
ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าดว้ยราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย   

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๓)  (ฌ)  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
วิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  คณะกรรมการแพทยสภาโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ   
จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  ข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  

พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับและระเบียบอื่นใดที่ก าหนดหรือในส่วนที่มีไว้แล้วในข้อบังคับนี้   

หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้  “ราชวิทยาลัย”  หมายความว่า  ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ 

แห่งประเทศไทย   

หมวด  ๑ 
ชื่อ  เครื่องหมาย  ครุยวทิยฐานะ  วัตถุประสงค์  และหน้าที่ 

 
 

ข้อ ๖ ให้มีราชวิทยาลัยขึ้นในแพทยสภามีชื่อว่า  “ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย”  
มีชื่อย่อว่า  ร.ว.ป.ศ.ท.  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  The  Royal  College  of  Neurological  Surgeons  
of  Thailand  มีชื่อย่อว่า  R.C.N.S.T.  ให้มีเครื่องหมายประจ าราชวิทยาลัย  และครุยวิทยฐานะส าหรับสมาชิก  
ซึ่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดขึ้น 

ข้อ ๗ ราชวิทยาลัยแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา  
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ประสาทศัลยศาสตร์ 

ข้อ ๘ ให้ราชวิทยาลัยมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา  ในการฝึกอบรมและสอบเพ่ือเป็นผู้มี

ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 
(๒) ก าหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของประสาท

ศัลยแพทย์ในประเทศไทย  รวมทั้งสอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๓



(๓) ส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และแนะแนววิชาการ  สาขาประสาทศัลยศาสตร์ 
(๔) จัดการประชุมทางวิชาการ  การศึกษาต่อเนื่อง  และกิจกรรมต่าง ๆ  ส าหรับสมาชิก 
(๕) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ  และกิจกรรมอื่น  ๆ   

กับราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  สมาคมหรือชมรมต่าง ๆ  ในวิชาชีพเวชกรรม  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๖) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๗) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก  และระหว่างสมาชิก

กับแพทย์สาขาวิชาอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๘) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ  เพ่ือใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย

รวมทั้งเพ่ือการศึกษาและวิจัยในสาขาประสาทศัลยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(๙) เผยแพร่ความรู้ทางประสาทศัลยศาสตร์  อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 
(๑๐) ออกระเบียบต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้  โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม

และข้อบังคับของแพทยสภา 
(๑๑) รายงานกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัยต่อแพทยสภาเป็นประจ าปี  หรือ

ตามที่แพทยสภาขอให้รายงาน 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

ข้อ ๙ ราชวิทยาลัยมีสมาชิกได้  3  ประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  ต้องเป็นสมาชิกแพทยสภา  และเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ  

เป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาประสาทศัลยศาสตร์ 
(๒) สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  ผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกแพทยสภา  และเป็นผู้ที่ได้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับประสาทศัลยศาสตร์  ตามระเบียบของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้   โดยความเห็นชอบ
ของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  

(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ราชวิทยาลัยเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ข้อ ๑๐ สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยมีสิทธิใช้อภิไธยว่า  สมาชิกราชวิทยาลัยประสาท

ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  และใช้อภิไธยย่อว่า  ส.ร.ว.ป.ศ.ท.  ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า  Fellow  of  
the  Royal  College  of  Neurological  Surgeons  of  Thailand  หรือ  อภิไธยย่อว่า  F.R.C.N.S.T. 

ข้อ ๑๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยมีสิทธิอภิไธยว่า  สมาชิกราชวิทยาลัยประสาท
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  (กิตติมศักดิ์)  และใช้อภิไธยย่อว่า  ส.ร.ว.ป.ศ.ท.  (กิตติมศักดิ์)  ใช้อภิไธย
ภาษาอังกฤษว่า  Honorary  Fellow  of  the  Royal  College  of  Neurological  Surgeons  of  
Thailand  หรืออภิไธยย่อว่า  F.R.C.N.S.T  (Honorary) 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๒ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัย  มีสิทธิใช้เครื่องหมายของ  
ราชวิทยาลัยและสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของราชวิทยาลัย 

