
 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
   

 

ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยราชวทิยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  นั้น  บัดนี้เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับแพทยสภาดังกล่าว   

ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๓)  (ฌ)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  

คณะกรรมการแพทยสภา  ด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ

วิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  คณะกรรมการแพทยสภาจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 

แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  คําว่า  “ราชวิทยาลัย” หมายถึง  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 

แห่งประเทศไทย 

หมวด  ๑ 

ชื่อ  เครื่องหมาย  ครุยวิทยฐานะ  วัตถุประสงค์  และหน้าที่ 
 

 

ข้อ ๕ ให้มีราชวิทยาลัยขึ้นในแพทยสภามีชื่อว่า  ราชวิทยาลัยแพทยอ์อร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  
มีชื่อย่อว่า  ร.พ.อ.ท  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  The  Royal  College  of  Orthopaedic  Surgeons  of  
Thailand  ซ่ึงย่อว่า  R.C.O.S.T.   

ให้มีเครื่องหมายของราชวิทยาลัยซ่ึงคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดขึ้น 
ให้มีครุยวิทยฐานะสําหรับสมาชิก  ซ่ึงคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดขึ้น 
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ข้อ ๖ ราชวิทยาลัยแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ช่วยคณะกรรมการแพทยสภาปฏิบัติการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแพทยสภา  ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม  ทั้งนี้ในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับศาสตร์แห่งออร์โธปิดิกส์ 

ข้อ ๗ ให้ราชวิทยาลัยมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในการจัดการฝึกอบรม  และสอบเพื่อเป็น 

ผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาออร์โธปิดิกส์ 
(๒) กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ใน

ประเทศไทยรวมทั้งควบคุมดูแลความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก 
(๓) ส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และแนะแนววิชาการสาขาออร์โธปิดิกส์ 
(๔) จัดการประชุมทางวิชาการ  การศึกษาต่อเนื่อง  และกิจกรรมต่าง ๆ  สําหรับสมาชิก 
(๕) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ  กับสมาคม

หรือชมรมต่าง ๆ  ในวิชาชีพเวชกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
(๖) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๗) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในกลุ่มแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 

และระหว่างแพทย์ออร์โธปิดิกส์กับแพทย์สาขาวิชาอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๘) จัดหาทุนและผลประโยชน์อ่ืนๆเพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยแพทย์ 

ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการวิจัยในสาขาออร์โธปิดิกส์และศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้อง 

(๙) เผยแพร่ความรู้สาขาออร์โธปิดิกส์อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพเวชกรรม 
(๑๐) ออกระเบียบต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม  

และข้อบังคบัของแพทยสภา 
(๑๑) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ  ต่อแพทยสภาเป็นครั้งคราวและเป็นประจําปี 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 

 

ข้อ ๘ ราชวิทยาลัยมีสมาชิกให้  ๔  ประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
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 ก. เป็นสมาชิกแพทยสภา  และเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์หรือ 

 ข. เป็นสมาชิกแพทยสภาและเป็นสมาชิกก่อตั้งราชวิทยาลัยตามรายชื่อที่คณะกรรมการ
แพทยสภารับรอง 

(๒) สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  ผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกแพทยสภาและเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ทางออร์โธปิดิกส์เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกําหนด  คือ 

 ก. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเพื่อรอการพิจารณาเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัย  (Candidated  Member) 
 ข. เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านออร์โธปิดิกส์มาไม่น้อยกว่า  ๗  ปี 
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ที่มีคุณวุฒิที่ราชวิทยาลัยเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
(๔) สมาชิกนานาชาติ  ได้แก่  ชาวต่างชาติที่สามารถผ่านการสอบเทียบความรู้เพื่อขอหนังสือ

อนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาออร์โธปิดิกส์  และเป็นผู้ที่มี
ความเหมาะสมตามมติอย่างเป็นเอกฉันท์ของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 

ข้อ ๙ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยมีสิทธิ์ใช้อภิไธย  ส.ร.พ.อ.ท .   
ใช้ชื่อภาษา  อังกฤษว่า  Fellow  of  the  Royal  College  of  Orthopaedic  Surgeons  of  
Thailand  ใช้ชื่อย่อว่า  F.R.C.O.S.T.  ส่วนสมาชิกนานาชาติมีสิทธิ์ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  International  
Fellow  of  the  Royal  College  of  Orthopaedic  Surgeons  of  Thailand  ใช้ชื่อย่อว่า  
I.F.R.C.O.S.T. 

