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ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยสถาบันมหิตลาธิเบศร
พ.ศ. 2565
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฎ) และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะกรรมการ
แพทยสภา จึงออกข้อบังคับว่าด้วยสถาบันมหิตลาธิเบศร พ.ศ. 2565
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยสถาบันมหิตลาธิเบศร พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยสถาบันส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“การพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุข” ให้หมายความรวมถึง การวิจัย การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรมการเผยแพร่ การฝึกอบรมเพื่อให้การแพทย์และการสาธารณสุขเจริญก้าวหน้า
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันมหิตลาธิเบศร
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันมหิตลาธิเบศร
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสถาบันมหิตลาธิเบศร
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอานาจหน้าที่ของสถาบัน
ข้อ ๕ ให้จัดตั้งสถาบันขึ้น เรียกว่า “สถาบันมหิตลาธิเบศร” และอยู่ในกากับดูแลของ
แพทยสภา ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีชื่อย่อว่า
“สมธ.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “MAHITALA DHIBESRA”
เครื่องหมายประจาสถาบันมีลักษณะประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์แพทยสภาและมีชื่อของสถาบัน
อยู่ด้านล่าง
ข้อ ๖ สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้แพทย์ธารงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(2) ฝึกอบรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุข
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(3) ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย์และ
การสาธารณสุข
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับแผน งบประมาณ และรายงานผลต่อคณะกรรมการแพทยสภา
(5) เสนอนโยบายและทิ ศ ทางการด าเนิ น การทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมต่ อ แพทยสภา
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาสังคม
ข้อ ๗ ให้สถาบันมีอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามข้อ ๖
และอานาจเช่นที่ว่านี้ให้รวมถึง
(1) ให้ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ ได้ดังนี้
(ก) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
(ข) ประกาศนียบัตรชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
(ค) ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ ออกให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณธรรมอันควร
แก่การยกย่อง
(2) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแพทยสภา
(3) ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุข
(4) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนใดส่วนหนึ่งของสถาบัน
(5) ดาเนินกิจการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร และผู้อานวยการ
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบด้วย
(1) นายกแพทยสภา เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการแพทยสภาจานวน 3 คน ซึ่งได้จากการเสนอชื่อจากมติคณะกรรมการแพทยสภา
ให้เป็นกรรมการ
(3) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จานวน 3 คน ซึ่งได้จากการเสนอชื่อจากมติคณะกรรมการ
แพทยสภา ให้เป็นกรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมหรือการบริหารจัดการ จานวน 3 คน
ซึ่งได้จากการเสนอชื่อจากมติคณะกรรมการแพทยสภาให้เป็นกรรมการ
(5) ให้คณะกรรมการเสนอชื่อสมาชิกแพทยสภารายหนึ่งที่เหมาะสมดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
เพื่อให้คณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นผู้ อานวยการ โดยให้ผู้อานวยการทาหน้าที่เป็น
เลขานุการและกรรมการ
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ข้อ 9 ในกรณีที่ตาแหน่งตามข้อ ๘ ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และยังไม่ได้มีผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ ๘ ที่เหลืออยู่
ข้อ 10 ให้กรรมการตามข้อ 8 (2) ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่าวาระของคณะกรรมการ
แพทยสภาซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง แต่คณะกรรมการแพทยสภาอาจเปลี่ยนกรรมการคนใดก่อนกาหนดเช่นว่านี้
ได้กรรมการที่เปลี่ยนแทนนี้ให้อยู่ในตาแหน่ง ได้เท่าวาระของกรรมการที่ตนแทน
ข้อ 11 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ควบคุ มดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน และโดยเฉพาะ
ให้มีหน้าที่และอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดาเนินงานของสถาบัน
(๒) กาหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารเงินสาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน
(๓) อนุมัติแผนหลักและแผนการดาเนินงานของสถาบัน
(๔) ออกประกาศว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการบริหารงานของสถาบัน
(๕) ออกประกาศและวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
(๖) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
(๗) อนุมัติให้ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง และประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์
(๘) ออกประกาศว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถาบั น เกี่ ย วกั บ การก าหนดต าแหน่ ง
อัต ราเงิน เดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น การบรรจุ การแต่งตั้ง
การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การเลิกจ้าง ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์
การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(9) ออกประกาศว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบ เครื่ อ งแต่ ง กายบุ ค ลากร และผู้ ศึ ก ษาอบรม ตรา
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันประกาศดังกล่าว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑0) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการบริหาร
หรือแพทยสภามอบหมาย
ข้อ 12 ให้ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสี่ ปี ในกรณี ที่ ก รรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้น จากตาแหน่ งก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่ ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
ข้อ 13 นอกจากพ้ น จากตาแหน่ งตามวาระตามข้อ ๑2 กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๕) คณะกรรมการแพทยสภามีมติให้พ้นจากตาแหน่ง เพราะเห็นว่าเป็นผู้นามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ต่อสถาบัน
ข้อ 14 การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ถ้าประธานไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของแพทยสภา
ข้อ 15 คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายแล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริหารก็ได้
การประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะทางาน ให้นาความในข้อ 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑6 ให้สถาบันมีผู้อานวยการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน และผู้อานวยการ
อาจแต่งตั้งรองผู้อานวยการจานวนคนหนึ่ง หรือหลายคนตามจานวนที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และผู้อานวยการอาจมอบหมายภารกิจให้รองผู้อานวยการดาเนินการแทนได้
เมื่อผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งให้รองผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งด้วย
ข้อ ๑7 ให้ผอู้ านวยการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ข้อ 18 ผูอ้ านวยการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
(๒) ควบคุม บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทุกตาแหน่ง
(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบ
หรือมติของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการแพทยสภา
(4) เป็นผู้แทนสถาบันในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเพื่อการนี้ผู้อานวยการจะมอบอานาจ
ให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด 3
การเงิน
ข้อ ๑9 สถาบันอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(2) ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

(3) ผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรมอื่น
(4) ทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาคและการช่วยเหลือ
ข้อ 20 ให้คณะกรรมการบริหารเสนอบัญชีงบดุลประจาปีต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ
ข้อ 21 ให้ประธานกรรมการ และผู้อานายการ เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงินและการอนุมัติ
จ่ายเงินตามระเบียบของสถาบัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา

