เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2565
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ แพทยสภา ว่ า ด้ ว ยราชวิ ท ยาลั ย จิ ต แพทย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการฝึกอบรมผู้มีความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาหรืออนุสาขาทางจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานให้มากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 (3) ฌ และมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะกรรมการแพทยสภาโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
แห่งแพทยสภา จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖5”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมิใช่นิติบุคคล
“จิตแพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางจิตเวชศาสตร์ ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่นหรือสาขาหรืออนุสาขาอื่นทางจิตเวชศาสตร์ของแพทยสภา
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะบุคคลผู้ดาเนินการเพื่อให้กิจการ
ของราชวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ของราชวิทยาลัย
หมวด ๑
ชื่อ เครื่องหมาย ครุยวิทยฐานะ วัตถุประสงค์ และหน้าที่
ข้อ ๕ ให้ มีวิทยาลัย เป็นวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๕ ในแพทยสภามีชื่อว่า “ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า รวจพท.
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Royal College of Psychiatrists of Thailand มีชื่อย่อว่า RCPsychT”
ให้มีเครื่องหมายประจาราชวิทยาลัย ตามระเบียบของราชวิทยาลัย
ให้มีครุยวิทยฐานะสาหรับสมาชิก ตามระเบียบของราชวิทยาลัย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๖ ราชวิทยาลัยแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ปฏิบัติการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของแพทยสภา
ตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
จิตเวชศาสตร์ ดังนี้
(1) ควบคุมความประพฤติของจิตแพทย์ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพทางจิต เวชศาสตร์และศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง
(3) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
(4) ช่ว ยเหลือ แนะนา เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับจิตเวชศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(5) ให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นใด เกี่ยวข้องกับจิตเวชศาสตร์
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา
(6) ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางจิตเวชศาสตร์
ข้อ ๗ ให้ราชวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินงานในเรื่องการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มี ความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และสาขาหรืออนุสาขาต่าง ๆ
ทางจิตเวชศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา รวมถึงออกหนังสือแสดงวุฒิในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมทางจิตเวชศาสตร์ ในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน ๑ ปี
(๒) กาหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของจิตแพทย์
ในประเทศไทย รวมทั้งสอดส่องดูแลความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก
(๓) จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจการต่าง ๆ สาหรับสมาชิก
(๔) เป็นศูนย์กลางติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ กับวิทยาลัย
สมาคมชมรมต่าง ๆ บุคคลหรือนิติบุคคลในวิชาชีพเวชกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย
รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการวิจัยในทางจิตเวชศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(6) ช่ว ยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้การศึกษาความรู้ทางจิตเวชศาสตร์และศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนและองค์กรอื่น
(7) ออกระเบียบต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
และข้อบังคับของแพทยสภา
(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ และอานาจหน้าที่
(9) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่สาคัญต่อแพทยสภาเป็นประจาปีเพื่อทราบ
(10) ให้มีรายงานการตรวจสอบบัญชีประจาปีของราชวิทยาลัยโดยผู้ตรวจสอบบัญชีต่อแพทยสภา
(11) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่แพทยสภามอบหมาย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมวด ๒
สมาชิก
ข้อ ๘ ราชวิทยาลัยมีสมาชิกได้ ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ต้องเป็นสมาชิกแพทยสภา และเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็น
ผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ หรือสาขาจิตเวชศาสตร์เด็ก
และวัยรุ่น รวมถึงสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ ทางจิตเวชศาสตร์ของแพทยสภา
