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                                                       ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลอืกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครวั ประจ าปีการฝึกอบรม  ๒๕๖๓  รอบที่  ๒  

 

 

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ   
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน รอบที่ ๒   

ตามประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอข้ึน 
ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบท่ี ๒   

 

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  ประจ าปีการฝึกอบรม  ๒๕๖๓  รอบท่ี  ๒   

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

1.1.   ผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจ าบ้านถือตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศแพทยสภา ที่ ๙๔/๒๕๖๒ เรื่องการ
ก าหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจ าบ้าน สาขาประเภทที่ ๑   ประเภทที่ ๒ 
ประเภทที่ ๓ ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ เว้นแต่สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยได้รับอนุมัติจาก 
หน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขา/อนุสาขาดังกล่าว (กรณีสมัครโดยมีต้น 
สังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระจากหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัครโดยไม่มีต้นสังกัดจาก
หน่วยงานของรัฐ)  

1.2.   ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ได้แก่แพทย์ซึ่งจะเข้าปฏิบัติงาน 
ประจ าสาขาสาขาประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ เพ่ือการสอบวุฒิบัตรในโครงการจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนซึ่ง
ปฏิบัติงานประจ าสาขาในสถาบันฝึกกอบรมหรือปฏิบัติงานประจ าสาขาในโร งพยาบาลที่เป็นศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของกระทรวงสาธารณสุขที่แพทยสภารับรอง เท่านั้น 

๒. ก าหนดเวลาการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน  วันที่ ๓๐ มีนาคม –  วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓   

๓. จ านวนต าแหน่ง/สถาบันฝึกอบรมทะเบียนเปิดรับสมัคร หลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
เป็นแพทย์ประจ าบ้าน ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตรส าหรับปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ 

๓.๑. จ านวนต าแหน่งแพทย์ประจ าบ้านและจ านวนที่สถาบันฝึกอบรมรับได้ ส าหรับปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบท่ี 
๒ ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้  

๓.๒. หลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ก าหนดตามนโยบายของ 
แพทยสภาตามประกาศส านักงานเลขาแพทยสภาที่๖/๒๕๖๓ ก ากับดูแลโดยให้สถาบันฝึกอบรม คัดเลือก
แพทย์ประจ าบ้านที่ได้รับอนุมัติเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกผู้สมัครโดย ให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจาก
หน่วยงานของรัฐก่อนผู้ที่ไม่มีต้นสังกัด และให้ความส าคัญแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงาน ชดใช้ทุนมานานกว่า
ก่อนตามล าดับต่อไปนี้           

ก. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๓ ปี หลังจาก
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นล าดับแรก  
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                                                       ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลอืกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครวั ประจ าปีการฝึกอบรม  ๒๕๖๓  รอบที่  ๒  

ข. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๒ ปี หลังจาก
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นล าดับถัดจาก ก  

ค. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๑ ปี หลังจาก
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิซาชีพเวชกรรม เป็นล าดับถัดจาก ข  

ง. ผู้ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วน้อย กว่า ๑ ปี/ ไม่ได้
ปฏิบัติงานชดใช้ทุน หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นล าดับถัดจาก ค. ราชวิทยาลัย
แพทย ์ 

  ๔. ขั้นตอนการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

ติดต่อสมัครแพทย์ประจ าบ้าน   

ธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ   02-534-7155 

ผู้รับผิดชอบ 

นาวาอากาศเอกชัยณรงค์  ธีราทร       เบอร์โทรศัพท์  081-827-9919 
เรืออากาศโทหญิง หนึ่งกานต์ ทองสิน  เบอร์โทรศัพท์  095-394-5959   
 

ผู้ติดต่อประสาน 
       พ.อ.ท.หญิงวิภาดา  สุพรรณพงค์ ( อ้อน ) / น.ส.อนงค์นาถ ดวงพิทักษ์  
       โทรศัพท์ / โทรสาร   0 – 2534 – 7155 
       E-mail  raining_myfon@hotmail.com 
       ID Line  rainsky4958 
 
๕. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่   

 ๕.๑ ใบสมัคร : ให้แพทย์ประจ าบ้าน กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website : http://www.tmc.or.th/tcgme  
โดยเลือกสาขา/อนุสาขา และถาบันฝึกอบรม พิมพ์และลงนาม (ติดรูป) 

 ๕.๒ เอกสารเพิ่มเติม  

ก. ส าเนาบัตรประชาชน   

ข. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีท่ีเปลี่ยนชื่อ - สกุล)  

ค. ส าเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  

ง. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

จ. ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองโครงการเพ่ิมพูนทักษะหรือหลักฐาน แสดงว่าก าลังอยู่ ระหว่าง
การปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบ อนุญาตประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา 

mailto:raining_myfon@hotmail.com
http://www.tmc.or.th/tcgme%20โดยเลือกสาขา/อนุ
http://www.tmc.or.th/tcgme%20โดยเลือกสาขา/อนุ
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                                                       ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลอืกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครวั ประจ าปีการฝึกอบรม  ๒๕๖๓  รอบที่  ๒  

ฉ. หนังสือจากต้นสังกัด ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้า ฝึกอบรมและ
รับรองว่าจะท าสัญญาเมื่อได้รับการ คัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดย ใช้แบบ
หนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่ก าหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพ่ือเข้าศึกษา
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของส านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ช. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรม พิเศษ (curriculum 
vitae) ของผู้สมัคร  

ซ. ส าเนาแสดงผลคะแนนสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช กรรม 
(ศรว.) ขั้นตอนที่ ๑ และข้ันตอนที่ ๒ (ถ้ามี)  

๙. เงื่อนไขและข้อจ ากัด  

๙.๑. ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัครเอกสารและคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน 
หากตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะแม้ได้รับการ ประกาศผลการขึ้น 
ทะเบียนตามข้อ ๖ แล้วก็ตาม ทั้งนี้ราชวิทยาลัยและแพทยสภาจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดข้ึน  

๙.๒. การขึ้นทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทยป์ระจ าบ้านในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ ถือเป็นโมฆะ ใน
กรณีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้นยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก่อนวันเริ่มฝึกอบรม ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้   

๙.๒.๑. ไม่ได้ท าสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือยังไม่ปลอด
ภาระการ ชดใช้ทุนหรือภาระอ่ืนกับหน่วยงานของรัฐ (กรณีอิสระ) 

 ๙.๒.๒. ยังไม่ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะครบถ้วนตามที่แพทยสภาก าหนดก่อนการ
เริ่มการ ฝึกอบรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   

๙.๒.๓. ขาดคุณสมบัติอื่นตามท่ีแพทยสภาและราชวิทยาลัยแพทย์ ก าหนด 

 

 
                                                 นาวาอากาศเอก  
                      (ชัยณรงค์  ธีราทร) 
                  ประธานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  
                                                        โรงพยาบาลภมูิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
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ผนวก ก. 

จ านวนต าแหน่งแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

และจ านวนที่สถาบันรับฝึกอบรมได้ในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบัน จ านวนศักยภาพ จ านวนที่รับ 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 6 4 


