ประกาศแพทยสภา
ที่ 1 /2554
เรื่ อง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ
ซึ่งมีใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่ างประเทศ
...........................................................................................

อาศัยอานาจตามมาตรา 21 (ฎ) แห่งพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คณะกรรมการ
แพทยสภา ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2553 วันที่ 11 พ.ย. 2553 ให้ ออกประกาศแพทยสภา เรื่ อง การประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญของทางราชการซึง่ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
ต่างประเทศ ดังนี ้
1. หน่ วยงานหรื อองค์ กรที่มีสิทธิ์ทาหนังสือขออนุญาต ได้ แก่
กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรม ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตงขึ
ั ้ ้นโดยพระราชบัญญัติ หรื อ พระราชกฤษฎี กา หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
และให้ รวมถึงหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ใช้ อานาจทางปกครองหรื อให้ ดาเนินกิจการทางปกครอง
2. คุณสมบัตขิ องที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญของทางราชการที่จะขอทาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ประเทศไทย
2.1 ต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศของตน และได้ รับหนังสืออนุมตั ิ
หรื อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อเทียบเท่า
ในกรณีที่เป็ นผู้ไม่ได้ รับหนังสืออนุมตั หิ รื อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการแพทยสภา
2.2 ต้ องเป็ นที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญที่หน่วยงานตามข้ อ 1 เชิญมาโดยมีวตั ถุประสงค์ทางด้ านการ
ค้ นคว้ าวิจยั หรื อการให้ ความรู้แก่แพทย์ในประเทศไทย หรื ออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการแพทยสภา
เห็นสมควร
3. การขออนุญาต
3.1 การขออนุญาต ให้ ทาเป็ นหนังสือมายังเลขาธิการแพทยสภา โดยผู้บงั คับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
หรื อองค์กรตามข้ อ 1 เป็ นผู้ลงนาม
3.2 หนังสือขออนุญาต ให้ แจ้ ง
3.2.1 รายละเอียดของโครงการที่จาเป็ นต้ องมีที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญ และให้ มีการระบุสถานที่
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ชื่อที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญที่จะขอประกอบวิชาชีพเวชกรรมตรงกับหนังสือเดินทาง หากเป็ น
หนังสือเดินทางฉบับภาษาไทยให้ เขียนทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
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3.2.3 ชื่อหน่วยงานหรื อองค์กรที่รับผิดชอบตลอดระยะเวลาที่ที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญนันมาขอ
้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย
3.2.4 ชื่อแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่จะเป็ นผู้ดแู ล และรับผิดชอบ ตลอด
ระยะเวลาที่ที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญนันมาประกอบวิ
้
ชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย
3.2.5 ให้ สง่ เอกสารแสดงคุณวุฒิและหลักฐานประกอบการพิจารณาของที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาโดยหน่วยงานที่ขออนุญาต ตาม ข้ อ 1. ซึง่ ประกอบด้ วย
3.2.5.1 สาเนาแสดงคุณวุฒิผ้ เู ชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ
3.2.5.2 สาเนาใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ยงั ไม่หมดอายุจากต่างประเทศ
3.2.5.3 รูปถ่ายหน้ าตรงขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป (ซึง่ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี )
3.3 หนังสือขออนุญาตตามข้ อ 3.2 ให้ สง่ ถึงสานักงานเลขาธิการแพทยสภา ก่อนวันที่ขออนุมตั อิ ย่างน้ อย
2 เดือน โดยถือวันที่ลงรับหนังสือเป็ นหลัก
