ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
วาดวยสมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
___________________________________________
อาศัย อํ า นาจตามความในขอบัง คั บทัน ตแพทยสภาวา ด ว ยราชวิท ยาลัย ทั น ตแพทย แ ห ง
ประเทศไทย พ.ศ.2550 ขอ 8 (10) ขอ 9 ขอ 16 (2) และมติที่ประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่
9/2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 จึงออกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยสมาชิก
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยสมาชิก
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558”
ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย วาดวยสมาชิกวิทยาลัยทันต
แพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 และใหใชระเบียบตอไปนี้แทน
หมวด 1
คุณสมบัตขิ องสมาชิก
ขอ 3 ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย มีสมาชิก 3 ประเภทคือ
(1) สมาชิกสามัญ มีคุณสมบัติดังนี้
ก. เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
หรือเปนผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง และ
ข. เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเปนผูมีความรู ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพ ทันตกรรมสาขาตางๆ ของทันตแพทยสภา คือ ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ปริทันต
วิทยา ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมประดิษฐ ทันตสาธารณสุข วิทยาเอ็นโดดอนต ทัน
ตกรรมหัตถการ วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชอง
ปากใบหนา นิติทันตวิทยา และสาขาอื่นๆ ตามขอบังคับของทันตแพทยสภา
(2) สมาชิกวิสามัญ มีคุณสมบัติดังนี้
เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 หรือ
เปนผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรองที่อยูระหวางการ
ฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรในสาขาหนึ่งสาขาใดที่ทันตแพทยสภารับรอง
(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์มีคุณสมบัติดังนี้
ก. จะตองเปนผูทรงเกียรติ มีผลงานดีเดน และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมเปนที่ยอมรับ
ในวงการทันตแพทยและสังคมทั่วไป หรือ

ข. เปนผูมีอุปการคุณหรือใหความชวยเหลือราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
หมวด 2
การเปนสมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ขอ 4 สมาชิกสามัญ
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามหมวด 1 ขอ 3 (1) ซึ่งเปนสมาชิกวิสามัญ และไดรับ
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ จาก
ทันตแพทยสภาจะไดรับการเปลี่ยนสถานะเปนสมาชิกสามัญในวันที่ไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรโดย
สมาชิกผูนั้นไมตองยื่นหนังสือ แสดงความจํานงอีก
ขอ 5 สมาชิกวิสามัญ
ผูมีคุณสมบัติถูกตองตามหมวด 1 ขอ 3 (2) และประสงคจะเขาเปนสมาชิกวิสามัญ
ใหยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกวิสามัญราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศ และเมื่อคณะผูบริหารไดพิจารณา
และมีมติรับเปนสมาชิกวิสามัญ ผูสมัครจะเปนสมาชิกวิสามัญ เมื่อชําระคาลงทะเบียน 1,000 บาท และคา
บํารุง 2,000 บาท ครบถวนและถูกตองแลว
ขอ 6 สมาชิกกิตติมศักดิ์
(1) สมาชิกสามัญ และผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย มีสิทธิเสนอชื่อ
ตอคณะผูบริหารโดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย 20 คน
(2) ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยพิจารณาชื่อและคุณสมบัติ
ของบุคคลที่ถูกเสนอ
(3) ให มี ก ารรั บ สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ไ ด ป ล ะไม เ กิ น 1 คน ยกเว น กรณี พิ เ ศษที่ ป ระธาน
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย เปนผูเสนอขอเพิ่มอีกปละไมเกิน 1 คน
(4) การพิจารณารับเขาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ จะตองไดคะแนนเห็นชอบไมนอยกวา 3 ใน
4 ของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ขอ 7 ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยพิจารณาใหความเห็นชอบ
การเปนสมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยโดยไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภา
หมวด 3
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ 8 สมาชิกสามัญมีสิทธิและหนาทีด่ ังนี้
(1) สมาชิกสามัญ ผูสอบไดอนุมัติบัตร มีสิทธิใชอภิไธยยอภาษาไทยวา “อ.ท.” ผู
ที่ไดวุฒิบัตร มีสิทธิใชอภิไธยยอภาษาไทยวา “ว.ท.” ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “Diplomate, Thai Board of ...” มี

สิทธิใชอภิไธยภาษาอังกฤษ วา Fellowship of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand หรือ ใชชื่อ
ยอวา FRCDS (Thailand)” หรือใชชื่อยอภาษาไทยวา “ส.รวทท.”
(2) มีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะและแสดงตนวาเปนสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย
(3) ไดรับสิทธิ ผลประโยชน และการปฏิบัติโดยเสมอภาคกัน ภายใตขอบเขตของ
วัตถุประสงคระเบียบ ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย และระเบียบ
ขอบังคับของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
(4) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยตอคณะผูบริหารหรือที่ประชุมวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
(5) มีสิทธิไตถามคณะผูบริหาร เพื่อตรวจสอบเอกสารทะเบียนบัญชีและทรัพยสิน
ของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
(6) มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งคะแนน
(7) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัยฯ ใหเปนผูแทนของ
ราชวิทยาลัยฯ ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
(8) มีสิทธิรับเชิญเปนอนุกรรมการในการทํางานของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย
(9) มี ห น า ที่ ผ ดุ ง ไว ซึ่ ง เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ศ รี และจรรยาบรรณที่ ดี ข องราชวิ ท ยาลั ย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย
(10) มีหนาที่รวมมือ และสงเสริมการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค ระเบียบและ
ขอบังคับของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
(11) มีหนาที่แจงยายที่อยู ที่ทํางาน ใหนายทะเบียนทราบเปนลายลักษณอักษร
กรณีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ยศ อภิไธย ใหดําเนินการตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยการขึ้นทะเบียน
และการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 หมวด 4 ขอ 17
ขอ 9 สมาชิกวิสามัญมีสิทธิและหนาที่ดังนี้
(1) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยตอคณะผูบริหารหรือที่ประชุมราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
(2) มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยแต
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(3) มีหนาที่ผดุงไวซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และจรรยาบรรณที่ดีของราชวิทยาลัยทันต
แพทยแหงประเทศไทย

(4) มีหนาที่รวมมือและสงเสริมการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค ระเบียบและ
ขอบังคับของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
(5) มีหนาที่แจงยายที่อยู ที่ทํางาน ใหนายทะเบียนทราบเปนลายลักษณอักษร กรณี
การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ยศ อภิไธย ใหดําเนินการตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยการขึ้นทะเบียนและ
การออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 หมวด 4 ขอ 17
ขอ 10 สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสทิ ธิและหนาทีด่ ังนี้
(1) มีสิทธิใชอภิไธยยอภาษาไทยวา ส.รวทท. และมีสิทธิใชอภิไธยภาษาอังกฤษวา
Fellowship of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand หรือใชชื่อยอวา FRCDS (Thailand)
(2) มีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะแสดงตนวาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย
(3) มีสิทธิที่จะรวมในกิจกรรมตางๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
(4) ไดรับสิทธิไมตองชําระคาบํารุงสมาชิก
(5) มีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะตอคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย
แหงประเทศไทย
หมวด 4
การพนจากสมาชิกภาพ
ขอ 11 สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญพนจากสมาชิกภาพเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ต อ งโทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เว น แต ค วามผิ ด ในลั ก ษณะ
ความผิ ด ลหุโ ทษหรื อ ความผิ ด กระทํ า โดยประมาทและไม เ ป น เหตุ ใ ห เ สื่ อ มเสี ย เกีย รติศั ก ดิ์แ หง วิ ช าชี พ
ทันตกรรม
(4) เปนบุคคลสาบสูญ วิกลจริต หรือลมละลายตามคําพิพากษาของศาล
(5) ประพฤติ ชั่ ว อย า งร า ยแรง หรื อ ทํ า ตนให เ ป น ที่ เ สื่ อ มเสี ย แก ร าชวิ ท ยาลั ย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย หรือมีเจตนาละเมิดระเบียบและขอบังคับของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยโดยไดรับคําตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากเลขาธิการแลวยังกระทําอยูอีกใหคณะผูบริหาร
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย เสนอชื่อสมาชิกผูนั้นในที่ประชุมสามัญเพื่อขอมติคัดออกจาก
สมาชิกภาพ การออกเสียงลงมติใหกระทําโดยวิธีลับและมีจํานวนไมนอยกวา 2 ใบ 3 ของสมาชิกที่มาประชุม
ในวันนั้น
(6) ขาดจากการเปนสมาชิกของทันตแพทยสภา

ขอ 12 สมาชิกกิตติมศักดิ์พนจากสมาชิกภาพเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ทําใหเสื่อมเสียเกียรติคุณ หมายถึงชื่อเสียงและคุณงามความดีของ ราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบเปนเอกฉันทของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย
ระเบียบนีใ้ ชบงั คับตั้งแตวนั ถัดจากวันที่คณะกรรมการทันตแพทยสภาอนุมัติ
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2558
(ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

