
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 1 

ประกอบรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   2 
พ.ศ. ….  3 

      4 
 5 

หลักการ 6 
 7 

ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุมครอง8 
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  9 

 10 
เหตุผล 11 

 12 
โดยท่ีหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองและ13 

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน14 
ไทยไดใชบังคับมาเปนระยะเวลานานและไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคสอง 15 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหการเลือก16 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เปนไปตาม17 
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 18 
 19 
 20 
 21 
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กฎกระทรวง 2 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 3 

พ.ศ. .... 4 
                    5 

  6 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ7 

คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ใหเหมาะสมและสอดคลองสถานการณปจจุบัน  8 
 9 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ10 

คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออก11 
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 12 

  13 
ขอ ๑ ใหยกเลิก 14 
(1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕46 15 
(2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 16 

๒๕๕๒ 17 
 18 
ขอ 2 กฎกระทรวงนี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา19 

นุเบกษา 20 
 21 
ขอ 3 ในกฎกระทรวงนี้ 22 
“ภูมิภาค” หมายความวา บริเวณพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต 23 

โดยบริเวณพ้ืนท่ีภาคใดประกอบดวยจังหวัดใด ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย24 
ทางเลือกประกาศกําหนด 25 

“ผูประกอบวิชาชีพ” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย และผูประกอบวิชาชีพ26 
การแพทยแผนไทยประยุกต ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย 27 

“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ28 
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย   29 

“กรรมการเลือก” หมายความวา กรรมการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 30 
“คณะกรรมการเลือก” หมายความวา คณะกรรมการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 31 
“ประธานกรรมการเลือก” หมายความวา ประธานกรรมการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 32 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  33 
 34 

หมวด ๑ 35 
หลักเกณฑในการเลือก 36 

   37 
 38 
ขอ 4 หลักเกณฑในการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดังตอไปนี้ 39 
(๑) หลักเกณฑท่ัวไป  40 



 ๒ 
 

(ก) มีสัญชาติไทย 1 
(ข) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ  2 
(ค) ไมเปนคนวิกลจริตจิต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 3 
(ง) ไมเปนผูติดยาเสพติด 4 
(จ) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 5 
(ฉ) ไมเปนบุคคลท่ีตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 6 
(ช) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกและพนโทษมายังไมถึงหนึ่งปในวันท่ี7 

ไดรับการสรรหา เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 8 
(ซ) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ9 

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 10 
(ฌ) เคยถูกไลออก ปลดออก ใหออก หรือเลิกจางจากหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของ11 

เอกชนเพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง 12 
 13 

 (2) หลักเกณฑเฉพาะ 14 
 กําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ 15 
ประกอบดวย  16 

(ก) กลุมผูประกอบวิชาชีพ ไดแก   17 
๑) ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย  18 
2) ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต 19 

 ผูประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง เปนผูมีความรูความสามารถ หรือประสบการณในการ20 
ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย 21 

(ข) กลุมผูซ่ึงมีความรูความสามารถหรือประสบการณอ่ืน ๆ ไดแก 22 
๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิกลุมหมอพ้ืนบาน  23 

ก. ไดรับหนังสือรับรองเปนหมอพ้ืนบาน ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย24 
และการแพทยทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย25 
ทางเลือก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือหนังสือรับรองการเปนหมอพ้ืนบาน ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ26 
การแพทยแผนไทย หรือเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย ตามมาตรา 31 (ค) แหงกฎหมาย27 
วาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือเปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ดานการแพทยพ้ืนบานไทย ตาม28 
มาตรา 12 (2) แหงกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย แลวแตกรณี  29 

ข. มีภูมิลําเนาในจังหวัดท่ีตนเองไดรับหนังสือรับรอง ตาม ก.   30 
2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย ตอง 31 

ก. เปนผูแทนองคการเอกชนพัฒนาท่ีเก่ียวของดานการแพทยแผนไทยท่ีไมแสวงหา32 
กําไรท่ีมีสถานท่ีตั้งทําการท่ีชัดเจน และไดแจงไวกับนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณี 33 

