
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอบังคับแพทยสภา 
วาดวยราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๓)  (ฌ)  และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ   
ตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  คณะกรรมการแพทยสภา 
ออกขอบังคับ  วาดวยราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้ชื่อวา  “ขอบังคับแพทยสภา  ว าดวยราชวิทยาลัยแพทย เวชศาสตร 
ครอบครัวแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
(๒) ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
บรรดาขอบังคับ  ระเบียบและประกาศอื่นใดที่กําหนด  หรือในสวนที่มีไวแลวในขอบังคับนี้   

หรือซ่ึงขัดแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้  “ราชวิทยาลัย”  หมายถึง  ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

แหงประเทศไทย 
 

หมวด  ๑ 
ชื่อ  เคร่ืองหมาย  ครุยวิทยฐานะ  วัตถุประสงค  และหนาที่ 

 
ขอ ๕ ใหมีราชวิทยาลัยในแพทยสภาชื่อวา  “ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

แหงประเทศไทย”  มีชื่อยอวา  “ร.ว.พ.ค.ท.”  ใชชื่อภาษาอังกฤษวา  “The  Royal  College  of  Family   
Physicians  of  Thailand”  มีชื่อยอวา  “RCFPT” 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ใหมีชื่อเครื่องหมายประจําราชวิทยาลัย  ซ่ึงคณะผูบริหารราชวิทยาลัยเปนผูกําหนดขึ้น 
ใหมีครุยวิทยฐานะสําหรับสมาชิก  ซ่ึงคณะผูบริหารราชวิทยาลัยเปนผูกําหนดขึ้น 
ขอ ๖ ราชวิทยาลัยแหงนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปฏิบัติการใหบรรลุวัตถุประสงคของแพทยสภา   

ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวกับ 
เวชศาสตรครอบครัว 

ขอ ๗ ใหราชวิทยาลัยมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเมื่อไดรับมอบหมายจากแพทยสภาในการฝกอบรมและสอบเพื่อเปนผูมีความรู   

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตรครอบครัว 
(๒) กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร 

ครอบครัวในประเทศไทย  รวมทั้งสอดสอง  ดูแลและสงเสริมความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก 

(๓) สงเสริมการศึกษา  การวิจัยและแนะแนววิชาการสาขาเวชศาสตรครอบครัว 
(๔) จัดการประชมุทางวิชาการ  การศึกษาตอเนื่อง  และกิจกรรมตาง ๆ  สําหรับสมาชิก 
(๕) เปนศูนยกลางการติดตอและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและอื่น ๆ  กับราชวิทยาลัย   

วิทยาลัย  สมาคม  หรือชมรมตาง ๆ  ในวิชาชีพเวชกรรมทั้งในประเทศ  และตางประเทศ 
(๖) สงเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๗) สงเสริมและสรางความเขาใจอันดีงามและความสามัคคีในหมูสมาชิก  และระหวางสมาชิกแพทย 

สาขาวิชาอื่นทั้งในประเทศ  และตางประเทศ 
(๘) จัดหาทุนและผลประโยชนอื่น ๆ  เพื่อใชในกิจกรรมตามวัตถุประสงคของราชวิทยาลัย 

รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาเวชศาสตรครอบครัว  และศาสตรที่เกี่ยวของ 
(๙) เผยแพรความรูสาขาเวชศาสตรครอบครัว  อันจะเปนประโยชนตอประชาชนและผูประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรม 
 (๑๐) ออกระเบียบตาง ๆ  ของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้  โดยไมขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม   
และขอบังคับของแพทยสภา 
 (๑๑) รายงานกิจการและกิจกรรมตาง ๆ  ของราชวิทยาลัยตอแพทยสภาเปนประจําทุกป  หรือตามที ่
แพทยสภาขอใหรายงาน 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
ขอ ๘ ราชวิทยาลัยมีสมาชิกได  ๓  ประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  ตองเปนสมาชิกแพทยสภา  และเปนผูมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรู  ความชํานาญในการประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตรครอบครัว  หรือ 
 (ข) เปนสมาชิกกอต้ังวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  ตามขอบังคับ 

แพทยสภา  วาดวยวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ตามรายชื่อ 
ที่คณะกรรมการแพทยสภารับรอง 

(๒) สมาชิกวิสามัญ  ไดแก  ผูที่เปนสมาชิกแพทยสภา  และเปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่แพทย 
เวชศาสตรครอบครัวมาเปนอยางดี  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 

(๓) สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิที่คณะผูบริหารราชวิทยาลัยเชิญใหเปนสมาชิก 
กิตติมศักด์ิ 

