
 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงานให้มากยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  (๓)  (ค)  (ฌ)  โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
แห่งแพทยสภา  ตามมาตรา  ๒๕  วรรคหน่ึง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  
คณะกรรมการแพทยสภาจึงออกข้อบังคับแพทยสภาไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์ 
แห่งประเทศไทย  พ.ศ  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  

พ.ศ  ๒๕๓๙   
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ราชวิทยาลัย”  หมายความว่า  ราชวิทยาลัย  โสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
“โสต  ศอ  นาสิกแพทย์”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรมทางโสต  ศอ  นาสิกวิทยา 
“ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 
“แพทย์โสต  ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางโสต  

ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกราชวิทยาลัย  โสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
“ประธาน”  หมายความว่า  บุคคลที่ทําหน้าที่ประธานคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  โสต  ศอ  

นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
“คณะผู้บริหาร”  หมายความว่า  คณะบุคคลผู้ดําเนินการเพื่อให้กิจการของราชวิทยาลัย 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย 
“การฝึกอบรม”  หมายความว่า  การฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม   
“การฝึกอบรมทางโสต  ศอ  นาสิกวิทยา”  หมายความว่า  การฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้มีความรู้

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ในสาขา  หรืออนุสาขาต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับวิชาโสต  ศอ  
นาสิกวิทยา 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

“สถาบันฝึกอบรม”  หมายความว่า  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์  หรือโรงพยาบาล   
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแพทยสภา  ให้ดําเนินการในการฝึกอบรมทางโสต  ศอ  นาสิกวิทยา 

หมวด  ๑ 
ชื่อ  เคร่ืองหมาย  ครุยวิทยาฐานะ  วัตถุประสงค์  และหน้าที่ 

 

 

ข้อ ๕  ให้มีราชวิทยาลัย  เป็นวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  มาตรา  ๒๑  (๓)  (ฌ)  มีชื่อว่าราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  มีชื่อย่อว่า  
“ร.ส.ศ.น.ท.”  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “The  Royal  College  of  Otolaryngologists-Head  and  
Neck  Surgeons  of  Thailand”  มีชื่อย่อว่า  “R.C.O.T” 

ให้มีเคร่ืองหมายประจําราชวิทยาลัย  ซึ่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดขึ้น 
ให้มีครุยวิทยฐานะสําหรับสมาชิกที่เป็น  โสต  ศอ  นาสิกแพทย์  ศัลยแพทย์ตกแต่งและ

เสริมสร้างใบหน้า  และแพทย์โสต  ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ  ซึ่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 
เป็นผู้กําหนดขึ้น 

ข้อ ๖ ราชวิทยาลัยแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมการศึกษา  วิจัย  และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางโสต  ศอ  นาสิกวิทยา  
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  และโสต  ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางโสต  ศอ  
นาสิกวิทยา  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  และโสต  ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ 

(๓) ผดุงเกียรติของสมาชิก  และส่งเสริมความสามัคคี 
(๔) ให้คําปรึกษา  และข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล  ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

ทางโสต  ศอ  นาสิกวิทยา  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  และโสต  ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ  
โดยได้รับความเห็นชอบจากแพทยสภา 

(๕) ช่วยเหลือ  แนะนํา  เผยแพร่  และให้การศึกษาแก่ประชาชน  และองค์กรอื่น ๆ  ในด้านโสต  
ศอ  นาสิกวิทยา  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  และโสต  ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ   

(๖) ควบคุมความประพฤติ  จรรยา  มารยาท  ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางโสต  ศอ  
นาสิกวิทยา  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  และโสต  ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ   
ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ข้อ ๗ ให้ราชวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการ  ในเรื่องการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขาโสต  ศอ  นาสิกวิทยา  อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  และอนุสาขาโสต  
ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา 
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(๒) ดําเนินการในเรื่องการฝึกอบรมและสอบ  และออกหนังสือแสดงวุฒิในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมทางโสต  ศอ  นาสิกวิทยา  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  และโสต  ศอ   
นาสิกวิทยาการนอนหลับ  ในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมต่ํากว่า  ๑  ปี 

(๓) กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของโสต  ศอ  
นาสิกแพทย์  ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  และแพทย์โสต  ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ   
ในประเทศไทย  รวมทั้งสอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤติ  และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ของสมาชิก 

(๔) ส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และแนะแนววิชาการทางโสต  ศอ  นาสิกวิทยา  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
และเสริมสร้างใบหน้า  และโสต  ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ 

(๕) จัดการประชุมวิชาการ  การศึกษาต่อเนื่องและกิจการต่าง ๆ  สําหรับสมาชิก 
(๖) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและอื่น ๆ  กับสมาคม 

หรือชมรมต่าง ๆ  ในวิชาชีพเวชกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๗) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๘) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีและความสามัคคีในหมู่สมาชิกและระหว่างสมาชิก 

กับแพทย์สาขาวิชาอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๙) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ  เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย  

รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการวิจัยทางโสต  ศอ  นาสิกวิทยา  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  
และโสต  ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ  และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

(๑๐) เผยแพร่ความรู้ทางโสต  ศอ  นาสิกวิทยา  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า   
และโสต  ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ  อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพเวชกรรม 

(๑๑) ออกระเบียบหรือประกาศต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้  โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม  หรือข้อบังคับของแพทยสภา 

(๑๒) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่แพทยสภามอบหมาย  ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย 
(๑๓) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ  ต่อแพทยสภาเปน็ประจํา  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 

 

ข้อ ๘ ราชวิทยาลัยมีสมาชิกได้  ๓  ประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  ต้องเป็นสมาชิกแพทยสภา  และเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาโสต  ศอ  นาสิกวิทยา  หรืออนุสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  หรืออนุสาขาโสต  ศอ  นาสิกวิทยาการนอนหลับ  จากแพทยสภา 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

(๒) สมาชิกวิสามัญ  ต้องเป็นสมาชิกแพทยสภา  และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้ 
 (ก) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานทางโสต  ศอ  นาสิกวิทยาตามระเบียบราชวิทยาลัย  ทั้งนี้ 

โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัย 
 (ข) เป็นแพทย์ประจําบ้านสาขาโสต  ศอ  นาสิกวิทยา  หรือแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า  หรือแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาโสต  ศอ   
นาสิกวิทยาการนอนหลับ  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัย 

(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้มีคุณวุฒิที่ราชวิทยาลัยเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ข้อ ๙ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยมีสิทธิใช้อภิไธยว่าสมาชิก 

ราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  หรือคําย่อว่า  “ส.ร.ส.ศ.น.ท.”  หรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  
“Fellow  of  the  Royal  College  of  Otolaryngologists-Head  and  Neck  Surgeons  of  
Thailand”  หรือใช้คําย่อว่า  “F.R.C.O.T” 

หมวด  ๓ 
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 

 

 

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) ประธาน    ๑  คน 
(๒) รองประธาน   ๑  คน 
(๓) เลขาธิการ    ๑  คน 
(๔) เหรัญญิก  ๑  คน 
(๕) วิชาการ  ๑  คน   
(๖) รองเลขาธิการ   ไม่เกิน  ๒  คน 
(๗) ที่ปรึกษา    ไม่เกิน  ๒  คน 
(๘) กรรมการกลาง ไม่น้อยกว่า  ๘  คน 
ข้อ ๑๑ กรรมการผู้บริหารราชวิทยาลัย  ตามข้อ  ๑๐  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 
(๒) มีอายุไม่น้อยกว่า  ๓๕  ปี 
(๓) ไม่เคยถูกศาลส่ังให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  ไม่ว่าโทษที่ศาลกําหนดจะให้รอการลงโทษไว้

หรือไม่ก็ตาม 
ข้อ ๑๒ สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยเป็นผู้ เลือกตั้งกรรมการผู้บริหารราชวิทยาลัย 

จากสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ส่วน 



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

(๑) สมาชิกในสถาบันฝึกอบรมคัดเลือกกันเอง  เพื่อเป็นกรรมการผู้บริหารราชวิทยาลัย  
สถาบันละ  ๑  คน 

(๒) สมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในสถาบันฝึกอบรม  ใช้การเลือกตั้งทั่วไป  เพื่อเป็นกรรมการผู้บริหารราชวิทยาลัย  
จํานวนไม่น้อยกว่า  ๘  คน   

เม่ือได้กรรมการทั้ง  ๒  ส่วนแล้ว  ให้กรรมการเลือกกรรมการผู้หนึ่งทําหน้าที่  ประธานคณะผู้บริหาร 
ราชวิทยาลัย   

