เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การรั บ รององค์ ก รและหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
หรือฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษา
หรือฝึกอบรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกั บประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ฉุกเฉิน เรื่อ ง การลงนามในประกาศ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ คําสั่ง ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ได้ มี มติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อ วั น ที่ ๑๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ ให้ อ อกข้ อ บั งคั บ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรีย กว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้ว ยการรับรอง
องค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมาย
วิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“หลักสูตรหลัก” หมายความว่า หลักสูต รการศึกษา หรือ ฝึกอบรมซึ่งเป็นผลปรับเปลี่ย น
หรือ ต่ออายุประเภท ระดับ อํานาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิด ชอบ หรือ ข้อจํากัดผู้ปฏิบัติการ
ที่ กพฉ. รับรอง ตามข้อบังคับนี้
“องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรม” หมายความว่า หน่ว ยงานหรือองค์กรที่ได้รับการรับรอง
ให้เป็นองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามข้อบังคับนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

หมวด ๑
คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
ข้อ ๕ ให้ มีค ณะอนุ กรรมการคณะหนึ่ ง เรีย กว่ า “คณะอนุ กรรมการรั บรององค์ก รและ
หลักสูต รการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัต รหรือเครื่องหมายวิท ยฐานะ
แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม” เรียกโดยย่อว่า “อศป.” ประกอบด้วย
(๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉินใน กพฉ. เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) กรรมการใน กพฉ. จํานวนห้ าคน ได้แ ก่ กรรมการผู้แ ทนแพทยสภาจํานวนสองคน
กรรมการผู้แทนสภาการพยาบาลจํานวนหนึ่งคน และกรรมการอื่นที่ กพฉ. เห็นชอบอีกจํานวนสองคน
เป็นอนุกรรมการ
(๓) ผู้แ ทนคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ ค วามชํานาญในการประกอบวิชาชี พ
เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจํานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(๔) ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจํานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง กพฉ. แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การศึกษา และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ จํานวน
ไม่เกินสี่คน เป็นอนุกรรมการ
(๖) ให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และจัดระบบบริการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้กับการแต่งตั้ง การดํารงตําแหน่ง และ
การพ้นตําแหน่งโดยอนุโลม
อศป. มีอํานาจแต่งตั้งคณะทํางานหรือที่ปรึกษาเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้หรือตามที่
อศป. มอบหมาย
ข้อ ๖ ให้ อศป. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณากลั่ น กรองร่ า งหลั ก สู ต รหลั ก ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามประเภท ระดั บ อํ า นาจหน้ า ที่
ขอบเขต ความรับผิดชอบ ข้อจํากัด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมาตรฐาน
การปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการที่ กพฉ. ประกาศกําหนด ก่อนเสนอให้ กพฉ. รับรอง
(๒) รับรอง ต่ออายุ พัก หรือเพิกถอนการรับรององค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมตามข้อบังคับนี้
(๓) อนุมัติให้ ต่ออายุ พัก หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่าน
การศึกษาหรือฝึกอบรมตามข้อบังคับนี้
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามที่ กพฉ. มอบหมาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

