
ประกาศแพทยสภา 
ที ่1 /2554 

เร ือ่ง การประกอบวชิาชพีเวชกรรมของทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญของทางราชการ 
ซึง่มใีบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของตา่งประเทศ 

 

 

อาศยัอ านาจตามมาตรา 21 (ฎ) แหง่พระราชบัญญัตวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2525 คณะกรรมการ
แพทยสภา ในการประชมุครัง้ที ่11/2553 วนัที ่11 พ.ย. 2553 ใหอ้อกประกาศแพทยสภา เรือ่ง การประกอบ
วชิาชพีเวชกรรมของทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญของทางราชการซึง่มใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมของ
ตา่งประเทศ ดงันี ้

1. หนว่ยงานหรอืองคก์รทีม่สีทิธ ิท์ าหนงัสอืขออนุญาต   ไดแ้ก ่

กระทรวง  ทบวง  กรม  สว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่และมฐีานะเป็นกรม  ราชการสว่นภมูภิาค  ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ รัฐวสิาหกจิทีต่ัง้ข ึน้โดยพระราชบญัญัต ิหรอื พระราชกฤษฎกีา หรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐ และให ้
รวมถงึหน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้ านาจทางปกครองหรอืใหด้ าเนนิกจิการทางปกครอง 
 
2.คณุสมบตัขิองทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญของทางราชการทีจ่ะขอท าการประกอบวชิาชพีเวชกรรม

ในประเทศไทย 

 
2.1 ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้ับใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมในประเทศของตน และไดร้บัหนังสอือนุมตัหิรอื

วฒุบิัตรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม หรอืเทยีบเท่า 
ในกรณีทีเ่ป็นผูไ้มไ่ดร้บัหนังสอือนุมตัหิรอืวฒุบิัตรแสดงความรูค้วามช านาญในการ ประกอบวชิาชพีเวช

กรรม ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของคณะกรรมการแพทยสภา 
2.2 ตอ้งเป็นทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญทีห่น่วยงานตามขอ้ 1 เชญิมาโดยมวีตัถุประสงคท์างดา้นการ 

คน้ควา้วจิยั หรอืการใหค้วามรูแ้กแ่พทยใ์นประเทศไทย หรอือืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการแพทยสภา เห็นสมควร 
 
3 .การขออนุญาต 

3.1 การขออนุญาต ใหท้ าเป็นหนังสอืมายงัเลขาธกิารแพทยสภา โดยผูบ้งัคบับัญชาสงูสดุของหน่วยงาน 
หรอืองคก์รตามขอ้ 1 เป็นผูล้งนาม  

3.2 หนังสอืขออนุญาต ใหแ้จง้ 
3.2.1 รายละเอยีดของโครงการทีจ่ าเป็นตอ้งมทีีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญ และใหม้กีารระบุสถานที ่

ระยะเวลาในการปฏบิัตงิาน  
3.2.2 ชือ่ทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญทีจ่ะขอประกอบวชิาชพีเวชกรรมตรงกบัหนังสอืเดนิทาง หากเป็น 

หนังสอืเดนิทางฉบับภาษาไทยใหเ้ขยีนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
3.2.3 ชือ่หน่วยงานหรอืองคก์รทีร่บัผดิชอบตลอดระยะเวลาทีท่ีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญนัน้มาขอ 

ประกอบวชิาชพีเวชกรรมในประเทศไทย  
3.2.4 ชือ่แพทยท์ีม่ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภาทีจ่ะเป็นผูด้แูล และรับผดิชอบ ตลอด 

ระยะเวลาทีท่ีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญนัน้มาประกอบวชิาชพีเวชกรรมในประเทศไทย  
3.2.5 ใหส้ง่เอกสารแสดงคณุวฒุแิละหลกัฐานประกอบการพจิารณาของทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญ 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาโดยหน่วยงานทีข่ออนุญาต ตาม ขอ้ 1. ซึง่ประกอบดว้ย  
3.2.5.1 ส าเนาแสดงคณุวฒุผิูเ้ชีย่วชาญสาขาตา่ง ๆ 
3.2.5.2 ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีย่งัไมห่มดอายจุากตา่งประเทศ 
3.2.5.3 รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป (ซึง่ถ่ายไมเ่กนิ 1 ปี) 

3.3 หนังสอืขออนุญาตตามขอ้ 3.2 ใหส้ง่ถงึส านักงานเลขาธกิารแพทยสภา กอ่นวนัทีข่ออนุมตัอิยา่งนอ้ย 

2 เดอืน โดยถอืวนัทีล่งรับหนังสอืเป็นหลกั 

กรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการปฏบิัตอิยา่งเร่งดว่น  ใหข้ออนุญาตลว่งหนา้โดยเร็วทีส่ดุเท่าที ่
จะท าได ้พรอ้มแจง้เหตผุลทีไ่มส่ามารถสง่เรือ่งใหแ้พทยสภาพจิารณากอ่นลว่งหนา้ 2 เดอืน 

