
 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓  เมษายน   ๒๕๕๘ 
   

 

ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  นั้น  บัดนี้เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับแพทยสภาดังกล่าวให้ทันสมัย
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑   (๓)   (ฌ)   แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม   
พ.ศ.  ๒๕๒๕  คณะกรรมการแพทยสภาด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  ตามมาตรา  ๒๕   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  คณะกรรมการแพทยสภาออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
บรรดา  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศอื่นใด  ที่กําหนดหรือในส่วนที่มีไว้แล้วในข้อบังคับนี้

หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ราชวิทยาลัย”  หมายความว่า  ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ข้อ ๕ ให้นายกแพทยสภาเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
ราชวิทยาลัย  ชื่อ  เคร่ืองหมาย  ครุยวิทยฐานะ  วัตถุประสงค์  หน้าที่และที่ตั้งสํานักงาน 

 
 

ข้อ ๖ ให้ราชวิทยาลัย  ที่จัดตั้งขึ้นโดยข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เป็นราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  ตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๗ ให้ราชวิทยาลัย  เป็นวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  มาตรา  ๒๑  (๓)  (ฌ)  มีชื่อย่อว่า  ร.ว.ร.ท.  โดยใช้ภาษาอังกฤษว่า  “The  Royal  College  
of  Radiologists  of  Thailand”  มีตัวย่อว่า  R.C.R.T 

ข้อ ๘ ให้มีเคร่ืองหมายประจําราชวิทยาลัย  ซึ่งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดขึ้น 



 หน้า   ๑๖ 
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ข้อ ๙ ให้มีครุยวิทยฐานะสําหรับสมาชิก  ซึ่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดขึ้น 
ข้อ ๑๐ ราชวิทยาลัยแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา 

ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ทั้งนี้ในส่วนที่เก่ียวกับ 
รังสีวิทยา 

ข้อ ๑๑ ให้ราชวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา  ในการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็น 

ผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาต่าง ๆ  ทางรังสีวิทยา 
(๒) กําหนด  และควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางรังสีวิทยา

ในประเทศไทย  รวมทั้งสอดส่องดูแล  และส่งเสริมความประพฤติ  และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของสมาชิก 

(๓) ส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และแนะแนววิชาการทางรังสีวิทยา 
(๔) จัดการประชุมทางวิชาการ  การศึกษาต่อเนื่อง  และกิจการต่าง ๆ  สําหรับสมาชิก 
(๕) เป็นศูนย์กลางการติดต่อ  และแลกเปลี่ยนแปลงความรู้ทางวิชาการและอื่น ๆ  กับสมาคม

หรือชมรมต่าง ๆ  ในวิชาชีพเวชกรรม  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๖) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๗) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก  และระหว่างสมาชิก

กับแพทย์สาขาวิชาอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๘) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ  เพื่อใช้ในกิจกรรมวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย  รวมทั้ง

เพื่อการศึกษาและการวิจัยในทางรังสีวิทยา  และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
(๙) เผยแพร่ความรู้ทางรังสีวิทยาอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพเวชกรรม 

(๑๐) ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และข้อบังคับของแพทยสภา 

(๑๑) รายงานกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย  ต่อแพทยสภาเป็นประจําหรือตามที่
แพทยสภาขอให้รายงาน 

ข้อ ๑๒ สํานักงานของราชวิทยาลัย  ตั้งอยู่  ณ  ชั้น  ๙  อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐  ปี  เลขที่  ๒  
ซอยศูนย์วิจัย  ๑  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๓๑๐ 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

ข้อ ๑๓ ราชวิทยาลัยมีสมาชิกได้  ๔  ประเภท  คือ   
(๑) สมาชิกสามัญ  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
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 (ก) เป็นสมาชิกแพทยสภา  และ 
 (ข) เป็นผู้ได้ รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญการประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรม  สาขาต่าง ๆ  ทางรังสีวิทยา  ทั้งจากสถาบันในประเทศที่แพทยสภารับรองหรือสถาบัน
ต่างประเทศที่แพทยสภาหรือคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยรับรอง 