หมวด  ๓ 
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้มีคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยประกอบด้วย 
(๑) ประธาน ๑ คน 
(๒) ผู้รั้งต าแหน่งประธาน ๑ คน 
(๓) เลขาธิการ ๑ คน 
(๔) เหรัญญิก ๑ คน 
(๕) กรรมการวิชาการ ๑ คน 
(๖) กรรมการวารสาร ๑ คน 
(๗) นายทะเบียน ๑ คน 
(๘) ปฏิคม ๑ คน 
(๙) กรรมการกลาง ๗ คน 
ข้อ ๑๔ ให้สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจากสมาชิก

สามัญของราชวิทยาลัย  แล้วเสนอให้แพทยสภารับทราบ 
ข้อ ๑๕ ให้ผู้รั้งต าแหน่งประธานเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานในวาระถัดไป 
ข้อ ๑๖ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีวาระคราวละ  ๒  ปี  แต่จะด ารงต าแหน่งเดียวกัน 

เกิน  ๒  วาระติดต่อกันไม่ได้  ยกเว้นกรรมการกลาง  ผู้บริหารราชวิทยาลัยจะด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่ง
พร้อมกันในคราวเดียวกันไม่ได้  

ข้อ ๑๗ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว  ผู้บริหารราชวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง
เฉพาะตัวเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย 
(๔) ขาดจากการเป็นสมาชิกของแพทยสภา 
ข้อ ๑๘ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินกิจการของราชวิทยาลัย  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหมวด  ๑  ข้อ  ๗  และปฏิบัติ

หน้าที่ต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัยตามหมวด  ๑  ข้อ  ๘ 
(๒) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกราชวิทยาลัย  การขาดจากสมาชิกภาพ  สิทธิและหน้าที่

สมาชิก 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๓



(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  ค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุงราชวิทยาลัย  และ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๖) ออกระเบียบอื่น ๆ  เกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ  ที่อยู่ภายในหน้าที่  และวัตถุประสงค์ของ 

ราชวิทยาลัย 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้แทนของราชวิทยาลัยเพ่ือช่วยด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ   

ทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัย 
(๘) เสนอระเบียบต่าง ๆ  ที่ออกโดยราชวิทยาลัยต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือทราบ  

ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว 

หมวด  ๔ 
การเงิน 

 
 

ข้อ ๑๙ ราชวิทยาลัยอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุงราชวิทยาลัย  และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุน  และกิจกรรม 
ข้อ ๒๐ ให้ประธาน  เลขาธิการ  และเหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงิน  และ 

การอนุมัติจ่ายเงิน  ตามระเบียบของราชวิทยาลัย 
ข้อ ๒๑ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแสดงบัญชีงบดุลประจ าปีต่อที่ประชุม  เพ่ือให้สมาชิกสามัญ

รับรอง  ตามระเบียบของราชวิทยาลัย  และน าเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๒ ให้บรรดาระเบียบ  ค าสั่งและประกาศตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัย
ประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนีใ้ช้บังคับให้มผีลบังคบัตอ่ไป  
ในฐานะระเบียบ  ค าสั่งและประกาศของราชวิทยาลัยนี้ด้วย  จนกว่าจะมีระเบียบ  ค าสั่ง  และประกาศ
ของราชวิทยาลัยนี้ในเรื่องเดียวกันที่ออกมาบังคับใช้แทน 

ข้อ ๒๓ ให้ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับแพทยสภา   
ว่าด้วยราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๔ ให้บรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  สิทธิ  และเงินทั้งปวงของราชวิทยาลัย  ที่มีอยู่  
ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  เป็นของราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๒๕ ให้ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอยู่แล้วในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  เป็นสมาชิก
ของราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๖ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  ซึ่งอยู่ในต าแหน่งในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  คงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในต าแหน่งผู้รั้งต าแหน่งประธานด ารงต าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระ  และให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานราชวิทยาลัยในวาระถัดไป 
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณสมศรี  เผ่าสวัสดิ์ 
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