
ประกาศแพทยสภา 
ที่   1 /2554 

เร่ือง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญของทางราชการ 
ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ 

   ........................................................................................... 
 

     อาศยัอ านาจตามมาตรา 21 (ฎ) แหง่พระราชบญัญัตวิิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คณะกรรมการ
แพทยสภา ในการประชมุครัง้ท่ี 11/2553  วนัท่ี 11 พ.ย. 2553  ให้ออกประกาศแพทยสภา เร่ือง การประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญของทางราชการซึง่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
ตา่งประเทศ ดงันี ้
 

1. หน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีสิทธ์ิท าหนังสือขออนุญาต   ได้แก่ 
         กระทรวง  ทบวง  กรม  สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  ราชการสว่นภมูิภาค  

ราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัต ิหรือ พระราชกฤษฎีกา หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 
และให้รวมถึงหนว่ยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการทางปกครอง 
 

2. คุณสมบัตขิองท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญของทางราชการท่ีจะขอท าการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน 
        ประเทศไทย 
 

2.1 ต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศของตน และได้รับหนงัสืออนมุตัิ
หรือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเทียบเท่า 

       ในกรณีท่ีเป็นผู้ไมไ่ด้รับหนงัสืออนมุตัหิรือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ 
     ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้อยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมการแพทยสภา 
 

2.2  ต้องเป็นท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญท่ีหน่วยงานตามข้อ 1 เชิญมาโดยมีวตัถปุระสงค์ทางด้านการ 
       ค้นคว้าวิจยั หรือการให้ความรู้แก่แพทย์ในประเทศไทย หรืออ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการแพทยสภา 
       เห็นสมควร 

 

3. การขออนุญาต 
 

3.1 การขออนญุาต ให้ท าเป็นหนงัสือมายงัเลขาธิการแพทยสภา โดยผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของหนว่ยงาน   
       หรือองค์กรตามข้อ 1 เป็นผู้ลงนาม 
 

3.2 หนงัสือขออนญุาต ให้แจ้ง 
 

3.2.1 รายละเอียดของโครงการท่ีจ าเป็นต้องมีท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญ และให้มีการระบสุถานท่ี 
              ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน  
 

3.2.2 ช่ือท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญท่ีจะขอประกอบวิชาชีพเวชกรรมตรงกบัหนงัสือเดนิทาง หากเป็น 
หนงัสือเดนิทางฉบบัภาษาไทยให้เขียนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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3.2.3 ช่ือหนว่ยงานหรือองค์กรท่ีรับผิดชอบตลอดระยะเวลาท่ีท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญนัน้มาขอ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย 
 

3.2.4 ช่ือแพทย์ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาท่ีจะเป็นผู้ดแูล และรับผิดชอบ ตลอด 
ระยะเวลาท่ีท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญนัน้มาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย 
 

3.2.5 ให้สง่เอกสารแสดงคณุวฒุิและหลกัฐานประกอบการพิจารณาของท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาโดยหนว่ยงานท่ีขออนญุาต ตาม ข้อ 1. ซึง่ประกอบด้วย  
3.2.5.1  ส าเนาแสดงคณุวฒุิผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่ง ๆ 
3.2.5.2  ส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ียงัไมห่มดอายจุากตา่งประเทศ 
3.2.5.3  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิว้  จ านวน 2 รูป (ซึง่ถ่ายไมเ่กิน 1 ปี) 
 

3.3  หนงัสือขออนญุาตตามข้อ 3.2 ให้สง่ถึงส านกังานเลขาธิการแพทยสภา ก่อนวนัท่ีขออนมุตัอิยา่งน้อย 
        2 เดือน โดยถือวนัท่ีลงรับหนงัสือเป็นหลกั 

    กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องการปฏิบตัิอยา่งเร่งดว่น  ให้ขออนญุาตลว่งหน้าโดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ี 
        จะท าได้ พร้อมแจ้งเหตผุลท่ีไมส่ามารถสง่เร่ืองให้แพทยสภาพิจารณาก่อนลว่งหน้า 2 เดือน 

ห้ามมิให้ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีขออนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อบงัคบันี ้
ปฏิบตังิานก่อนวนั เวลาท่ีได้รับอนมุตั ิโดยเด็ดขาด   

