
 หน้า   ๔๕ 
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ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ 
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงานให้มากยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๓)  (ค)  (ฌ)  และมาตรา  ๒๕  วรรคหน่ึง  (๑)   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  คณะกรรมการแพทยสภาโดยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เ รียกว่า  “ข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ 
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย   

พ.ศ.  ๒๕๕๕   
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ราชวิทยาลัย”  หมายความว่า  ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
“สูตินรีแพทย์”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
“วิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา”  หมายความว่า  วิชาชีพที่สร้างเสริมและฟื้นฟู

สุขภาพอนามัยสตรีและทารกในครรภ์  ป้องกันโรค  วินิจฉัย  และบําบัดรักษาโรคในระบบเจริญพันธุ์ของสตรี 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

หมวด  ๑ 
ราชวิทยาลัย 

 

 

ข้อ ๕ ราชวิทยาลัย  มีชื่อย่อว่า  “รวสนท.”  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “The  Royal  Thai  
College  of  Obstetricians  and  Gynaecologists”  มีชื่อย่อว่า  “RTCOG” 

ข้อ ๖ ราชวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา  ทั้งนี้  
ในส่วนที่เก่ียวกับสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  รวมทั้งสุขภาพอนามัยสตรีและทารกในครรภ์  ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมการศึกษา  วิจัย  และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
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(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา 

(๓) ผดุงเกียรติ  และส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิก 
(๔) ให้คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลผ่านแพทยสภา  ทั้งปัญหาและแนวทางป้องกัน  

หรือแก้ปัญหานั้น ๆ  ตลอดจนเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  รวมทั้งสุขภาพอนามัยสตรีและทารกในครรภ์   

(๕) ช่วยเหลือ  แนะนํา  เผยแพร่  และให้การศึกษาแก่ประชาชน  และองค์กรอื่นในเร่ือง 
ที่เก่ียวกับสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  และการสาธารณสุขทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  รวมทั้งสุขภาพ
อนามัยสตรีและทารกในครรภ์ 

(๖) ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   
ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ข้อ ๗ ให้ราชวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ดําเนินการในเรื่องการฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  ตามที่แพทยสภามอบหมาย 
(๒) ดําเนินการในเร่ืองการฝึกอบรมและประเมินผล  และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่น ๆ   

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
(๓) กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ  รวมทั้งสอดส่องดูแล  และส่งเสริมความประพฤติ 

และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการในเร่ืองการศึกษา  การวิจัย  และแนะแนววิชาการ 

ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
(๕) จัดการประชุมวิชาการ  การศึกษาต่อเนื่อง  และกิจกรรมต่าง ๆ  สําหรับสมาชิก 
(๖) เป็นศูนย์กลางการติดต่อ  แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ  และกิจกรรมอื่น ๆ  กับราชวิทยาลัย  

วิทยาลัย  สมาคม  หรือชมรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันการวิจัยในวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์ 
และนรีเวชวิทยา  ทั้งในและนอกประเทศ 

(๗) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๘) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีและความสามัคคีในหมู่สมาชิก  และระหว่างสมาชิก 

ในสาขาวิชาอื่น ๆ  ทั้งในและนอกประเทศ 
(๙) ให้บริการทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาอันเป็นประโยชน์

แก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๐) ให้การรับรอง  และควบคุมดูแลการดําเนินการทางด้านวิชาการของชมรม  และสโมสรต่าง ๆ  

ทางวิชาชีพสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  และสุขภาพอนามัยสตรีและทารกในครรภ์   
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(๑๑) จัดหาทุนและผลประโยชน์เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย  รวมทั้ง 
ในการบริหารงานและดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

(๑๒) ออกระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  ของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของแพทยสภา 

(๑๓)  ดําเนินการอื่นตามที่แพทยสภามอบหมาย  ภายในกรอบวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย 
(๑๔) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ  ต่อแพทยสภาเป็นประจําปี  หรือเป็นคร้ังคราว  หรือตามที่ 

แพทยสภากําหนด 

หมวด  ๒ 
การดําเนินงาน 

 

 

ข้อ ๘ ให้มีคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  จํานวนไม่เกิน  ๑๙  คน  ประกอบด้วย 
(๑) ประธาน  ๑  คน  มาจากผู้ร้ังตําแหน่งประธานในวาระก่อนหน้านั้น  
(๒) ผู้ร้ังตําแหน่งประธาน  ๑  คน  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกประเภทสามัญ 
(๓) กรรมการกลาง  ๑๔  คน  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกประเภทสามัญ 
(๔) กรรมการกลาง  ไม่เกิน  ๓  คน  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธาน 
หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไป

ตามระเบียบของราชวิทยาลัย   
ให้ประธานโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  แต่งตั้งกรรมการกลางตาม  (๓)  

และ  (๔)  ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ  เหรัญญิก  หรือตําแหน่งอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๙ ผู้บริหารราชวิทยาลัยตามข้อ  ๘  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 
(๒) ไม่เคยถูกลงโทษจากแพทยสภา  เนื่องจากการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
(๓) ไม่เคยถูกศาลส่ังให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เคยถูกคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุกไม่ว่า 

ศาลจะมีคําพิพากษาให้รอการกําหนดโทษไว้  หรือกําหนดโทษแต่ให้รอการลงโทษไว้หรือไม่ก็ตาม   
เว้นแต่ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้บริหารราชวิทยาลัยตามข้อ  ๘  (๑)  (๓)  และ  (๔)  อยู่ในตําแหน่งวาระละ  ๓  ปี  
และอาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้  ยกเว้น 
ผู้ร้ังตําแหน่งประธานตามข้อ  ๘  (๒)  ที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารมาแล้วหนึ่งวาระ  และจะดํารงตําแหน่ง
ประธานในวาระถัดไปอีกหนึ่งวาระ 
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การนับวาระการดํารงตําแหน่งผู้บริหารราชวิทยาลัย  ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม   
ของปีถัดจากการเลือกตั้ง  และหมดวาระในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  เม่ือครบวาระ  ๓  ปี   

ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้บริหารราชวิทยาลัย  ตามข้อ  ๘   
จะพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญ 
(๔) ถูกลงโทษจากแพทยสภาเนื่องจากการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
(๕) ถูกศาลส่ังให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ถูกคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุก  ไม่ว่าศาลจะมี

คําพิพากษาให้รอการกําหนดโทษไว้  หรือกําหนดโทษแต่ให้รอการลงโทษไว้หรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่ความผิด
ที่กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ   

ข้อ ๑๒ กรณีที่ผู้บริหารพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระตามข้อ  ๑๑ 
(๑) ในกรณีที่ประธาน  พ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๑๑  ก่อนครบวาระ  ให้ผู้ร้ังตําแหน่งประธาน

ปฏิบัติงานแทนไปจนหมดวาระเดิมและเป็นประธานต่ออีก  ๑  วาระ 
(๒) ในกรณีที่ผู้ร้ังตําแหน่งประธาน  พ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๑๑  ก่อนครบวาระ  ให้จัดการ

เลือกตั้งซ่อมเพื่อดํารงตําแหน่งจนครบวาระเดิม 
(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการอื่น ๆ  พ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๑๑  ก่อนครบวาระ  ให้ประธาน

แต่งตั้งทดแทนตามความเหมาะสม   
ข้อ ๑๓ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  มีอํานาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของราชวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ  ๖  และภายใต้ขอบเขต

อํานาจหน้าที่ตามข้อ  ๗  โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕   
(๒) ออกระเบียบของราชวิทยาลัย  โดยต้องแจ้งให้แพทยสภาและสมาชิกทราบ  ภายใน  ๓๐  วัน

นับแต่วันประกาศใช้ระเบียบนั้น  รวมทั้งออกประกาศและคําส่ังเก่ียวกับกิจการต่าง ๆ  ที่อยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย 

(๓) ทําเร่ืองเสนอแพทยสภาเพื่อการอนุมัติและให้หนังสือแสดงวุฒิต่าง ๆ  ตามข้อ  ๗  (๒) 
(๔) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาชิก  เพื่อรับทราบรายงานกิจการและ 

ผลการดําเนินงานของราชวิทยาลัย  รวมทั้งรับรองบัญชีงบดุลประจําปี 
(๕) จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ  เพื่อกิจการใดกิจการหน่ึง 
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  เพื่อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ข้อ ๑๔ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี  และการประชุมใหญ่วิสามัญ  ให้เป็นไปตามระเบียบ

ของราชวิทยาลัย 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อ ๑๕ การดําเนินงานของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  ตลอดจนอํานาจหน้าที่ของตําแหน่งต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามระเบียบของราชวิทยาลัย 

หมวด  ๓ 
สมาชิก 

 

 

ข้อ ๑๖ ราชวิทยาลัยมีสมาชิกได้  ๕  ประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ก. เป็นสมาชิกแพทยสภา 
 ข. ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  จากแพทยสภา 
(๒) สมาชิกวิสามัญ  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ก. เป็นสมาชิกแพทยสภา 
 ข. ได้ปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  ติดต่อกันมานานกว่า  ๕  ปี  โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 
(๓) ยุวสมาชิก  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ก. เป็นสมาชิกแพทยสภา 
 ข. เป็นผู้กําลังฝึกอบรมสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  ในโครงการฝึกอบรมแพทย์

ประจําบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาของแพทยสภา  หรือได้ปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ติดต่อกันไม่เกิน  ๕  ปี  แต่ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 

(๔) สมาชิกสมทบ  ได้แก่  ผู้ที่คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเห็นสมควรให้เป็นสมาชิกสมทบ   
(๕) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่ผู้มีคุณวุฒิที่คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเห็นสมควรเชิญให้เป็น

สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ข้อ ๑๗ สมาชิกสามัญมีสิทธิใช้อภิไธยว่า  “สมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย”  

หรืออภิไธยย่อว่า  “สรวสนท.”  ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า  “Fellow  of  the  Royal  Thai  College  
of  Obstetricians  and  Gynaecologists”  หรืออภิไธยย่อว่า  “FRTCOG”    

ข้อ ๑๘ สมาชิกกิตติมศักดิ์  มีสิทธิใช้อภิไธยว่า  “สมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย”  หรืออภิไธยย่อว่า  “สรวสนท.  (กิตติมศักดิ์)”  ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า  “Honorary  
Fellow  of  RTCOG”  หรืออภิไธยย่อว่า  “FRTCOG  (Hon.)” 

ข้อ ๑๙ สมาชิกภาพ  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกให้เป็นไปตาม
ระเบียบของราชวิทยาลัย   



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

หมวด  ๔ 
การเงิน 

 

 

ข้อ ๒๐ ราชวิทยาลัยอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าจดทะเบียน  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
(๒) ค่าลงทะเบียน  ค่าบริการวิชาการ  ผลประโยชน์จากกิจกรรม  ที่อยู่ภายในวัตถุประสงค์

และขอบเขตอํานาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย 
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุน  และการบริหารพัสดุ 
(๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคและการช่วยเหลือ 
(๕) รายได้อื่น ๆ  ที่อยู่ภายในวัตถุประสงค์และขอบเขตอํานาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย 
ข้อ ๒๑ การจัดเก็บรายได้  การรักษาเงิน  การจัดทํางบประมาณรายได้และรายจ่าย   

การจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของราชวิทยาลัย 
ข้อ ๒๒ ให้ มีการสอบบัญชีงบดุลประจําปี  โดยผู้สอบบัญชีที่ ได้ รับอนุญาตและได้ รับ 

ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยและให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแสดงบัญชีงบดุลประจําปี
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี  เพื่อให้ที่ประชุมรับรองและนําเสนอแพทยสภาเพื่อทราบ 

หมวด  ๕ 
เคร่ืองหมายประจําราชวิทยาลัย  หนังสือแสดงวุฒิ  และเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 

 

ข้อ ๒๓ ให้มีเคร่ืองหมายประจําราชวิทยาลัย  โดยออกเป็นระเบียบเคร่ืองหมายประจํา 
ราชวิทยาลัย 

ข้อ ๒๔ ราชวิทยาลัยมีอํานาจให้หนังสือแสดงวุฒิทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  โดยไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับแพทยสภา  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัย 

ข้อ ๒๕ ราชวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งคณะผู้บริหาร  ครุยวิทยฐานะ   
และเข็ม  วิทยฐานะ  เป็นเคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะของสมาชิกได้ 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  ส่วนประกอบของครุยประจําตําแหน่ง  ครุยวิทยฐานะ  
และเข็มวิทยฐานะ  โอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยประจําตําแหน่ง  ครุยวิทยฐานะ  และเข็มวิทยฐานะให้
เป็นไปตามระเบียบของราชวิทยาลัย 



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๖ ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัย  ตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัย 
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัย
ตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๗ ให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  ตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ดํารงตําแหน่งเดิมต่อไป 
จนครบวาระ 

ข้อ ๒๘ ให้บรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  สิทธิและเงินทั้งปวงของราชวิทยาลัย  ตามข้อบังคับ
แพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ที่มีอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ 
มีผลใช้บังคับ  เป็นของราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๙ ให้บรรดาระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย  ตามข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้
ประกาศใช้  มีผลบังคับใช้ต่อไปในฐานะระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  ของราชวิทยาลัยนี้ด้วย  จนกว่าจะมี
ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  ของราชวิทยาลัยนี้  ในเรื่องเดียวกันออกมาบังคับใช้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
นายกแพทยสภา 


