
 

 

-ร่าง- 1 

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย 2 

ว่าด้วย การเลือก การเลือกตั้ง การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน 3 

และการเลือกกรรมการเพ่ือดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  4 

พ.ศ. .... 5 

     6 

 7 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือก การเลือกตั้ง การเลื่อน8 

ผู้มีคุณสมบัติขึ ้นเป็นกรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ9 

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 10 

 11 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) (ง) และตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 12 

(๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย                 13 

โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาการแพทย์แผนไทย จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 14 

  15 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย การเลือก การเลือกตั้ง 16 

การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพ่ือดำรงตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. ....” 17 

  18 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการเลือก การเลือกตั ้งกรรมการ                 19 

การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพ่ือดำรงตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. 2560 20 

 21 

ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  22 

  23 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 24 

“การเลือก” หมายความว่า การเลือกกันเองเพ่ือเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยดังต่อไปนี้ 25 

(1) คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหัวหน้า26 

ภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ27 

และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 28 

(๓) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 29 

(๔) หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบ30 

วิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม  31 

“การเลือกตั ้ง” หมายความว่า การเลือกตั ้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิก                   32 

สภาการแพทย์แผนไทย  33 

“วิธ ีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การเลือกตั ้งที ่กระทำโดยวิ ธ ีการ                      34 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน  35 

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 36 

หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการ ทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก 37 

หรอือุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 38 
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“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 1 

๑๕ (2) (3) และ (4) หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (5) แห่ง2 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556  3 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย 4 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย 5 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ 6 

“ประธานอนุกรรมการ” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้ง7 

กรรมการ 8 

“นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาการแพทย์แผนไทย 9 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย 10 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย 11 

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย 12 

  13 

ข้อ ๕  ให้นายกสภาการแพทย์แผนไทยเป็นผู้รักษาการ และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีปัญหา14 

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 15 

ในกรณีที่นายกสภาเห็นสมควรอาจเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 16 

คำวินิจฉัยของนายกสภาหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด 17 

 18 

หมวดทั่วไป 19 

                    20 

ข้อ ๖  ให้สภาการแพทย์แผนไทย ประกาศรายละเอียดการเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) 21 

(๓) และ (๔) และการเลือกตั้งกรรมการ ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 22 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ล่วงหน้าก่อนวันทำการเลือก และการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อให้ดำเนินการเลือกและ23 

การเลือกตั้งเสร็จสิ้น ก่อนที่คณะกรรมการชุดเดิมจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 24 

(๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกและรับเลือกตั้ง 25 

(๒) จำนวนกรรมการที่จะได้รับการเลือกและการเลือกตั้ง 26 

(3) รายชื่อของคณะ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือภาควิชาที่ผลิต27 

บัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ28 

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สภาการแพทย์แผนไทย29 

รับรอง ตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 30 

(4) รายชื่อสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ31 

นี้ ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 32 

(5) รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ33 

การแพทย์แผนไทยซึ ่งได้ร ับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู ้ เป็นผู ้ให้การอบรม ตามมาตรา 15 (4) แห่ง34 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 35 

(6) รายชื่อสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีเลขทะเบียนสมาชิกและบัตรประจำตัวสมาชิกซึ่ง36 

ยังไม่หมดอายุ ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 37 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สภาการแพทย์แผนไทย และบนเว็บไซต์38 

สภาการแพทย์แผนไทย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อบังคับนี้  39 
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หมวด ๑ 1 

คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ 2 

                   3 

  4 

ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการแต่งตั ้ง “คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้ง5 

กรรมการ” คณะหนึ่ง ประกอบไปด้วย ประธานอนุกรรมการหนึ่งคน และอนุกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบห้าคน  6 

ซ่ึงเป็นอนุกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน เพ่ือจัดการ7 

เลือกและการเลือกตั้งกรรมการ ให้เป็นไปโดยสุจริต และยุติธรรม โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนครบ8 

กำหนดตามวาระของกรรมการ 9 

คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ตามข้อ ๘ (๕) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการจัดการเลือก10 

และการเลือกตั้งกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกและเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนั้น 11 

  12 

ข้อ ๘  ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 13 

(๑) ดำเนินการจัดการเลือก ตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) และการเลือกตั้ง ตามมาตรา 14 

๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 15 

(2) จัดทำงบประมาณเกี่ยวกับการเลือก และการเลือกตั้งเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ16 

ก่อนดำเนินการ 17 

(3) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการ ตามมาตรา 15 (2) (3) และ (4) แห่ง18 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556  19 

(4) จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อสมาชิก และรายชื่อ20 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 21 

2556  22 

(5) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดการเลือกและการเลือกตั้ง 23 

(6) ออกประกาศต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับฉบับนี้ 24 

(7) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ และพิจารณาและวินิจฉัยการคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกและ25 

การเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับนี้ 26 

(7) ดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ หรือนายกสภา27 

มอบหมาย 28 

 29 

หมวด 2 30 

การเลือก 31 

                   32 

 33 

ข้อ 9  การเลือก ตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผน34 

ไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้คณะอนุกรรมการประกาศรายละเอียดการเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ สภาการแพทย์แผนไทย 35 

และบนเว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย หรือโดยวิธีการอื ่นใดที่เห็นสมควร เพื ่อให้สามารถตรวจสอบได้ 36 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนการเลือก ดังต่อไปนี้ 37 

(๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 38 

(๒) จำนวนกรรมการที่จะได้รับการเลือก 39 
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(๓) บัญชีรายชื่อผู้สมัคร 1 

(๔) กำหนดวัน ระยะเวลารับสมัคร และสถานที่ยื่นใบสมัครรับเลือก 2 

(๕) กำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะทำการเลือก 3 

(๖) กำหนดสถานที่ที่จะทำการตรวจนับคะแนน และกำหนดเวลาที่เริ่มนับคะแนน 4 

 5 

ข้อ 10 กรรมการที่มาจากการเลือก ตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ6 

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่  7 

(๑) กรรมการซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือ8 

หัวหน ้าภาคว ิชาท ี ่ผล ิตบ ัณฑิตสาขาการแพทย ์แผนไทย หร ือสาขาการแพทย ์แผนไทยประย ุกต์                                 9 

ในสถาบันอ ุดมศึกษาของร ัฐ และสถาบันอุดมศ ึกษาของเอกชนที ่จ ัดต ั ้งข ึ ้น ตามกฎหมายว ่าด ้วย10 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งละหนึ่งคน เลือกกันเองให้เหลือสาขาละสามคน 11 

(๒) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแห่งละหนึ่ง12 

คนเลือกกันเองให้เหลือสามคน 13 

(๓) หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู ้ประกอบวิชาชีพ14 

การแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม เลือกกันเองให้เหลือจำนวนสามคน 15 

 16 

ส่วนที่ ๑ 17 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  18 

ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 19 

                   20 

 21 

ข้อ ๑1  ผู ้สมัครรับเลือก ตามมาตรา 15 (2) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 22 

ดังต่อไปนี้ 23 

ก. คุณสมบัติ 24 

ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือ25 

หัวหน ้าภาคว ิชาท ี ่ผล ิตบัณฑิตสาขาการแพทย ์แผนไทย หร ือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์                              26 

ในสถาบันอุดมศ ึกษาของร ัฐ และสถาบันอุดมศ ึกษาของเอกชนที ่จ ัดต ั ้ งข ึ ้น ตามกฎหมายว ่าด ้วย27 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้อธิการบดีหรือหัวหน้าสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่28 