กรณีที่มีความจาเป็ นต้ องการปฏิบตั ิอย่างเร่งด่วน ให้ ขออนุญาตล่วงหน้ าโดยเร็วที่สดุ เท่าที่
จะทาได้ พร้ อมแจ้ งเหตุผลที่ไม่สามารถส่งเรื่ องให้ แพทยสภาพิจารณาก่อนล่วงหน้ า 2 เดือน
ห้ ามมิให้ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ขออนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้ อบังคับนี ้
ปฏิบตั งิ านก่อนวัน เวลาที่ได้ รับอนุมตั ิ โดยเด็ดขาด
4. เกณฑ์ การให้ อนุมัติ
4.1 อนุมตั คิ ราวละไม่เกิน 1 ปี และไม่เกินระยะเวลาที่ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
ผู้นนหมดอายุ
ั้
4.2 กาหนดการเริ่มต้ นอนุมตั ิ จะอนุมตั ใิ ห้ ตามวันที่แจ้ งขอ หรื อ ณ วันที่สานักงานเลขาธิการแพทยสภา
ได้ รับหนังสือขออนุมตั ิ และไม่มีการอนุมตั ิย้อนหลัง
4.3 การอนุมตั จิ ะออกเป็ นหนังสือแพทยสภา ซึง่ ประกอบด้ วยรายละเอียด ดังนี ้
4.3.1 ชื่อโครงการ ตาม ข้ อ 3.2.1
4.3.2 ชื่อของที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญ ตาม ข้ อ 3.2.2
4.3.3 ชื่อหน่วยงานและแพทย์ผ้ ดู แู ลรับผิดชอบ ตาม ข้ อ 3.2.3 และข้ อ 3.2.4
4.3.4 ระยะเวลาที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.3.5 สถานที่ปฏิบตั งิ านเฉพาะที่ได้ รับอนุมตั เิ ท่านัน้ (ห้ ามปฏิบตั ินอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยเด็ดขาด)
4.3.6 เงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะกรรมการแพทยสภากาหนด
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5. การปฏิบัตติ ัว การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
5.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ รับอนุมตั ิตามหนังสืออนุมตั ขิ องแพทยสภา ต้ องเคารพและปฏิบตั ิตาม
กฎหมายของไทย รวมทังพระราชบั
้
ญญัตวิ ิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และข้ อบังคับอื่นของแพทยสภา
เหมือนแพทย์ที่ได้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
5.2 แพทยสภาอาจกาหนดให้ หน่วยงานภายใต้ การกากับของแพทยสภา เป็ นผู้ติดตามการทางาน และ
เป็ นผู้ดแู ลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นนั ้
5.3 หน่วยงานที่ขออนุมตั ิ ต้ องมีที่อยู่ ที่สามารถติดตามที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญได้ ตลอดเวลา ทังขณะ
้
ที่อยูใ่ นประเทศไทยหรื อขณะที่เดินทางออกนอกประเทศไทยแล้ ว
5.4 ที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญเมื่อได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้ องส่งรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านทุก 6 เดือน ทังนี
้ ้แพทยสภาอาจขอผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นนั ้
เป็ นระยะ ๆ ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาที่อนุมตั ิ
5.5 แพทยสภาอาจพิจารณายกเลิกการอนุมตั ิก่อนระยะเวลาที่อนุมตั ไิ ว้ หากพบว่า หน่วยงานหรื อองค์กร
ที่รับผิดชอบในการขออนุญาตตามข้ อ 1 ไม่ปฏิบตั ิตามที่แพทยสภากาหนด หรื อผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมผู้นนไม่
ั ้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายของไทยรวมทังพระราชบั
้
ญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
และข้ อบังคับอื่น ๆ ของแพทยสภา
ข้ อกฎหมายที่หน่ วยงาน ที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญ ควรทราบ
1. ความรับผิดทางอาญา เป็ นการรับผิดเฉพาะตัว
2. ความรับผิดทางกฎหมายแพ่ง เป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3. ความรับผิดทางจริยธรรม ตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
บทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวข้ องโดยตรง : ผู้ซงึ่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิให้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย
หากฝ่ าฝื น ต้ องระวางโทษ ตามมาตรา 43 จาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทัง้ ปรับ
จึงประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2554

(นายแพทย์สมศักดิ์ โลห์เลขา)
นายกแพทยสภา