หมวด ๒
การรับรองหลักสูตรหลักและองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรม
ข้อ ๗ ให้ สพฉ. จัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
เพื ่อ ร่ว มกัน จัด ทํ า และเสนอร่า งหลัก สูต รหลัก ตามประเภท ระดับ อํ า นาจหน้า ที ่ ขอบเขต
ความรั บ ผิ ด ชอบ ข้ อ จํ า กั ด หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รวมทั้ ง มาตรฐาน
การปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ ที่ กพฉ. ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
การจัดทําร่างหลักสูตรหลักตามวรรคหนึ่งให้ถือปฏิบัติโ ดยอนุโลมตามแบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการหรือองค์กรวิชาชีพ ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขที่เกี่ย วข้องกําหนด
แล้วแต่กรณี เว้นแต่ กพฉ. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น โดยต้องมีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่กําหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้ทุกประการ และให้มีการปรับปรุงหลักสูตรหลักตามระยะที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลักนั้น
แต่ต้องไม่เกินกว่าทุกห้าปี
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการนําเสนอร่างหลักสูตรหลักตามข้อ ๘ ต่อ กพฉ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเสนอร่างหลักสูตรหลักตามวรรคหนึ่ง ให้ อศป. ให้ความเห็นและเสนอแนะต่อ กพฉ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยให้ความเห็นในรายละเอียดและสรุปผลเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สมควรเห็นชอบ
(๒) สมควรเห็นชอบโดยมีเงื่อนไข
(๓) สมควรไม่เห็นชอบ
ข้อ ๙ ให้ สพฉ. จัดให้มีการตรวจองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรม รวมทั้งการติดตามประเมิน
องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรม แล้วเสนอให้ อศป. พิจารณารับรองตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลักนั้น
ให้การรับรององค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งมีอายุตามที่กําหนดไว้ในหลักสูต ร
หลักนั้นแต่ต้องไม่เกินห้าปี และให้ สพฉ. จัดให้มีการตรวจรับรององค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรม รวมทั้ง
การติดตามประเมินองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งซ้ํา แล้วเสนอให้ อศป. พิจารณารับรองต่อ
พัก หรือ เพิกถอนการรับรองตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลักนั้น
วิธีการและเกณฑ์ตรวจรับรององค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรม รวมทั้งการตรวจติดตามประเมิน
องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่ อศป. กําหนด
ให้ สพฉ. เรียกเก็บค่าดําเนินการจากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ขอรับการรับรองได้ตาม
อัตราที่ เลขาธิการประกาศกําหนด แต่ไม่เกินสามหมื่นบาทต่อครั้ง

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

หมวด ๓
การให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
ข้อ ๑๐ ให้ สพฉ. จัดให้มีการประเมินและการสอบผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมจากองค์กร
การศึ ก ษาหรือ ฝึ กอบรมที่ไ ด้ รับ การรับ รองตามข้ อบั งคั บ นี้ เพื่ อ เสนอให้ อศป. พิ จ ารณาอนุ มัติ ใ ห้
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลักนั้น
ให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะตามวรรคหนึ่งมีอายุตามที่กําหนดไว้ในหลักสูต ร
หลั ก นั้ น แต่ ต้ องไม่ เกิ น ห้ าปี และให้ สพฉ. จั ด ให้ มีก ารประเมิน และการสอบ รวมทั้ง การติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ การฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งซ้ํา แล้วเสนอให้ อศป. พิจารณาอนุมัติต่อ
พัก หรือเพิกถอนประกาศนีย บัต ร หรือ เครื่องหมายวิท ยฐานะ ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหลักนั้น
วิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉินของ
ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่ อศป. กําหนด
ให้ สพฉ. เรียกเก็บค่าดําเนินการจากผู้ขอรับการประเมินและการสอบได้ตามอัตราที่เลขาธิการ
ประกาศกําหนด แต่ไม่เกินสามพันบาทต่อครั้ง
หมวด ๔
การอุทธรณ์
ข้อ ๑๑ ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสีย หาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสีย หายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากกระทําหรืองดเว้นการกระทําตามข้อบังคับนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ กพฉ. ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการอุทธรณ์
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๒ องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมใดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรม
ไว้กับสํานักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ สพฉ. ก่อนวัน ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และ อศป.
พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เทียบเท่าองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมประเภทใดและระดับใด ให้ถือว่าองค์กร
การศึกษาหรือฝึกอบรมนั้น ได้รับการรับรองให้เป็น องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมประเภทและระดับนั้น
ตามข้อบังคับนี้ โดยให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
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หน้า ๒๒
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๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ข้อ ๑๓ ผู้ใดที่ได้ขึ้น ทะเบีย นเป็นผู้ปฏิบัติการไว้กับสํานักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
หรือ สพฉ. ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และ อศป. พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เทียบเท่าผู้ปฏิบัติการ
ประเภทใดและระดับใด ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะเป็นผู้ปฏิบัติการ
ประเภทและระดับนั้นตามข้อบังคับนี้ โดยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
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เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน
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