ข. เปนบุคคลท่ีองคการเปนผูเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการเลือก 34 
3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมนักวิชาการดานการแพทยแผนไทย  35 

ก. มีประสบการณดานการแพทยแผนไทยหรือสมุนไพร หรือ 36 
ข. มีผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาการแพทยแผนไทย หรือสมุนไพรอัน37 

เปนท่ีประจักษและไดรับการยอมรับในวงการแพทยแผนไทย 38 
4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูผลิต หรือจําหนายยาแผนไทย ตอง 39 



 ๓ 
 

ก. เปนผูไดรับอนุญาตในการผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย ตามกฎหมายวาดวยยา 1 
หรือการผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพร ตามกฎหมายวาดวยผลิตภัณฑสมุนไพร หรือกฎหมายอ่ืนท่ี2 
เก่ียวของ 3 

ข. มีสถานท่ีตั้งทําการท่ีชัดเจน และมีการผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย หรือผลติภัณฑ4 
สมุนไพร หรือกิจกรรมตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของมาอยางตอเนื่อง 5 

5) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ตอง 6 
ก. เปนผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร  7 
ข. มีสถานท่ีตั้งทําการท่ีชัดเจน และมีการปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรอยางตอเนื่อง 8 

 9 
ขอ 5 กรณีบุคคลใดมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิมากกวาหนึ่งกลุม ใหมีสิทธิไดรับ10 

การรับเลือกเพียงกลุมเดียว  11 
 12 
ขอ 6 ใหนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัดรวมกันจัดทําทะเบียนขอมูลบุคคลของ           13 

กลุมตาง ๆ เพ่ือใชในการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามกฎกระทรวงนี้  14 
 15 

หมวด 2 16 
คณะกรรมการคัดเลือก 17 

   18 
 19 
 ขอ 7 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งคณะกรรมการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ20 

ประกอบดวย  21 
(๑) อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนประธานกรรมการ  22 
(2) รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีอธิบดีมอบหมาย เปนรอง23 

ประธานกรรมการ 24 
(3) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทย25 

และการแพทยทางเลือก ผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดคัดเลือกกันเองใหเหลือสี่คนจากภูมิภาค ภาคละ26 
หนึ่งคน ผูแทนสภาการแพทยแผนไทย เปนกรรมการ  27 

(4) กรรมการอ่ืน ไดแก ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยหนึ่งคน ผูประกอบวิชาชีพ28 
การแพทยแผนไทยประยุกตหนึ่งคน หมอพ้ืนบานหนึ่งคน ผูแทนกลุมองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผน29 
ไทยหนึ่งคน นักวิชาการหนึ่งคน ผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทยหนึ่งคน ผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรหนึ่งคน  30 

ใหผูอํานวยการกองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย 31 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการ32 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนผูชวยเลขานุการ จํานวนสองคน   33 

 34 
ขอ 8 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน35 

กรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 36 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดให          37 

รองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุม38 
หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 39 



 ๔ 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ1 
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 2 

 3 
ขอ 9 ใหคณะกรรมการเลือกมีหนาท่ีและอํานาจ 4 
(๑) ดําเนินการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลจากกลุมผูประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายวา5 

ดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย และกลุมผูมีความรูความสามารถหรือมีประสบการณดานการแพทยแผนไทย 6 
ดังตอไปนี้ 7 

(ก) ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย จํานวนหนึ่งคน 8 
(ข) ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต จํานวนหนึ่งคน 9 
(ค) หมอพ้ืนบานสี่คนจากภูมิภาค ภาคละหนึ่งคน 10 
(ง) ผูแทนองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย จํานวนหนึ่งคน 11 
(จ) นักวิชาการดานการแพทยแผนไทย จํานวนหนึ่งคน 12 
(ฉ) ผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย จํานวนหนึ่งคน 13 
(ช) ผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร จํานวนหนึ่งคน 14 

(2) ดําเนินการใหมีการเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  15 
(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามท่ีคณะกรรมการ16 

