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ขอบังคับแพทยสภา 
วาดวยราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาไดออกขอบังคับแพทยสภา  วาดวยราชวิทยาลัยกุมารแพทย
แหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖  นั้น  บัดนี้เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับแพทยสภาดังกลาว  
ใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๓)  (ฌ)  คณะกรรมการแพทยสภา  และดวยความ
เห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕   
จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ชื่อวา  “ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับแพทยสภาว าดวยราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย   

พ.ศ.  ๒๕๓๖   
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้   คําวา  “ราชวิทยาลัย”  หมายความวา  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย 

แหงประเทศไทย 
หมวด  ๑ 

ชื่อ  เคร่ืองหมาย  ครุยวิทยฐานะ  วัตถุประสงคและหนาที่ 
 

 

ขอ ๕ ใหมีราชวิทยาลัยในแพทยสภา  มีชื่อวาราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 
มีชื่อยอวา  รวกท.  ใชชื่อภาษาอังกฤษวา  The  Royal  College  of  Pediatricians  of  Thailand  มีชื่อยอวา  
RC  Ped  T.   

 ใหมีเคร่ืองหมายประจําราชวิทยาลัย  ดังตอไปนี้ 
 ลักษณะ  เปนโล  อยูภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎพื้นเปนสีไตรรงค  (แดง  ขาว  น้ําเงิน  ขาว  แดง)  

ตามแนวต้ัง  มีรูปงูพันคบเพลิง  และรูปคนอุมชูเด็ก  อยูตรงกลางมีตัวเลข  “๒๕๓๒”  ดานลางของโล  
ฐานดานลาง  เปนแถบแพรสองชาย  โคงเปนรูปคร่ึงวงกลม   สีฟา   บรรจุตัวอักษรภาษาไทย   
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“ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแห งประเทศไทย”  อักษรโรมัน   “THE  ROYAL  COLLEGE  OF  
PEDIATRICIANS  OF  THAILAND” 

 ใหมีครุยวิทยฐานะสําหรับสมาชิก  ดังตอไปนี้ 
 ทําดวยผาแพร  สักหลาด  หรือกํามะหย่ี  เย็บเปนเส้ือคลุมยาวเหนือขอเทาประมาณ  ๑๕  

เซนติเมตร  จีบเปนลูกฟูกเล็ก  รอบคอจีบ  ขนาด  ๕  มิลลิเมตร  ยาว  ๒๒.๕  เซนติเมตร  ตัวเส้ือ 
ผาอกตลอด  มีแถบกํามะหย่ีสีชมพู  กวาง  ๑๒.๕  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขาง  
และโอบคอเสื้อดานหลังซ่ึงทําเปนรูปส่ีเหลี่ยม  ขนาดสูง  ๑๗.๕  เซนติเมตร  ทับสวนจีบลูกฟูก 
ปลายแขนปลอยกวาง  ยาวระดับขอมือ  โดยมีปลายดานใกลตัวยวยยาวเปนรูปสามเหลี่ยม   และมีชายถึง
ชายของเสื้อครุยดานลางมีเกล็ดคว่ําเหนือปลายแขนขนาด  ๑.๐  เซนติเมตร  ๔  เกล็ด  และมีแถบสีฟา  
ขนาดกวาง  ๑.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๗.๕  เซนติเมตร  ๓  แถบ  คลองปลายแขนดานขาง   ติดกระดุมกลม
สีฟาเสนผาศูนยกลาง  ๑  เซนติเมตร  ดานบนของแถบซึ่งเปนรูปสามเหลี่ยมระยะระหวางแถบประมาณ  
๗.๕  เซนติเมตร  แถบกํามะหย่ีสีชมพูที่เปนสาบ  ดานหนาประดับ  (ในระดับทรวงอก)  ดวยเคร่ืองหมาย  
“ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย”  ซ่ึงมีขนาดกวาง  ๔.๕  เซนติเมตร  สูง  ๗.๕  เซนติเมตร 

ขอ ๖ ราชวิทยาลัยแหงนี้มีวัตถุประสงคปฏิบัติการใหบรรลุวัตถุประสงคของแพทยสภา
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ทั้งนี้ในสวนที่
เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร 

ขอ ๗ ใหราชวิทยาลัยมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากแพทยสภา   ในการจัดการฝกอบรมและสอบ   

เพื่อเปนผูมคีวามรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาตาง  ๆ  ทางกุมารเวชศาสตร   
(๒) กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ของกุมารแพทย

ในประเทศไทย  รวมทั้งสอดสองดูแลความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก 
(๓) สงเสริมการศึกษา  การวิจัย  และแนะแนววิชาการทางกุมารเวชศาสตร 
(๔) จัดการประชุมทางวิชาการ  การศึกษาตอเนื่อง  และกิจกรรมตาง  ๆ  สําหรับสมาชิก 
(๕) เปนศูนยกลางการติดตอและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ   และกิจกรรมอื่น   ๆ   

กับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย  สมาคมหรือชมรมตาง  ๆ  ในวิชาชีพเวชกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(๖) สงเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๗) สงเสริมและสรางความเขาใจอันดีงามและความสามัคคีในกลุมกุมารแพทยและกับแพทย

สาขาวิชาอื่น  ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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(๘) จัดหาทุนและผลประโยชนอื่น  ๆ  เพื่อใชในกิจกรรมตามวัตถุประสงคของราชวิทยาลัย  
รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาตาง  ๆ  ทางกุมารเวชศาสตร  และศาสตรที่เกี่ยวของ 

(๙) เผยแพรความรูในสาขาตาง  ๆ  ทางกุมารเวชศาสตร  อันเปนประโยชนแกประชาชน 
และแกวิชาชีพเวชกรรม 

(๑๐) รวมมือประสานงานกับองคกรตาง  ๆ  ในการสงเสริมสุขภาพ  พัฒนา  และสวัสดิการของเด็ก 
(๑๑) ออกระเบียบตาง  ๆ  ของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้โดยไมขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม

และขอบังคับของแพทยสภา 
(๑๒) รายงานกิจการตาง  ๆ  ตอแพทยสภาเปนคร้ังคราวและเปนประจําป 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

ขอ ๘ ราชวิทยาลัยมีสมาชิกได  ๔  ประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  ตองเปนสมาชิกแพทยสภาและเปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขากุมารเวชศาสตร  หรือสาขาตาง  ๆ  
ทางกุมารเวชศาสตร  จากแพทยสภา 

(๒) สมาชิกวิสามัญ  ไดแก  ผูมีคุณสมบัติเปนสมาชิกแพทยสภา  และเปนผูที่ไดประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมในสาขาตาง  ๆ  ทางกุมารเวชศาสตร  ตามระเบียบของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 

(๓) สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิที่ราชวิทยาลัยเชิญใหเปนสมาชิกกิตติมศักด์ิ 
(๔) สมาชิกนานาชาติ  ไดแก  แพทยชาวตางประเทศที่ไดรับการฝกอบรมครบตามหลักสูตร 

ที่ราชวิทยาลัยรับรองโดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 
ขอ ๙ สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยมีสิทธิใชอภิไธยวาสมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทย 

แหงประเทศไทย  หรืออภิไธยยอวา  สรวกท.  ใชอภิไธยภาษาอังกฤษวา  Fellow  of  the  Royal  College  
of  Pediatricians  of  Thailand  หรืออภิไธยยอวา  FRC  Ped  T. 

ขอ ๑๐ สมาชิกกิตติมศักด์ิของราชวิทยาลัย   มีสิทธิใชอภิไธยวา   สมาชิกกิตติมศัก ด์ิ 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  หรืออภิไธยยอวา  สรวกท.  (กิตติมศักด์ิ)   ใชอภิไธย
ภาษาอังกฤษวา  Honorary  Fellow  of  the  Royal  College  of  Pediatricians  of  Thailand  หรืออภิไธย
ยอวา  FRC  Ped  T  (Honorary). 
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ขอ ๑๑ สมาชิกนานาชาติมีสิทธิใชอภิไธยวา  สมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  
หรืออภิไธยยอวา  สรวกท.  (นานาชาติ)  ใชอภิไธยภาษาอังกฤษวา  International  Fellow  of  the  Royal  
College  of  Pediatricians  of  Thailand  หรือ  อภิไธยยอวา  FRC  Ped  T  (International) 

ขอ ๑๒ สมาชิกสามัญ  สมาชิกกิตติมศักด์ิ  และสมาชิกนานาชาติของราชวิทยาลัย  มีสิทธิ์ใช
เคร่ืองหมายของราชวิทยาลัยและสวมครุยวิทยฐานะตามระเบยีบของราชวิทยาลัย 

หมวด  ๓ 
คณะผูบริหารราชวิทยาลัย 

 
 

ขอ ๑๓ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยประกอบดวย 
(๑) ประธาน      ๑   คน 
(๒) รองประธาน    ๑   คน 
(๓) เลขาธิการ    ๑   คน 
(๔) รองเลขาธิการ    ๑   คน 
(๕) เหรัญญิก     ๑   คน 
(๖) กรรมการกลาง    ๑๐   คน 
ขอ ๑๔ ใหสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย   เปนผู เลือกต้ังคณะผูบริหารราชวิทยาลัย   

จากสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย  แลวเสนอใหแพทยสภารับทราบ 
ขอ ๑๕ คณะผูบริหารราชวิทยาลัย  มีวาระคราวละ  ๒  ป  และอาจรับเลือกต้ังใหมได  สําหรับ

ประธานจะดํารงตําแหนงไดไมเกิน  ๒  วาระติดตอกัน 
ขอ ๑๖ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว  ผูบริหารราชวิทยาลัยพนจากตําแหนง

เฉพาะตัวเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเปนสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย 
(๔) ขาดจากการเปนสมาชิกของแพทยสภา 
ขอ ๑๗ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัย  มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของราชวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคตามหมวด  ๑  ขอ  ๖   
(๒) ออกระเบียบการเขาเปนสมาชิกราชวิทยาลัย  การขาดจากสมาชิกภาพสิทธิและหนาที่ 

ของสมาชิก 
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(๓) ออกระเบียบการเลือกต้ังคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน   คาจดทะเบียนสมาชิก   คาบํารุงราชวิทยาลัยและ

คาธรรมเนียมตาง  ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมตาง  ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๖) ออกระเบียบอื่น  ๆ  เกี่ยวกับกิจการตาง  ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๗) แตงต้ังคณะอนุกรรมการของราชวิทยาลัยเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง  ๆ 
(๘) เสนอระเบียบตาง  ๆ  ที่ออกโดยราชวิทยาลัยตอคณะกรรมการแพทยสภา  เพื่อทราบ

ภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันประกาศใชระเบียบดังกลาว 
หมวด  ๔ 
การเงิน 

 
 

ขอ ๑๘ ราชวิทยาลัยอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) คาจดทะเบียน  คาบํารุง  และคาธรรมเนียมตาง  ๆ 
(๒) ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๓) ผลประโยชนจากการลงทุน  และกิจกรรม 
ขอ ๑๙ ใหประธาน  เลขาธิการ  และเหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบในการรักษาเงิน  และการอนุมัติ

จายเงินตามระเบียบของราชวิทยาลัย 
ขอ ๒๐ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยแสดงบัญชีงบดุลประจําปตอที่ประชุมเพื่อใหสมาชกิรับรอง  

ตามระเบียบของราชวิทยาลัย  และนําเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ 
หมวด  ๕ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๑ ใหผูที่เปนสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  และสมาชิกกิตติมศักด์ิ  ของราชวิทยาลัย
กุมารแพทยแหงประเทศไทย  อยูแลวในวันที่ใชขอบังคับนี้  เปนสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ   
และสมาชิกกิตติมศักด์ิ  ของราชวิทยาลัยนี้ตามลําดับดวย 

ขอ ๒๒ ใหคณะผูบริหารของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  ตามขอบังคับแพทยสภา
วาดวยราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖  เปนคณะผูบริหารราชวิทยาลัยนี้   
ต้ังแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช  โดยดํารงตําแหนงดังเดิมจนครบวาระตามประกาศที่ราชวิทยาลัย 
ไดประกาศไวแลว 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๒๓ บรรดาทรัพยสินของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  กอนการประกาศ 
ใชขอบังคับนี้ใหโอนมาเปนของราชวิทยาลัยนี้ต้ังแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สมศักด์ิ  โลหเลขา 
นายกแพทยสภา 
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