
ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าดว้ยราชวิทยาลัยจติแพทย์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์ 
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการฝึกอบรมผู้มีความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาหรืออนุสาขาทางจิตเวชศาสตร์เพ่ิมขึ้นและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการบริหารงานให้มากยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  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 ให้ยกเลิกข้อบังคบัแพทยสภา  ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๘   
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ราชวิทยาลัย”  หมายความว่า  ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมิใช่นิติบุคคล 
“จิตแพทย์”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางจิตเวชศาสตร์  ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ  

หรือวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์  จิตเวชศาสตร์ 
เด็กและวัยรุ่นหรือสาขาหรืออนุสาขาอื่นทางจิตเวชศาสตร์ของแพทยสภา 

“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณะบุคคลผู้ด าเนินการเพ่ือให้กิจการ

ของราชวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ของราชวิทยาลัย 

หมวด  ๑ 
ชื่อ  เครื่องหมาย  ครุยวทิยฐานะ  วัตถุประสงค์  และหน้าที ่

 
 

ข้อ ๕ ให้มีวิทยาลัย  เป็นวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม   
พ.ศ.  ๒๕๒๕  ในแพทยสภามีชื่อว่า  “ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  มีชื่อย่อว่า  รวจพท.   
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  The  Royal  College  of  Psychiatrists  of  Thailand  มีชื่อย่อว่า  RCPsychT”   

ให้มีเครื่องหมายประจ าราชวิทยาลัย  ตามระเบียบของราชวิทยาลัย 
ให้มีครุยวิทยฐานะส าหรับสมาชิก  ตามระเบียบของราชวิทยาลัย 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๖ ราชวิทยาลัยแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ปฏิบัติการให้บรรลุ   วัตถุประสงค์ของแพทยสภา  
ตามที่บัญญัติไว้  ในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  2525  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
จิตเวชศาสตร์  ดังนี้ 

(1) ควบคุมความประพฤติของจิตแพทย์ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
(2) ส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และการประกอบวิชาชีพทางจิตเวชศาสตร์และศาสตร์ 

ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(4) ช่วยเหลือ  แนะน า  เผยแพร่  และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับจิตเวชศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(5) ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรฐับาล  หรือหน่วยงานอื่นใด  เกี่ยวข้องกับจิตเวชศาสตร์

และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา 
(6) ส่งเสริม  สนับสนุน  และควบคมุมาตรฐานการประกอบวิชาชพีเวชกรรมทางจิตเวชศาสตร์ 
ข้อ ๗ ให้ราชวิทยาลัยมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินงานในเรื่องการฝึกอบรมและสอบเพ่ือเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์  สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  และสาขาหรืออนุสาขาต่าง ๆ  
ทางจิตเวชศาสตร์  ตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา  รวมถึงออกหนังสือแสดงวุฒิในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมทางจิตเวชศาสตร์  ในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน  ๑  ปี 

(๒) ก าหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของจิตแพทย์ 
ในประเทศไทย  รวมทั้งสอดส่องดูแลความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก 

(๓) จัดการประชุมทางวิชาการ  การศึกษาต่อเนื่อง  และกิจการต่าง ๆ  ส าหรับสมาชิก 
(๔) เป็นศูนย์กลางติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ  และกิจกรรมอื่น ๆ  กับวิทยาลัย

สมาคมชมรมต่าง ๆ  บุคคลหรือนิติบุคคลในวิชาชีพเวชกรรม  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๕) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ  เพ่ือใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย

รวมทั้งเพ่ือการศึกษาและการวิจัยในทางจิตเวชศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(6) ช่วยเหลือ  แนะน า  เผยแพร่  และให้การศึกษาความรู้ทางจิตเวชศาสตร์และศาสตร์ 

ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนและองค์กรอื่น 
(7) ออกระเบียบต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย  ทั้งนี้  โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

และข้อบังคับของแพทยสภา 
(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  และอ านาจหน้าที่ 
(9) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส าคัญต่อแพทยสภาเป็นประจ าปีเพื่อทราบ 

(10) ให้มีรายงานการตรวจสอบบัญชีประจ าปีของราชวิทยาลัยโดยผู้ตรวจสอบบัญชีต่อแพทยสภา 
(11) ด าเนินการอื่น ๆ  ตามที่แพทยสภามอบหมาย 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

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

ผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาจิตเวชศาสตร์  หรือสาขาจิตเวชศาสตร์เด็ก 
และวัยรุ่น  รวมถึงสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ  ทางจิตเวชศาสตร์ของแพทยสภา 

(๒) สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  ผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกแพทยสภาและเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ทางจิตเวชศาสตร์  หรือจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  รวมถึงสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ  ทางจิตเวชศาสตร์  
เป็นอย่างดี  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย 

(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผูท้รงคุณวุฒิที่ราชวิทยาลัยเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ข้อ ๙ สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยมีสิทธิใช้อภิไธยว่า   สมาชิกราชวิทยาลัยจิตแพทย์ 

แห่งประเทศไทยหรืออภิไธยย่อว่า  สรวจพท.  ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า  Fellow  of  the  Royal  
College  of  Psychiatrists  of  Thailand  หรืออภิไธยย่อว่า  FRCPsychT 

ข้อ ๑๐ สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยมีสิทธิ ใช้อภิไธยว่า   สมาชิกกิตติมศักดิ์    
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  หรืออภิไธยย่อว่า  สรวจพท.  (กิตติมศักดิ์)  หรือใช้อภิไธย
ภาษาอังกฤษว่า  Honorary  Fellow  of  the  Royal  College  of  Psychiatrists  of  Thailand  
หรืออภิไธยย่อว่า  FRCPsychT.  (Honorary)   

ข้อ ๑๑ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัย   มีสิทธิใช้เครื่องหมายของ 
ราชวิทยาลัยและสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของราชวิทยาลัย 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยประกอบด้วย 
(1) ประธาน  1  คน   
(2) รองประธาน  1  คน 
(3) เลขาธิการ  1  คน 
(4) ประธานวิชาการ  1  คน 
(5) ปฏิคม  1  คน 
(6) เหรัญญิก  1  คน 
(7) นายทะเบียน  1  คน 
(8) กรรมการกลาง  8  คน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๓ ให้สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย  
จากสมาชิกสามัญผู้สมัครรับเลือกตัง้  แล้วเสนอให้แพทยสภารับทราบ  โดยวิธีการเลือกตั้งให้ตามระเบยีบ
ของราชวิทยาลัย 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย  อยู่ในต าแหน่งมีวาระคราวละ  ๓  ปี  เมื่อพ้นจาก
ต าแหน่งอาจรับเลือกตั้งใหม่ได้  แต่ประธานห้ามเป็นติดต่อกัน  เกิน  2  วาระ 

ข้อ ๑๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการบริหารราชวิทยาลัยพ้นจาก
ต าแหน่งเฉพาะตัว  เมื่อ 

(๑) ตาย   
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัย 
(๔) ขาดจากการเป็นสมาชิกของแพทยสภา 
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  มีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินกิจการของราชวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ  ๖  และหน้าที่ตามข้อ  ๗ 
(๒) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกราชวิทยาลัย  การขาดจากสมาชิกภาพ  สิทธิและหน้าที่

ของสมาชิก 
(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  ค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุง  วิทยาลัย  และ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย 
(๖) ออกระเบียบอื่น ๆ  เกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ  ที่อยู่ภายในหน้าที่และวัตถุประสงค์ของ 

ราชวิทยาลัย 
(๗) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานของราชวิทยาลัยเพื่อช่วยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
(๘) เสนอระเบียบต่าง ๆ  ที่ออกโดยราชวิทยาลัยต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือทราบ 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ระเบียบนั้น 
(9) ส่งรายงานการตรวจสอบบัญชีของราชวิทยาลัย  โดยผู้ตรวจสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ

แพทยสภา 

หมวด  ๔ 
การเงิน 

 
 

ข้อ ๑๗ ราชวิทยาลัยอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

้หนา   ๒๔
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(๒) ค่าลงทะเบียน  ค่าบริการวิชาการ  ผลประโยชน์จากกิจกรรมใด ๆ  ที่อยู่ภายในวัตถุประสงค์  
และอ านาจหน้าที่ของราชวิทยาลัย 

(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุน  และกิจการอื่นใด  ที่มีความปลอดภัยมั่นคง  โดยความเห็นชอบ 
จากแพทยสภา 

(๔) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๕) การจัดหารายได้อื่นใด  ตามที่คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยมีมติ 
ข้อ ๑๘ ให้ประธาน  เลขาธิการ  และเหรัญญิก  เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงิน  และการอนุมัติ

จ่ายเงินตามระเบียบของราชวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยเสนองบประมาณประจ าปี   และแสดงบัญชี 

งบดุลประจ าปีต่อที่ประชุมเพ่ือให้สมาชิกรับรองตามระเบียบของราชวิทยาลัย   และน าเสนอ 
คณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ  ภายใน  30  วัน  นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยที่ด ารงต าแหน่งอยู่ตาม
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป
จนครบวาระโดยให้ถือเป็นการด ารงต าแหน่งตามวาระในข้อบังคับนี้   

ข้อ ๒๑ ให้บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้  มีผลบังคับใช้ต่อไปในฐานะระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  ของราชวิทยาลัย
จนกว่าจะมีระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศในเรื่องเดียวกันออกมาบังคับใช้แทน  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  1  ปี   
นับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณสมศรี  เผ่าสวัสดิ ์
นายกแพทยสภา 
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