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขา29 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้น ตาม30 

กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดอยู่ เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพียงรายชื่อเดียว 31 

กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีการผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์32 

แผนไทยประยุกต์ตามวรรคหนึ่ง ไม่ได้จัดตั้งเป็นคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ33 

ให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา หรือสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์34 

แผนไทยประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วย35 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ หรือ 36 

ข. ลักษณะต้องห้าม  37 

(1) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ติดต่อกันเกินสองวาระ 38 

(2) ไม่เป็นผู้ทำหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการเลือกหรือการเลือกตั้ง ในวาระนั้น 39 
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(3) เป็นผู ้ไม่เคยถูกสั ่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต เนื ่องจากประพฤติผิด1 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีองค์กรควบคุมวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น 2 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 3 

 4 

ข้อ 12 ให้หัวหน้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือหัวหน้าสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้น 5 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม6 

ตามข้อ 11 โดยความยินยอมของบุคคลดังกล่าว เป็นหนังสือเพ่ือสมัครรับเลือกต่อคณะอนุกรรมการ  7 

 8 

 ส่วนที่ 2 9 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  10 

ตามมาตรา ๑๕ (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 11 

                   12 

 13 

ข้อ 13 สมาคมหรือมูลนิธิที่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งประสงค์ใช้ สิทธิเสนอ14 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือก ตามมาตรา 15 (3) ต้อง  15 

(1) จดทะเบียน มีที่ตั้ง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 16 

(2) กรรมการของสมาคมหรือมูลนิธิต้องมีสัญชาติไทย 17 

(3) มีวัตถุประสงค์ท่ีมิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไร  18 

(4) มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่19 

วันที่จดทะเบียน 20 

(5) ไมอ่ยู่ระหว่างการถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย  21 

 22 

ข้อ 14 ผู้สมัครรับเลือก ตามมาตรา 15 (3) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 23 

ก. คุณสมบัติ 24 

(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย25 

ประยุกต ์26 

(2) มีบัตรประจำตัวสมาชิกท่ียังไม่หมดอายุ 27 

ข. ลักษณะต้องห้าม 28 

(1) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ติดต่อกันเกินสองวาระ 29 

(2) ไม่เป็นผู้ทำหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการเลือกหรือการเลือกตั้ง ในวาระนั้น 30 

(3) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ31 

การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 32 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 33 

 34 

ข้อ 15 การเสนอรายชื่อตามข้อ 13 ให้สมาคมหรือมูลนิธิที ่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์                35 

แผนไทย เป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 14 โดยความยินยอมของ36 

บุคคลดังกล่าว เป็นหนังสือเพ่ือสมัครรับเลือกต่อคณะอนุกรรมการ 37 

 38 
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ส่วนที่ 3 1 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  2 

ตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 3 

                   4 

 5 

ข้อ 16 ผู้สมัครรับเลือก ตามมาตรา 15 (4) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 6 

ก. คุณสมบัติ 7 

(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย8 

ประยุกต ์9 

(2) เป็นหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู ้10 

ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม และการอนุญาตให้11 

ถ่ายทอดความรู้ยังไม่หมดอายุ 12 

(3) มีบัตรประจำตัวสมาชิกท่ียังไม่หมดอายุ 13 

ข. ลักษณะต้องห้าม 14 

(1) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ติดต่อกันเกินสองวาระ 15 

(2) ไม่เป็นผู้ทำหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการเลือกหรือการเลือกตั้ง ในวาระนั้น 16 

(3) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต  ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ17 

การแพทย์แผนไทย 18 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 19 

 20 

ข้อ ๑7 ให้หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบ21 

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี22 

ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 16 ที่ประสงค์สมัครรับเลือก ตามมาตรา 15 (4) เสนอรายชื่อตนเองเป็นผู้สมัครต่อ23 

คณะอนุกรรมการ 24 

ส่วนที่ 4 25 

การสมัคร 26 

                   27 

 28 

ข้อ 18 การสมัครรับเลือก ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครรับเลือกด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ 29 

และแบบเอกสารที่คณะอนุกรรมการประกาศกำหนด  30 

ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร31 

หลักฐานการสมัคร ถ้าเอกสารหลักฐานนั้นไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้สมัครดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด และ32 

หากเอกสารหลักฐานครบถ้วนให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน และออกใบรับสมัครให้แก่ผู้สมัคร ในวันที่33 

รับสมัคร โดยให้เรียงลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครต่อเนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนไว้34 

แล้ว 35 

ในกรณีที่มีผู้สมัครมาพร้อมกันก่อนเวลาเปิดรับสมัคร หรือในระหว่างการรับสมัครในแต่ละวัน ให้36 

ถือว่ามาพร้อมกัน หากไม่สามารถตกลงลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกันได้ให้ใช้วิธีจับสลาก  37 

หากผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ถอนการสมัครก่อนพ้นกำหนดการรับสมัครเลือก  ให้ผู้นั้นหมดสิทธิ38 

สมัครใหม่ในการเลือกคราวนี้ และมิให้เลื่อนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่คงเหลืออยู่ 39 
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ข้อ 19 เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัคร ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะ1 

ต้องห้ามของผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน แล้วประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ไว้ในที่2 

เปิดเผย ณ สภาการแพทย์แผนไทย และบนเว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เห็นสมควร 3 

ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ถ้าผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ขอถอนการสมัครรับเลือกก่อนหรือหลัง4 

ประกาศ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานอนุกรรมการ ให้ประธานอนุกรรมการประกาศถอนการรับสมัครและ5 

ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยตามวรรคหนึ่ง และมิให้เลื่อนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่คงเหลืออยู่  6 

 7 

ข้อ 20 กรณีคณะอนุกรรมการตรวจสอบพบว่า ผู ้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ8 

ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 หรือตามข้อบังคับนี้ ให้ ถอนรายชื่อผู้นั้น9 

ออกจากทะเบียนผู้สมัคร และมิให้เลื่อนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่คงเหลืออยู่ พร้อมแจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็น10 

หนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำสั่ง 11 

หากผู้สมัครไม่เห็นด้วยกับคำสั่งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครอุทธรณ์คำสั่งเป็น12 

หนังสือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับนี้ โดยยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ภายในเจ็ด13 

วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามวรรคหนึ่ง เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 14 

 15 

ส่วนที่ 5 16 

วิธีการเลือก และการประกาศผลการเลือกกรรมการ 17 

                   18 

 19 

ข้อ 21 การประกาศ ตามข้อ 19 วรรคหนึ่ง ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามข้อ 12 ข้อ 15 20 

และข้อ 17 แล้วแต่กรณี โดยปิดประกาศไว้ในที ่เปิดเผย ณ สภาการแพทย์แผนไทย และบนเว็บไซต์                      21 

สภาการแพทย์แผนไทย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้  22 

(๑) บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการ ตามมาตรา 15 (2)  23 

(๒) บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการ ตามมาตรา 15 (3) 24 

(๓) บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการ ตามมาตรา 15 (4) 25 

 26 

ข้อ 22 ให้คณะอนุกรรมการมีหนังสือแจ้งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้สมัครตามที่อยู่ที่27 

ติดต่อได้ซึ่งได้แจ้งไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนกำหนดวันก่อนวันเลื อก ตามข้อ 18 เข้าร่วมประชุมเพ่ือ28 