 

4. เกณฑ์การให้อนุมัติ 
 

4.1   อนมุตัคิราวละไมเ่กิน 1 ปี และไมเ่กินระยะเวลาท่ีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ 
        ผู้นัน้หมดอาย ุ
 

4.2  ก าหนดการเร่ิมต้นอนมุตั ิจะอนมุตัใิห้ตามวนัท่ีแจ้งขอ หรือ ณ วนัท่ีส านกังานเลขาธิการแพทยสภา 
       ได้รับหนงัสือขออนมุตัิ และไมมี่การอนมุตัิย้อนหลงั 
 

4.3  การอนมุตัจิะออกเป็นหนงัสือแพทยสภา ซึง่ประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี  ้
 

4.3.1  ช่ือโครงการ ตาม ข้อ 3.2.1 
 

4.3.2  ช่ือของท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญ ตาม ข้อ 3.2.2 
 

4.3.3  ช่ือหนว่ยงานและแพทย์ผู้ดแูลรับผิดชอบ ตาม ข้อ 3.2.3 และข้อ 3.2.4  
 

4.3.4  ระยะเวลาท่ีได้รับอนมุตัใิห้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 

4.3.5  สถานท่ีปฏิบตังิานเฉพาะท่ีได้รับอนมุตัเิท่านัน้ (ห้ามปฏิบตัินอกเหนือจากท่ีระบไุว้โดยเด็ดขาด) 
 

4.3.6  เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการแพทยสภาก าหนด 
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5.  การปฏิบัตติัว การตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 

5.1  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีได้รับอนมุตัิตามหนงัสืออนมุตัขิองแพทยสภา ต้องเคารพและปฏิบตัิตาม 
       กฎหมายของไทย รวมทัง้พระราชบญัญตัวิิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และข้อบงัคบัอ่ืนของแพทยสภา 
       เหมือนแพทย์ท่ีได้ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
 

5.2  แพทยสภาอาจก าหนดให้หนว่ยงานภายใต้การก ากบัของแพทยสภา เป็นผู้ติดตามการท างาน และ 
       เป็นผู้ดแูลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นัน้ 
 

5.3  หน่วยงานท่ีขออนมุตัิ ต้องมีท่ีอยู่ ท่ีสามารถติดตามท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญได้ตลอดเวลา ทัง้ขณะ 
       ท่ีอยูใ่นประเทศไทยหรือขณะท่ีเดนิทางออกนอกประเทศไทยแล้ว  
 

5.4 ท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญเม่ือได้รับอนมุตัใิห้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องสง่รายงานผลการ 
       ปฏิบตังิานทกุ 6 เดือน  ทัง้นีแ้พทยสภาอาจขอผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นัน้ 
       เป็นระยะ ๆ ก่อนท่ีจะครบก าหนดระยะเวลาท่ีอนมุตัิ 
 

5.5  แพทยสภาอาจพิจารณายกเลิกการอนมุตัิก่อนระยะเวลาท่ีอนมุตัไิว้ หากพบวา่ หนว่ยงานหรือองค์กร   
       ท่ีรับผิดชอบในการขออนญุาตตามข้อ 1 ไมป่ฏิบตัิตามท่ีแพทยสภาก าหนด หรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
       เวชกรรมผู้นัน้ไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายของไทยรวมทัง้พระราชบญัญตัิวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525  
       และข้อบงัคบัอ่ืน ๆ ของแพทยสภา 
 

ข้อกฎหมายท่ีหน่วยงาน ท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญ ควรทราบ  
 

 1. ความรับผิดทางอาญา เป็นการรับผิดเฉพาะตวั   
2. ความรับผิดทางกฎหมายแพง่ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์   
3. ความรับผิดทางจริยธรรม ตามพระราชบญัญัตวิิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525   
 

       บทบญัญัตท่ีิเก่ียวข้องโดยตรง : ผู้ซึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย  
หากฝ่าฝืน  ต้องระวางโทษ ตามมาตรา 43 จ าคกุไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินสามหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  
 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 
 

 

 

       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14  มกราคม  2554 
 

     (นายแพทย์สมศกัดิ ์  โลห์เลขา) 
                นายกแพทยสภา  
 
 