หา้มมใิห ้ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีข่ออนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมตามขอ้บงัคบันี้ 

ปฏบิัตงิานกอ่นวนั เวลาทีไ่ดร้ับอนุมตั ิโดยเด็ดขาด  



 
4.เกณฑก์ารใหอ้นมุตั ิ

4.1 อนุมตัคิราวละไมเ่กนิ 1 ปี และไมเ่กนิระยะเวลาทีใ่บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของ ผูนั้น้
หมดอายุ 

4.2 ก าหนดการเริม่ตน้อนุมตั ิจะอนุมตัใิหต้ามวนัทีแ่จง้ขอ หรอื ณ วนัทีส่ านักงานเลขาธกิารแพทยสภา 
ไดร้ับหนังสอืขออนุมตั ิและไมม่กีารอนุมตัยิอ้นหลงั  

4.3 การอนุมตัจิะออกเป็นหนังสอืแพทยสภา ซึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี ้
4.3.1 ชือ่โครงการ ตาม ขอ้ 3.2.1 
4.3.2 ชือ่ของทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญ ตาม ขอ้ 3.2.2 
4.3.3 ชือ่หน่วยงานและแพทยผ์ูด้แูลรับผดิชอบ ตาม ขอ้ 3.2.3 และขอ้ 3.2.4  
4.3.4 ระยะเวลาทีไ่ดร้ับอนุมตัใิหป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม 
4.3.5 สถานทีป่ฏบิตังิานเฉพาะทีไ่ดร้บัอนุมตัเิท่านัน้ (หา้มปฏบิัตนิอกเหนือจากทีร่ะบไุวโ้ดยเด็ดขาด) 
4.3.6 เงือ่นไขอืน่ ๆ ทีค่ณะกรรมการแพทยสภาก าหนด  

 
5.การปฏบิตัติวั การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

5.1 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีไ่ดร้ับอนุมตัติามหนังสอือนุมตัขิองแพทยสภา ตอ้งเคารพและปฏบิัตติาม 
กฎหมายของไทย รวมทัง้พระราชบญัญัตวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 และขอ้บังคบัอืน่ของแพทยสภา 
เหมอืนแพทยท์ีไ่ดใ้บอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมจากแพทยสภา  

5.2 แพทยสภาอาจก าหนดใหห้น่วยงานภายใตก้ารก ากบัของแพทยสภา เป็นผูต้ดิตามการท างาน และ 
เป็นผูด้แูลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูนั้น้  

5.3 หน่วยงานทีข่ออนุมตั ิตอ้งมทีีอ่ยู ่ทีส่ามารถตดิตามทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญไดต้ลอดเวลา ทัง้ขณะ ที่
อยูใ่นประเทศไทยหรอืขณะทีเ่ดนิทางออกนอกประเทศไทยแลว้  

5.4 5.4 ทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญเมือ่ไดร้บัอนุมตัใิหป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ตอ้งสง่รายงานผลการ 
ปฏบิัตงิานทุก 6 เดอืน ทัง้นี้แพทยสภาอาจขอผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูนั้น้ เป็นระยะ 
ๆ กอ่นทีจ่ะครบก าหนดระยะเวลาทีอ่นุมตั ิ 

5.5 แพทยสภาอาจพจิารณายกเลกิการอนุมตักิอ่นระยะเวลาทีอ่นุมตัไิว ้หากพบวา่ หน่วยงานหรอืองคก์ร ที่
รับผดิชอบในการขออนุญาตตามขอ้ 1 ไมป่ฏบิัตติามทีแ่พทยสภาก าหนด หรอืผูป้ระกอบวชิาชพี เวชกรรมผู ้
นัน้ไมป่ฏบิัตติามกฎหมายของไทยรวมทัง้พระราชบญัญัตวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2525 และขอ้บังคบัอืน่ ๆ ของ
แพทยสภา  

ขอ้กฎหมายทีห่นว่ยงาน ทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญ ควรทราบ  
1. ความรับผดิทางอาญา เป็นการรับผดิเฉพาะตวั  
2. ความรับผดิทางกฎหมายแพ่ง เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ 

3. ความรับผดิทางจรยิธรรม ตามพระราชบัญญัตวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525  

บทบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง : ผูซ้ ึง่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัใิหป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมในประเทศ
ไทย  หากฝ่าฝืน  ตอ้งระวางโทษ ตามมาตรา 43 จ าคกุไมเ่กนิสามปี หรอืปรับไมเ่กนิสามหมืน่บาท หรอืทัง้จ า

ทัง้ปรับ 

 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั 

  

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 14  มกราคม  2554 
 

(นายแพทยส์มศกัดิ ์  โลหเ์ลขา) 
นายกแพทยสภา 

 