เลือกกันเองเป็นกรรมการ ตามจำนวนที่กำหนด ตามมาตรา 15 (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ29 

การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ในวัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะอนุกรรมการประกาศกำหนด 30 

ผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในวัน เวลา และสถานที่ท่ีกำหนด หากมา31 

ภายหลังเวลาที่กำหนด หรือล่วงพ้นระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 32 

ให้ถือว่าผู้สมัครดังกล่าวสละสิทธิการเข้าร่วมประชุม หรือสละสิทธิการรับเลือกตามข้อบังคับนี้   33 

วิธีการเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นการเลือกกันเองโดยวิธีลับ หรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ34 

เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการกำหนด 35 

  36 

ข้อ ๒3 เมื่อผู้สมัครเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน และจัดทำบัญชี37 

รายชื่อผู้สมัครโดยแยกบัญชีในลักษณะเช่นเดียวกันกับการจัดทำบัญชี ตามข้อ 21 โดยเรียงตามลำดับคะแนน38 

จากคะแนนมากไปหาน้อย พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีด้วย 39 
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ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับการเลือกที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับจำนวนสามคน เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็น1 

กรรมการ ตามมาตรา 15 (2) (3) และ (4) แล้วแต่กรณี และกรณีที่มีผู้สมัครได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน2 

มากกว่าสองคน ให้คณะอนุกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน จนกว่าจะได้ครบ3 

จำนวนกรรมการที่กฎหมายกำหนด และการจัดทำบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เรียงลำดับตามผลคะแนน โดยแยก4 

เป็นบัญชีผลการเลือกในแต่ละครั้ง 5 

ให้คณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นลงลายมือชื่อรับรองบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง  หรือ6 

วรรคสอง และรับรองผลการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทำการเลือกแล้วเสร็จ และให้ประธาน7 

อนุกรรมการออกประกาศรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับการเลือกเป็นกรรมการ  8 

การปิดประกาศตามวรรคสาม ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สภาการแพทย์แผนไทย และบน9 

เว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เห็นสมควร 10 

 11 

ข้อ 24 การเลือกตามหมวดนี้ หากคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกำหนดวิธีการอื่นก็ได้ แต่ต้อง12 

ประกาศให้ผู้สมัคร และผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนกำหนดให้มีการเลือก 13 

   14 

หมวด 3  15 

การเลือกตั้ง 16 

                   17 

 18 

ส่วนที่ 1 19 

วิธีการเลือกตั้ง และการปรับปรุงทะเบียนสมาชิก  20 

                   21 

 22 

ข้อ 25 การเลือกตั้งกระทำได้โดยวิธีการหนึ่งวิธีการใดหรือหลายวิธี ดังต่อไปนี้  23 

(1) วิธีการลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง  24 

(2) วิธีการลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 25 

(๓) วิธีการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้สิทธิของสมาชิก ตามที่คณะกรรมการกำหนดโดย26 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าก่อนทำการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  27 

ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังได้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น  28 

สมาชิกที่มีความประสงค์จะลงคะแนนด้วยวิธีตาม (2) ให้แจ้งความประสงค์ต่อเลขาธิการตามที่29 

สภาการแพทย์แผนไทยประกาศกำหนด  30 

ข้อ 26 ให้เลขาธิการในฐานะผู ้รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกปรับปรุงชื่อ สกุล และที่อยู ่ตาม31 

ทะเบียนบ้าน ตลอดจนที่อยู่ที ่สามารถติดต่อได้ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-mail) ของสมาชิกให้เป็น32 

ปัจจุบันก่อนที่คณะอนุกรรมการจะดำเนินการเลือกตั้ง 33 

กรณีสมาชิกคนใดพบว่า ไม่ปรากฏรายชื่อของตนตามประกาศในข้อ 6 (6) ให้ยื ่นคำร้องต่อ34 

เลขาธิการ พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกาศรายชื่อสมาชิกเพิ่มเติม ก่อนกำหนดให้มีการนับคะแนน35 

การเลือกตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   36 

 37 

 38 

 39 
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ส่วนที่ 2 1 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  2 

                   3 

 4 

ข้อ 27 ผู ้สมัครรับเลือกตั ้ง ตามมาตรา 15 (5) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 5 

ดังต่อไปนี้ 6 

ก. คุณสมบัติ 7 

(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย8 

ประยุกต ์9 

(2) มีบัตรประจำตัวสมาชิกท่ียังไม่หมดอายุ 10 

ข. ลักษณะต้องห้าม 11 

(1) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ติดต่อกันเกินสองวาระ 12 

(2) ไม่เป็นผู้ทำหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการเลือก หรือการเลือกตั้ง ในวาระนั้น 13 

(3) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ14 

การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 15 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 16 

 17 

ส่วนที่ 3 18 

การรับสมัคร และการประกาศเก่ียวกับการเลือกตั้ง  19 

                   20 

 21 

ข้อ ๒8 ให้มีการเลือกตั้งกรรมการ ตามมาตรา 15 (5) โดยมีจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการตาม22 

มาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมกันในขณะ23 

เลือกตั้งแต่ละคราว โดยให้คำนึงถึงสัดส่วนของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๔ 24 

เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดการเลือกตั้งในแต่ละคราว ให้สภาการแพทย์แผนไทยประกาศกำหนด25 

จำนวนกรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้ง โดยให้คำนึงถึงสัดส่วนของวิชาชีพการแพทย์แผน ตามวรรคหนึ่ง  26 

  27 

ข้อ 29 ให้คณะอนุกรรมการประกาศรายละเอียดการเลือกตั้ง เพ่ือให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อน28 

กำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยมีรายการ ดังต่อไปนี้ 29 

(๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 30 

(๒) จำนวนกรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้ง 31 

(๓) วิธีการเลือกตั้ง การลงคะแนนการเลือกตั้ง และวิธีการนับคะแนน 32 

(๔) วัน และเวลาเปิดและปิดวันรับสมัคร สถานที่รับสมัคร และวิธีการรับสมัคร 33 

(๕) บัญชีรายชื่อ และหมายเลขของผู้สมัคร 34 

(๖) วัน เวลาในการเลือกตั้ง และการปิดเลือกตั้ง 35 

(๗) วัน เวลา และสถานที่ทำการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง 36 

(๘) วัน เวลาและสถานที่ประกาศผลการเลือกตั้ง 37 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สภาการแพทย์แผนไทย และบน38 

เว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เห็นสมควร 39 
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 1 

ข้อ 30 การสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และ2 

สถานที่ และตามแบบเอกสารที่คณะอนุกรรมการประกาศกำหนด  3 

ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร4 

หลักฐานการสมัคร ถ้าเอกสารหลักฐานนั้นไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้สมัครดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด และ5 

หากเอกสารหลักฐานครบถ้วนให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน และออกใบรับสมัครให้แก่ผู้สมัครในวันที่6 

รับสมัคร โดยให้เรียงลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครต่อเนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนไว้7 

แล้ว 8 

ในกรณีที่มีผู้สมัครมาพร้อมกันก่อนเวลาเปิดรับสมัคร หรือในระหว่างการรับสมัครในแต่ละวัน   9 

ให้ถือว่ามาพร้อมกัน หากไม่สามารถตกลงลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกันได้ให้ใช้วิธีจับสลาก  10 

หากผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ถอนการสมัครรับเลือกตั้งก่อนพ้นกำหนดการรับสมัครเลือกตั้ง ให้ผู้นั้น11 

หมดสิทธิสมัครใหม่ในการเลือกตั้งคราวนี้ และมิให้เลื่อนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่คงเหลืออยู่ 12 

 13 

ข้อ 31 เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัครเลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 14 

ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน แล้วประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผย ณ สภาการแพทย์15 

แผนไทย และบนเว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เห็นสมควร 16 

ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ถ้าผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งก่อนหรือ 17 

หลังประกาศ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานอนุกรรมการ ให้ประธานอนุกรรมการประกาศถอนการรับสมัคร18 

และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยตามวรรคหนึ่ง และมิให้เลื่อนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่คงเหลืออยู่ 19 

 20 

ข้อ 32 กรณีคณะอนุกรรมการตรวจสอบพบว่า ผู ้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ21 

ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 หรือตามข้อบังคับนี้ ให้ถอนรายชื่อผู้นั้น22 

ออกจากทะเบียนผู้สมัคร และมิให้เลื่อนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่คงเหลืออยู่ พร้อมแจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็น23 

หนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำสั่ง 24 

หากผู้สมัครไม่เห็นด้วยกับคำสั่งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครอุทธรณ์คำสั่งเป็น25 

หนังสือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับนี้ โดยยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ภายในเจ็ด26 

วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามวรรคหนึ่ง เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 27 

 28 

ข้อ 33 เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัคร และมีผู้สมัครครบตามจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระ29 

นั้น ตามข้อ 29 ให้ถือว่าผู้สมัครที่มีรายชื่อซึ่งอยู่ในประกาศตามข้อ 31 วรรคหนึ่ง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น30 

กรรมการ ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556  และไม่ต้องมีการ31 

ดำเนินการเลือกตั้งต่อไป  32 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ครบจำนวนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีรายชื่อซึ่ง33 

อยู่ในประกาศตามข้อ 32 วรรคหนึ่ง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และให้คณะอนุกรรมการดำเนินการ34 

เลือกตั้งจนกว่าจะได้ครบจำนวนกรรมการ ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 35 

พ.ศ. 2556 36 

 37 

 38 

 39 
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ส่วนที่ 4 1 

การลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 2 

                   3 

 4 

ข้อ 34 ให้คณะอนุกรรมการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง เอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร พร้อมเอกสารแนะนำ5 

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งไปยังสมาชิกทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้6 

สิทธิเลือกตั้งของสมาชิก ตามรายชื่อที่สภาการแพทย์แผนไทยประกาศตามข้อ 6 (6)  7 

บัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังนี้  8 

(1) จำนวนรายชื่อผู้สมัคร 9 

(2) ชื่อ-นามสกุล และเลขทะเบียนสมาชิก 10 

(3) ลายมือชื่อสมาชิกผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  11 

(4) รายละเอียดอื่นท่ีคณะอนุกรรมการกำหนด 12 

สำหรับสมาชิกที่ไม่มีเลขทะเบียนสมาชิก ให้ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง  ตาม13 

วัน เวลา และสถานที่ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการประกาศกำหนด 14 

ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถลงลายมือชื่อในบัตรเลือกตั้งได้ ให้ประทับลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ และมี15 

พยานลงลายมือชื่อรับรองจำนวนสองคน 16 

 17 

ข้อ ๓5 ให้สมาชิกกรอกรายละเอียด และทำเครื ่องหมายในการใช้ส ิทธ ิเล ือกตั ้ งตามที่18 

คณะอนุกรรมการกำหนดลงในบัตรเลือกตั้ง แล้วให้บรรจุบัตรเลือกตั้งลงในซองปิดผนึก และส่งกลับมายังประธาน19 

อนุกรรมการ ภายในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการประกาศกำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ20 

ส่งบัตรเลือกตั้ง  21 

การใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะเลือกผู้สมัครที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน22 

ไทย หรือเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็ได้ แต่การใช้สิทธิ ต้องไม่เกินจำนวนที่23 

คณะอนุกรรมการประกาศกำหนดในคราวนั้น 24 

 25 

ข้อ 36 ถ้าสมาชิกผู้ใดยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง ให้แจ้งต่อประธานอนุกรรมการเป็นหนังสือเพ่ือ26 

ดำเนินการให้ตนมีโอกาสในการใช้สิทธิเลือกตั้งภายในกำหนดวันสุดท้ายที่จะต้องส่งบัตรเลือกตั้งถึงประธาน27 

อนุกรรมการ  28 

เมื่อประธานอนุกรรมการได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้มอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น เพื่อใช้สิทธิ29 

ภายในเวลาที่คณะอนุกรรมการประกาศกำหนด  30 

 31 

ข้อ ๓7 การรับบัตรเลือกตั้ง ตามข้อ 35 ให้คณะอนุกรรมการเช่าตู้ไปรษณีย์กับที่ทำการไปรษณีย์32 

เพ่ือรับบัตรเลือกตั้ง 33 

ในการรับบัตรเลือกตั้งจากตู้ไปรษณีย์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการแต่งตั้งคณะทำงาน34 

ควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าที่ควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ 35 

นาฬิกา เพื่อรับบัตรเลือกตั้งที่ได้รับไปใส่รวมกันไว้ในกล่องรับบัตรเลือกตั้งโดยพลัน โดยไม่ต้องเปิดซองบัตร36 

เลือกตั้ง และให้จัดทำเป็นบัญชีรายการรับบัตรเลือกตั้งเป็นรายวัน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง  37 

  38 
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ข้อ 38 คณะอนุกรรมการอาจแต่งตั้งคณะทำงานนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า         1 

ห้าคน เพื่อรับบัตรเลือกตั้งจากคณะทำงานควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์มานับ ตรวจสอบบัตรเลือกตั้ง และนับ2 

คะแนนเลือกตั้ง 3 

การนับคะแนนตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการ ณ สถานที่ที่กำหนด และให้ดำเนินการต่อเนื่องไป4 

จนกว่าจะแล้วเสร็จ 5 

ในวันนับคะแนนเลือกตั้ง ผู้สมัคร ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไปสามารถร่วมสังเกตการณ์นับ6 

คะแนนบัตรเลือกตั้งได้ในบริเวณที่คณะอนุกรรมการกำหนดเท่านั้น และห้ามไม่ให้จับต้องบัตรเลือกตั้ง หรือ7 

กล่าวตอบโต้กับคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานในระหว่างตรวจนับคะแนน หรือระหว่างกันเองโดยประการ8 

ที่เป็นอุปสรรคแก่การตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้ง 9 

ถ้ามีบ ุคคลใดกระทำการอันเป็นอุปสรรคแก่การตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั ้ง และ10 

คณะอนุกรรมการได้ตักเตือนแล้ว คณะอนุกรรมการมีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกไปเสียจากสถานที่ตรวจ11 

นับและรวมคะแนนเลือกตั้งได้ 12 

 13 

ข้อ 39 บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสีย 14 

(๑) มีรอยขูด ลบ ขีดฆ่า เติม หรือเขียนซ้ำ 15 

(๒) บัตรที่เครื่องอ่านคะแนนไม่อ่าน กรณีการนับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 16 

(๓) บัตรเลือกตั้งที่มิได้ออกโดยคณะอนุกรรมการ 17 

(๔) บัตรเลือกตั้งที่ทำซ้ำ หรือคัดถ่าย หรือวิธีการอ่ืนใดให้เหมือนหรือคล้ายกับบัตรเลือกตั้งซึ่งมิได้18 

