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ขอบังคับแพทยสภา
วาดวยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาไดออกขอบังคับแพทยสภา วาดวยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๘ และขอบังคับแพทยสภา วาดวยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น บัดนี้เ ปน การสมควรปรับปรุ งแกไขขอบั งคับแพทยสภาดังกลา ว
ใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฌ) และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะกรรมการแพทยสภาดวยความเห็น ชอบของสภานายกพิเ ศษ จึงออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับแพทยสภา วาดวยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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 เครื่องหมาย ครุยวิทยฐานะ วัตถุประสงค และหนาที่
ขอ ๕ ใหมีราชวิทยาลัยขึ้นในแพทยสภามีชื่อวา “ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย”
มีชื่อยอวา ร.จ.ท. ใชชื่อภาษาอังกฤษวา The Royal College of Ophthalmologists of Thailand มีชื่อ
ยอวา RCOPT. ให มีเครื่องหมายประจําราชวิท ยาลั ย และครุยวิ ท ยฐานะสําหรับสมาชิก ซึ่ งคณะ
ผูบริหารราชวิทยาลัยเปนผูกําหนดขึ้น
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ขอ ๖ ราชวิทยาลัยแหงนี้มีวัตถุประสงคปฏิบัติ การใหบรรลุวัตถุประสงคของแพทยสภา
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ทั้งนี้ใ นสวนที่
เกี่ยวกับจักษุวิทยา
ขอ ๗ ใหราชวิทยาลัยมีหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากแพทยสภา ในการฝกอบรมและสอบเพื่อเปน
ผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
(๒) กํา หนดและควบคุ ม มาตรฐานทางวิ ช าการในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมของ
จักษุแพทยในประเทศไทย รวมทั้งสอดสองดูแลและสงเสริมความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก
(๓) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการทางจักษุวิทยา
(๔) จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาตอเนื่อง และกิจกรรมตาง ๆ สําหรับสมาชิก
(๕) เปน ศูน ยกลางการติด ตอและแลกเปลี่ยนความรู ทางวิช าการ และกิ จกรรมอื่น ๆ
กับราชวิทยาลัย สมาคมหรือชมรมตาง ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๖) สงเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
(๗) สงเสริมและสรางความเขาใจอันดีงามและความสามัคคีในหมูสมาชิก และระหวาง
สมาชิกกับแพทยสาขาวิชาอื่น ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๘) จั ด หาทุ น และผลประโยชน อื่ น ๆ เพื่ อ ใช ใ นกิ จ กรรมตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
ราชวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในทางจักษุวิทยา
(๙) เผยแพรความรูทางจักษุวิทยา อันเปนประโยชนแกประชาชนและแกวิชาชีพเวชกรรม
(๑๐) ออกระเบียบตาง ๆ ของราชวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไมขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
และขอบังคับของแพทยสภา
(๑๑) รายงานกิจ การและกิ จกรรมต าง ๆ ของราชวิ ท ยาลั ยต อ แพทยสภาเป น ประจํ า ป
หรือตามที่แพทยสภาขอใหรายงาน
(๑๒) ดําเนิน การหรือ ใหความรวมมือกับทางราชการ หรือองคกรสาธารณกุศ ลที่รัฐบาล
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) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่ราชวิทยาลัยเชิญใหเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
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 สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข องราชวิ ท ยาลั ย มี สิ ท ธิ ใ ช อ ภิ ไ ธยว า สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย หรืออภิไธยยอวา ส.ร.จ.ท. (กิตติมศักดิ์) ใชอภิไธยภาษาอังกฤษวา
Honorary Fellow of the Royal College of Ophthalmologists of Thailand หรืออภิไธยยอวา
FRCOPT. (Honorary)
ขอ ๑๑ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติม ศักดิ์ของราชวิทยาลัย มีสิทธิใชเครื่องหมายของ
ราชวิทยาลัย และสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของราชวิทยาลัย
หมวด ๓
คณะผูบริหารราชวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหมีคณะผูบริหารราชวิทยาลัยประกอบดวย
(๑) ประธาน ๑ คน
(๒) กรรมการกลาง ๙ คน
(๓) กรรมการแตงตั้ง ๓ คน
(๔) หัวหนาภาควิช า หรือหัวหนางานจักษุวิทยา หรือผูแ ทนของสถาบัน ฝกอบรมแพทย
ประจําบาน สาขาจักษุวิทยา ที่แพทยสภารับรองแหงละ ๑ คน
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ขอ ๑๓ ใหสมาชิกสามั ญของราชวิท ยาลัย เปน ผูเลือกตั้งคณะผูบริห ารราชวิทยาลัยจาก
สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยจํานวน ๑๐ คน โดยเลือกเปนประธาน ๑ คน และเปนกรรมการกลาง ๙ คน
ขอ ๑๔ ใหประธานเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหารตามขอ ๑๒ (๓)
ขอ ๑๕ ใหประธานเปนผูแตงตั้งผูดํารงตําแหนงตาง ๆ เพื่อชวยบริหารงานของราชวิทยาลัยดังนี้
(๑) รองประธาน ๑ คน
(๒) เลขาธิการ ๑ คน
(๓) เหรัญญิก ๑ คน
(๔) ประธานวิชาการ ๑ คน
ขอ ๑๖ คณะผูบริหารราชวิทยาลัยมีวาระคราวละ ๒ ป เมื่อพนจากตําแหนงอาจรับเลือกตั้ง
ใหมได ยกเวนประธานราชวิทยาลัยจะอยูใ นตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน ๒ วาระ และในกรณีที่
ผูบริหารราชวิทยาลัยเปนผูไดรับเลือกตั้งแทนคนเกาที่ลาออก จะพนจากตําแหนงพรอมกับคณะผูบริหาร
ราชวิทยาลัยในวาระนั้น ๆ
ขอ ๑๗ นอกจากการพ น ตํ าแหน งตามวาระแล ว ผู บริ หารราชวิท ยาลัย พน จากตํ าแหน ง
เฉพาะตัวเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากการเปนสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย
(๔) ขาดจากการเปนสมาชิกสามัญของแพทยสภา
ขอ ๑๘ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของราชวิทยาลัย ใหบรรลุวัตถุประสงคตามหมวด ๑ ขอ ๖
(๒) ออกระเบียบการเขาเปนสมาชิกราชวิทยาลัย การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหนาที่
สมาชิก
(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะผูบริหารราชวิทยาลัย
(๔) ออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเงิ น ค า จดทะเบี ย นสมาชิ ก ค า บํ า รุ ง ราชวิ ท ยาลั ย และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ ของราชวิทยาลัย
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมตาง ๆ ของราชวิทยาลัย
(๖) ออกระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการตาง ๆ ที่อยูภายในหนาที่ และวัตถุประสงคของ
ราชวิทยาลัย
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(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการของราชวิทยาลัยเพื่อชวยดําเนินกิจกรรมตาง 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 ใหราชวิทยาลัยจักษุแ พทยแ หงประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามขอบังคับแพทยสภา
วาดวยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนราชวิทยาลัยตามขอบังคับนี้
ขอ ๒๓ ใหบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิและเงินทั้งปวงของราชวิทยาลัยจักษุแพทย
แหงประเทศไทย ที่มีอยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ เปนของราชวิทยาลัยตามขอบังคับนี้
ขอ ๒๔ ให ค ณะผู บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง อยู ใ นตํ า แหน ง ในวั น ที่ ข อ บั ง คั บ นี้ ใ ช บั ง คั บ
คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ
ขอ ๒๕ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัย จัดใหมีการเลือกตั้งตามหมวด ๓ ขอ ๑๓ ใหแลว
เสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
อํานาจ กุสลานันท
อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง
ทําการแทน นายกแพทยสภา