ข้อ ๑๐ สมาชิกสามัญ  สมาชิกกิตติมศักดิ์  และสมาชิกนานาชาติของราชวิทยาลัย  มีสิทธิ์ใช้
เครื่องหมายของราชวิทยาลัยและสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของราชวิทยาลัย 

หมวด  ๓ 
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 

 

 

ข้อ ๑๑ ให้มีคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยประกอบด้วย 
(๑) ประธาน  ๑ คน 
(๒) ประธานรับเลือก ๑ คน 
(๓) อดีตประธาน ๑ คน 
(๔) รองประธานฝ่ายบริหาร ๑ คน 
(๕) รองประธานฝ่ายวิชาการ ๑ คน 
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(๖) เลขาธิการ ๑ คน 
(๗) รองเลขาธิการ ๑ คน 
(๘) เหรัญญิก  ๑ คน 
(๙) นายทะเบียน ๑ คน 

(๑๐) ประชาสัมพันธ์ ๑ คน 
(๑๑) กรรมการกลาง ๘ คน 
(๑๒) กรรมการจากตัวแทน 
 หัวหน้าสถาบันฝึกอบรม ๒ คน 
 ประธานอนุสาขา ๒ คน 
 ประธานชมรมออร์โธปิดิกส์ส่วนภูมิภาค ๒ คน 
 สมาชิกในภาคเอกชน ๑ คน 
ข้อ ๑๒ การเลือกตั้งและการแต่งตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 
(๑) ให้สมาชิกของราชวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้งคณะผู้บริหาร  จากสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย  

ตามข้อ  ๑๑  ยกเว้นตําแหน่งรองเลขาธิการซ่ึงให้ประธานราชวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง  แล้วเสนอให้ 
แพทยสภาทราบ 

(๒) ให้ประธานราชวิทยาลัยที่เพิ่งพ้นจากตําแหน่งเพราะครบวาระ  เป็นผู้บริหารราชวิทยาลัย
ตามข้อ  ๑๑  (๓) ต่อไปอีก  ๑  วาระ 

ข้อ ๑๓ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีวาระคราวละ  ๒  ปี 
ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว  ผู้บริหารราชวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งเฉพาะตัวเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย 
(๔) ขาดจากการเป็นสมาชิกของแพทยสภา 
ข้อ ๑๕ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของราชวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหมวด  ๑  ข้อ  ๖ 
(๒) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกราชวิทยาลัย  การขาดจากสมาชิกภาพ  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 
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(๔) ออกระเบียบเก่ียวกับการเงิน  ค่าจดทะเบียน  ค่าบํารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ของราชวิทยาลัย   

(๕)  ออกระเบียบเก่ียวกับการประชุมต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๖) ออกระเบียบอ่ืน  ๆ เก่ียวกับกิจการต่าง  ๆ ที่อยู่ภายในหน้าที่และวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของราชวิทยาลัยเพื่อช่วยดําเนินกิจการต่าง ๆ 

หมวด  ๔ 
การเงิน 

 

 

ข้อ ๑๖ ราชวิทยาลัยอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าจดทะเบียน  ค่าบํารุง  ค่าลิขสิทธิ์  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรม 
ข้อ ๑๗ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเสนองบประมาณประจําปี  และแสดงบัญชีงบดุลประจําปี

เพื่อให้ที่ประชุมของสมาชิกสามัญรับรอง  และนําเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ 
ข้อ ๑๘ ให้ประธาน  เลขาธิการ  และเหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงินและการอนุมัติ

จ่ายเงินตามระเบียบของราชวิทยาลัย 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๑๙ ให้ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  ซ่ึงตั้งขึ้นตามข้อบังคับแพทยสภา  
ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้บรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  สิทธิ  และเงินทั้งหมดของราชวิทยาลัยที่มีอยู่ในวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับเป็นของราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๑ ให้ผู้ซ่ึงเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอยู่แล้วในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  เป็นสมาชิของ
ราชวิทยาลัย  ตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๒ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยซ่ึงอยู่ในตําแหน่งในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  คงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 



 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
   

 

ข้อ ๒๓ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยตามข้อ  ๒๒  จัดให้มีการเลือกตั้ง  คณะผู้บริหาร 
ราชวิทยาลัยตามหมวด  ๓  ข้อ  ๑๒  ให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระ 

การนับวาระการดํารงตําแหน่งของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยนั้น  ให้เริ่มต้นตั้งแต่วาระถัดไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
นายแพทย์สมศักดิ์  โล่ห์เลขา 

นายกแพทยสภา 


