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ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามที่ค ณะกรรมการแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้ว ยราชวิทยาลัย สูติน รีแ พทย์
แห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น บัด นี้เป็น การสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับแพทยสภาดังกล่าว
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฌ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
คณะกรรมการแพทยสภาด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ คณะกรรมการแพทยสภา
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นใด ที่กําหนดหรือในส่วนที่มีไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
“สูตินรีแพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
“วิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา” หมายความว่า วิชาชีพที่สร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
อนามัยสตรีและทารกในครรภ์ ป้องกันโรค วินิจฉัย และบําบัดรักษาโรคในระบบเจริญพันธุ์ของสตรี
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
“ประธาน”
หมายความว่า ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ข้อ ๕ ให้นายกแพทยสภาเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
ราชวิทยาลัย
ข้อ ๖ ให้ราชวิทยาลัย ที่จัดตั้งขึ้นโดยข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับนี้
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ข้อ ๗ ให้ราชวิทยาลัย เป็น วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๒๑ (๓) (ฌ) มีชื่อย่อว่า รวสนท. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Royal Thai
College of Obstetricians and Gynaecologists มีชื่อย่อว่า RTCOG
ข้อ ๘ ราชวิ ท ยาลั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแพทยสภา
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา รวมทั้งสุขภาพอนามัยสตรีและทารกในครรภ์ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
(๓) ผดุงเกียรติของสมาชิก และส่งเสริมความสามัคคี
(๔) ให้คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ทั้งปัญหาและแนวทางป้องกัน หรือแก้ปัญหานั้น ๆ
ตลอดจนเฝ้ าระวังปั ญ หาที่จ ะเกิด ขึ้ น ในอนาคต ในด้ านการแพทย์แ ละสาธารณสุข ของประเทศทาง
สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา รวมทั้งสุขภาพอนามัยสตรีและทารกในครรภ์
(๕) ช่ว ยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่น ในเรื่องที่
เกี่ยวกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และการสาธารณสุขทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รวมทั้งสุขภาพอนามัยสตรี
และทารกในครรภ์
(๖) ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ให้ถูกต้อง
ตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข้อ ๙ ให้ราชวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการในเรื่องการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตามที่แพทยสภามอบหมาย
(๒) ดําเนินการในเรื่องการฝึกอบรมและสอบ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่น ๆ ในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
(๓) กํา หนดและควบคุ ม มาตรฐานทางวิ ชาการ รวมทั้ง สอดส่ องดูแ ล และส่ง เสริ ม ความ
ประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการในเรื่องการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการทาง
สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
(๕) จัดการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับสมาชิก
(๖) เป็นศูนย์กลางการติดต่อ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ กับราชวิทยาลัย
วิทยาลัย สมาคม หรือชมรม สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยในวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยาทั้งในและนอกประเทศ
(๗) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
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(๘) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก และระหว่างสมาชิก
ในสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ
(๙) ให้บริการทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
และวิชาชีพเวชกรรม
(๑๐) จัดตั้งชมรม และสโมสรต่าง ๆ ทางวิชาชีพสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และสุขภาพอนามัยสตรี
และทารกในครรภ์ ควบคุมดูแลการดําเนินการ รวมทั้งเลิกชมรมและสโมสรที่ราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น
(๑๑) จัดหาทุนและผลประโยชน์เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย รวมทั้งใน
การบริหารงานและดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
(๑๒) ออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ของราชวิท ยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด กับกฎหมายว่าด้ว ย
วิชาชีพเวชกรรม และระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งของแพทยสภา
(๑๓) ดําเนินการอื่นตามที่แพทยสภามอบหมาย ภายในกรอบวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย
(๑๔) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ต่อแพทยสภาเป็นประจําปี หรือเป็นครั้งคราว หรือตามที่แพทยสภา
กําหนด
หมวด ๒
การดําเนินงาน
ข้อ ๑๐ ให้มีคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน ๑๙ คน ประกอบด้วย
(๑) ประธาน ๑ คน มาจากผู้รั้งตําแหน่งประธานในวาระก่อนหน้านั้น
(๒) ผู้รั้งตําแหน่งประธาน ๑ คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกประเภทสามัญ
(๓) กรรมการกลาง ไม่เกิน ๒ คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธาน
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๑ คน ซึ่งประธานโดยความเห็นชอบของ
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภา
(๕) กรรมการกลาง ๑๔ คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกประเภทสามัญ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยตาม (๑) (๒) และ (๕) ของวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามระเบียบของราชวิทยาลัย
ให้ประธานโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารราชวิท ยาลัย แต่งตั้งกรรมการกลางตาม (๕)
ของวรรคหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ เหรัญญิก หรือตําแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๑ ผู้บริหารราชวิทยาลัยตามข้อ ๑๐ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกสามัญ
(๒) ไม่เคยถูกลงโทษจากแพทยสภา เนื่องจากการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
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(๓) ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เคยถูกคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุกไม่ว่าศาล
จะมีคําพิพากษาให้รอการกําหนดโทษไว้ หรือกําหนดโทษแต่ให้รอการลงโทษไว้หรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑๒ ให้ผู้บริหารราชวิทยาลัยตามข้อ ๑๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕) อยู่ในตําแหน่งวาระละ
สามปี และอาจได้ รับ เลื อ กตั้ ง หรื อ แต่ ง ตั้ง ใหม่ ได้ แต่ จะดํ ารงตํ า แหน่ งเกิ น สองวาระติด ต่ อกั น ไม่ ไ ด้
ยกเว้นผู้รั้งตําแหน่งประธานตามข้อ ๑๐ (๒) ที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารมาแล้วหนึ่งวาระ และจะดํารง
ตําแหน่งประธานในวาระถัดไปอีกหนึ่งวาระ
ข้อ ๑๓ นอกจากการพ้น จากตําแหน่ง ตามวาระ ผู้บริหารราชวิท ยาลัย ตามข้อ ๑๐ (๑)
(๒) (๓) (๔) และ (๕) จะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญ
(๔) ถูกลงโทษจากแพทยสภาเนื่องจากการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
(๕) ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ถูกคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุก ไม่ว่าศาลจะมี
คําพิพากษาให้รอการกําหนดโทษไว้ หรือกําหนดโทษแต่ให้รอการลงโทษไว้หรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑๔ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของราชวิท ยาลัย ให้บรรลุวัต ถุประสงค์ต ามข้อ ๘ และภายใต้ข อบข่า ย
อํานาจหน้าที่ตามข้อ ๙ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
(๒) ออกระเบียบของราชวิทยาลัย โดยต้องแจ้งให้แพทยสภาและสมาชิกทราบ ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันประกาศใช้ระเบียบนั้น รวมทั้งออกประกาศและคําสั่งเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์
และอํานาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย
(๓) อนุมัติและให้หนังสือแสดงวุฒิต่าง ๆ ตามข้อ ๙ (๒)
(๔) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาชิก เพื่อรับทราบรายงานกิจการและผลการ
ดําเนินงานของราชวิทยาลัย รวมทั้งรับรองบัญชีงบดุลประจําปี
(๕) จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อกิจการใดกิจการหนึ่ง
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ข้อ ๑๕ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี และการประชุมใหญ่วิสามัญ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของราชวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ การดําเนินงานของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย ตลอดจนอํานาจหน้าที่ของตําแหน่งต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามระเบียบของราชวิทยาลัย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

หมวด ๓
สมาชิก
ข้อ ๑๗ ราชวิทยาลัยมีสมาชิกได้ ๕ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก. เป็นสมาชิกแพทยสภา
ข. ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา จากแพทยสภา
(๒) สมาชิกวิสามัญ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก. เป็นสมาชิกแพทยสภา
ข. ได้ปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ติดต่อกันมานานกว่า ๕ ปี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย
(๓) ยุวสมาชิก มีคุณสมบัติดังนี้
ก. เป็นสมาชิกแพทยสภา
ข. เป็นผู้กําลังฝึกอบรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาของแพทยสภา หรือได้ปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาติดต่อกันไม่เกิน
๕ ปี แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย
(๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีคุณ วุฒิที่คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเห็นสมควรเชิญ ให้เป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๕) สมาชิกสมทบ ได้ แ ก่ ผู้ ที่คณะผู้ บริห ารราชวิท ยาลั ย เห็น สมควรให้เ ป็น สมาชิกสมทบ
สมาชิกภาพ การสิ้นสุดสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบของราชวิทยาลัย
หมวด ๔
การเงิน
ข้อ ๑๘ ราชวิทยาลัยอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าจดทะเบียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(๒) ค่าลงทะเบียน ค่าบริการวิชาการ ผลประโยชน์จากกิจกรรม ที่อยู่ภายในวัตถุประสงค์
และขอบอํานาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุน และการบริหารพัสดุ
(๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคและการช่วยเหลือ
(๕) อื่น ๆ ที่อยู่ภายในวัตถุประสงค์และขอบอํานาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๙ การจัดเก็บรายได้ การรักษาเงิน การจัดทํางบประมาณรายได้และรายจ่าย การจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบของราชวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ ให้ มี ก ารสอบบั ญ ชี ง บดุ ล ประจํ า ปี โดยผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตและได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยและให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแสดงบัญชีงบดุลประจําปี
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี เพื่อให้ที่ประชุมรับรองและนําเสนอแพทยสภาเพื่อทราบ
หมวด ๕
เครื่องหมายประจําราชวิทยาลัย หนังสือแสดงวุฒิ และเครื่องหมายวิทยฐานะ
ข้อ ๒๑ ให้ มีเ ครื่อ งหมายประจํ าราชวิ ท ยาลัย โดยออกเป็ น ระเบีย บเครื่อ งหมายประจํ า
ราชวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ ราชวิทยาลัยมีอํานาจให้หนังสือแสดงวุฒิท างสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับแพทยสภา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ ราชวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งคณะผู้บริหาร และครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะ เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของสมาชิกได้
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบของครุยประจําตําแหน่ง ครุย วิท ยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะ โอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยประจําตําแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ให้เป็นไปตามระเบียบของราชวิทยาลัย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ ให้ผู้ที่เป็น สมาชิกของราชวิท ยาลัย ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัย
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๕ ให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งคณะผู้บริหารราชวิท ยาลัย ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้ว ย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ดํารงตําแหน่ง
เดิมต่อไป โดยนับวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องจนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๖ ให้ถือว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ในวาระ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นผู้ที่เคย
ดํารงตําแหน่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยตามข้อบังคับ ฯ นี้ และไม่สามารถสมัครรับเลือกในตําแหน่งผู้รั้ง
ตําแหน่งประธานในวาระถัดไป
ข้อ ๒๗ ให้บรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิและเงินทั้งปวงของราชวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
แพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มีอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผล
ใช้บังคับ เป็นของราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒๘ ให้บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย ตามข้อบังคับแพทยสภา
ว่า ด้ว ยราชวิท ยาลั ย สูติ น รีแ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ใ ช้ บัง คับ อยู่ใ นวัน ที่ ข้อ บั งคั บ นี้
ประกาศใช้ มีผลบังคับใช้ต่อไปในฐานะระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ของราชวิทยาลัยนี้ด้วย จนกว่าจะมี
ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ของราชวิทยาลัยนี้ ในเรื่องเดียวกันออกมาบังคับใช้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
นายแพทย์อํานาจ กุสลานันท์
นายกแพทยสภา

