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ขอบังคับแพทยสภา 
วาดวยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาไดออกขอบังคับแพทยสภา  วาดวยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหง
ประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และขอบังคับแพทยสภา  วาดวยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  นั้น  บัดนี้เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับแพทยสภาดังกลาว   
ใหเหมาะสมและเกดิประสิทธิภาพในการบริหารงานย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๓)  (ฌ)  และมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  คณะกรรมการแพทยสภาดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  จึงออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๒) ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“ราชวิทยาลัย”  หมายความวา  ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย  

หมวด  ๑ 
ชื่อ  เคร่ืองหมาย  ครุยวิทยฐานะ  วัตถุประสงค  และหนาที่ 

 
 

ขอ ๕ ใหมีราชวิทยาลัยข้ึนในแพทยสภามีชื่อวา  “ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย”  
มีชื่อยอวา  ร.จ.ท.  ใชชื่อภาษาอังกฤษวา  The  Royal  College  of  Ophthalmologists  of  Thailand  มีชื่อ
ยอวา  RCOPT.  ใหมีเคร่ืองหมายประจําราชวิทยาลัย  และครุยวิทยฐานะสําหรับสมาชิก  ซ่ึงคณะ
ผูบริหารราชวิทยาลยัเปนผูกําหนดขึ้น 
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ขอ ๖ ราชวิทยาลัยแหงนี้มีวัตถุประสงคปฏิบัติการใหบรรลุวัตถุประสงคของแพทยสภา  
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ทั้งนี้ในสวนที่
เกี่ยวกับจักษุวิทยา 

ขอ ๗ ใหราชวิทยาลัยมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากแพทยสภา  ในการฝกอบรมและสอบเพื่อเปน 

ผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาจักษุวิทยา 
(๒) กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ 

จักษุแพทยในประเทศไทย  รวมทั้งสอดสองดูแลและสงเสริมความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก 

(๓) สงเสริมการศึกษา  การวิจัย  และแนะแนววิชาการทางจักษุวิทยา 
(๔) จัดการประชุมทางวชิาการ  การศึกษาตอเนื่อง  และกิจกรรมตาง  ๆ  สําหรับสมาชิก 
(๕) เปนศูนยกลางการติดตอและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ  และกิจกรรมอื่น  ๆ   

กับราชวิทยาลัย  สมาคมหรือชมรมตาง  ๆ  ในวิชาชีพเวชกรรม  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(๖) สงเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๗) สงเสริมและสรางความเขาใจอันดีงามและความสามัคคีในหมูสมาชิก  และระหวาง

สมาชิกกับแพทยสาขาวิชาอื่น  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(๘) จัดหาทุนและผลประโยชนอื่น   ๆ   เพื่อใชในกิจกรรมตามวัตถุประสงคของ 

ราชวิทยาลัย  รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในทางจักษุวิทยา 
(๙) เผยแพรความรูทางจักษุวิทยา  อันเปนประโยชนแกประชาชนและแกวิชาชีพเวชกรรม  

(๑๐) ออกระเบียบตาง  ๆ  ของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้โดยไมขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
และขอบังคับของแพทยสภา 

(๑๑) รายงานกิจการและกิจกรรมตาง  ๆ  ของราชวิทยาลัยตอแพทยสภาเปนประจําป   
หรือตามที่แพทยสภาขอใหรายงาน 

(๑๒) ดําเนินการหรือใหความรวมมือกับทางราชการ  หรือองคกรสาธารณกุศลที่รัฐบาล
รับรอง  ในการใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกประชาชนในงานสาขาจักษุวิทยา  ตามความจําเปนและ
เหมาะสม 
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หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

ขอ ๘ ราชวิทยาลัยมีสมาชิกได  ๓  ประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  ตองเปนสมาชิกแพทยสภา  และเปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเปน

ผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาจักษุวิทยา 
(๒) สมาชิกวิสามัญ  ไดแก  ผูมีคุณสมบัติเปนสมาชิกแพทยสภา  และเปนผูที่ปฏิบัติงานทาง

จักษุวิทยา  ตามระเบียบของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 
(๓) สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิที่ราชวิทยาลัยเชิญใหเปนสมาชิกกิตติมศักด์ิ 
ขอ ๙ สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยมีสิทธิใชอภิไธยวา  สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย

แหงประเทศไทย  หรืออภิไธยยอวา  ส.ร.จ.ท.  ใชอภิไธยภาษาอังกฤษวา  Fellow  of  the  Royal  College  of  
Ophthalmologists  of  Thailand  หรือ  อภิไธยยอวา  FRCOPT. 