ออกโดยคณะอนุกรรมการ  19 

(๕) บัตรเลือกตั ้งที ่ไม่ทำเครื ่องหมายใด ๆ หรือทำเครื่องหมายอื่นที ่มิใช่เครื ่องหมายตามที่20 

คณะอนุกรรมการกำหนด 21 

(๖) บัตรเลือกตั้งที่เลือกผู้สมคัรเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระนั้น 22 

(๗) บัตรเลือกตั้งที่ไม่มีลายมือชื่อสมาชิก หรือไม่ประทับลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ และมีพยานลง23 

ลายมือชื่อรับรองจำนวนสองคน  24 

(๘) บัตรเลือกตั้งที่คณะอนุกรรมการประกาศยกเลิกก่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน 25 

(๙) บัตรเลือกตั้งที่ส่งถึงประธานอนุกรรมการภายหลังระยะเวลาที่กำหนด 26 

(๑๐) บัตรเลือกตั้งที่คณะอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนับคะแนน 27 

พิจารณาวินิจฉัยให้เป็นบัตรเสีย และคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 28 

(11) บัตรที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าเป็นบัตรเสีย 29 

บัตรเลือกตั้งที่เลือกผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในวาระนั้น ไม่ถือเป็นบัตร30 

เสีย และให้นับคะแนนตามจำนวนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง  31 

บัตรที่แสดงความประสงค์ในช่อง “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” ให้ถือเป็นบัตรดี แต่นับแยกเป็นบัตรที่32 

สมาชิกไม่ประสงค์ลงคะแนน 33 

ในกรณีที่มีการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครที่ถอนตัว ตามข้อ 32 วรรคสอง ไม่ให้นับเป็นคะแนน34 

เฉพาะหมายเลขผู้สมัครนั้น 35 

  36 

 37 

 38 
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ข้อ 40 เมื่อคณะอนุกรรมการตรวจนับและรวมคะแนนการเลือกตั้งเสร็จแล้ว ให้แยกบัตรเลือกตั้ง1 

ที่ใช้นับคะแนน และบัตรเสียบรรจุซองหรือห่อแยกไว้ต่างหากเพ่ือมิให้ปะปนกัน 2 

 3 

ข้อ 41 ในกรณีที่การนับคะแนนไม่สามารถกระทำได้ หรือไม่สามารถตรวจนับคะแนนได้จนเสร็จ4 

สิ้นอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่างใด ๆ ให้คณะอนุกรรมการงดการตรวจนับคะแนนแล้วรายงาน5 

ต่อคณะกรรมการโดยพลัน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกวินิจฉัยสั่งตามที่เห็นสมควร และกำหนดวัน 6 

เวลา และสถานที่นับคะแนนใหม่โดยเร็ว 7 

 8 

ข้อ 42 การพิจารณาผลการเลือกตั้ง ให้ดำเนินการดังนี้ 9 

เมื่อคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จแล้วให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร โดยแยก10 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมแสดง11 

คะแนนของแต่ละคนเรียงตามลำดับคะแนนจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย ให้ผู้สมัครซึ่งเป็นผู้ประกอบ12 

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งได้คะแนนสูงสุดตามสัดส่วน13 

ของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของแต่ละบัญชีเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  14 

เมื่อได้กรรมการตามวรรคสอง ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่เหลือทั้งหมดโดยไม่จำแนกเป็น               15 

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เรียงตามลำดับ16 

คะแนนจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีด้วย โดยให้ผู้สมัครซึ่ง17 

ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนที่เหลือ เพื่อให้ครบตามจำนวน18 

กรรมการวาระนั้น 19 

ในกรณผีู้สมัครตามวรรคสอง และวรรคสามได้คะแนนเท่ากันในลำดับใด ให้ประธานอนุกรรมการ20 

หรือคณะอนุกรรมการที่ประธานอนุกรรมการมอบหมาย จับฉลากชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเท่ากันนั้น21 

ต่อหน้าคณะอนุกรรมการเพื่อเรียงลำดับ 22 

ให้คณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นลงลายมือชื่อรับรองบัญชีรายชื่อตามวรรคสองและ23 

วรรคสาม โดยจะต้องพิจารณารับรองผลการเลือกกรรมการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันนับคะแนน24 

แล้วเสร็จ และให้ประธานอนุกรรมการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกไว้ ในที่เปิดเผย ณ สภาการแพทย์แผนไทย 25 

และบนเว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เห็นสมควร 26 

กรณีที่ไม่มีผู้สมัครได้รับเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นผู้ประกอบ27 

วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นกรรมการ หรือมีแต่ไม่ได้รับคะแนนเลือกตั้ง  หรือไม่เป็นไปตามสัดส่วน28 

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติว ิชาชีพการแพทย์แผนไทย ให้29 

คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  30 

 31 

ข้อ 43 ในกรณีที่มีผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕ 32 

(๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ครบตามจำนวนกรรมการในวาระนั้น ให้33 

คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติมจนครบตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้แล้วเสร็จ34 

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับรองและประกาศผลการเลือกตั้ง ตามข้อ 42 35 

 36 

ส่วนที่ 5 37 

วิธีการลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์  38 

หรือวิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 39 



14 
 

 

                     1 

 2 

ข้อ 44 ให้คณะกรรมการประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไขวิธีการลงคะแนนแบบบัตร  3 

อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 25 (2) หรือวิธีการอ่ืน ตามข้อ 25 (3) เพ่ือให้คณะอนุกรรมการดำเนินการ 4 

 5 

หมวด 4 6 

การใช้สิทธิสมัครรับเลือกหรือรับเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  7 

การทำลายเอกสารการเลือก หรือการเลือกตั้ง และการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 8 

                   9 

 10 

ข้อ 45 กรณีบุคคลใดเป็นผู้มีคุณสมบัติรับการเลือกเป็นกรรมการ ตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ 11 

(๔) และสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 12 

พ.ศ. ๒๕๕๖ มากกว่าหนึ่งสิทธิ ให้เลือกใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกหรือสมัครรับเลือกตั้งในครั้งแรกเพียงสิทธิ13 

เดียว  14 

  15 

ข้อ 46 เมื่อการเลือกและการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว คณะอนุกรรมการ โดยความเห็นชอบของ16 

คณะกรรมการจะทำลายเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเลือกและบัตรเลือกตั้ง ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้17 

ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกและการเลือกตั้ง 18 

ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือก หรือการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเก็บรักษา19 

เอกสารหลักฐานนั้นไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 20 

  21 

ข้อ 47 ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามข้อบังคับนี้ สิ้นสุดลงเมื่อมี22 

การรับรองและประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่กรณีมีการคัดค้านยังคงให้รับผิดชอบต่อไปเฉพาะการจัดการ23 

เลือกและการเลือกตั้งในคราวนั้น แต่คณะกรรมการอาจจะมีมติเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 24 

กรณีคณะกรรมการมติเป็นอย่างอ่ืนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคำคัดค้านเอง 25 

หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่เพ่ือพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ก็ได้  26 

 27 

หมวด 5 28 

การเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 29 

 การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน และการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 30 

                   31 

  32 

ส่วนที่ 1 33 

การพ้นจาตำแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 15 (2) และ (4) 34 

