
 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรม  
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๓)  (ฌ)  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  คณะกรรมการแพทยสภาด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  จึงออกข้อบังคับไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“วิทยาลัย”  หมายความว่า  วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกวิทยาลัย 
“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้บริหารวิทยาลัย 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง  วัตถุประสงค์  อํานาจหน้าที่  เคร่ืองหมาย  และครุยวิทยฐานะ 

 

 

ข้อ ๔ ให้จัดตั้งวิทยาลัยขึ้นเป็นองค์กรในสังกัดแพทยสภา  เรียกว่า  “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งประเทศไทย”  เรียกโดยย่อว่า  “วฉท.”  และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Thai  College  of  
Emergency  Physicians”  มีชื่อย่อว่า  “TCEP”  รวมทั้งให้มีเครื่องหมายวิทยาลัยและครุยวิทยฐานะ
สําหรับสมาชิกได้ตามระเบียบของวิทยาลัย 

ข้อ ๕ ให้วิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา 
ในส่วนที่เก่ียวกับสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ  ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ตามที่
ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา 

(๒) จัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ  กําหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
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(๓) สอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก 
(๔) ส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และแนะแนววิชาการ  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
(๕) จัดการประชุมทางวิชาการ  การศึกษาต่อเนื่อง  และกิจกรรมต่าง ๆ  สําหรับสมาชิก 
(๖) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ  และกิจกรรมอื่น ๆ  กับราชวิทยาลัย  

วิทยาลัย  หน่วยงาน  สมาคม  หรือองค์กรต่าง ๆ  ในวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและที่เก่ียวข้อง  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๗) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๘) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก  และระหว่างสมาชิก

กับแพทย์สาขาวิชาอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๙) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ  เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย   

รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
(๑๐) เผยแพร่ความรู้ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพเวชกรรม 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่แพทยสภามอบหมาย 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 

 

ข้อ ๖ วิทยาลัยมีสมาชิกได้สามประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  ได้แก่  บุคคลผู้เป็นสมาชิกแพทยสภาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ  ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  จากแพทยสภา 

(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทําชื่อเสียงหรือคุณประโยชน์ให้แก่
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ที่คณะผู้บริหารมีมติเอกฉันท์เชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์  ตามระเบียบของวิทยาลัย 

(๓) สมาชิกสมทบ  ได้แก่  บุคคลผู้เป็นแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รวมทั้งสาขา
และอนุสาขาต่าง ๆ  ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานหรือสนใจในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และไม่เคยประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียง  ซึ่งคณะผู้บริหารได้พิจารณาให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
ตามระเบียบของวิทยาลัย 

เม่ือสมาชิกผู้ใดขาดคุณสมบัติของสมาชิกประเภทนั้นตามที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง  ให้สมาชิกภาพ
ของผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือเปลี่ยนเป็นสมาชิกประเภทอื่นได้แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมาชิกสามัญมีสิทธิใช้เคร่ืองหมายและสวมครุยวิทยฐานะของวิทยาลัยรวมทั้งใช้อภิไธยว่า  

“วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย”  และใช้อภิไธยย่อว่า  “ววฉท.”  ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า  
“Fellow  of  Thai  College  of  Emergency  Physicians”  และใช้อภิไธยภาษาอังกฤษย่อว่า  “FTCEP”  
ตลอดจนเสนอความเห็น  ใช้สถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวก  และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของวิทยาลัย  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่วิทยาลัยกําหนด 
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(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์  มีสิทธิใช้เคร่ืองหมายและสวมครุยวิทยฐานะของวิทยาลัย  รวมทั้งใช้อภิไธยว่า  
“วุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย”  และใช้อภิไธยย่อว่า  “ววฉท.  (กิตติมศักดิ์)”  
ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า  “Honorary  Fellow  of  Thai  College  of  Emergency  Physicians”  
หรืออภิไธยย่อว่า  “FTCEP  (Honorary)”  ตลอดจนเสนอความเห็น  ใช้สถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวก  
และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่วิทยาลัยกําหนด 

