ระเบียบราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย
ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖
ว่ าด้ วย การเงิน การจ่ ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย การไปประชุ มต่ างประเทศ
และการให้ ทุนการศึกษาฝึ กอบรมดูงานต่ างประเทศ
___________________
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๓ ข้อ ๕(๔), (๖) และมติของที่ประชุมคณะบริ หารราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ วันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อเป็ นการสนับสนุนการศึกษาและวิจยั ของสมาชิกและการบริ หารการเงินของราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม จึงออกระเบียบราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖ ว่าด้วย การเงิน การจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจยั การไปประชุมต่างประเทศและ การให้
ทุนการศึกษา ฝึ กอบรมดูงานต่างประเทศ ไว้ดงั นี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖ ว่า
ด้วย การเงิน การจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจยั การไปประชุมต่างประเทศ และการให้ทุนการศึกษาอบรม ดู
งานต่างประเทศ
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกระเบียบราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเงิน การจ่ายเงิน
สนับสนุนการเสนอผลงานวิจยั การไประชุมต่างประเทศและการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาฝึ กอบรมดูงาน
ต่างประเทศ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๒
ข้อ ๓. ระเบียบใดที่กาหนดไว้ก่อนซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“ราชวิทยาลัย”
หมายความถึงราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“สมาชิก”
หมายความถึงสมาชิกสามัญ
“ประธาน”
หมายความถึงประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“รองประธาน” หมายความถึงรองประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“เลขาธิการ”
หมายความถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“เหรัญญิก”
หมายความถึงเหรัญญิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“ประธานวิชาการ” หมายความถึงประธานวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“กรรมการ”
หมายความถึงกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความถึงคณะกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
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หมวด ๑
การเงิน
ข้อ ๑. การรับเงินหรื อทรัพย์สินใดอันเป็ นรายได้ของราชวิทยาลัย หรื อมีผบู้ ริ จาคให้ เหรัญญิกจะต้อง
ออกใบเสร็ จรับเงินในนามของราชวิทยาลัยและลงบัญชีสมุดทรัพย์สินของราชวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐานทุกครั้ง
ข้อ ๒. ทรัพย์สินของราชวิทยาลัยที่เป็ นเงินสด ให้ฝากไว้ในธนาคารพาณิ ชย์ที่มีรัฐบาลค้ าประกัน
และมีที่ทาการอยูภ่ ายในประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนดอกผล โดยใช้ชื่อบัญชีวา่ “ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย” ทั้งนี้โดยอนุมตั ิของคณะกรรมการ ให้ประธาน รองประธาน และเหรัญญิก เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามโดยตาแหน่ง
ข้อ ๓. การเบิกจ่ายเงินจากธนาคารให้ประธาน รองประธาน และเหรัญญิกอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน
เป็ นผูล้ งนามร่ วมกันทุกครั้ง
ข้อ ๔. ประธานมีอานาจสัง่ จ่ายเงินของราชวิทยาลัย เพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามวัตถุประสงค์
ของราชวิทยาลัยได้คราวละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) การอนุมตั ิเงินเกินกว่านี้ให้อยูใ่ นอานาจการ
สั่งจ่ายของคณะกรรมการ
ข้อ ๕. เหรัญญิกมีสิทธิ เบิกเงินสดไว้สารองจ่ายได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๖. ให้เหรัญญิกทาบัญชีแสดงฐานะการเงินประจาเดือนเสนอต่อคณะกรรมการทุก ๑ ปี และ
จัดทาบัญชีงบดุลประจาปี เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อให้มีการรับรอง เมื่อสิ้ นสุ ดวาระการบริ หารงาน และต้องส่ ง
มอบบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่เหรัญญิกที่มารับมอบตาแหน่งใหม่ ภายใน ๓๐ วันหลังจากวันหมดวาระ
ข้อ ๗. เหรัญญิกมีหน้าที่วางแผนและจัดทางบประมาณการเงินของราชวิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดปี เพื่อขออนุมตั ิจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ มีหน้าที่กากับดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็ นไปตาม
แผนงานและวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ ตอ้ งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้ขออนุ มตั ิไว้
หมวด ๒
การจ่ ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย
ข้อ ๘. ราชวิทยาลัยจะให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจยั ของสมาชิก ที่นาเสนอในการประชุม
วิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัย หรื อการประชุมนานาชาติที่ราชวิทยาลัยเป็ นเจ้าภาพจัดขึ้นในประเทศไทยใน
รู ปแบบ Poster presentation เรื่ องละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เมื่อสมาชิกสามารถนาผลงานนั้นมาเสนอเพื่อ
ตีพิมพ์ในวิสัญญีสารภายในเวลา ๑ ปี นับจากวันที่นาเสนอผลงาน ทั้งนี้ให้ถือวันตอบรับของบรรณาธิ การเป็ นเกณฑ์
ตัดสิ น
ข้อ ๙. ราชวิทยาลัยจะให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจยั ของสมาชิกที่นาเสนอในการประชุม
วิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัย หรื อการประชุมนานาชาติที่ราชวิทยาลัยเป็ นเจ้าภาพจัดขึ้นในประเทศไทยใน
รู ปแบบ Oral presentation เรื่ องละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกที่นาเสนอผลงานจะได้รับเงิน
สนับสนุนในวันเสนอผลงาน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เมื่อสมาชิกสามารถนาผลงานนั้นมาเสนอเพื่อตีพิมพ์ใน
วิสัญญีสารภายในเวลา ๑ ปี นับจากวันที่นาเสนอผลงานทั้งนี้ให้ถือวันตอบรับของบรรณาธิ การเป็ นเกณฑ์ตดั สิ น จะ
ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มอีก ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศราชวิทยาลัยวิสญ
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ข้อ ๑๐. ผลงานวิจยั ตามข้อ ๘ และ๙ จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยประธานวิชาการให้
นาเสนอในการประชุมวิชาการได้ จึงจะมีสิทธิ ขอรับเงินสนับสนุนการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
ข้อ ๑๑. สมาชิกที่ขอรับเงินสนับสนุนตามข้อ ๘ และ ๙ จะต้องยืน่ แบบฟอร์ มขอรับการสนับสนุนต่อ
เหรัญญิก ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับแนบจดหมายตอบรับจากบรรณาธิ การวิสัญญีสาร
ข้อ ๑๒. คณะกรรมการบริ หารมีมติ ให้โอกาสแก่คณะผูจ้ ดั ทาวิจยั สามารถนาผลงานที่ไปนาเสนอ
หรื อลงตีพิมพ์ที่อื่นก่อนได้ แต่มีกาหนดระยะเวลาว่าต้องนามาตีพิมพ์ในวิสัญญีสารภายใน ๑ ปี จึงจะได้รับเงิน
สนับสนุนงานวิจยั ตามข้อ ๘ และ ๙
หมวดที่ ๓
การจ่ ายเงินสนับสนุนการไปประชุ มต่ างประเทศ
ข้อ ๑๓. ราชวิทยาลัยให้เงินสนับสนุนแก่ประธาน รองประธาน และเลขาธิ การเข้าร่ วมประชุม ACA,
AACA, WCA และ AOSRA-PM ที่จดั ขึ้นในต่างประเทศ ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินคนละ ๖๐,๐๐๐ บาท (หก
หมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๑๔. ราชวิทยาลัยให้เงินสนับสนุนประธานหรื อผูแ้ ทนของราชวิทยาลัย ที่ตอ้ งเข้าร่ วมการประชุม
ธุ รการ หรื อวิชาการระดับนานาชาติขององค์กรอื่นนอกจากที่กล่าวในข้อที่ ๑๓ และคณะกรรมการมีมติให้เป็ นผูแ้ ทน
เข้าร่ วมประชุมได้ในอัตราเดียวกับ ข้อ ๑๓
ข้อ ๑๕. ราชวิทยาลัยให้เงินสนับสนุ นกรรมการตาแหน่งอื่นๆ ครั้งละไม่เกิน ๖ คน เข้าร่ วมประชุม
วิชาการในต่างประเทศตาม ข้อ ๑๓ ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)
ข้อ ๑๖ ราชวิทยาลัยให้เงินสนับสนุนสมาชิกที่ได้รับเชิญเป็ นวิทยากรในการบรรยายหรื ออภิปราย
หมู่ในการประชุม ACA, AACA, WCA และ AOSRA-PM ที่จดั ขึ้นในต่างประเทศ โดยผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ข้อ ๑๗. ราชวิทยาลัยให้เงินสนับสนุนสมาชิกที่มีผลงานวิจยั ไปนาเสนอในการประชุม ACA,
AACA, WCA และ AOSRA-PM ที่จดั ขึ้นในต่างประเทศ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ ตามจานวนเงินที่
จ่ายจริ งแต่ไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จานวนเงินที่อนุมตั ิท้ งั หมดต้องไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
(สี่ แสนบาทถ้วน) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๘. ในกรณี ที่การประชุ มจัดขึ้นในประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสู งมาก และการประชุมวิชาการนี้จะ
นามาซึ่ งประโยชน์สูงสุ ดแก่ราชวิทยาลัยและสมาชิก ให้คณะกรรมการมีอานาจในการพิจารณาให้เงินสนับสนุนตาม
ข้อ ๑๕,๑๖,๑๗ เพิ่มเติมได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ไม่เกินคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ หมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๑๙. การจ่ายเงินสนับสนุ นตามข้อ ๑๓ ถึง ๑๘ รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่
เหรัญญิกได้เสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ไว้
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ข้อ ๒๐. การขอรับเงินสนับสนุนของสมาชิกตามข้อ ๑๖,๑๗ จะต้องแสดงความจานงตามแบบ
