ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่ ฝึกอบรมและสอบ 1/2562
เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
ประจาปีการฝึกอบรม 2563
-------------------------------------------------------ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ และ
อนุสาขาต่างๆซึ่งอยู่ในการกากับดูแลของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓
ดังต่อไปนี้
1. ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจาบ้าน/ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อ
การสอบวุฒิบัตร สาขาประเภทต่างๆ
1.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจาบ้านถือตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศแพทยสภา ที่ ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง
การกาหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจาบ้านสาขาประเภทต่างๆ ประจาปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๓ โดยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
สาขา/อนุสาขาดังกล่าว (กรณีสมัครโดยมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระจากหน่วยงาน
ของรัฐ (กรณีสมัครโดยไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ)
1.2 ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ได้แก่ แพทย์ซึ่งจะเข้า
ปฏิบัติงานประจาสาขาประเภทที่ ๑ และ ๒ เพื่อการสอบวุฒิบัตรในโครงการจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนซึ่ง
ปฏิบัติงานประจาสาขาในสถาบันฝึกอบรม
หรือปฏิบัติงานประจาสาขาในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์
แพทยศาสตร์คลินิกของกระทรวงสาธารณสุข ที่แพทยสภารับรองเท่านั้น
2. กาหนดเวลาการรับสมัคร:
2.1 การรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน (แผน ก): วันที่ ๑– ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
2.2 การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร (แผน ข):
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
3 จานวนตาแหน่ง/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน/ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
สาหรับปีการฝึกอบรม 2563
3.1 จานวนตาแหน่งแพทย์ประจาบ้าน/ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาและอนุสาขาต่างๆ และ
จานวนที่สถาบันรับฝึกอบรมได้ ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านให้เป็นไปตาม
ประกาศของแพทยสภาที่ ๓๐/๒๕๖๒
4. วิธีการสมัคร

4.1 การสมัครแพทย์ประจาบ้าน (แผน ก.)
4.1.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร
1 ใบสมัคร: กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme โดยระบุ
สถาบันฝึกอบรมที่ต้องการเลือกไม่เกิน 3 แห่งแล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่
กาหนด (ขนาด 2 นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (กรณีที่เปลี่ยน/สมรสแล้ว)
4. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
5. สาเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดงว่า
กาลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
6. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม
และรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบ
หนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กาหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. สาเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจาบ้าน หรือ
การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย เฉพาะการสมัครในกรณีสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมในสาขาประเภทที่ ๓ (แพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ)
8. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ
(curriculum vitae) ของผู้สมัคร
9. หนังสือรับรอง/แนะนาผู้สมัคร
10. เอกสารหลักฐานอื่นที่สถาบันฝึกอบรมกาหนดเพิ่มเติม
4.1.2. วิธีการสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจาบ้าน: จัดทาใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ตามข้อ 4.1.1 ในรูปแบบเอกสาร แล้วดาเนินการดังต่อไปนี้
ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 4.1.1 จานวนชุดเท่ากับจานวนสถาบันที่เลือกบวก
เพิ่มอีกสามชุด พร้อมชาระค่าธรรมเนียม จานวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 9
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
(ตรวจสอบยืนยันการได้รับเอกสารที่ 0-2716-6200-1 ต่อ 101 หรือ ต่อ 106)
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
กรณีส่งทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
พร้อมแนบสาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี
“ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บัญชีเลขที่ 041-1-25163-5”
4.2 การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร(แผน ข.)

4.2.1.แบบคาขอและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการขอขึ้นทะเบียน: ผู้ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้
ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรต้องยื่นแบบคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนดังต่อไปนี้
(1) แบบคาขอ: กรอกข้อมูลด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme
แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่กาหนด (ขนาด 2 นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน จานวน 1 รูป
(2) เอกสารหลักฐานต่างๆตามข้อ 4.1.1(2)-(8)
4.2.2 วิธีการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร: จัดทาแบบคาขอพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 4.1.1 ในรูปแบบเอกสาร แล้วดาเนินการดังต่อไปนี้
ยื่นแบบคาขอและเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 4.1.1 พร้อมชาระค่าธรรมเนียม
จานวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ทีร่ าชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 9
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
กรณีส่งทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
พร้อมแนบสาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี
“ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บัญชีเลขที่ 041-1-25163-5 ”
แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ที่ได้ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมและกรอกข้อมูล ขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจาบ้านแล้วในเดือนกันยายน 2562 ไม่มีสิทธิสมัครขอรับการคัดเลือกเป็น แพทย์
ประจาบ้านประจาปีการฝึกอบรม 2563 หากสมัครซ้าให้แพทย์ผู้นั้นหมดสิทธิทั้งการปฏิบัติงาน เพื่อการ
สอบวุฒิบัตรฯ และการสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจาบ้านประจาปีการฝึกอบรม 2563
5. การคัดเลือกผู้สมัครแพทย์ประจาบ้าน
5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านเป็นไปตามนโยบายของ
แพทยสภา
5.2 สถาบันฝึกอบรมจะจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ดังนี้
- สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งสอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกัน
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
- สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งสอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พร้อมกัน
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
- สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งสอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกัน
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะเป็นผู้ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันดังกล่าวเพื่อที่ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบ/
สัมภาษณ์ในอันดับต่อไปในกรณีที่ได้รับเลือกแล้ว และสถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 - 3
ในกรณีที่ได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 - 2 ครบตามตาแหน่งแล้ว