(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกแพทยสภาและเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ทางจิตเวชศาสตร์ หรือจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รวมถึงสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ ทางจิตเวชศาสตร์
เป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิที่ราชวิทยาลัยเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ ๙ สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยมีสิทธิใช้อภิไธยว่า สมาชิกราชวิทยาลัยจิต แพทย์
แห่ งประเทศไทยหรืออภิไธยย่อว่า สรวจพท. ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า Fellow of the Royal
College of Psychiatrists of Thailand หรืออภิไธยย่อว่า FRCPsychT
ข้อ ๑๐ สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข องราชวิ ท ยาลั ย มี สิ ท ธิ ใ ช้ อ ภิ ไ ธยว่ า สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย หรืออภิไธยย่อว่า สรวจพท. (กิต ติมศักดิ์) หรือใช้อภิไธย
ภาษาอังกฤษว่า Honorary Fellow of the Royal College of Psychiatrists of Thailand
หรืออภิไธยย่อว่า FRCPsychT. (Honorary)
ข้อ ๑๑ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิต ติมศักดิ์ของราชวิทยาลัย มีสิทธิใช้เครื่องหมายของ
ราชวิทยาลัยและสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของราชวิทยาลัย
หมวด ๓
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ข้อ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

๑๒ ให้มีคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยประกอบด้วย
ประธาน 1 คน
รองประธาน 1 คน
เลขาธิการ 1 คน
ประธานวิชาการ 1 คน
ปฏิคม 1 คน
เหรัญญิก 1 คน
นายทะเบียน 1 คน
กรรมการกลาง 8 คน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๑๓ ให้สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย
จากสมาชิกสามัญผู้สมัครรับเลือกตัง้ แล้วเสนอให้แพทยสภารับทราบ โดยวิธีการเลือกตั้งให้ตามระเบียบ
ของราชวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย อยู่ในตาแหน่งมีวาระคราวละ ๓ ปี เมื่อพ้นจาก
ตาแหน่งอาจรับเลือกตั้งใหม่ได้ แต่ประธานห้ามเป็นติดต่อกัน เกิน 2 วาระ
ข้อ ๑๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารราชวิทยาลัยพ้นจาก
ตาแหน่งเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัย
(๔) ขาดจากการเป็นสมาชิกของแพทยสภา
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินกิจการของราชวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๖ และหน้าที่ตามข้อ ๗
(๒) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกราชวิทยาลัย การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่
ของสมาชิก
(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
(๔) ออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเงิ น ค่ า จดทะเบี ย นสมาชิ ก ค่ า บ ารุ ง วิ ท ยาลั ย และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย
(๖) ออกระเบียบอื่น ๆ เกี่ ย วกับกิจ การต่า ง ๆ ที่ อ ยู่ ภ ายในหน้าที่และวัต ถุประสงค์ของ
ราชวิทยาลัย
(๗) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทางานของราชวิทยาลัยเพื่อช่วยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
(๘) เสนอระเบียบต่าง ๆ ที่ออกโดยราชวิทยาลัยต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพื่ อ ทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ระเบียบนั้น
(9) ส่งรายงานการตรวจสอบบัญชีของราชวิทยาลัย โดยผู้ตรวจสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
แพทยสภา
หมวด ๔
การเงิน
ข้อ ๑๗ ราชวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(๒) ค่าลงทะเบียน ค่าบริการวิชาการ ผลประโยชน์จากกิจกรรมใด ๆ ที่อยู่ภายในวัตถุประสงค์
และอานาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุน และกิจการอื่นใด ที่มีความปลอดภัยมั่นคง โดยความเห็นชอบ
จากแพทยสภา
(๔) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๕) การจัดหารายได้อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยมีมติ
ข้อ ๑๘ ให้ประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิก เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงิน และการอนุมัติ
จ่ายเงินตามระเบียบของราชวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ ให้ คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยเสนองบประมาณประจาปี และแสดงบัญชี
งบดุ ล ประจ าปี ต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก รั บ รองตามระเบี ย บของราชวิ ท ยาลั ย และน าเสนอ
คณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย จิ ต แพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ต าม
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้ดารงตาแหน่งต่อไป
จนครบวาระโดยให้ถือเป็นการดารงตาแหน่งตามวาระในข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๑ ให้บรรดาระเบียบ คาสั่ง ประกาศต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ มีผลบังคับใช้ต่อไปในฐานะระเบียบ คาสั่ง ประกาศ ของราชวิทยาลัย
จนกว่าจะมีระเบียบ คาสั่ง ประกาศในเรื่องเดียวกันออกมาบังคับใช้แทน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา

