เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา
ว่าด้วยวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชํานาญการแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ เ ป็ น การสมควรออกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย วิ ช าชี พ การสั ต วแพทย์ ชํ า นาญการ
แห่งประเทศไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) (ณ) และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสัตวแพทยสภา ด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชํานาญการแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“วิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า วิ ท ยาลั ย วิ ช าชี พ การสั ต วแพทย์ ชํ า นาญการแห่ ง ประเทศไทย
มีชื่อย่อว่า วสพท. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The College of Veterinary Specialties of Thailand
มีชื่อย่อว่า CVST
หมวด ๑
เครื่องหมาย ครุยวิทยฐานะ และหน้าที่
ข้อ ๔ เครื่องหมายประจําวิทยาลัย เป็นตราสัญลักษณ์ของสัตวแพทยสภาอยู่ในวงรีรูปไข่
และมีชื่อของวิทยาลัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ภายในขอบด้านใน และให้มีครุยวิทยฐานะ
สําหรับสมาชิกตามที่คณะผู้บริหารวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๕ วิทยาลัยมีวัตถุประสงค์และหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชํานาญการสาขาต่าง ๆ
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับหลังปริญญา
(๒) ดําเนินการและรับผิดชอบการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่าง ๆ ของสัตวแพทยสภา
(๓) ดําเนินการประชุมวิชาการและกิจกรรมของสมาชิกวิทยาลัย
(๔) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชํานาญการ
ในสาขาและต่างสาขาทั้งในและนอกประเทศ
(๕) เผยแพร่ความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชํานาญการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
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(๖) จัดหาทุนและผลประโยชน์เพื่อใช้ในกิจกรรมของวิทยาลัย รวมทั้งระดมทุนการศึกษาวิจัย
(๗) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
(๘) กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ รวมทั้งสอดส่องดูแลความประพฤติและมรรยาท
ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชํานาญการของสมาชิก
(๙) รายงานกิจกรรมและบัญชีงบดุลประจําปีต่อสัตวแพทยสภา
หมวด ๒
สมาชิก
ข้อ ๖ วิทยาลัยมีสมาชิกได้ ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก. เป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา และ
ข. เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภาหรือเทียบเท่า วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรที่เทียบเท่าให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่วิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสัตวแพทยสภา
(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก. เป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา และ
ข. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาชํานาญการที่คณะผู้บริหารวิทยาลัยเห็นสมควร
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีคุณวุฒิที่วิทยาลัยเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
หมวด ๓
คณะผู้บริหารวิทยาลัย
ข้อ ๗ ให้มีคณะผู้บริหารวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) ประธาน ๑ คน
(๒) ผู้รั้งตําแหน่งประธาน ๑ คน
(๓) เลขาธิการ ๑ คน
(๔) นายทะเบียน ๑ คน
(๕) เหรัญญิก ๑ คน
(๖) ผู้แทนสาขาต่าง ๆ ตามที่สัตวแพทยสภากําหนดสาขาละ ๑ คน
ให้สมาชิกสามัญของวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้งผู้รั้งตําแหน่งประธานตามประกาศของสัตวแพทยสภา
ส่วนตําแหน่งอื่น ๆ ให้ประธานพิจารณาคัดเลือก ยกเว้นผู้แทนสาขาต่าง ๆ ให้คณะอนุกรรมการของสาขา
พิจารณาคัดเลือก แล้วเสนอให้ประธานเพื่อเสนอสัตวแพทยสภาแต่งตั้ง

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

ให้ผู้รั้งตําแหน่งประธานทําหน้าที่รองประธานและเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานในวาระถัดไป
ขอบข่ายงานของตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะผู้บริหารวิทยาลัย ให้จัดทําเป็นประกาศของสัตวแพทยสภา
ข้อ ๘ คณะผู้บริหารวิทยาลัยมีวาระคราวละ ๒ ปี ยกเว้นผู้รั้งตําแหน่งประธานซึ่งจะดํารง
ตําแหน่งประธานในวาระถัดไป
คณะผู้บริหารวิทยาลัยจะดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งพร้อมกันในวิทยาลัยในคราวเดียวกันไม่ได้
ผู้รั้งตําแหน่งประธานจะเป็นสมาชิกในสาขาเดียวกับประธานไม่ได้
ข้อ ๙ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว ผู้บริหารวิทยาลัยพ้นตําแหน่งเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา
(๔) ขาดจากการเป็นสมาชิกของวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๕
(๒) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกวิทยาลัย การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๓) ออกระเบียบการเงิน
(๔) ออกระเบียบค่าจดทะเบียน ค่าบํารุงสมาชิก และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
(๕) ออกระเบียบการประชุมของสมาชิก ของคณะผู้บริหารวิทยาลัย และของอนุกรรมการ
ของวิทยาลัย
(๖) ออกระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ที่อยู่ภายในหน้าที่และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
(๗) แต่งตั้งอนุกรรมการของวิทยาลัย เพื่อช่วยดําเนินกิจการต่าง ๆ
หมวด ๔
การเงิน
ข้อ ๑๑ รายได้ของวิทยาลัยอาจมาจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าจดทะเบียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(๒) เงินอุดหนุนจากสัตวแพทยสภาเป็นรายปี
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๔) ผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรม
ข้อ ๑๒ ให้ ป ระธานและเหรั ญ ญิ ก เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการรั ก ษาเงิ น และการอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น
ตามระเบียบของวิทยาลัย
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หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๓ ให้สัตวแพทยสภาแต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชํานาญการ
แห่งประเทศไทยชุดแรกตามข้อ ๗ ยกเว้นผู้รั้งตําแหน่งประธานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และให้มีวาระตามข้อ ๘
ข้อ ๑๔ ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๑๓ ออกระเบียบและดําเนินการ
เลือกตั้งผู้รั้งตําแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยภายใน ๑๘๐ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สุวิชยั โรจนเสถียร
นายกสัตวแพทยสภา