(๓) สมาชิกสมทบมีสิทธิเสนอความเห็น  ใช้สถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวก  และเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  ของวิทยาลัย  ทั้งนี้ตามระเบียบที่วิทยาลัยกําหนด 

หมวด  ๓ 
การบริหารวิทยาลัย 

 

 

ข้อ ๘ ให้มีคณะผู้บริหารคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย”  
ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งเป็นสมาชิกสามัญที่มาจากการเลือกตั้งตามข้อ  ๙  จํานวนไม่เกินสิบห้าคน   
โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานประจําแห่งละไม่เกินหนึ่งคน 

ให้ผู้บริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
เกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

ในกรณีที่มีผู้บริหารพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้งคร้ังล่าสุด
ซึ่งปฏิบัติงานประจําในสถานท่ีที่แตกต่างจากผู้บริหารที่เหลืออยู่เป็นผู้บริหารแทน  โดยให้อยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้บริหารซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีผู้บริหารเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานประจําแตกต่างกันไม่เต็มจํานวน 
ตามที่กําหนดในวรรคหน่ึง  ให้คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารเท่าที่มีอยู่ 

ข้อ ๙ ให้สมาชิกสามัญของวิทยาลัยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารตามข้อ  ๘  โดยสมาชิกสามัญ
แต่ละบุคคลมีสิทธิลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจํานวนผู้บริหารที่จะเลือกตั้งในวาระการเลือกตั้งนั้น 

ในการจัดการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีคณะผู้จัดการเลือกตั้งซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 
ที่ดํารงตําแหน่งมาแล้วสองวาระติดต่อกันซึ่งจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ  ๘  วรรคสองหรือไม่ได้
สมัครรับเลือกตั้งในวาระถัดไป  เป็นผู้ดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสามัญเพื่อดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารในวาระถัดไป  โดยเม่ือจะมีผู้บริหารพ้นตําแหน่งตามวาระ  ให้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวาระใหม่ 
ให้แล้วเสร็จพร้อมประกาศผลการเลอืกตั้งภายในสิบห้าวันก่อนวันครบวาระ 

ให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งปฏิบัติงานประจําในสถานที่ที่แตกต่างกัน
เรียงลําดับลงมาจนรวมแล้วไม่เกินจํานวนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๘  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหาร 
ในวาระการเลือกตั้งนั้น 

ในกรณีผู้ไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานประจําอย่างเป็นทางการ  ให้ถือสถานที่หรือองค์กรที่ผู้นั้น
ปฏิบัติงานมากที่สุดเป็นสถานที่ปฏิบัติงานประจํา 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้บริหาร  ให้เป็นไปตามที่คณะผู้จัดการเลือกตั้งประกาศกําหนด  
โดยอาจดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และคณะผู้จัดการเลือกตั้งอาจแต่งตั้ง
สมาชิกสามัญที่ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งในวาระถัดไปเป็นผู้ช่วยจัดการเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๐ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งทุกคร้ัง  ให้ผู้บริหารทั้งหมดร่วมกันประชุม
เพื่อคัดเลือกกันเองให้ดํารงตําแหน่งประธาน  รองประธาน  เหรัญญิก  และเลขาธิการวิทยาลัยตําแหน่งละหนึ่งคน  
รวมทั้งจัดให้ผู้บริหารคนอื่นดํารงตําแหน่งอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร  แล้วรายงานให้แพทยสภาทราบ 

ให้ประธานวิทยาลัยเป็นผู้แทนวิทยาลัยในกิจการของวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก   
แต่อาจมอบหมายให้สมาชิกผู้ใดปฏิบัติงานในเร่ืองใดแทนตามระเบียบของวิทยาลัยก็ได้ 

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอยู่ตามวรรคหน่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร 
ที่มาจากการเลือกตั้งตามข้อ  ๘  ด้วย 

ข้อ ๑๑ ให้คณะผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ของ 
การจัดตั้งวิทยาลัยตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินกิจการและบริหารงานทั่วไปของวิทยาลัย  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  
ของวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

(๒) จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจําปี 
(๓) แต่งตั้ งที่ป รึกษาหรือคณะทํางานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ห รือตามที่ 

คณะผู้บริหารมอบหมาย  รวมทั้งช่วยดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
(๔) ออกระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วย 
 ก. การเข้าเป็นสมาชิก  การขาดจากสมาชิกภาพ  สิทธิและหน้าที่สมาชิก 
 ข. การงบประมาณ  การรับ  การจ่าย  การรักษา  และการจัดหาผลประโยชน์จากเงิน

และทรัพย์สินของวิทยาลัย 
 ค. ค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุงวิทยาลัย  และค่าธรรมเนียมอื่น 
 ง. การประชุมต่าง ๆ  ของวิทยาลัย 
 จ. การอื่นใดเก่ียวกับกิจการที่อยู่ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของวิทยาลัย 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่แพทยสภามอบหมาย 
ทั้งนี้  การออกระเบียบหรือการดําเนินการใดของวิทยาลัยต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม

และข้อบังคับของแพทยสภา  โดยนําความตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการประชุมคณะอนุกรรมการ 
มาใช้บังคับในการประชุมคณะผู้บริหารโดยอนุโลม  และเมื่อได้ออกระเบียบใดตามวรรคหนึ่งแล้ว   
ให้คณะผู้บริหารเสนอระเบียบดังกล่าวต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบภายในสามสิบวัน   
นับแต่วันประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว 
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ข้อ ๑๒ วิทยาลัยอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุงวิทยาลัย  และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุน  และกิจกรรม 
ข้อ ๑๓ ให้ประธาน  เลขาธิการ  และเหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงิน  และการอนุมัติ

จ่ายเงิน  ตามระเบียบของวทิยาลัย 
ให้คณะผู้บริหารจัดทํารายงานโดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว  

พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  รวมทั้งแสดงผลงานของวิทยาลัยที่ผ่านมา  ให้สมาชิกสามัญรับรอง 
ในการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ  แล้วเสนอต่อแพทยสภาเพื่อทราบ  อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง   

ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ  ๘  วรรคสองแล้ว  ผู้บริหารพ้นจาก
ตําแหน่งเฉพาะตัว  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัย 
(๔) คณะผู้บริหารไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้บริหารทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้พ้นจากตําแหน่ง

เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือขาดการประชุมคณะผู้บริหารเกินสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร   

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๑๕ ในวาระเร่ิมแรกยังมิให้นําความในข้อ  ๙  วรรคสองมาใช้บังคับ  แต่ให้มีคณะผู้จัดการเลือกตั้ง
จํานวนห้าคน  ประกอบด้วย 

(๑) นายแพทย์จิรพงษ์  ศุภเสาวภาคย์   
(๒) พันโท  นิติ  เมธีศิริวัฒน์   
(๓) พลอากาศตรี  นิพนธ์  รุทธพิชัยรักษ์   
(๔) แพทย์หญิงสาทริยา  ตระกูลศรีชัย 
(๕) แพทย์หญิงอภิชญา  ม่ันสมบูรณ์ 
ให้คณะผู้จัดการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองเป็นประธานและเลขานุการอย่างละหนึ่งคน  

และให้ดําเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้มีคณะผู้บริหารในวาระเริ่มแรกให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ห้ามมิให้ผู้จัดการเลือกตั้งดังกล่าว  สมัครรับเลือกตั้งในวาระเร่ิมแรกนี้ 

ข้อ ๑๖ ให้การฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินซึ่งดําเนินการอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ มีผลใช้บังคับ  ดําเนินการต่อไปตามที่ 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

เคยดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  จนกว่าแพทยสภาจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรม 
และสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินขึ้นใหม่  ทั้งนี้  โดยการเสนอแนะ
ของคณะผู้บริหารตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดง
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นายแพทย์สมศักดิ์  โล่ห์เลขา 
นายกแพทยสภา 