ให้ประธานคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแต่งตั้งผู้บริหารราชวิทยาลัย  ตามข้อ  ๑๐  (๒)  (๓)  (๔)  
(๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  จากกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งมา 

เม่ือได้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแล้ว  ให้เสนอแพทยสภาเพื่อรับทราบ 
ขอ้ ๑๓ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  ๓  ปี  เม่ือพ้นจาก

ตําแหน่งอาจรับเลือกตั้งใหม่ได้  ยกเว้นประธานราชวิทยาลัยจะอยู่ในตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน  ๒  วาระ 
ข้อ ๑๔ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว  ผู้บริหารราชวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่ง

เฉพาะตัวเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย 
(๔) ขาดจากการเป็นสมาชิกของแพทยสภา 
(๕) ขาดคุณสมบัติ  ตามข้อ  ๑๑  (๓)  และ  (๔)   
ข้อ ๑๕ เม่ือประธานคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งเฉพาะตัว  ให้กรรมการ 

ตามข้อ  ๑๒  (๑)  และ  (๒)  เลือกกรรมการผู้หนึ่งขึ้นเป็นประธานคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแทน   
และอยู่ในตําแหนง่ตามวาระที่เหลืออยู่ของประธานคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยซึ่งตนแทน 

ข้อ ๑๖ เม่ือกรรมการในคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยผู้ใดผู้หนึ่งพ้นจากตําแหน่งเฉพาะตัว   
(๑) หากเป็นกรรมการในส่วนของสถาบันฝึกอบรมใด  ให้สถาบันนั้นคัดเลือกกรรมการ 

ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๑  มาใหม่ 
(๒) หากเป็นกรรมการนอกสถาบันฝึกอบรม  ให้คงจํานวนกรรมการตามที่ เหลืออยู่ใน 

คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยไว้  จนครบวาระ 
ข้อ ๑๗ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของราชวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ  ๗ 
(๒) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกราชวิทยาลัย  การขาดจากสมาชิกภาพ  สิทธิและหน้าที่

ของสมาชิก 
(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

(๔) ออกระเ บียบเกี่ ยว กับการเ งิน   ค่าจดทะเ บียนสมาชิก   ค่ า บํา รุงราชวิทยาลัย   
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย 

(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย  ได้แก่  การประชุม
กรรมการบริหาร  การประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาชิก  การประชุมใหญ่วิสามัญ 

(๖) ออกระเบียบอื่น ๆ  เก่ียวกับกิจการต่าง ๆ  ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ 
ของราชวิทยาลัย 

(๗) อนุมัติ  และให้หนังสือแสดงวุฒิต่าง ๆ  ตามข้อ  ๘  (๒) 
(๘) จัดประชุมวิชาการปีละไม่น้อยกว่า  ๒  คร้ัง 
(๙) แต่งตั้งอนุกรรมการของราชวิทยาลัยเพื่อช่วยดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ   

(๑๐) เสนอระเบียบต่าง ๆ  ที่ออกโดยราชวิทยาลัยต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ 
ภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว 

หมวด  ๔ 
การเงิน 

 

 

ข้อ ๑๘ ราชวิทยาลัยอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุงราชวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรม 
(๔) ค่าลิขสิทธิ์ 
ข้อ ๑๙ ให้ประธาน  เลขาธิการ  และเหรัญญิก  เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงิน  และการอนุมัติ

จ่ายเงินตามระเบียบของราชวิทยาลัย 
ข้อ ๒๐ ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยแสดงบัญชีงบดุลประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี  

เพื่อให้สมาชิกรับรองตามระเบียบของราชวิทยาลัย  และนําเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๒๑ ให้ผู้ที่ เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย   
ตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๙  
ยังคงเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อ ๒๒ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยที่ดํารงตําแหน่ง
อยู่ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๙   
ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปจนครบวาระโดยให้ถือเป็นการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับนี้   

ข้อ ๒๓ ให้บรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้สินและเงินทั้งปวงของราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์
แห่งประเทศไทย  ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๙  โอนมาเป็นของราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  ตามข้อบังคับนี้   

ข้อ ๒๔ ให้บรรดาระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์
แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยโสต  ศอ  นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๙  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้  มีผลบังคับใช้ต่อไปในฐานะระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ   
ของราชวิทยาลัยจนกว่าจะมีระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศในเร่ืองเดียวกันออกมาบังคับใช้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
นายกแพทยสภา 