ขอ ๙ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักด์ิของราชวิทยาลัยมีสิทธิใชเคร่ืองหมายของราชวิทยาลัย 
และสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของราชวิทยาลัย  และมีสิทธิใชอภิไธย  ยอวา  “ส.ร.ว.พ.ค.ท.”   
ใชชื่อภาษาอังกฤษวา  “Fellow  of  the  Royal  College  of  Family  Physicians  of  Thailand”  หรือใช 
ชื่อยอวา  “FRCFPT” 
 

หมวด  ๓ 
คณะผูบริหารราชวิทยาลัย 

 
ขอ ๑๐ ใหมีคณะผูบริหารราชวิทยาลยั  ประกอบดวย 
(๑) ประธาน ๑ คน 
(๒) รองประธาน ๑ คน 
(๓) เลขาธิการ ๑ คน 
(๔) เหรัญญิก ๑ คน 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๕) วิชาการและวารสาร ๑ คน 
(๖) ประชาสัมพันธ ๑ คน 
(๗) นายทะเบียน ๑ คน 
(๘) ปฏิคม ๑ คน 
(๙) กรรมการกลาง ๗ คน 
ขอ ๑๑ ใหสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยเปนผู เลือกต้ังคณะผูบริหารราชวิทยาลัยจาก 

สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย  แลวเสนอใหแพทยสภาทราบ 
ขอ ๑๒ คณะผูบริหารราชวิทยาลัยมีวาระคราวละ  ๒  ป 
ขอ ๑๓ นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว  ผูบริหารราชวิทยาลัยพนจากตําแหนงเฉพาะตัว  เมื่อ 

 (๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดจากการเปนสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย 
(๔)  ขาดจากการเปนสมาชิกของแพทยสภา 
ขอ ๑๔ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของราชวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคตามหมวด  ๑  ขอ  ๖  และปฏิบัติ 

หนาที่ตาง ๆ  ของราชวิทยาลัยตามหมวด  ๑  ขอ  ๗ 
(๒) ออกระเบียบการเขาเปนสมาชิกราชวิทยาลัย  การขาดจากสมาชิกภาพ  และสิทธิหนาที่ 

ของสมาชิก 
(๓) ออกระเบียบการเลือกต้ังคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  คาจดทะเบียน  คาบํารุงสมาชิก  และคาธรรมเนียมตาง ๆ   

ของราชวิทยาลัย 
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมตาง ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๖) ออกระเบียบอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ  ที่อยูภายในหนาที่และวัตถุประสงคของราชวิทยาลัย 

 (๗) แตงต้ังอนุกรรมการของราชวิทยาลัยเพื่อชวยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
(๘) เสนอระเบียบตาง ๆ  ที่ออกโดยราชวิทยาลัยตอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบภายใน   

๓๐  วัน  นับแตวันที่ใชระเบียบดังกลาว 



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมวด  ๔ 
การเงิน 

 
ขอ ๑๕ ราชวิทยาลัยอาจมีรายได  ดังตอไปนี้ 
(๑) คาจดทะเบียน  คาบํารุง  และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
(๒) ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๓) ผลประโยชนจากการลงทุนและกิจกรรม 
ขอ ๑๖ ใหประธาน  เลขาธิการ  และเหรัญญิก  เปนผูรับผิดชอบในการรักษาเงินและการอนุมัติ 

จายเงิน  ตามระเบียบของราชวิทยาลัย 
ขอ ๑๗ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยเสนอบัญชีงบดุลประจําปตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป   

เพื่อใหสมาชิกสามัญรับรองตามระเบียบราชวิทยาลัย  และนําเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ 
 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๑๘ ใหผูที่เปนสมาชิกของวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  ตามขอบังคับ 

แพทยสภา  วาดวยวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เปนสมาชิก 
ของราชวิทยาลัยนี้ในวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๑๙ ใหผูดํารงตําแหนง  คณะผูบริหารวิทยาลัยตามขอบังคับแพทยสภา  วาดวยวิทยาลัย 
แพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  อยูในวันที่ขอบังคับนี้มีผล 
ใชบังคับและดํารงตําแหนงเดิมตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับแพทยสภา  วาดวย 
วิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๒๐ ใหบรรดากิจการทรัพยสิน  หนี้  สิทธิและการเงินทั้งปวง  ตามขอบังคับแพทยสภา   
วาดวยวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่มีอยูในวันที่ขอบังคับนี้ 
มีผลใชบังคับ  เปนของราชวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๒๑ ใหบรรดาระเบียบ  คําส่ังและประกาศตามขอบังคับแพทยสภา  วาดวยวิทยาลัย
แพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ใชบังคับอยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  
ใหมีผลบังคับตอไปในฐานะระเบียบ  คําส่ังและประกาศของราชวิทยาลัยนี้ดวย  จนกวาจะมีระเบียบ  
คําส่ังและประกาศของราชวิทยาลัยนี้ในเรื่องเดียวกันที่ออกมาบังคับใชแทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
สมศักด์ิ  โลหเลขา 
นายกแพทยสภา 