ขอ ๑๐ สมาชิกกิตติมศักด์ิของราชวิทยาลัยมีสิทธิใชอภิไธยวา   สมาชิกกิตติมศัก ด์ิ 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย  หรืออภิไธยยอวา  ส.ร.จ.ท.  (กิตติมศักด์ิ)  ใชอภิไธยภาษาองักฤษวา  
Honorary  Fellow  of  the  Royal  College  of  Ophthalmologists  of  Thailand  หรืออภิไธยยอวา  
FRCOPT. (Honorary) 

ขอ ๑๑ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักด์ิของราชวิทยาลัย  มีสิทธิใชเคร่ืองหมายของ 
ราชวิทยาลัย  และสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของราชวิทยาลัย   

หมวด  ๓ 
คณะผูบริหารราชวิทยาลัย 

 
 

ขอ ๑๒ ใหมีคณะผูบริหารราชวิทยาลัยประกอบดวย 
(๑) ประธาน  ๑  คน 
(๒) กรรมการกลาง  ๙  คน 
(๓) กรรมการแตงต้ัง  ๓  คน 
(๔) หัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนางานจักษุวิทยา  หรือผูแทนของสถาบันฝกอบรมแพทย

ประจําบาน  สาขาจักษุวิทยา  ที่แพทยสภารับรองแหงละ  ๑  คน  
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ขอ ๑๓ ใหสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย  เปนผูเลือกต้ังคณะผูบริหารราชวิทยาลัยจาก
สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยจํานวน  ๑๐  คน  โดยเลือกเปนประธาน  ๑  คน  และเปนกรรมการกลาง  ๙  คน 

ขอ ๑๔ ใหประธานเปนผูแตงต้ังกรรมการบริหารตามขอ  ๑๒  (๓) 
ขอ ๑๕ ใหประธานเปนผูแตงต้ังผูดํารงตําแหนงตาง   ๆ เพื่อชวยบริหารงานของราชวิทยาลัยดังนี้   
(๑) รองประธาน  ๑  คน 
(๒) เลขาธิการ  ๑  คน 
(๓) เหรัญญิก  ๑  คน   
(๔) ประธานวิชาการ  ๑  คน  
ขอ ๑๖ คณะผูบริหารราชวิทยาลัยมีวาระคราวละ  ๒  ป  เมื่อพนจากตําแหนงอาจรับเลือกต้ัง

ใหมได  ยกเวนประธานราชวิทยาลัยจะอยูในตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน  ๒  วาระ  และในกรณีที่
ผูบริหารราชวิทยาลัยเปนผูไดรับเลือกต้ังแทนคนเกาที่ลาออก  จะพนจากตําแหนงพรอมกับคณะผูบริหาร
ราชวิทยาลัยในวาระนั้น  ๆ 

ขอ ๑๗ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว  ผูบริหารราชวิทยาลัยพนจากตําแหนง
เฉพาะตัวเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเปนสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย 
(๔) ขาดจากการเปนสมาชิกสามัญของแพทยสภา 
ขอ ๑๘ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของราชวิทยาลัย  ใหบรรลุวัตถุประสงคตามหมวด  ๑  ขอ  ๖   
(๒) ออกระเบียบการเขาเปนสมาชิกราชวิทยาลัย  การขาดจากสมาชิกภาพ  สิทธิและหนาที่

สมาชิก 
(๓) ออกระเบียบการเลือกต้ังคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน   คาจดทะเบียนสมาชิก   คาบํารุงราชวิทยาลัย   และ

คาธรรมเนียมตาง  ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมตาง  ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๖) ออกระเบียบอื่น  ๆ  เกี่ยวกับกิจการตาง  ๆ  ที่อยูภายในหนาที่  และวัตถุประสงคของ 

ราชวิทยาลัย 
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(๗) แตงต้ังคณะอนุกรรมการของราชวิทยาลัยเพื่อชวยดําเนินกิจกรรมตาง  ๆ 
(๘) เสนอ  ระเบียบตาง  ๆ  ที่ออกโดยราชวิทยาลัยตอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ  

ภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันประกาศใชระเบียบดังกลาว 

หมวด  ๔ 
การเงิน 

 
 

ขอ ๑๙ ราชวิทยาลัยอาจมีรายไดดังตอไปนี้  (๑)  คาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํารุงราชวิทยาลัย  
และคาธรรมเนียมอื่น  ๆ  (๒)  ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให  (๓)  ผลประโยชนจากกิจกรรม  

ขอ ๒๐ ใหประธาน  เลขาธิการ  และเหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบในการรักษาเงิน  และการ
อนุมัติจายเงิน  ตามระเบียบของราชวิทยาลัย  

ขอ ๒๑ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยแสดงบัญชีงบดุลประจําปตอที่ประชุม  เพื่อใหสมาชิก
สามัญรับรอง  ตามระเบียบของราชวิทยาลัย  และนําเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๒๒ ใหราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย  ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามขอบังคับแพทยสภา   
วาดวยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  เปนราชวิทยาลัยตามขอบังคับนี้   

ขอ ๒๓ ใหบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้  สิทธิและเงินทั้งปวงของราชวิทยาลัยจักษุแพทย
แหงประเทศไทย  ที่มีอยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  เปนของราชวิทยาลัยตามขอบังคับนี้   

ขอ ๒๔ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยซ่ึงอยูในตําแหนงในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ   
คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ   

ขอ ๒๕ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัย  จัดใหมีการเลือกต้ังตามหมวด  ๓  ขอ  ๑๓  ใหแลว
เสร็จภายใน  ๙๐  วัน  นับแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อํานาจ  กุสลานันท 

อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง 
ทําการแทน  นายกแพทยสภา 
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