่ได้รับการประกาศผลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในปี
การฝึกอบรม 2561
7.2 ให้แพทย์ผไู้ ด้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม 7.1 นําหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนซึ่งดาวโหลด
ได้จาก website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมหลักฐานแสดงการทําสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีมี
ต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอื่นกับหน่วยงานของรัฐแล้ว
(กรณีอิสระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งผลดังกล่าวและต้องรายงานตัวเข้ารับการ
ฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
8.การจํากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจําบ้านในกรณีผู้ได้รับการประกาศผลตามข้อ 7.1 แล้วขาดจากการ
ฝึกอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ จะเสนอให้คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาจํากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจํา
บ้านในปีการฝึกอบรมถัดไป ในกรณีต่อไปนี้
8.1 ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึกอบรมตามกําหนดเวลาในข้อ 7.2 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.2 ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ 7.1หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านแล้ว โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
8.3 เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มตี ้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือว่าผู้นั้น
สิ้นสุดการเป็นแพทย์ประจําบ้าน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับด้วย
9. การเปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรม
9.1 แพทย์ประจําบ้านผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ 7.1 หรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์
ประจําบ้านแล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขา/อนุสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรมได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากสถาบัน
ฝึกอบรมทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก อฝส. ทุกสาขา และราชวิทยาลัยทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดไว้
9.2 แพทย์ใช้ทนุ /แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ 7.1 หรือเข้า
รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานประจําสาขาเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ แล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขาได้ แต่
ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไม่ได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อ 5 แห่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแพทย์คู่สญ
ั ญาระหว่างชดใช้ทุนรวมทั้ง
ได้รับความเห็นชอบจาก อฝส. ทุกสาขา และราชวิทยาลัยทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
กลางการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดไว้

10. เงื่อนไขและข้อจํากัด
10.1 ผู้สมัครทุกคนต้
ค องรับผิดชอบตรวจสอบ
ช
บใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบั
ณ ติของตนนเองให้ถูกต้องครบถ้
อ
วน
หากราชวิทยาลั
ย ยหรือแพททยสภาตรวจพพบในภายหลังว่
ง าไม่ถูกต้องหหรือไม่ครบถ้วน
ว จะถือว่าการสมัครนั้นเป็ป็นโมฆะแม้
ได้รับการประกาศผลการขึขึ้นทะเบียนตาามข้อ 7.1 แล้ล้วก็ตาม ทั้งนีราชวิ
ร้ ทยาลัยฯและแพทยสภ
ฯ
ภาจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
ด
ยหายใดๆที่อาจเกิ
า ดขึ้น
และไม่รับผิดชอบความเสี
10.22 การขึ้นทะเบียนเข้ารับกาารฝึกอบรมเป็ปนแพทย์ประจจําบ้านหรือแพพทย์ใช้ทุน/แพพทย์ปฏิบัติงานเพื
า ่อการ
สอบวุฒิบัตรใในปีการฝึกอบบรม 2561 ถือเป็นโมฆะ ในนกรณีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนนั
ย ้นยังมีคณ
ุณสมบัตไิ ม่ครบบถ้วนก่อนวัน
เริ่มฝึกอบรมมในวันที่ 1 กรรกฎาคม 25611ดังต่อไปนี้
10.2.1 ไม่
ไ ได้ทําสัญญากั
ญ บหน่วยงานนต้นสังกัด (กกรณีมีต้นสังกัดจากหน่
ด
วยงาานของรัฐ) หรืรือยังไม่ได้
ห อภาระอื่นกับหน่วยงานขของรัฐ (กรณีอิอสิ ระ)
ปลอดภาระกการชดใช้ทุนหรื
10.2.2 ยัยงไม่ผ่านการรปฏิบัติงานตาามโครงการเพิพิม่ พูนทักษะครรบถ้วนตามที่แพทยสภากําหนดก่
า
อน
การเริ่มฝึกอบบรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
2
ทั้งนี้ให้ถืถือว่าผู้ขาดคุณสมบั
ณ ติดังกล่าวไม่
า ได้รับเข้ารั
า บการฝึกอบบรมเป็นแพทยย์ประจําบ้านหหรือแพทย์ใช้
ก
ฒิบับัตรในปีการฝึกอบรม
ก
25611
ทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุ
10.3ในประกาศนีนี้
ด
“หหน่วยงานของรรัฐ” หมายคววามว่า หน่วยงงานของรัฐตามมกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ หนน่วยงานของรัรัฐตามกฎหมาายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของงราชการ และะให้หมายรวมมถึงหน่วยงานใในกํากับของ
รัฐ และสภากกาชาดไทย รววมทั้งหน่วยงาานอื่นและองคค์กรอื่นที่คณะะกรรมการแพพทยสภาพิจารรณาอนุมัติด้วย
“ราาชวิทยาลัย” หมายความว่
ห
า วิทยาลัยวิชาชี
า พเวชกรรมมสาขาต่างๆ ที่จดั ตั้งขึ้นตามมมาตรา๒๑ (๓๓) (ฌ) แห่ง
พระราชบัญญั
ญติวิชาชีพเวชชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
๒
และใหห้หมายรวมถึงสมาคมเวชศ
ง
ศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไไทย ซึ่ง
แพทยสภามอบหมายให้กํากับดูแลการฝึฝึกอบรมและสอบตามที่กาหนดไว้
าํ
ในเกณ
ณฑ์หลักสูตรนันั้นๆ
ฒิบัตร” หมายยความว่า วุฒิบัตรแสดงควาามรู้ความชํานาญในการปร
น
ระกอบวิชาชีพพเวชกรรม สาาขา/อนุสาขา
“วุฒิ
นั้นๆ
10.44การดําเนินการรั
ก บสมัคร คัคดเลือก ประกาศผล และกการดําเนินการรอื่นใดในการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน
สาขา/อนุสาขาต่างๆ ซึ่งมิได้
ไ ดําเนินการรตามกระบวนนการและขั้นตอนทีก่ ําหนดใในประกาศนี้แและตามที่ราชชวิทยาลัยที่
่ มโดยไม่ขัขดั กับข้อบังคับ ประกาศแลละนโยบายของงแพทยสภา
กํากับดูแลกาารฝึกอบรมสาาขา/อนุสาขานนั้นกําหนดเพิมเติ
ให้ถือว่าการดดําเนินการดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ
โ และกรรณีมีหลักฐานเเชื่อได้ว่ามีการรกระทําอันจงงใจฝ่าฝืนประกาศนี้ ราช
วิทยาลัยฯอาาจเสนอแพทยยสภาให้พิจารรณารอนสิทธิ์ในการรั
ใ
บแพททย์ประจําบ้านของสถาบั
น
นฝึกอบรมนั้น หรื
ห อจํากัด
สิทธิ์แพทย์ผ้นู นั้ ในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ย์ประจําบ้านของสถาบันฝึกอบรมนั
ก
้น ก็ไดด้
จึงประกกาศให้ทราบโดดยทั่วกัน
ประะกาศ ณ วันที่ 28 กันยายนน พ.ศ.2560

น
พภพ
ภิ จิรภิญโญ)
(ศศาสตราจารย์นายแพทย์
ประะธานราชวิทยาลั
ย ยกุมารแพทย์แห่งประเททศไทย

ภาคผนวก กเอกสาร