เลือกมอบหมาย 17 
(4) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสขุมอบหมาย    18 
คณะกรรมการเลือก หรือคณะอนุกรรมการ ตามวรรคหนึ่ง ไมมีสิทธิไดรับการเลือกเปนกรรมการ19 

ผูทรงคุณวุฒิ 20 
 21 
ขอ 10 ใหคณะกรรมการเลือก หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งมีสิทธิไดรับคาตอบแทน 22 

คาใชจายในการเดินทาง หรือคาใชจายอ่ืน ๆ หรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 23 
  24 

หมวด ๓  25 
การเลือก 26 

   27 
 28 

ขอ 11 การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหใชวิธีการหนึ่งวิธีการใดหรือหลายวิธี ดังตอไปนี้  29 
(1) นําทะเบียนขอมูลบุคคล ตามขอ 6 มาใชในการพิจารณาเลือก โดยความยินยอมของบุคคลผู30 

ไดรับการเสนอรายชื่อ 31 
(2) กรรมการแตละคนเสนอรายชื่อผูท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน32 

ดานตางๆ โดยความยินยอมของผูไดรับการเสนอรายชื่อ 33 
(3) ประกาศรับสมัครผูมีความรูความสามารถ มีผลงานและประสบการณ 34 
กรณีการประกาศรับสมัคร ตาม (3) ใหคณะกรรมการเลือกจัดทําประกาศรับสมัครผูท่ีมีความรู35 

ความสามารถ และคุณสมบัติ ตามท่ีหลักเกณฑท่ีกําหนดในตามกฎกระทรวงนี้ 36 
สําหรับการประกาศรับสมัครตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน37 

กฎกระทรวงนี้ 38 



 ๕ 
 

แบบเสนอรายชื่อเพ่ือรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนดโดย1 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   2 

 3 
สวนท่ี 1 4 

วิธีการเสนอรายชื่อ 5 
   6 

 7 
ขอ 12 เม่ือคณะกรรมการเลือกไดรายชื่อตามขอ 11 (1) หรือ (2) แลว ใหประชุมเลือกบุคคล8 

เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยใหคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี้ 9 
(๑) ประวัติสวนตัว การศึกษา และประวัติการทํางาน 10 
(๒) ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณซ่ึงเปนท่ีประจักษ 11 
(๓) ผลงานหรือความสําเร็จท่ีผานมา 12 
(๔) ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานในการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา13 

การแพทยแผนไทยและสมุนไพร ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  14 
 15 
ขอ ๑3 เม่ือคณะกรรมการเลือกดําเนินการคัดเลือกตามขอ 12 เสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการ 16 

ดังตอไปนี้ 17 
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการเลือก แยกเปนแตละกลุม ตามขอ 4 โดยเรียงลําดับคะแนนจาก18 

มากไปหานอยของแตละกลุม โดยมีกลุมละจํานวนไมเกินหาคน 19 
(๒) ใหผูไดรับการเลือกในลําดับแรกของแตละกลุม เปนผูไดรับการเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ20 

ผูทรงคุณวุฒิ 21 
(๓) ในกรณีท่ีผูไดรับการเลือกตาม (2) ไมไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวยเหตุใดๆ ก็22 

ตาม ใหผูไดรับการเลือกซ่ึงอยูในลําดับถัดไปเปนผูไดรับการเลือกใหแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 23 
ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งผูไดรับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิได เนื่องจากไมมีรายชื่อ24 

ของผูไดรับการเลือกเหลืออยูในบัญชีรายชื่อบัญชีใด ใหดําเนินการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุม25 
เดียวกับบัญชีรายชื่อนั้นใหม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  26 

 27 
สวนท่ี 2  28 

วิธีการประกาศรับสมัคร 29 
   30 

ขอ 14 กรณีคณะกรรมการเลือกประกาศรับสมัครตามขอ 11 (๓) ใหมีการประชาสัมพันธดวยวิธี31 
ท่ีเหมาะสมกอนการเลือกไมนอยกวาสิบหาวัน 32 

การประกาศรับสมัครตามวรรคหนึง่  ใหคณะกรรมการเลือกจัดทําประกาศ อยางนอยตองมี33 
รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการเลือก หนาท่ีและอํานาจของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และวัน เวลา 34 
และสถานท่ีในการสมัคร 35 

ใหกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด36 
ประชาสัมพันธการดําเนินการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหเปนไปโดยท่ัวถึง หรืออาจจัดใหมี37 
การประชุมผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินการเลือกเปนไปตามกฎกระทรวง  38 



 ๖ 
 

แบบสมัครรับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศใน1 
ราชกิจจานุเบกษา 2 

 3 
ขอ ๑5 ใหคณะกรรมการเลือกจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน4 

กฎกระทรวง ดังตอไปนี้ 5 
(๑) บัญชีรายชื่อผูสมัครท่ีเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 4 (1) และ (2) ท่ีจะไดรับการเลือก            6 

เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูประกอบวิชาชีพ ใหจัดทําจากรายชื่อผูสมัครตามขอ ๑1 (๑) โดยแยก7 
บัญชีตามประเภทของผูประกอบวิชาชีพ 8 

(๒) บัญชีรายชื่อผูสมัครท่ีเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 4 (1) และ (2) ท่ีจะไดรับการเลือก          9 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมหมอพ้ืนบาน กลุมองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย กลุม10 
นักวิชาการดานการแพทยแผนไทย กลุมผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร 11 
โดยแยกบัญชีตามประเภทของแตละกลุม สําหรับบัญชีรายชื่อของกลุมหมอพ้ืนบานใหแยกออกเปนสี่บัญชีตาม12 
ภูมิภาค 13 

 14 
ขอ ๑6 ใหคณะกรรมการเลือกสงบัญชีรายชื่อตามขอ ๑5 และบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 15 

พรอมกับแบบประวัติของผูสมัครรับการคัดเลือกท่ีมีชื่อในบัญชีรายชื่อทุกคนไปใหผูสมัครท่ีมีรายชื่อในบัญชี        16 
นั้น ๆ เพ่ือเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อนั้น โดยเขียนชื่อและนามสกุลของผูซ่ึงตนเลือกไดไมเกิน17 
สามรายชื่อ พรอมกับลงลายมือชื่อในบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลวสงบัตรดังกลาวพรอมกับสําเนา18 
ประจําตัวประชาชนของผูเลือกกลับคืนไปยังคณะกรรมการเลือกภายในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการ19 
เลือกกําหนด   20 

ใหคณะกรรมการเลือกรวบรวมบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง เพ่ือดําเนินการ21 
ตรวจนับคะแนน 22 

ในการตรวจนบัคะแนน ใหกรรมการเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนตรวจนับคะแนนติดตอกันไป23 
จนเสร็จ  ท้ังนี้ ตามวัน เวลา สถานท่ีและวิธีการท่ีคณะกรรมการเลือกกําหนด 24 

แบบบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และแบบประวัติผูสมัครรับการเลือกเปนกรรมการ25 
ผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 

 27 
ขอ ๑7 บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังตอไปนี้ ใหถือเปนบัตรเสีย 28 
(๑) มีรอยขูด ลบ ขีดฆา เติม หรือเขียนซํ้า 29 
(๒) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเครื่องอานคะแนนไมอาน กรณีการนับคะแนนดวยระบบ30 

คอมพิวเตอร 31 
(๓) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิมิไดออกโดยคณะกรรมการคัดเลือก 32 
(๔) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีทําซํ้า หรือคัดถาย หรือวิธีการอ่ืนใดใหเหมือนหรือคลายกับ33 

บัตรซ่ึงมิไดออกโดยคณะกรรมการเลือก  34 
(๕) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไมทําเครื่องหมายใด ๆ หรือทําเครื่องหมายอ่ืนท่ีมิใช35 

เครื่องหมายตามท่ีคณะกรรมการเลือกกําหนด 36 
(๖) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเลือกผูสมัครเกินกวาจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีจะเลือก37 

ในวาระนั้น 38 



 ๗ 
 

(๗) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไมมีลายมือชื่อผูเลือก หรือไมประทับลายพิมพนิ้วหัวแมมือ 1 
และมีพยานลงลายมือชื่อรับรองจํานวนสองคน  2 

(๘) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการเลือกประกาศยกเลิกกอนกําหนดเวลาสิ้นสุด3 
การลงคะแนน 4 

(๙) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีสงถึงคณะกรรมการเลือกภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 5 
(๑๐) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการเลือกไมนอยกวาก่ึงหนึ่งท่ีปฏิบัติหนาท่ี6 

ในขณะนับคะแนน พิจารณาวินิจฉัยใหเปนบัตรเสีย และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกใหถือเปนท่ีสุด 7 
(11) บัตรท่ีคณะกรรมการเลือกวินิจฉัยเพ่ิมเติมวาเปนบัตรเสีย 8 
บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเลือกผูสมัครไมครบตามจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกในวาระนั้น 9 

ไมถือเปนบัตรเสีย และใหนับคะแนนตามจํานวนท่ีใชสิทธิเลือก  10 
บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีแสดงความประสงคในชอง “ไมประสงคลงคะแนน” ใหถือเปน11 

บัตรดี แตนับแยกเปนบัตรท่ีไมประสงคลงคะแนน 12 
 13 
ขอ 18 เม่ือคณะกรรมการเลือกนับคะแนนขอ 16 เสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 14 
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครแยกเปนแตละดาน ตามขอ 4 โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหา15 

นอยของแตละกลุม โดยมีกลุมละจํานวนไมเกินหาคน 16 
(๒) ใหผูสมัครในลําดับแรกของแตละกลุมเปนผูไดรับการเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ17 

ผูทรงคุณวุฒิ 18 
(๓) ในกรณีท่ีผูสมัครตาม (2) ไมไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวยเหตุใดๆ ใหผูสมัคร 19 

ซ่ึงอยูในลําดับถัดไปเปนผูไดรับเลือกใหแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 20 
ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งผูไดรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิได เนื่องจากไมมีรายชื่อของผู21 

ไดรับเลือกเหลืออยูในบัญชีรายชื่อบัญชีใด ใหดําเนินการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุมเดียวกับบัญชี22 
รายชื่อนั้นใหม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  23 
 หากผูสมัครคนใด ไมไดรับคะแนนการเลือก ใหถือวาบุคคลดังกลาวไมไดรับการเลือกเพ่ือแตงตั้ง24 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 25 

ใหประธานกรรมการเลอืกปดประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกไวในท่ีเปดเผย ณ กรมการแพทยแผน26 
ไทยและการแพทยทางเลือก และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 27 
 28 

หมวด 4  29 
การแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 30 

   31 
 32 
ขอ 19  ใหอธิบดีเสนอรายชื่อ พรอมแบบประวัติผูสมัครรับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ33 

ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน34 
คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตอไป และใหคณะกรรมการเลือกสิ้นสุดลงใน35 
การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิในวาระนั้น 36 

  37 



 ๘ 
 

ขอ 20 ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหอธิบดีตรวจสอบรายชื่อ1 
ผูไดรับเลือกท่ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ เสนอตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือนํา2 
รายชื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเภทนั้นแทนตอไป 3 

  4 
ขอ 21 ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหอธิบดีเสนอ5 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพ่ือใหมีการ6 
เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนครบวาระการดํารงตําแหนงไมนอยกวาเกาสิบวัน 7 

 8 
หมวด 4  9 

บทเฉพาะกาล 10 
   11 

 12 
ขอ 22 ใหทะเบียนขอมูลบุคคลกลุมตางๆ และบุคคลในทะเบียนขอมูล หากเปนไปตาม13 

หลักเกณฑท่ีกําหนดในขอ 4 กอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ เปนทะเบียนขอมูลบุคคลตามกฎกระทรวงนี ้ 14 
 15 
ขอ 23 การดําเนินการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองและสงเสริม           16 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย กอนวันท่ีตามกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเปนการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ 17 
 18 
ขอ 24 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดการปฏิบัติตาม19 

กฎกระทรวงนี้ และคําวินิจฉัยใหเปนท่ีสุด  20 
 21 
  22 

ใหไว ณ วันท่ี ............................................. 23 
 24 
 25 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 26 