(๒) สมาชิกวิสามัญ  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (ก) เป็นสมาชิกแพทยสภา  และ 
 (ข) ได้ปฏิบัติงานทางรังสีวิทยาเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน  ๕  ปี  โดยได้รับความเห็นชอบ

จากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  หรือเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาต่าง ๆ  ที่ไม่ใช่ทางรังสีวิทยา  ทั้งจากสถาบันในประเทศท่ีแพทยสภา
รับรองหรือสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภาหรือคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยรับรอง 

(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  เชิญให้เป็นสมาชิก
กิตติมศักดิ์ 

(๔) สมาชิกสมทบ  ได้แก่  ผู้ที่คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเห็นสมควรให้เป็นสมาชิกสมทบ 
ข้อ ๑๔ สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยมีสิทธิใช้อภิไธย  “สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 

แห่งประเทศไทย”  ใช้อภิไธยย่อว่า  ส.ร.ว.ร.ท.  และใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า  “Fellow  of  the  Royal  
College  of  Radiologists  of  Thailand”  หรือใช้คําย่อว่า  F.R.C.R.T. 

ข้อ ๑๕ สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิใช้อภิไธยว่า  “สมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 
แห่งประเทศไทย”  ใช้อภิไธยย่อว่า  ส.ร.ว.ร.ท.  (กิตติมศักดิ์)  และใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า  “Honorary  
Fellow  of  the  Royal  College  of  Radiologists  of  Thailand”  ใช้อภิไธยย่อว่า  F.R.C.R.T.  (Hon.) 

ข้อ ๑๖ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัย  มีสิทธิใช้เคร่ืองหมายของ 
ราชวิทยาลัยและสวมชุดครุยวิทยฐานะตามระเบียบของราชวิทยาลัย 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการเพื่อบริหารกิจการราชวิทยาลัย 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการราชวิทยาลัย  ๒  คณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการกลาง  ประกอบด้วย  หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาทุกสถาบันที่มีการฝึกอบรม

ในหลักสูตรทางรังสีวิทยาที่แพทยสภารับรอง  มีหน้าที่ 
 (ก) รับรองนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการราชวิทยาลัยรังสี ฯ  ชุดใหม่ทุก  ๓  ปี 
 (ข) ติดตามการปฏิบัติงานและให้คําแนะนํากับคณะกรรมการอํานวยการราชวิทยาลัย 
 (ค) ประชุมทุก  ๔  เดือน  หรือเม่ือคณะกรรมการอํานวยการร้องขอ 
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(๒) คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด้วย  กรรมการ  ๑๒  คน  ในตําแหน่ง 
 (ก) ประธาน    ๑ คน 
 (ข) รองประธาน   ๑ คน 
 (ค) เลขาธิการ   ๑ คน 
 (ง) รองเลขาธิการ   ๑ คน 
 (จ) ประธานวิชาการ   ๑ คน 
 (ฉ) ปฏิคม    ๑ คน 
 (ช) เหรัญญิก    ๑ คน 
 (ซ) นายทะเบียน   ๑ คน 
 (ฌ) กรรมการกลาง   ๔ คน 
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการอํานวยการให้มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย  

แล้วเสนอให้แพทยสภาทราบ 
ข้อ ๑๙ การเลือกตั้งให้เลือกประธานเพียงตําแหน่งเดียว  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน

เสนอชื่อกรรมการอํานวยการที่ร่วมคณะในการสมัครให้สมาชิกทราบก่อนการเลือกตั้ง 
ข้อ ๒๐ คณะกรรมการอํานวยการมีวาระคราวละ  ๓  ปี 
ข้อ ๒๑ ประธานราชวิทยาลัยเป็นกรรมการในตําแหน่งประธานได้  ๑  วาระ  กรรมการตําแหน่งอื่น

เป็นกรรมการในตําแหน่งนั้นได้มากกว่า  ๑  วาระ 
ข้อ ๒๒ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจะดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งพร้อมกันในคราวเดียวกันไม่ได้ 
ข้อ ๒๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว  ผู้บริหารราชวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่ง

เฉพาะตัวเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย 
(๔) ขาดจากการเป็นสมาชิกของแพทยสภา 
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ประธานราชวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการอํานวยการ

หมดวาระพร้อมประธาน ฯ  ด้วย 
ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการอํานวยการราชวิทยาลัย  มีอํานาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของราชวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามหมวด  ๑  ข้อ  ๑๐  และปฏิบัติ

หน้าที่ต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัยตามหมวด  ๑  ข้อ  ๑๑ 
(๒) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกราชวิทยาลัย  การขาดจากสมาชิกภาพ  สิทธิและหน้าที่

ของสมาชิก 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓  เมษายน   ๒๕๕๘ 
   

 

(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการอํานวยการราชวิทยาลัย 
(๔) ออกระเบียบเก่ียวกับการเงิน   ค่าจดทะเบียนสมาชิก   ค่าบํารุงราชวิทยาลัย   และ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๕) ออกระเบียบเก่ียวกับการประชุมต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๖) ออกระเบียบอื่น ๆ  เก่ียวกับกิจการต่าง ๆ  ที่อยู่ภายในหน้าที่  และวัตถุประสงค์ของ 

ราชวิทยาลัย 
(๗) เสนอระเบียบต่าง ๆ  ที่ออกโดยราชวิทยาลัยต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ 

ภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว 
(๘) ปรับปรุง  แก้ไข  หรือยกเลิกระเบียบใด ๆ  เพื่อให้มีความเหมาะสมหรือสอดคล้อง 

กับสถานการณ์ได้  ตามคําแนะนําของแพทยสภา 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของราชวิทยาลัยเพื่อช่วยดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ข้อ ๒๖ การขาดจากตําแหน่งของคณะกรรมการราชวิทยาลัย  กรรมการกลางและกรรมการ

อํานวยการ  ย่อมขาดจากตําแหน่งด้วยเหตุ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ 

หมวด  ๔ 
การเงิน 

 
 

ข้อ ๒๗ ราชวิทยาลัยอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าจดทะเบียน  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
(๒) ค่าลงทะเบียน  ค่าบริการวิชาการ  ผลประโยชน์จากกิจกรรม  ที่อยู่ภายในวัตถุประสงค์

และขอบอํานาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย 
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุน  และการบริหารพัสดุ 
(๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคและการช่วยเหลือ 
(๕) อื่น ๆ  ที่อยู่ภายในวัตถุประสงค์และขอบอํานาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย 
ข้อ ๒๘ การจัดเก็บรายได้  การรักษาเงิน  การจัดทํางบประมาณรายได้และรายจ่าย  การจ่ายเงิน

ให้เป็นไปตามระเบียบของราชวิทยาลัย 
ข้อ ๒๙ ให้ มีการสอบบัญชีงบดุลประจําปี  โดยผู้สอบบัญชีที่ ได้ รับอนุญาตและได้ รับ 

ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  และให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแสดงบัญชีงบดุลประจําปี
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี  เพื่อให้ที่ประชุมรับรองและนําเสนอแพทยสภาเพื่อทราบ 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓  เมษายน   ๒๕๕๘ 
   

 

หมวด  ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๓๐ การเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ต่อแพทยสภา  ต้องได้ รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางก่อนจึงนําเสนอแพทยสภา  และจะใช้บังคับได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติ 
จากแพทยสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๓๑ ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัย  ตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัย 
รังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัย
ตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๓๒ ให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  ตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วย 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ดํารงตําแหน่งเดิมต่อไป
โดยนับวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องจนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๓๓ ให้ถือว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  ตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วย
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ในวาระ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  -  ๒๕๕๘  เป็นผู้ที่เคย
ดํารงตําแหน่ง  คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๓๔ ให้บรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  สิทธิและเงินทั้งปวงของราชวิทยาลัย  ตามข้อบังคับ
แพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ที่มีอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ 
มีผลใช้บังคับ  เป็นของราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๓๕ ให้บรรดาระเบียบ  คําสั่ง  และประกาศต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย  ตามข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้  
มีผลใช้บังคับต่อไปในฐานะระเบียบ  คําสั่ง  และประกาศของราชวิทยาลัยนี้ด้วย  จนกว่าจะมีระเบียบ  
คําสั่ง  และประกาศของราชวิทยาลัยนี้  ในเรื่องเดียวกันออกมาใช้บังคับแทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

นายแพทย์สมศักดิ์  โล่ห์เลขา 
นายกแพทยสภา 