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 35 

                   36 

 37 

 38 
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ข้อ ๔8 หากปรากฏในภายหลังการประกาศผลการเลือก หรือการเลือกตั้ง ผู้ได้รับการเลือกหรือ1 

เลือกตั ้งเป็นกรรมการ แล้วแต่กรณี ขาดคุณสมบัติหรือมีล ักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับนี ้ หรือตาม2 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ให้เลขาธิการรีบรายงานต่อคณะกรรมการภายในสิบห้า3 

วันนับแต่วันที่ทราบเหตุ และให้คณะกรรมการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป  4 

 5 

ข้อ 49 ในกรณีกรรมการ ที่มาจากการเลือกกันเองตามมาตรา 15 (2) พ้นจากตำแหน่ง หรือ6 

มาตรา 15 (4) พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันหรือสถานพยาบาล ให้มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการทราบ7 

เป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในการได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่8 

ว่างลง   9 

 10 

ส่วนที่ 1 11 

การเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 12 

                   13 

 14 

ข้อ 50 เมื่อตำแหน่งกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ15 

การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาภายในสามสิบวัน16 

นับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ให้ดำเนินการเลือกกรรมการตามหมวด 1 การเลือก ตามที่กำหนดใน17 

ข้อบังคับนี ้18 

 19 

ข้อ 51 ให้เลขาธิการรายงานผลการเลือกกรรมการ มาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) แห่ง20 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ แทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อคณะกรรมการ และให้นายก21 

สภาเชิญบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นด้วย และให้รายงานต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 22 

 23 

ข้อ 52 ในกรณีที่วาระของกรรมการตามมาตรา 15 (2) (3) (4) และ (5) เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบ24 

วัน คณะกรรมการจะให้มีการเลือก ตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 25 

พ.ศ. 2556 หรือไม่ก็ได้   26 

  27 

ส่วนที่ 2 28 

การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน 29 

 และการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 30 

                   31 

 32 

ข้อ 53 กรณีกรรมการ ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                33 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่างลงไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการดังกล่าวทั ้งหมดก่อนครบวาระ ให้เลขาธิการ34 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิของผู ้สมัครซึ ่งอยู ่ ในลำดับถัดไปว่า เป็นไปตามที ่กำหนด ตามมาตรา ๑๙ แห่ง35 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับนี้หรือไม่ และถ้าเป็นไปตามที่กำหนดให้36 

รายงานต่อนายกสภาเพ่ือรับทราบการเลื่อนผู้สมัครในลำดับถัดไปขึ้นเป็นกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแต่37 

วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง 38 
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กรณีที่มีการเลื่อนกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นายกสภาเชิญบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมในการ1 

ประชุมครั้งนั้นด้วย และให้รายงานต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบ  2 

หากไม่มีผู้ได้รับการเลื่อนขึ้นเป็นกรรมการแทนตามวรรคสอง หรือมีแต่ยังไม่ครบตามจำนวน3 

ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ตามหมวด 3 การเลือกตั้ง  4 

การเลื่อนหรือการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี ให้พิจารณาว่าเมื่อมีการ5 

เลื่อนหรือเลือกตั้งแล้ว จะต้องมีกรรมการ ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 6 

พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย7 

ประยุกต ์ตามสัดส่วนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนดในวาระนั้น  8 

 9 

ข้อ 54 ในกรณีที่กรรมการ ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 10 

พ.ศ. 2556 ว่างลงรวมกันเกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการจัดให้มีการ11 

เลือกตั้งสมาชิกขึ้นเป็นกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จำนวนกรรมการดังกล่าวได้ว่างลงเกินหนึ่ ง            12 

ในสาม และให้ถือว่าเป็นการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกตั้งตามข้อ 42 13 

  14 

ข้อ 55 ในกรณีที่วาระของกรรมการตามมาตรา 15 (2) (3) (4) และ (5) เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบ15 

วัน คณะกรรมการจะให้มีการเลื่อนหรือการเลือกตั้ง ตามมาตรา 23 วรรคสี่ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ16 

การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 หรือไม่ก็ได้   17 

 18 

หมวด 6 19 

การนับวาระ และการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 20 

                   21 

  22 

ข้อ 56 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ตามมาตรา 15 (2) (3) (4) และ (5) แห่ง23 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 เริ ่มนับวาระสามปีตั้งแต่ วันที่ประธานอนุกรรมการ24 

ประกาศผลการเลือกตั้งไปจนครบวาระ 25 

สำหรับวาระถัดไป ให้เริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันครบรอบสามปีของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไป26 

จนครบสามป ี27 

 28 

ข้อ 57 ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา 15 (2) (3) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ29 

การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 จะดำรงตำแหน่งครบตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ30 

ดำเนินการจัดให้มีการเลือกและการเลือกตั้งก่อนคณะกรรมการดำรงตำแหน่งครบวาระล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่ง31 

ร้อยยี่สิบวันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้  32 

 33 

 หมวด 7  34 

การอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์  35 

การใช้สิทธิในการสมัครรับเลือก และรับเลือกตั้ง 36 

                   37 

 38 
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ส่วนที่ 1 1 

การอุทธรณ์  2 

                   3 

 4 

ข้อ 58 การอุทธรณ์การใช้สิทธิในการสมัครรับการเลือก และการเลือกตั ้ง ให้เป็นไปตาม5 

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในหมวดนี้   6 

ให้คณะอนุกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและวินิจฉัยการอุทธรณ์ตามข้อบังคับนี้ 7 

 8 

ข้อ 59 การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ และอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 9 

(๑) วัน เดือน ปี ที่ยื่นอุทธรณ์ 10 

(๒) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์ 11 

(๓) คำสั่งหรือคำวินิจฉัยอันเป็นเหตุให้อุทธรณ์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมาย 12 

และเหตุผลที่ยกขึ้นอ้างอิงในคำอุทธรณ์โดยชัดแจ้ง 13 

(๔) ความประสงค์หรือคำขอของผู้อุทธรณ์ 14 

(๕) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 15 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ประสงค์จะยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์16 

ยื่นพร้อมคำอุทธรณ์ 17 

 18 

ส่วนที่ 3 19 

วิธีพิจารณาอุทธรณ์  20 

                   21 

 22 

ข้อ 59 เมื่อได้รับคำอุทธรณ์ ให้คณะอนุกรรมการ หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายตรวจ               23 

คำอุทธรณ์ในเบื้องต้น หากเห็นว่าเป็นคำอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตามที่กำหนดใน             24 

หมวดนี้  25 

หากเห็นว่าคำอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ ให้ประธานอนุกรรมการมีหนังสือแจ้งต่อผู้อุทธรณ์เพื่อแก้ไข26 

ให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขคำอุทธรณ์ให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้27 

บันทึกไว้แล้วและให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป 28 

  29 

ข้อ 60 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่อาจยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์พร้อม  30 

คำอุทธรณ์ได้ ผู้อุทธรณ์อาจยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ิมเติมต่อคณะอนุกรรมการ 31 

ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ โดยให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่มิได้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานนั้นพร้อม32 

คำอุทธรณ์  33 

เมื่อได้รับเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะอนุกรรมการนำเอกสารหรือหลักฐาน34 

ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาได้  35 

  36 

ข้อ 61 ภายในกำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมคำอุทธรณ์ได้ โดยให้ทำ37 

เป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ พร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติม ยื่นต่อ38 

คณะอนุกรรมการ ณ สำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอแก้ไขเพ่ิมเติมคำอุทธรณ์นั้น  39 
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ข้อ 62 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการอาจขอให้ผู้อุทธรณ์ หรือบุคคล1 

อื่นที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ2 

พิจารณา 3 

 4 

 ข้อ 63 ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องก่อนกำหนดวันจัด5 

ให้มีการประชุมเพื่อเลือกกันเอง หรือวันสุดท้ายของการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้แจ้งคำวินิจฉัย6 

อุทธรณ์ของคณะกรรมการให้ผู้อุทธรณ์ และผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 7 

การแจ้งคำวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งคำวินิจฉัยเป็นหนังสือทางไปรษณีย์8 

ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ จะแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไปพร้อมกันก็ได้ 9 

 10 

ข้อ 64 ผู้อุทธรณ์อาจขอถอนคำอุทธรณ์ในเวลาใด ๆ ก่อนที่คณะอนุกรรมการจะมีคำวินิจฉัยก็ได้ 11 

โดยให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ยื่นต่อคณะอนุกรรมการ ณ สำนักงาน  12 

เมื่อมีการถอนคำอุทธรณ์แล้ว ให้การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการเป็นอันระงับ และให้13 

คณะอนุกรรมการมีคำสั่งจำหน่ายคำอุทธรณ์นั้นเสีย พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ และผู้เกี่ยวข้องทราบ 14 

  15 

ข้อ 65 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการให้ทำเป็นหนังสือ และอย่างน้อยต้องมีรายการ 16 

ดังต่อไปนี้ 17 

(๑) วัน เดือน ปี ที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 18 

(๒) ข้อเท็จจริงที่นำมาใช้ประกอบคำวินิจฉัย 19 

(๓) ข้อกฎหมายและเหตุผลในการวินิจฉัย 20 

(๔) รายละเอียดซึ่งเป็นมติของคณะอนุกรรมการที่มีความวินิจฉัย 21 

  22 

ข้อ 66 เมื่อคณะอนุกรรมการได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ประธานอนุกรรมการมีหนังสือทาง23 

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ และผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 24 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการแจ้งสิทธิในการนำคดีไปฟ้องยังศาลที่มีเขตอำนาจ25 

ตามท่ีกฎหมายกำหนดไปพร้อมด้วย  26 

 27 

หมวด 8 28 

การเลือกกรรมการเพ่ือดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  29 

วาระการดำรงตำแหน่ง การถอดจากตำแหน่ง และการเลือกกรรมการเพ่ือดำรงตำแหน่งต่าง ๆ แทน 30 

                   31 

 32 

ส่วนที่ 1 33 

การนัดประชุมคณะกรรมการครั้งแรก 34 

                   35 

 36 

ข้อ 67 ให ้สำนักงานทำหนังส ือเสนอปล ัดกระทรวงสาธารณสุขเพ ื ่อออกหนังส ือเชิญ37 

คณะกรรมการ ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 เพื่อมาประชุมครั้ง38 

แรกภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มนับวาระของคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเลือกกรรมการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 39 
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และจะให้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารและการดำเนินกิจการของสภาการแพทย์แผนไทย             1 

ด้วยก็ได้ 2 

ในวันประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการที่มีอายุสูงสุดเป็นประธานชั่วคราวในที่ประชุม 3 

 4 

ส่วนที่ 2 5 

การเลือกกรรมการเพ่ือดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 6 

                   7 

 8 

ข้อ 68 ในการประชุมครั ้งแรก ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ ตามมาตรา 15 (5) แห่ง9 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 เพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาการแพทย์แผนไทย              10 

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนทีส่อง ตำแหน่งละหนึ่งคน 11 

โดยให้ดำเนินการที่ละตำแหน่ง 12 

ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกที่ละตำแหน่งตามลำดับ ด้วยวิธีให้กรรมการเสนอรายชื่อ และมี13 

กรรมการอย่างน้อยสามคนรับรอง ถ้ามีผู้ได้รับเสนอชื่อคนเดียวสำหรับตำแหน่งใด ให้ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือก โดย14 

ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อหลายคนสำหรับตำแหน่งใด ให้เลือกโดยวิธีลงคะแนนลับ15 

สำหรับตำแหน่งนั้น และให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกในตำแหน่งดังกล่าว  16 

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันในตำแหน่งใด ให้มีการลงคะแนนเฉพาะผู้ได้รับคะแนนสูงสุด17 

เท่ากันนั้นอีกครั้งหนึ่ง และถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้เลือกกันจนกว่าจะมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในตำแหน่งนั้น 18 

และให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกในตำแหน่งดังกล่าว 19 

 20 

ข้อ 69 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่มีการเลือกนายกสภา ให้นายกสภาเสนอรายชื่อเลือก21 

กรรมการ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ต่อคณะกรรมการ22 

เพ่ือให้ความเห็นชอบดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ตำแหน่งละหนึ่งคน 23 

และอาจเลือกกรรมการเพ่ือดำรงตำแหน่งอื่นได้ตามความจำเป็น  24 

 25 

ส่วนที่ 3 26 

วาระการดำรงตำแหน่ง การถอดจากตำแหน่ง  27 

และการเลือกกรรมการเพ่ือดำรงตำแหน่งต่าง ๆ แทน 28 

                   29 

 30 

ข้อ 70 ให้นายกสภา อุปนายกสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาคนที่สอง ดำรงตำแหน่งตามวาระ31 

ของกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556  32 

 33 

ข้อ 71 ให้นายกสภามีอำนาจถอดถอนเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และ 34 

ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนออกจากตำแหน่งได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 35 

 36 

ข้อ 72 เมื ่อตำแหน่งนายกสภา หรืออุปนายกสภาว่างลง ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ               37 

ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งแทน38 
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ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง ทั้งนี้ การเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ให้ดำเนินการตาม                 1 

ส่วนที่ 2 การเลือกกรรมการเพ่ือดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  2 

เมื่อตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิกว่างลง ให้นายกสภาเสนอ3 

รายชื ่อเลือกกรรมการ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติว ิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                      4 

ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก 5 

ตำแหน่งละหนึ่งคน  6 

  7 

ข้อ 73 ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาพ้นจากหน้าที่ ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ 8 

และเหรัญญิก หรือผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนที่มาจากการเลือกของนายกสภาพ้นตำแหน่งด้วย 9 

 10 

ข้อ 74 ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิกว่างลงจากตำแหน่งตาม11 

นายกสภา หรือด้วยเหตุอ่ืน ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้   12 

 13 

ข้อ 75 การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามหมวดนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับเลือกหรือวันที่14 

คณะกรรมการเห็นชอบ แล้วแต่กรณี  15 

การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นประกาศสภาการแพทย์แผนไทย  16 

  17 

 หมวด 9  18 

การคัดค้าน และวิธีพิจารณาคำคัดค้านการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ 19 

                   20 

 21 

ส่วนที่ 1 22 

การยื่นคัดค้าน 23 

                   24 

 25 

ข้อ 76 เมื่อคณะอนุกรรมการได้ประกาศผลการเลือกและการเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือสมาชิก         26 

คนใดเห็นว ่าเป ็นไปโดยไม่ถ ูกต ้อง หร ือมิชอบด้วยกฎหมาย ให ้ย ื ่นคำคัดค้านเป็นหนังส ือด ้วยตนเอง                               27 

ต่อคณะอนุกรรมการ ณ สำนักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 28 

หากคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นว่าการเลือก หรือการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นไปโดย29 

ถูกต้อง หรือชอบด้วยกฎหมาย ให้สั่งวินิจฉัยยกคำคัดค้านของผู้คัดค้าน และให้มีหนังสือแจ้งผลการวินจิฉัยให้              30 

ผู้ยื่นคำร้องคัดค้านทราบภายในสิบห้าวัน 31 

กรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่าการเลือก หรือการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง หรือมิชอบด้วย32 

กฎหมาย ให้สั่งยกเลิกผลการเลือก หรือการเลือกตั้งนั้น และให้คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดให้มีการเลือก 33 

หรือการเลือกตั้งใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการมีคำสั่งยกเลิก พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งผล34 

วินิจฉัยให้ผู้ยื่นคำร้องคัดค้านทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการมีคำสั่ง 35 

คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ ให้ถือเป็นที่สุด 36 

 37 

 38 

 39 



21 
 

 

ข้อ 77  คำคัดค้านจะต้องทำเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 1 

(๑) วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำคัดค้าน 2 

(๒) ชื่อ และท่ีอยู่ผู้ยื่นคำคัดค้าน 3 

(๓) เหตุผล พร้อมทั้งข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิงในคำร้องคัดค้าน 4 

(๔) ความประสงค์และคำขอของผู้ยื่นคำคัดค้าน 5 

(๕) ลายมือชื่อของผู้ยื่นคำคัดค้าน 6 

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำคัดค้านประสงค์จะยื่นเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการพิจารณาวินิจฉัย                 7 

ให้ผู้ยื่นคำคัดค้านยื่นพร้อมกับคำคัดค้าน 8 

 9 

ส่วนที่ 2 10 

วิธีพิจารณาคำคัดค้าน 11 

   12 

 13 

ข้อ 78 เมื่อได้รับคำคัดค้าน ให้คณะอนุกรรมการ หรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายตรวจคำ14 

คัดค้านในเบื้องต้น หากเห็นว่าเป็นคำคัดค้านที่สมบูรณ์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคำคัดค้านดังกล่าว  15 

หากเห็นว่าคำคัดค้านนั้นไม่สมบูรณ์ ให้ประธานอนุกรรมการมีหนังสือแจ้งต่อผู้คัดค้านเพื่อแก้ไข16 

ให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าผู้คัดค้านไม่แก้ไขคำคัดค้านให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้17 

บันทึกไว้แล้วพิจารณาคำคัดค้านต่อไป 18 

  19 

ข้อ 79 ในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่อาจยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการคัดค้าน พร้อมคำคัดค้าน20 

ได้ ผู้คัดค้านอาจยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดค้านเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการได้ภายใน21 

สิบห้าวันนับแต่วันยื่นคัดค้าน โดยให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่มิได้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานนั้นพร้อมคำคัดค้าน 22 

เมื่อได้รับเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสารหรือ23 

หลักฐานดังกล่าวประกอบการพิจารณาได้  24 

  25 

ข้อ 80 ภายในกำหนดเวลาการยื่นคำคัดค้าน ผู้ยื่นคำคัดค้านอาจขอแก้ไขเพิ่มเติ มคำคัดค้านได้ 26 

โดยให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้คัดค้าน พร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลของการแก้ไขเพ่ิมเติม 27 

ยื่นต่อคณะอนุกรรมการ ณ สำนักงาน และให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคำคัดค้านที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นได ้28 

  29 

ข้อ 81 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำคัดค้าน ถ้าคณะอนุกรรมการเห็นสมควรอาจขอให้ผู้30 

คัดค้าน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 31 

เพ่ือประกอบการพิจารณาได ้32 

  33 

ข้อ 82 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคำคัดค้านให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำ34 

คัดค้าน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันทำให้ไม่อาจพิจารณาคำคัดค้านให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้35 

คณะอนุกรรมการขยายระยะเวลาพิจารณาคำคัดค้านออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนด  36 

และให้บันทึกเหตุผลที่จำเป็นต้องมีการขยายระยะเวลาพิจารณาคำคัดค้านไว้ด้วย 37 

 38 
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 ข้อ 83 ผู้คัดค้านอาจขอถอนคำคัดค้านในเวลาใด ๆ ก่อนที่คณะอนุกรรมการจะมีคำวินิจฉัยก็ได้ 1 

โดยให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้คัดค้านยื่นต่อคณะอนุกรรมการ ณ สำนักงาน  2 

เมื่อมีการถอนคำคัดค้านแล้ว ให้การพิจารณาคำคัดค้านของคณะอนุกรรมการเป็นอันระงับ และ3 

ให้คณะอนุกรรมการมีคำสั่งจำหน่ายคำคัดค้านนั้นเสีย พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ 4 

  5 

ข้อ 84 คำวินิจฉัยคำคัดค้านของคณะอนุกรรมการให้ทำเป็นหนังสือ และอย่างน้อยต้องมีรายการ 6 

ดังต่อไปนี้ 7 

(๑) วัน เดือน ปี ที่มีคำวินิจฉัยคำคัดค้าน 8 

(๒) ข้อเท็จจริงที่นำมาใช้ประกอบคำวินิจฉัย 9 

(๓) ข้อกฎหมายและเหตุผลในการวินิจฉัย 10 

(๔) รายละเอียดซึ่งเป็นมติของคณะอนุกรรมการที่มีความวินิจฉัย 11 

  12 

ข้อ 85 เมื่อคณะอนุกรรมการได้มีคำวินิจฉัยคำคัดค้านแล้ว ให้ประธานอนุกรรมการมีหนังสือทาง13 

ไปรษณีย ์ลงทะเบียนตอบรับแจ้งคำวิน ิจฉ ัยคำคัดค้านให้ผ ู ้ค ัดค ้านทราบ ภายในห้าว ันนับแต่ว ันที่14 

คณะอนุกรรมการมีมต ิ15 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการแจ้งสิทธิในการนำคดีไปฟ้องยังศาลที่มีเขตอำนาจ16 

ตามท่ีกฎหมายกำหนดไปพร้อมด้วย  17 

 18 

บทเฉพาะกาล 19 

                    20 

 21 

ข้อ 86 ในการเลือก และการเลือกตั ้งครั ้งแรกตามข้อบังคับนี ้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง22 

คณะอนุกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับมีผลใช้บังคับ 23 

 24 

ข้อ 87 ในการสมัครรับเลือกหรือรับเลือกตั้ง การใช้สิทธิในการเลือก และการเลือกตั้งแล้วแต่25 

กรณี ซึ่งสมาชิกยังไม่มีบัตรสมาชิก และยังไม่มีเลขทะเบียนสมาชิก ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ26 

การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ถ้าสมาชิกมีความประสงค์ขอรับบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย27 

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ให้เลขาธิการในฐานะนายทะเบียนสมาชิก28 

ออกหนังสือรับรองเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย พร้อมกำหนดเลขทะเบียนสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกใช้สิทธิ29 

ตามท่ีกำหนดในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 หรือตามข้อบังคับนี้ไป30 

ก่อนชั่วคราวก็ได้  31 

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่32 

เลขาธิการกำหนด และให้มีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง  33 

กรณีมีการออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการออกบัตรประจำตัว34 

สมาชิก ตามเลขทะเบียนสมาชิกให้แก่สมาชิกโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  35 

 36 

                 ประกาศ ณ วันที่ ............................................  37 

 38 

นายกสภาการแพทย์แผนไทย 39 


