
 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  นั้น  บัดนี้เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับแพทยสภาดังกล่าวให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มากยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๓)  (ฌ)  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  คณะกรรมการแพทยสภาด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  จึงออกข้อบังคับไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) ข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๕   
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบังคับนี้  

หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้   
“ราชวิทยาลัย”  หมายความว่า  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
“ประธาน”  หมายความว่า  บุคคลที่ทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย 
“ผู้ร้ังตําแหน่งประธาน”  หมายความว่า  บุคคลที่ทําหน้าที่เป็นรอง  ประธานฝ่ายบริหาร  และ

จะเป็นผู้ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย  เม่ือคณะกรรมการบริหาร 
ชุดเดิมหมดวาระ 

“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะบุคคลผู้ดําเนินการเพื่อให้กิจการของราชวิทยาลัย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย  
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หมวด  ๑ 
ชื่อ  เคร่ืองหมาย  ครุยวิทยฐานะ  วัตถุประสงค์  และหน้าที่ 

 

 

ข้อ ๖ ให้มีราชวิทยาลัยขึ้นตรงต่อแพทยสภาชื่อว่า  “ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
แห่งประเทศไทย”  มีชื่อย่อว่า  “ร.ว.ฟ.ท.”  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “The  Royal  College  of  
Physiatrists  of  Thailand”  มีชื่อย่อว่า  “R  C  Physiatr  T”  ให้มีเครื่องหมายของราชวิทยาลัย   
และครุยวิทยฐานะสําหรับสมาชิก  ซึ่งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดขึ้น 

ข้อ ๗ ราชวิทยาลัยแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ทั้งนี้  ในส่วนที่เก่ียวกับ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู   

ข้อ ๘ ให้ราชวิทยาลัยนี้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในเร่ืองการฝึกอบรม  และสอบเพื่อเป็น 

ผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   
(๒) กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟูในประเทศไทยรวมทั้ งสอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤติและจริยธรรม 
ในการประกอบอาชีพเวชกรรมของสมาชิก 

(๓) ส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และแนะแนววิชาการดา้นเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
(๔) จัดการประชุมทางวิชาการ  การศึกษาต่อเนื่อง  และกิจกรรมต่าง ๆ  สําหรับสมาชิก 
(๕) เป็นศูนย์กลางการติดต่อ  แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ  และกิจกรรมอื่น ๆ  กับสมาชิก  

หรือราชวิทยาลัยอื่น ๆ  หรือสมาคมต่าง ๆ  และ/หรือชมรม  ในวิชาชีพเวชกรรม  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(๖) ส่งเสริม  และผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๗) ส่งเสริม  และสร้างความเข้าใจอันดีงาม  และความสามัคคีในหมู่สมาชิก  และระหว่าง

สมาชิกแพทย์ในสาขาวิชาอื่น ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๘) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ  เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย  

รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
(๙) เผยแพร่ความรู้ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู  อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  และแก่วิชาชีพเวชกรรม 

(๑๐) ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้  โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และข้อบังคับของแพทยสภารายงานกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ   
ต่อแพทยสภาเป็นประจําปีหรือตามที่แพทยสภาขอให้รายงาน 
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หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 

 

ข้อ ๙ ราชวิทยาลัย  มีสมาชิก  ๓  ประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  ต้องเป็นสมาชิกแพทยสภา  และเป็นผู้ได้รับหนังสือ  อนุมัติหรือวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากแพทยสภา 
(๒) สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  ผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกแพทยสภา  และเป็นผู้ได้ปฏิบัติงาน 

ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ตามระเบียบของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย   
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ราชวิทยาลัยเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ข้อ ๑๐ สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย  มีสิทธิใช้อภิไธยว่า  “สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ 

เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย”  หรือคําย่อว่า  “ส.ร.ว.ฟ.ท.”  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Fellow  of  
the  Royal  College  of  Physiatrists  of  Thailand”  หรือใช้คําย่อว่า  “F  R  C  Physiatr  T”   

ข้อ ๑๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยมีสิทธิใช้อภิไธยว่า  “สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย”  หรืออภิไธยย่อว่า  “ส.ร.ว.ฟ.ท.  (กิตติมศักดิ์)”   
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Honorary  Fellow  of  the  Royal  College  of  Physiatrists  of  Thailand”  
หรืออภิไธยย่อว่า  “F  R  C  Physiatr  T  (Honorary)” 

ข้อ ๑๒ สมาชิกสามัญ  และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัย  มีสิทธิใช้เคร่ืองหมาย 
ของราชวิทยาลัย  และสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของราชวิทยาลัย 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย 

 

 

ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย  ประกอบด้วย   
(๑) ประธาน   ๑  คน 
(๒) ผู้ร้ังตําแหน่งประธาน  ๑  คน 
(๓) เลขาธิการ   ๑  คน 
(๔) เหรัญญิก   ๑  คน 
(๕) รองประธานฝ่ายวิชาการ ๑  คน 
(๖) กรรมการกลางอย่างน้อย ๕  คน   
(๗) หัวหน้าภาควิชา  หรือผู้แทนของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

ที่แพทยสภารับรองแห่งละ  ๑  คน 
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ข้อ ๑๔ ให้สมาชิกสามัญ  เป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจากสมาชิกสามัญใน  ๓  ตําแหน่งก่อน  
คือ  ผู้ ร้ังตําแหน่งประธาน  เลขาธิการ  และเหรัญญิก  แล้วแจ้งผลการเลือกตั้งให้สมาชิกรับรอง 
ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ถัดจากนั้นให้ประธานคณะกรรมการบริหารชุดที่ยังคงดํารงตําแหน่งอยู่
เลือกกรรมการอื่น ๆ  ในข้อ  ๑๓  (๕)  และ  (๖)  แล้วเสนอให้แพทยสภารับทราบ 

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย  ดํารงตําแหน่งคราวละ  ๒  ปี  ทั้งนี้  ประธาน 
จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน  ๒  วาระไม่ได้  ส่วนกรรมการ  บริหารอื่น ๆ  มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งซ้ําได้ 

ข้อ ๑๖ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการบริหารราชวิทยาลัย  พ้นจากตําแหน่ง
เฉพาะตัว  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย 
(๔) ขาดจากการเป็นสมาชิกของแพทยสภา 
(๕) มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียและคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย

พิจารณาให้พ้นจากการดํารงตําแหน่ง  โดยมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  ของคณะกรรมการบริหาร
ราชวิทยาลัยที่ยังคงดํารงตําแหน่งอยู่   

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย  มีอํานาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
(๑) ดําเนินกิจการของราชวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหมวด  ๑  ข้อ  ๗ 
(๒) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกราชวิทยาลัย  การขาดจากสมาชิกภาพสิทธิ  และหน้าที่

ของสมาชิก 
(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย 
(๔) ออกระเบียบเก่ียวกับการเงิน  ค่าจดทะเบียน  ค่าบํารุงราชวิทยาลัย  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

ของราชวิทยาลัย 
(๕) ออกระเบียบเก่ียวกับการประชุมต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๖) ออกระเบียบอื่น ๆ  เก่ียวกับกิจการต่าง ๆ  ที่อยู่ภายในหน้าที่และวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย 
(๗) แต่งตั้ง  หรือถอดถอน  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  หรือผู้แทน  และ/หรือบุคคลอื่น ๆ  

เพื่อช่วยดําเนินกิจการต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๘) พิจารณาความดีความชอบ  หรือแต่งตั้ง  หรือถอดถอน  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจํา 

ของราชวิทยาลัย   
(๙) เป็นผู้เก็บรักษา  และอนุญาตให้ใช้ตราประทับของราชวิทยาลัยปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามข้อบังคับ

ของราชวิทยาลัย  และออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งต่าง ๆ  ตามนัยของคณะกรรมการแพทยสภา 
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๙ 
   

 

หมวด  ๔ 
การเงิน 

 

 

ข้อ ๑๘ ราชวิทยาลัยอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุงราชวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุนและการดําเนินกิจการ 
ข้อ ๑๙ ให้ประธาน  เลขาธิการ  และเหรัญญิก  เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงินและการอนุมัติ

จ่ายเงินตามระเบียบของราชวิทยาลัย 
ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย  แสดงบัญชีงบดุลประจําปีต่อที่ประชุมเพื่อให้

สมาชิกสามัญรับรองตามระเบียบของราชวิทยาลัย  และนําเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ   

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๒๑ ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัย  ตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัย
ตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารราชวิทยาลัยตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับดํารงตําแหน่งเดิมต่อไป
โดยนับวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องจนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับนี้   

ข้อ ๒๓ ให้ถือว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารราชวิทยาลัยตามข้อบังคับแพทยสภา   
ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ในวาระ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  
เป็นผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๔ ให้บรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  สิทธิ  และเงินทั้งปวงของราชวิทยาลัยตามข้อบังคับแพทยสภา  
ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่มีอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
เป็นของราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อ ๒๕ ภายใต้ข้อบังคับนี้  ตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ยังคงให้บรรดาระเบียบ  คําสั่งและประกาศต่าง  ๆ 
ของราชวิทยาลัย  ตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้  มีผลใช้บังคับต่อไปในฐานะระเบียบ  คําสั่ง  
และประกาศของราชวิทยาลัยนี้ด้วย  จนกว่าจะมีระเบียบ  คําสั่ง  และประกาศของราชวิทยาลัยนี้   
ในเรื่องเดียวกันออกมาใช้บังคับแทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นายแพทย์สมศักดิ์  โล่ห์เลขา 
นายกแพทยสภา 


