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ระเบยีบราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการเข้าเป็นสมาชิกราชวิทยาลยั  

พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 อาศยัอ านาจและหน้าทีต่ามความในขอ้ ๑๗ (๒) แห่งขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ยราชวทิยาลยั
โสต ศอ นาสกิแพทยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหค้ณะผูบ้รหิารราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์
แห่งประเทศไทยมอี านาจและหน้าทีใ่นการออกระเบยีบออกระเบยีบการเขา้เป็นสมาชกิราชวทิยาลยั การ
ขาดจากสมาชกิภาพ สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ ผูบ้รหิารราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทยแ์ห่งประเทศ
ไทย จงึมมีตเิมือ่วนัที ่๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหอ้อกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้  
 

หมวด ๑  
บททัว่ไป  

ขอ้ ๑.  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย ์แห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการเขา้
 เป็นสมาชกิราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๖๕”  
ขอ้ ๒.  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตนัไป  
ขอ้ ๓. ในระเบยีบนี้  
 “ราชวทิยาลยั” หมายความถงึ ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
 “ประธาน” หมายความถงึ ประธานราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
 “เลขาธกิาร” หมายความถงึเลขาธกิารราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
 “เหรญัญกิ” หมายความถงึเหรญัญกิ ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
 “คณะกรรมการ” หมายความถงึคณะกรรมการบรหิารราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทยแ์ห่ง 
 ประเทศไทย  
 “โสต ศอ นาสกิแพทย”์ หมายความว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทางโสต ศอ นาสกิวทิยา 
 “ศลัยแพทยต์กแต่งและเสรมิสรา้งใบหน้า” หมายความว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม 
 ทางศลัยศาสตรต์กแต่งและเสรมิสรา้งใบหน้า 
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 “แพทยโ์สต ศอ นาสกิวทิยาการนอนหลบั” หมายความว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทางโสต 
 ศอ นาสกิวทิยาการนอนหลบั 
 “สมาชกิ” หมายความว่า สมาชกิราชวทิยาลยั โสต ศอ นาสกิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 “การฝึกอบรม” หมายความว่า การฝึกอบรมเพื่อเป็นผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบ 
 วชิาชพีเวชกรรม 
 “สถาบนัฝึกอบรม” หมายความว่า คณะแพทยศาสตร ์วทิยาลยัแพทยศาสตร ์หรอืโรงพยาบาล 
 ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการแพทยสภา ใหด้ าเนินการในการฝึกอบรมทางโสต ศอ นาสกิ
 วทิยา 
 “การฝึกอบรมทางโสต ศอ นาสกิวทิยา” หมายความว่า การฝึกอบรมเพื่อเป็นผูม้คีวามรู ้
 ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม ในสาขา หรอือนุสาขาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิา
 โสต ศอ นาสกิวทิยา 
ขอ้ ๔.  ใหย้กเลกิระเบยีบ ประกาศ หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข วธิกีาร มตคิณะกรรมการบรหิารราชวทิยาลยั
 โสต ศอ นาสกิแพทยแ์ห่งประเทศไทย และค าสัง่อื่นใดในส่วนทีก่ าหนดไวแ้ลว้ในระเบยีบน้ี หรอื
 ซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งระเบยีบน้ี ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 

ขอ้ ๕. ระเบยีบและวธิปีฏบิตัอิื่นใดทีม่ไิดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาและถอืมติ
 ของทีป่ระชุมเป็นทีสุ่ด และใหบ้นัทกึต่อทา้ยระเบยีบไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
ขอ้ ๖.  ในกรณีมปัีญหาในทางปฏบิตัติามระเบยีบนี้ ใหค้ณะกรรมการ เป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าด  
 

หมวด ๒ 
สมาชิก 

ขอ้ ๗. ราชวทิยาลยัมสีมาชกิได ้๓ ประเภท คอื 

 (๑) สมาชกิสามญั  

  ตอ้งเป็นสมาชกิแพทยสภา และเป็นผูไ้ดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัรแสดงความรูค้วาม

 ช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา หรอือนุสาขาศลัยศาสตร์

 ตกแต่งและเสรมิสรา้งใบหน้า หรอือนุสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยาการนอนหลบั จากแพทยสภา 

 (๒) สมาชกิวสิามญั  

  ตอ้งเป็นสมาชกิแพทยสภา และมคีุณสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี้ 

  (ก) เป็นแพทยป์ระจ าบา้นสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยา  

  (ข) แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาศลัยศาสตรต์กแต่งและเสรมิสรา้งใบหน้า หรอื

 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยาการนอนหลบั ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิ

 สามญั  

 (๓) สมาชกิกติตมิศกัดิ ์ไดแ้ก่ ผูม้คีุณวุฒทิีร่าชวทิยาลยัเชญิใหเ้ป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ ์

ขอ้ ๘.  สมาชกิสามญัและสมาชกิกติตมิศกัดิข์องราชวทิยาลยัมสีทิธใิชอ้ภไิธยว่าสมาชกิราชวทิยาลยัโสต 

 ศอ นาสกิแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรอืค ายอ่ว่า “ส.ร.ส.ศ.น.ท.” หรอืใชช้ื่อภาษาองักฤษว่า 
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 “Fellow of the Royal College of Otolaryngologists-Head and Neck Surgeons of Thailand” 

 หรอืใชค้ ายอ่ว่า “F.R.C.O.T” 

 

หมวด ๓ 
การเข้าเป็นสมาชิก 

ขอ้ ๙. ผูท้ีจ่ะเขา้เป็นสมาชกิสามญั จะตอ้งท ากรอกขอ้มลูในใบสมคัร พรอ้มช าระค่าสมาชกิตลอดชวีติ             
 ตามทีร่ะบุในภาคผนวก 
ขอ้ ๑๐. คณะกรรมการจะตอ้งพจิารณาเพื่อรบัรองการเป็นสมาชกิสามญัและแจง้ผลการพจิารณา โดย
 การท าเป็นหนงัสอืหรอืแจง้ทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เช่นจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ไลน์ การส่ง 
 ขอ้ความ (messages) ฯลฯ  ภายใน ๙๐ วนั 
ขอ้ ๑๑. แพทยป์ระจ าบา้นของราชวทิยาลยัฯ หรอืแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง
 และเสรมิสรา้งใบหน้า หรอืแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสกิวทิยาการนอนหลบั 
 ทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิสามญัจะเป็นสมาชกิวสิามญัทนัทเีมือ่เขา้สู่ระบบการฝึกอบรม 
ขอ้ ๑๒. เมือ่คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัใิหร้บัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ หากราชวทิยาลยัก าหนดค่าลง
 ทะเบยีน/ค่าบ ารงุราชวทิยาลยัใดๆ กใ็หผู้ส้มคัรนัน้ช าระเงนิตามทีร่าชวทิยาลยัก าหนดใหเ้สรจ็
 ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากเลขาธกิาร และสมาชกิภาพของผูส้มคัรใหเ้ริม่นบัตัง้แต่
 วนัทีผู่ส้มคัรไดช้ าระเงนิค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ แต่ถา้ผูส้มคัรไมช่ าระเงนิ
 ค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารงุภายในก าหนด กใ็หถ้อืว่าการสมคัรคราวนัน้เป็นอนัยกเลกิ 
ขอ้ ๑๓. การเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิจ์ะเริม่นบัตัง้แต่วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการใหร้บัรอง  
 

หมวด ๔ 
การพ้นสภาพการเป็นสมาชิก 

ขอ้ ๑๔. สมาชกิจะพน้สภาพการเป็นสมาชกิ กต่็อเมือ่ 
 ๑๔.๑ เสยีชวีติ 
 ๑๔.๒  ลาออก  
 ๑๔.๓ ขาดคุณสมบตักิารเป็นสมาชกิ 
 ๑๔.๔ ประพฤตผิดิจรยิธรรมรา้ยแรงตามการพจิารณาของคณะกรรมการ 
 ๑๔.๕ ไดร้บัค าตดัสนิจากศาลจนถงึทีสุ่ดใหม้โีทษจ าคุกโดยไมไ่ดร้อลงอาญา 
 ๑๔.๖  จบหรอืออกจากการฝึกอบรม ในกรณีทีเ่ป็นสมาชกิวสิามญั 
 ๑๔.๗ กรณอีื่นๆ ทีม่กีารน าเรือ่งเขา้พจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการ หากคณะกรรมการมี
  มตใิหพ้น้สภาพการเป็นสมาชกิ ใหม้ผีลพน้สภาพนับตัง้แต่วนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ 
 
ขอ้ ๑๕. การด าเนินการเพื่อใหพ้น้สภาพการเป็นสมาชกิ 
 ๑๕.๑ กรณเีสยีชวีติ ใหพ้น้สภาพการเป็นสมาชกิโดยปรยิาย นับแต่วนัทีเ่สยีชวีติ 
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 ๑๕.๒ กรณลีาออก ใหส้มาชกิท าหนงัสอืแจง้ความประสงคท์ีจ่ะลาออกถงึคณะกรรมการ หาก
  คณะกรรมการมมีตริบัรองแลว้ ใหม้ผีลพน้สภาพนับตัง้แต่วนัทีข่อลาออก   
 ๑๕.๓ กรณจีบหรอืออกจากการฝึกอบรม ใหพ้น้สภาพการเป็นสมาชกิวสิามญัโดยปรยิาย นบั
  แต่วนัทีจ่บหรอืออกจากการฝึกอบรม 
 

หมวด ๕ 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

ขอ้ ๑๖. สทิธขิองสมาชกิสามญั 
 ๑๖.๑ ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากราชวทิยาลยั 
 ๑๖.๒ มสีทิธเิสนอความคดิเหน็เกี่ยวกบัการด าเนินการของราชวทิยาลยัต่อคณะกรรมการหรอื
  ต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
 ๑๖.๓ มสีทิธเิขา้รว่ม และออกเสยีงในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีและประชุมใหญ่วสิามญั 
 ๑๖.๔ มสีทิธใินกระบวนการเลอืกตัง้กรรมการบรหิารราชวทิยาลยั อาทเิช่น สทิธใินการเสนอ
  ตวัเป็นผูส้มคัรเป็นกรรมการบรหิารฯ สทิธใินการเสนอชื่อผูส้มควรสมคัรเป็นกรรมการ 
  บรหิารฯ สทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้ สทิธใินการไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริ
  หารฯ สทิธใินการอุทธรณ์ผลการเลอืกตัง้ เป็นตน้ 
 ๑๖.๕ มสีทิธไิดร้บัการแต่งตัง้เป็นอนุกรรมการต่างๆ ตามทีร่าชวทิยาลยัก าหนด 
 ๑๖.๖ มโีอกาสไดร้บัการสนบัสนุนจากราชวทิยาลยัในการเขา้ร่วมประชุมวชิาการทัง้ในและ
  นอกประเทศ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของราชวทิยาลยั 
 ๑๖.๗ ขอใหร้าชวทิยาลยัเป็นตวัแทนหรอืตวักลางในการสื่อสารระดบัองคก์ร ทัง้นี้ตอ้งอยู่ภาย
  ใตข้อบเขตหน้าทีข่องราชวทิยาลยั 
 ๑๖.๗ มสีทิธสิวมเสือ้ครยุและประดบัเครือ่งหมายของราชวทิยาลยัฯ 
 ๑๖.๘ มสีทิธเิสนอชื่อผูส้มควรไดร้บัการพจิารณาเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ ์
 ๑๖.๙  มสีทิธใินการเสนอและไดร้บัการเสนอผูส้มควรไดร้บัการสรรหาเป็นโสต ศอ นาสกิ
แพทย ์  ดเีด่น 
 ๑๖.๑๐ มสีทิธริอ้งขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบญัชทีรพัยส์นิของราช 
  วทิยาลยั 
 ๑๖.๑๑ มสีทิธเิขา้ชื่อรว่มกบัสมาชกิสามญัของราชวทิยาลยัอยา่งน้อย ๕๐ คน ท าหนังสอืรอ้งขอ
  ต่อคณะกรรมการบรหิารใหจ้ดัประชุมใหญ่วสิามญัได้ 
 ๑๖.๑๒ อื่นๆ ตามทีร่าชวทิยาลยัก าหนด 
ขอ้ ๑๗. สทิธขิองสมาชกิวสิามญั 
 ๑๗.๑ ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากราชวทิยาลยั 
 ๑๗.๒ มโีอกาสไดร้บัการสนบัสนุนจากราชวทิยาลยัในการเขา้ร่วมประชุมวชิาการทัง้ในและ
  นอกประเทศ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของราชวทิยาลยั 
 ๑๗.๓ ขอใหร้าชวทิยาลยัเป็นตวัแทนหรอืตวักลางในการสื่อสารระดบัองคก์ร ทัง้นี้ตอ้งอยู่ภาย
  ใตข้อบเขตหน้าทีข่องราชวทิยาลยั 
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 ๑๗.๔ อื่นๆ ตามทีร่าชวทิยาลยัก าหนด 
 
ขอ้ ๑๘. สทิธขิองสมาชกิกติตมิศกัดิ ์
 ๑๘.๑ ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากราชวทิยาลยั 
 ๑๘.๒ มสีทิธเิสนอความคดิเหน็เกี่ยวกบัการด าเนินการของราชวทิยาลยัต่อคณะกรรมการหรอื
  ต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
 ๑๘.๓ เขา้รว่ม และออกเสยีงในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีและประชุมใหญ่วสิามญั 
 ๑๘.๔ ขอใหร้าชวทิยาลยัเป็นตวัแทนหรอืตวักลางในการสื่อสารระดบัองคก์ร ทัง้นี้ตอ้งอยู่ภาย
  ใตข้อบเขตหน้าทีข่องราชวทิยาลยั 
 ๑๘.๕ มสีทิธสิวมเสือ้ครยุและประดบัเครือ่งหมายของราชวทิยาลยัฯ 
 ๑๘.๖ อื่นๆ ตามทีร่าชวทิยาลยัก าหนด 
 
ขอ้ ๑๙. หน้าทีข่องสมาชกิ 
 ๑๙.๑ ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบและประกาศของราชวทิยาลยัโดยเครง่ครดั 
 ๑๙.๒  ประพฤตตินใหส้มเกยีรตขิองการเป็นสมาชกิราชวทิยาลยั 
 ๑๙.๓  ใหค้วามรว่มมอืและสนับสนุนกจิการงานต่างๆ ของราชวทิยาลยั  
 ๑๙.๔  เผยแพรช่ื่อเสยีงของราชวทิยาลยัใหรู้จ้กัแพรห่ลาย  
 ๑๙.๕  เขา้รว่มกจิกรรมต่างๆทีร่าชวทิยาลยัไดจ้ดัใหม้ขีึน้ เช่นการประชุมวชิาการของราช 
  วทิยาลยั  
 ๑๙.๖  ไมน่ าความเสื่อมเสยีมาสู่ราชวทิยาลยัและสมาชกิของราชวทิยาลยั 
 ๑๙.๗  เขา้รว่มประชุมใหญ่ส าหรบัสมาชกิสามญัและสมาชกิกติตมิศกัดิ ์
 ๑๙.๘  ส าหรบัสมาชกิสามญั 
  ๑๙.๘.๑   Update ขอ้มลู ยศ ต าแหน่ง ทีอ่ยู ่การงานอาชพี อยา่งน้อยทุก ๕ ปี 
 

หมวด ๖  
ค่าลงทะเบียน และค่าบ ารงุราชวิทยาลยั 

ขอ้ ๒๐. คณะกรรมการ สามารถก าหนดค่าสมคัรเป็นสมาชกิสามญัตลอดชพี ไดโ้ดยท าเป็นประกาศ 
ขอ้ ๒๑. สมาชกิสามญั ตอ้งเสยีงค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารงุตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
ขอ้ ๒๒. สมาชกิวสิามญั และสมาชกิกติตมิศกัดิ ์มติอ้งเสยีค่าสมคัรแต่อยา่งใด 
 
ประกาศ ณ วนัที ่๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
ลงชื่อ  
            (รศ.นพ.สงวนศกัดิ ์ธนาวริตันานิจ)  
      ประธานราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 