Commented [S1]: ลองไปเปิ ดอันประกาศใหม่ดูนะครับ เพราะ

มันเปลี่ยนไปแล้วครับ

5.3 กระบวนการสอบ/สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขา/อนุสาขาต่างๆ กาหนดร่วมกับสถาบันฝึกอบรม ซึ่งจะต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
6. การแจ้งผลการคัดเลือกและการยืนยันขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจาบ้าน
6.1 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ จะประกาศผลให้แพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบทางเวปไซท์
www.thaipediatrics.org ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และส่งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจาบ้าน/
แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ จากสถาบันฝึกอบรมทุกแห่ง ไปยังแพทยสภา ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563
7. กาหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเริ่มฝึกอบรม
7.1 แพทยสภาจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร
ประจาปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1 ภายในเดือน มีนาคม 2563
ในกรณีที่แพทยสภาตรวจสอบพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากราชวิทยาลัยขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมข้อใด แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน
เพื่อวุฒิบัตรฯประจาปีการฝึกอบรม 2562และผู้ไม่ได้รับการประกาศผลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในปี
การฝึกอบรม 2562
7.2 ให้แพทย์ผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม 7.1 นาหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนซึ่งดาวโหลด
ได้จาก website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมหลักฐานแสดงการทาสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีมี
ต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอื่นกับหน่วยงานของรัฐแล้ว
(กรณีอิสระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือแจ้งผลดังกล่าวและต้องรายงานตัวเข้ารับการ
ฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
8. การจากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจาบ้านในกรณีผู้ได้รับการประกาศผลตามข้อ 7.1 แล้วขาดจากการ
ฝึกอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ จะเสนอให้คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาจากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจา
บ้านในปีการฝึกอบรมถัดไป ในกรณีต่อไปนี้
8.1 ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึกอบรมตามกาหนดเวลาในข้อ 7.2 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.2 ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ 7.1หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านแล้ว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.3 เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือว่าผู้นั้น
สิ้นสุดการเป็นแพทย์ประจาบ้าน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับด้วย
9. การเปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรม
9.1 แพทย์ประจาบ้านผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ 7.1 หรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์
ประจาบ้านแล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขา/อนุสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรมได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากสถาบัน
ฝึกอบรมทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก อฝส. ทุกสาขา และราชวิทยาลัยทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากาหนดไว้

9.2 แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ 7.1 หรือเข้า
รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานประจาสาขาเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ แล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขาได้ แต่
ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไม่ได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อ 5 แห่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแพทย์คู่สัญญาระหว่างชดใช้ทุนรวมทั้ง
ได้รับความเห็นชอบจาก อฝส. ทุกสาขา และราชวิทยาลัยทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
กลางการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากาหนดไว้
10. เงื่อนไขและข้อจากัด
10.1 ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน
หากราชวิทยาลัยหรือแพทยสภาตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะแม้
ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ 7.1 แล้วก็ตาม ทั้งนี้ราชวิทยาลัยฯและแพทยสภาจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น
10.2 การขึ้นทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการ
สอบวุฒิบัตรในปีการฝึกอบรม 2562ถือเป็นโมฆะ ในกรณีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้นยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก่อนวัน
เริ่มฝึกอบรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดังต่อไปนี้
10.2.1 ไม่ได้ทาสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือยังไม่ได้
ปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอื่นกับหน่วยงานของรัฐ (กรณีอิสระ)
10.2.2 ยังไม่ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนตามที่แพทยสภากาหนดก่อน
การเริ่มฝึกอบรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ทั้งนี้ให้ถือว่าผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวไม่ได้รับเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านหรือแพทย์ใช้
ทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรในปีการฝึกอบรม 2562
10.3 ในประกาศนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้หมายรวมถึงหน่วยงานในกากับของ
รัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นและองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติด้วย
“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา๒๑ (๓) (ฌ) แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้หมายรวมถึงสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ซึ่ง
แพทยสภามอบหมายให้กากับดูแลการฝึกอบรมและสอบตามที่กาหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรนั้นๆ
“วุฒิบัตร” หมายความว่า วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขา
นั้นๆ
10.4 การดาเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และการดาเนินการอื่นใดในการคัดเลือกแพทย์ประจา
บ้านสาขา/อนุสาขาต่างๆ
ซึ่งมิได้ดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กาหนดในประกาศนี้และตามที่ราช
วิทยาลัยที่กากับดูแลการฝึกอบรมสาขา/อนุสาขานั้นกาหนดเพิ่มเติมโดยไม่ขัดกับข้อบังคับ ประกาศและนโยบายของ
แพทยสภา ให้ถือว่าการดาเนินการดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ และกรณีมีหลักฐานเชื่อได้ว่ามีการกระทาอันจงใจฝ่าฝืน
ประกาศนี้ ราชวิทยาลัยฯอาจเสนอแพทยสภาให้พิจารณารอนสิทธิ์ในการรับแพทย์ประจาบ้านของสถาบันฝึกอบรมนั้น
หรือจากัดสิทธิ์แพทย์ผู้นั้นในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านของสถาบันฝึกอบรมนั้น ก็ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.256๒
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา)
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

