ระเบียบราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยสมาชิกแห่งราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๓
__________________________________________
อาศัยอานาจและหน้าที่ตามความในข้อ ๑๑ (๑๐) และข้อ ๒๕ (๒) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมติคณะกรรมการอานวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ไทยในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓-๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยสมาชิกแห่ง
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และคาสั่งอื่นใดในส่วน
ที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ราชวิทยาลัย” หมายถึง ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
“รังสีแพทย์” หมายถึง แพทย์ผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ ทางรังสีวิทยา
“สาขาต่าง ๆ ทางรังสีวิทยา” หมายถึง สาขาและอนุสาขาที่ราชวิทยาลัยได้รับมอบหมายจาก
แพทยสภาให้ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้ มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ได้แก่ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีวิทยาวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยชั้นสูง ภาพวิ นิ จ ฉั ย ระบบ
ประสาท รังสีร่วมรักษาของลาตัว รังสีร่วมรักษาระบบประสาท รวมถึงสาขาและอนุสาขาอื่นที่แพทยสภามอบหมาย
เพิ่มเติม
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการอานวยการราชวิทยาลัย
“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนในคณะกรรมการอานวยการราชวิทยาลัย
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกแห่งราชวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้ วยสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสมทบ ตามข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้ว ยราชวิทยาลัย รังสี แพทย์แห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวด ๑
สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ
________________________________
ข้อ ๕ สมาชิกสามัญต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกแพทยสภา
(๒) ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่าง ๆ ทางรังสีวิทยา ทั้งจากสถาบันในประเทศที่แพทยสภารับรองหรือสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภาหรือ
คณะกรรมการราชวิทยาลัยรับรอง
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญ ญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕
ดังต่อไปนี้
ก. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพ
ข. ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุกใน
คดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ค. ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กาหนดไว้ในข้อบังคับแพทยสภา
ข้อ ๖ สมาชิกวิสามัญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๓)
(๑) เป็นสมาชิกแพทยสภา
(๒) ได้ปฏิบัติงานทางรังสีวิทยาเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๕ ปี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ หรือเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางรังสีวิทยา ทั้งจากสถาบันในประเทศที่แพทยสภารับรองหรือสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภา
หรือคณะกรรมการราชวิทยาลัยรับรอง
ข้อ ๗ บุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้ว นตามระเบียบนี้ ซึ่งประสงค์สมัครเป็นสมาชิก ต้องยื่นคาขอ
สมัครเป็นสมาชิกและเอกสารหลักฐานตามที่นายทะเบียนกาหนดไว้ต่อนายทะเบียน พร้อมชาระค่าจดทะเบียน ค่า
บารุงสมาชิก และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด

ให้นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครนั้น และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้
เป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งตามคุณสมบัติของบุคคลนั้น รวมทั้งให้ดาเนินการทางทะเบียนในทะเบียนสมาชิก
โดยให้มีข้อมูลประจาตัว คุณวุฒิ วิธีการติดต่อ และรูปถ่ายของสมาชิกผู้นั้นไว้ในทะเบียนสมาชิก
ข้อ ๘ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญมีดังต่อไปนี้
(๑) ใช้เครื่องหมายของราชวิทยาลัย และสวมชุดครุยวิทยฐานะตามระเบียบของราชวิทยาลัย
(๒) ใช้สถานที่หรือสิ่งอานวยความสะดวกของราชวิทยาลัยเพื่อดาเนินกิจกรรมของสมาชิก ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) ร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาศักดิ์แห่งวิชาชีพ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่าง ๆ
สาหรับสมาชิก
(๔) เข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของราชวิทยาลัยในการประชุมใหญ่
ของราชวิทยาลัย หรือแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๕) ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอานวยการราชวิทยาลัย
(๖) สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานราชวิทยาลัยและคณะกรรมการอานวยการราชวิทยาลัย
(๗) รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสมาชิก
(๘) ชาระค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุ ง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยตามที่
คณะกรรมการกาหนด
(๙) สิทธิและหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติ
อื่น หรือตามที่แพทยสภาหรือคณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๙ ให้สมาชิกวิสามัญมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่สิทธิตามข้อ ๘ (1) (๔)
(๕) และ (๖)
ข้อ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียน
(๓) ขาดคุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ก าหนดในระเบี ย บนี้ ห รื อ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่น หรือตามที่แพทยสภาหรือคณะกรรมการกาหนด

(๔) ไม่ชาระค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง หรือค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบราชวิทยาลัย โดยไม่มีเหตุอันควร
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุด ให้นายทะเบียนคัดชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจากทะเบียนสมาชิก
และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการทราบ
หมวด ๒
สมาชิกกิตติมศักดิ์
________________________________
ข้อ ๑๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ซึ่งมี
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของราชวิทยาลัย โดยจะเป็นสมาชิกแพทยสภาหรือไม่ก็ได้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๓)
ข้อ ๑๓ ให้มีการเสนอชื่อและพิจารณาโดยคณะกรรมการอานวยการ
ข้อ ๑๔ ให้สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตาม
ข้อ ๘ (๔) (๕) (๖) และ (๘)
ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์สิ้นสุดเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ก าหนดในระเบี ย บนี้ ห รื อ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่น หรือตามที่แพทยสภาหรือคณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ให้มีการเสนอให้พ้นจาก
สมาชิกภาพและพิจารณาลงมติในการประชุมของคณะกรรมการ
หมวด ๓
สมาชิกสมทบ
________________________________
ข้อ ๑๖ สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้เป็นสมาชิกสมทบ โดยมีการเสนอชื่อ
และพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
ข้อ ๑๗ เพื่อการดาเนินการตามข้อ ๑๑ (๑) และ (๒) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัย
รังสีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านสาขาต่าง ๆ ทางรังสีวิทยา

รวมทั้งผู้รับการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานและยื่นขอสมัครสอบเพื่อขอรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิช าชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ ทางรังสีวิทยา ต้องเป็นสมาชิกสมทบ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติอื่น
ครบถ้วนตามที่แพทยสภา ราชวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาหรืออนุสาขานั้นกาหนด
ข้อ ๑๘ ให้สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่สิทธิตามข้อ ๘ (๑) (๒)
(๔) (๕) และ (๖)
ข้อ ๑๙ สมาชิกสมทบพ้นจากสมาชิกภาพเมื่อ
(๑) สมัครเป็นสมาชิกสามัญ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ก าหนดในระเบี ย บนี้ ห รื อ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่น หรือตามที่แพทยสภาหรือคณะกรรมการอานวยการกาหนด
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
________________________________
ข้อ ๒๐ ให้ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่แล้วในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ เป็นสมาชิก
ประเภทใดประเภทหนึ่งตามคุณสมบัติของสมาชิกนั้น ตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๑ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านสาขาต่าง ๆ ทางรังสีวิทยา รวมทั้งผู้รับการ
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานและยื่นขอสมัครสอบเพื่อขอรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ ทางรังสีวิทยา ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นสมาชิกสมทบ โดยเว้นค่าจด
ทะเบียนสมาชิกจนกว่าจะมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