บันทึกที่กาหนดไว้ และส่ งถึงเลขาธิ การไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วันก่อนวันประชุม หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของ คณะกรรมการเป็ นผูต้ ดั สิ นชี้ขาด
ข้อ ๒๑. สมาชิกจะขอรับเงินสนับสนุนตามข้อ ๑๖ และ ๑๗ ได้ขอ้ ละ ๑ ครั้งต่อปี
ข้อ ๒๒. การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นการสิ้ นสุ ด
หมวด ๔
การให้ ทุนการศึกษา ฝึ กอบรม และดูงานต่ างประเทศ
ข้อ ๒๓. ราชวิทยาลัยจะจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา ฝึ กอบรมและดูงานต่างประเทศให้แก่สมาชิกด้วย
เงินของราชวิทยาลัย ปี ละไม่เกิน ๒ ทุน ในอัตราทุนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๒๔. ราชวิทยาลัยจะจัดสรรเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน ที่ให้เพื่อการศึกษา
ฝึ กอบรม และดูงานต่างประเทศ ให้แก่สมาชิกตามจานวนทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุกปี ในอัตราทุนละ ๑๒๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในกรณี ที่เงินสนับสนุนจากองค์กรเอกชนมีไม่พอตามจานวน ราชวิทยาลัยจะ
จัดสรรทุนของราชวิทยาลัยเติมให้จนครบ อัตราทุนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๒๕.คณะกรรมการจะพิจารณาจานวนทุนที่จะจัดสรรให้แก่สมาชิกภายในเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี และจะประกาศให้สมาชิกรับทราบถึงระเบียบการสมัครภายใน ๓๐ วัน หลังการพิจารณาจัดสรรแล้วเสร็ จ
ข้อ ๒๖. คุณสมบัติของผูส้ มัครรับทุน
(๑) เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นส่ วนราชการ กระทรวง กรมต่างๆ สานักงาน
กรุ งเทพมหานคร สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด สมาชิกที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นต่างจังหวัด จะมีสิทธิ์ ได้รับการพิจารณาก่อน
(๒) ต้องไม่เคยได้รับทุนไปศึกษา ฝึ กอบรมและหรื อดูงานต่างประเทศก่อนในระยะเวลา ๒ ปี
(๓) มีความรู ้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะติดต่อสื่ อสารกับชาวต่างประเทศ
(๔) จะต้องไปศึกษาฝึ กอบรมหรื อดูงานในสถาบันที่เป็ นที่ยอมรับของคณะกรรมการในสาขา
วิสัญญีวทิ ยา, เวชบาบัดวิกฤต, การควบคุมความปวด หรื อสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒ เดือน
ข้อ ๒๗. ผูไ้ ด้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาฝึ กอบรม และดูงานอย่างจริ งจังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับ
ตนเอง และนาความรู ้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาฝึ กอบรม หรื อดูงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผปู ้ ่ วย
หน่วยงานต้นสังกัด เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน หลังจากกลับจากการศึกษาอบรมหรื อดูงาน
ข้อ ๒๘. ผูไ้ ด้รับทุนขององค์กรเอกชนที่มอบผ่านทางราชวิยาลัยจะไม่มีพนั ธะผูกพันใดๆ กับองค์กร
เอกชนที่ให้การสนับสนุน แต่จะต้องเขียนรายงานผลการศึกษาฝึ กอบรมหรื อดูงานให้ราชวิทยาลัยทราบภายใน ๑
เดือน และเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานต้นสังกัดภายใน ๖ เดือนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากกลับจาก
การศึกษาฝึ กอบรมหรื อดูงานแล้ว
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ข้อ ๒๙. ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับทุนไม่สามารถศึกษาฝึ กอบรมหรื อดูงานจนครบกาหนด ๒ เดือน จะต้อง
นาทุนที่เหลือตามสัดส่ วนที่ได้ใช้ไปมาคืนให้แก่ราชวิทยาลัยมาคืนให้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่กลับมาแล้ว
ข้อ ๓๐. ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับทุนไม่สามารถปฏิบตั ิงานราชการในหน่วยงานต้นสังกัดเติมต่อจนครบ ๖
เดือนได้ จะต้องนาเงินมาคืนให้แก่ราชวิทยาลัยเป็ นจานวนกึ่งหนึ่งของทุนที่ได้รับไปทั้งหมด
ข้อ ๓๑ ในกรณี ที่ผรู ้ ับทุนลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัดหรื อโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นระหว่างได้รับ
ทุน จะต้องนาเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดคืนแก่ราชวิทยาลัยภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ลาออกหรื อโอนย้าย
ข้อ ๓๑. คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผูส้ มัครขอรับทุนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และ
ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์หรื อสอบข้อเขียนตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ ๓๒. การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นการสิ้ นสุ ด
ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศนี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรรณา ศรี โรจนกุล)
ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

5

ประกาศราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖

