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หนาท่ี 1 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
เหตุผลท่ีเสนอ 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุมครองและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ใหเหมาะสมและสอดคลอง
สถานการณปจจุบัน  

กําหนดคําปรารภในการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕               
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริม                
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

กําหนดบทอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครอง
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 

 ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕46 
(2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ ฉบับ และใช
บังคับตามรางกฎกระทรวงฉบับใหมแทน  

 ขอ 2 กฎกระทรวงนี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กําหนดวันใชบังคับกฎกระทรวงฉบับใหม แทนฉบับเดิม
ท่ีถูกยกเลิก โดยใหมีพนใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ภูมิภาค” หมายความวา บริเวณพ้ืนท่ีภาคเหนือ              

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต โดยบริเวณ
พ้ืนท่ีภาคใดประกอบดวยจังหวัดใด ใหเปนไปตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ 3 ในกฎกระทรวงนี้ 
“ภูมิภาค” หมายความวา บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ              

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต โดยบริเวณพื้นที่
ภาคใดประกอบดวยจังหวดัใด ใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกประกาศกําหนด 

1. เพ่ิมบทนิยามคําวา “ภูมิภาค” เพ่ือใชในการเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิกลุมหมอพ้ืนบาน ตามพ้ืนท่ีภูมิภาค            
ท่ีอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กําหนด จากเดิมกําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
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หนาท่ี 2 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
เหตุผลท่ีเสนอ 

 
“หมอพ้ืนบาน” หมายความวา บุคคลซ่ึงมีความรู

ความสามารถในการสงเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน
ในทองถ่ินดวยภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามวัฒนธรรม
ของชุมชนสืบทอดกันมานานเปนท่ีนิยมยกยองจากชุมชน
โดยมีประชาชนในหมูบานรับรองไมนอยกวาสิบคน หรือเปน
ผูท่ีไดรับการรับรองจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 
“ผูประกอบวิชาชีพ” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพ

การแพทยแผนไทย และผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผน
ไทยประยุกต ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับการเลือกเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุมครองและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย   

“กรรมการเลือก” หมายความวา กรรมการเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

“คณะกรรมการเลือก” หมายความวา คณะกรรมการ
เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

“ประธานกรรมการเลือก” หมายความวา ประธาน
กรรมการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก  

 

 
2. ยกเลิกบทนิยาม “หมอพ้ืนบาน” เนื่องจากมีการ

กําหนดเปนหลักเกณฑเฉพาะในการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิกลุมหมอพ้ืนบาน ซ่ึงตองไดรับการรับรองตาม
หลักเกณฑทางกฎหมาย  

3. เพ่ิมคําบทนิยาม “ผูประกอบวิชาชีพ หมายความวา 
ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยหรือผูประกอบ
วิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต ตามท่ีไดมี
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2556 
แยกออกจากการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  

4. เพ่ิมคํานิยาม “ผูสมัคร” “กรรมการเลือก” 
“คณะกรรมการเลือก” “ประธานกรรมการเลือก” และ
“อธิบดี” เนื่องจากมีการใชในหลายแหงและใหมี
ความหมายเดียวกัน 

  
หมวด ๑ 

หลักเกณฑในการเลือก 
   

 
เพ่ิมหมวด 1 หลักเกณฑในการเลือกกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย 
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หนาท่ี 3 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
เหตุผลท่ีเสนอ 

ขอ ๒  บุคคลซ่ึงจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันท่ีไดรับการ

เสนอชื่อ 
(๓) ไมเปนขาราชการ หรือพนักงานองคกรของรัฐซ่ึงมี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ยกเวนนักวิชาการตาม        
ขอ ๓ (๔) 

(๔) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน กรรมการ
หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง หรือท่ีปรึกษา                
ทางการเมือง 

(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร

ความสามารถ 
(๗) ไมเปนผูติดยาเสพติด 
(๘) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

 

ขอ 4 หลักเกณฑในการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑท่ัวไป  
(ก) มีสัญชาติไทย 
(ข) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ  
(ค) ไมเปนคนวิกลจริตจิต คนไรความสามารถหรือคน

เสมือนไรความสามารถ 
(ง) ไมเปนผูติดยาเสพติด 
(จ) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคล

ลมละลายทุจริต 
(ฉ) ไมเปนบุคคลท่ีตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุม

ขังอยูโดยหมายของศาล 
(ช) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให

จําคุกและพนโทษมายังไมถึงหนึ่งปในวันท่ีไดรับการสรรหา 
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด          
ลหุโทษ 

(ซ) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึง
ท่ีสุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือ
มีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

(ฌ) เคยถูกไลออก ปลดออก ใหออก หรือเลิกจางจาก
หนวยงานของรัฐหรอืหนวยงานของเอกชนเพราะทุจริตตอ
หนาท่ี หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง 

 

ปรับปรุงจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามท่ัวไป 
แกไขเปนหลักเกณฑท่ัวไปเพ่ือใชในการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา 5 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย  พ.ศ. 2542  
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หนาท่ี 4 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
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รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
เหตุผลท่ีเสนอ 

ขอ ๓  นอกจากคุณสมบัติตามขอ ๒ บุคคลซ่ึงจะไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูประกอบโรคศิลปะ 
ตอง 

(ก) มีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทยหรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
แลวแตกรณี 

(ข) มีประสบการณในการประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทยหรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
โดยเปนผูประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาลหรือเปน
ผูดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล หรือเปนผูประกอบโรคศิลปะในสถานท่ี          
ผลิตยา สถานท่ีขายยา สถานท่ีนําหรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือสถานท่ีเก็บยา ซ่ึงยาแผนโบราณโดย
ไดรับการรับรองจากผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยาท่ี              
ผูประกอบโรคศิลปะนั้นเคยปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีให 

(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมหมอพ้ืนบาน ตอง 
(ก) เปนหมอพ้ืนบานอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา           

หาป 
(ข) มีภูมิลําเนาในจังหวัดท่ีตนเองไดรับการเสนอชื่อ

มาแลวไมนอยกวาหาป 
(ค) ไมเปนผูประกอบโรคศิลปะตาม (๑) 

(2) หลักเกณฑเฉพาะ 
กําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรูความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ประกอบดวย  
(ก) กลุมผูประกอบวิชาชีพ ไดแก   

๑) ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย  
2) ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต 
 ผูประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง เปนผูมีความรู

ความสามารถ หรือประสบการณในการประกอบวิชาชีพตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

(ข) กลุมผูซ่ึงมีความรูความสามารถหรือประสบการณ         
อ่ืน ๆ ไดแก 

๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิกลุมหมอพ้ืนบาน  
ก. ไดรับหนังสือรับรองเปนหมอพ้ืนบาน ตาม

ระเบียบกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (ฉบับท่ี ๒)              
พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือหนังสือรับรองการเปนหมอพ้ืนบาน               
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย หรือเปน              
ผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย ตามมาตรา 
31 (ค) แหงกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือ 
เปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ดานการแพทยพ้ืน 
บานไทย ตามมาตรา 12 (2) แหงกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย แลวแตกรณี  

ปรับปรุงจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามเฉพาะ
แกไขเปนหลักเกณฑเฉพาะ เพ่ือใชในการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา 5 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย  พ.ศ. 2542  
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หนาท่ี 5 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
เหตุผลท่ีเสนอ 

 
 
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมองคการเอกชน

พัฒนาดานการแพทยแผนไทย ตอง 
(ก) เปนผูแทนองคการเอกชนพัฒนาท่ีเก่ียวของดาน

การแพทยแผนไทยท่ีไมแสวงหากําไรหรือผูแทนองคการท่ี
ไดรับการรับรองจากนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียน
จังหวัด หรือไดรับการรับรองจากองคการเอกชนพัฒนา
ดังกลาวอยางนอยสององคการ 

(ข) เปนผูแทนองคการท่ีมีกิจกรรมตอเนื่องในดาน
การแพทยแผนไทยมาแลวไมนอยกวาสองป 

(ค) เปนผูแทนองคการท่ีมีสถานท่ีตั้งทําการท่ีชัดเจน 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมนักวิชาการ ตอง 

(ก) มีประสบการณดานการแพทยแผนไทยหรือ
สมุนไพร หรือ 

(ข) มีผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยอันเปนท่ียอมรับในวงการแพทย            
แผนไทย 

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูผลิตหรือจําหนาย
ยาแผนไทย ตอง 

(ก) เปนผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย 

ข. มีภูมิลําเนาในจังหวัดท่ีตนเองไดรับหนังสือรับรอง 
ตาม ก. 

2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมองคการเอกชน
พัฒนาดานการแพทยแผนไทย ตอง 

ก. เปนผูแทนองคการเอกชนพัฒนาท่ีเก่ียวของดาน
การแพทยแผนไทยท่ีไมแสวงหากําไรท่ีมีสถานท่ีตั้งทําการท่ี
ชัดเจน และไดแจงไวกับนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียน
จังหวัด แลวแตกรณี 

ข. เปนบุคคลท่ีองคการเปนผูเสนอรายชื่อตอ
คณะกรรมการเลืก 

3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมนักวิชาการดาน
การแพทยแผนไทย  

ก. มีประสบการณดานการแพทยแผนไทยหรือ
สมุนไพร หรือ 

ข. มีผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย หรือสมุนไพรอันเปนท่ีประจักษและไดรับ
การยอมรับในวงการแพทยแผนไทย 

4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูผลิตหรือจําหนาย
ยาแผนไทย ตอง 

ก. เปนผูไดรับอนุญาตในการผลิตหรือจําหนายยา
แผนไทย ตามกฎหมายวาดวยยา หรือการผลิตหรือจําหนาย
ผลิตภัณฑสมุนไพร ตามกฎหมายวาดวยผลิตภัณฑสมุนไพร 
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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หนาท่ี 6 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
เหตุผลท่ีเสนอ 

(ข) ไดรับการรับรองจากกลุมผูผลิตหรือจําหนายยา
แผนไทย ท่ีมีสถานท่ีตั้งทําการท่ีชัดเจนและมีการผลิตหรือ
จําหนายยาแผนไทยอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาสองป 

 (๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูปลูกหรือแปรรูป
สมุนไพร ตอง 

(ก) เปนผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร 
(ข) ไดรับการรับรองจากกลุมผูปลูกหรือแปรรูป

สมุนไพรท่ีมีสถานท่ีตั้งทําการท่ีชัดเจนและเปนกิจการของ
คนไทยท่ีมีการปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรอยางตอเนื่อง
มาแลวไมนอยกวาสองป 

ข. มีสถานท่ีตั้งทําการท่ีชัดเจน และมีการผลิตหรือ
จําหนายยาแผนไทย หรือผลิตภัณฑสมุนไพร หรือกิจกรรม
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของมาอยางตอเนื่อง 

5) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูปลูกหรือแปรรูป
สมุนไพร ตอง 

ก. เปนผูปลกูหรือแปรรูปสมุนไพร  
ข. มีสถานท่ีตั้งทําการท่ีชัดเจน และมีการปลูก  

หรือแปรรูปสมุนไพรอยางตอเนื่อง 

 

 ขอ 5 กรณีบุคคลใดมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมากกวาหนึ่งกลุม ใหมีสิทธิไดรับการรับเลือก
เพียงกลุมเดียว 

เพ่ิมกรณีท่ีบุคคลใดมีสิทธิไดรับการเลือกมากกวาหนึ่ง
กลุมใหมีสิทธิไดรับการเลือกเพียงกลุมเดียว 

ขอ ๔  ใหนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด
รวมกันจัดทําทะเบียนขอมูลบุคคลของกลุมตาง ๆ ตามขอ ๓ 

ขอ 6 ใหนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด
รวมกันจัดทําทะเบียนขอมูลบุคคลของกลุมตาง ๆ เพ่ือใชใน
การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามกฎกระทรวงนี้ 

คงเดิม 

  
หมวด 2 

คณะกรรมการคัดเลือก 
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หนาท่ี 7 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
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รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
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เหตุผลท่ีเสนอ 

ขอ ๕  ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในแตละกรณี ใหเปนดังนี้ 

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูประกอบโรคศิลปะ 
ใหผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย หรือสาขา
การแพทยแผนไทยประยุกต เปนผูมีสิทธิเสนอชื่อ 

(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมอ่ืนนอกจาก (๑) ให
ผูแทนกลุมหมอพ้ืนบาน กลุมองคการเอกชนพัฒนาดาน
การแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรือ
จําหนายยาแผนไทยและกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร 
เปนผูมีสิทธิเสนอชื่อ 

 ยกเลิก 

ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เรียกโดยยอวา “ก.ส.” ซ่ึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง 
ประกอบดวย อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เปนประธานกรรมการ ผูแทน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดคัดเลือกกันเองใหเหลือสี่คน
จากภูมิภาค ภาคละหนึ่งคนผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ ผูแทนกองการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ผูแทนสภาทนายความเปนกรรมการ และ
กรรมการท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งอีกแปดคนใน
จํานวนนี้ใหมีผูแทนสื่อมวลชนหนึ่งคน ผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยหนึ่งคน ผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทยประยุกตหนึ่งคน หมอพ้ืนบานหนึ่งคน 

 ขอ 7 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง
คณะกรรมการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย  

(๑) อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก เปนประธานกรรมการ  

(2) รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกท่ีอธิบดีมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ 

(3) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูอํานวยการสถาบัน
การแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดคัดเลือกกันเอง
ใหเหลือสี่คนจากภูมิภาค ภาคละหนึ่งคน ผูแทนสภา
การแพทยแผนไทย เปนกรรมการ  

 

1. ปรับปรงุองคประกอบคณะกรรมการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) โดยใหนายกสภาการแพทย
แผนไทยซ่ึงเปนผูบริหารตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย พ.ศ. 2556 เปนกรรมการสรรหาแทน
ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพท่ีไมเก่ียวของกับวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

2. แกไขเพ่ิมเติม ผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย
แผนไทย หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ซ่ึงเปน
กรรมการสรรหา เปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย 
หรือผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต 
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กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
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ผูแทนกลุมองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย
หนึ่งคน นักวิชาการหนึ่งคน ผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย
หนึ่งคน ผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรหนึ่งคน และ
ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทยเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

 (4) กรรมการอ่ืน ไดแก ผูประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทยหนึ่งคน ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย
ประยุกตหนึ่งคน หมอพ้ืนบานหนึ่งคน ผูแทนกลุมองคการ
เอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทยหนึ่งคน นักวิชาการ
หนึ่งคน ผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทยหนึ่งคน ผูปลูกหรือ
แปรรูปสมุนไพรหนึ่งคน  

ใหผูอํานวยการกองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนกรรมการและ
เลขานุการ และใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการของกรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนผูชวยเลขานุการ 
จํานวนสองคน   

3. กําหนดใหผูอํานวยการกองคุมครองและสงเสริม             
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทยซ่ึงเปน
หนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 ตามท่ีมี
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561  
เปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกแตงตั้งขาราชการ                 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจํานวน
สองคนเพ่ือเปนผูชวยเลขานุการ 

 ขอ 8 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะ
เปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดให
ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

 

เพ่ิมวิธีการประชุมของคณะกรรมการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
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หนาท่ี 9 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธกีารสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
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 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด 

 

ให ก.ส. มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคล ดังตอไปนี้ 

(๑) กลุมผูประกอบโรคศิลปะ ประกอบดวย 
(ก) ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย            

หนึ่งคน 
(ข) ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย

ประยุกตหนึ่งคน 
(๒) กลุมผูมีความรูความสามารถหรือมีประสบการณ

ดานการแพทยแผนไทยประกอบดวย 
(ก) หมอพ้ืนบานสี่คนจากภูมิภาค ภาคละหนึ่งคน 
(ข) ผูแทนองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย

หนึ่งคน 
(ค) นักวิชาการหนึ่งคน 
(ง) ผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทยหนึ่งคน 
(จ) ผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรหนึ่งคน 
กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ขอ 9 ใหคณะกรรมการเลือกมีหนาท่ีและอํานาจ 
(๑) ดําเนินการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลจาก

กลุมผูประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย และกลุมผูมีความรูความสามารถหรือมี
ประสบการณดานการแพทยแผนไทย ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย จํานวนหนึ่งคน 
(ข) ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต 

จํานวนหนึ่งคน 
(ค) หมอพ้ืนบานสี่คนจากภูมิภาค ภาคละหนึ่งคน 
(ง) ผูแทนองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย 

จํานวนหนึ่งคน 
(จ) นักวิชาการดานการแพทยแผนไทย จํานวนหนึ่งคน 
(ฉ) ผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย จํานวนหนึ่งคน 
(ช) ผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร จํานวนหนึ่งคน 
(2) ดําเนินการใหมีการเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  

1. ปรับปรุงหนาท่ีและอํานาจของ ก.ส. เปนของ
คณะกรรมการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

2. แกไขเพ่ิมเติม ผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย
แผนไทย หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต                  
เปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย หรือผูประกอบ
วิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต 
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หนาท่ี 10 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
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 (3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใด ตามท่ีคณะกรรมการเลือกมอบหมาย 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมาย    

คณะกรรมการเลือก หรือคณะอนุกรรมการ ตามวรรค
หนึ่ง ไมมีสิทธิไดรับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

 ขอ 10 ใหคณะกรรมการเลือก หรือคณะอนุกรรมการท่ี
ไดรับการแตงตั้งมีสิทธิไดรับคาตอบแทน คาใชจายในการ
เดินทาง หรือคาใชจายอ่ืน ๆ หรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตาม
อัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

กําหนดใหสามารถจายคาตอบแทน คาใชจายตาง ๆ 
หรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ตามอัตราท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 

ขอ ๗  ใหผูแทนกลุมหมอพื้นบาน กลุมองคการเอกชน
พัฒนาดานการแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิต
หรือจําหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร
ในทุกจังหวัด ทําหนาท่ีเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิของแตละกลุมตอคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด 

 ยกเลิกเนื่องจากกําหนดวิธีการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑและวิธีการใน
กฎกระทรวงใหม 

ขอ ๘  ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ระดับจังหวัด เรียกโดยยอวา “ก.ส.จ.” ซึ่งปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแตงต้ังในทุกจังหวัด ประกอบดวย นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด เปนประธานกรรมการ ผูแทนกลุมหมอ
พื้นบาน กลุมองคการเอกชนพฒันาดานการแพทยแผนไทย 
กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย และกลุม
ผูปลูกหรือแปรรปูสมุนไพร กลุมละหน่ึงคน เปนกรรมการและ 

 ยกเลิกเนื่องจากใหคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) มีเพียงคณะเดียวท่ีทําหนาท่ีในการสรร
หากรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและ             
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานไดคลองตัว 
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กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
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เจาหนาท่ีประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ 

ให ก.ส.จ. มีอํานาจหนาท่ีในการคัดเลือกผูสมควรเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดจาก กลุมหมอพ้ืนบาน              
กลุมองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย                        
กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย และ               
กลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร 

กรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดไมมี
สิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  

ขอ ๙  ให ก.ส. ประกาศการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยเจ็ดวัน
ติดตอกัน หรือประชาสัมพันธดวยวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม
กอนการดําเนินการเสนอชื่อไมนอยกวาสิบวัน 

 ยกเลิก 

ขอ ๑๐  การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิใหดําเนินการ
ดังนี ้

(๑) ใหผูมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม ขอ 5 
(๑) เสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืนท่ีสมควรเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย            
แผนไทยหรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตหนึ่งชื่อ
พรอมดวยประวัติผูไดรับการเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อและ
แบบประวัติท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดตอ 
ก.ส. ตามวันและเวลาท่ี ก.ส. กําหนด 

 ยกเลิก 
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หนาท่ี 12 
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รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
เหตุผลท่ีเสนอ 

 
(๒) ใหผูมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 

๕ (๒) เสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุม                 
หมอพ้ืนบาน กลุมองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผน
ไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย 
และกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร พรอมดวยประวัติผู
ไดรับการเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อและแบบประวัติท่ี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดตอ ก.ส.จ. ตาม
วันและเวลาท่ี ก.ส. กําหนด 

ในการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีสิทธิเสนอชื่อ เสนอ
ชื่อพรอมกับความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ รวมท้ัง
เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา ผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูท่ีเหมาะสมกับการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๒ และขอ ๓ 

ให ก.ส.จ. เปนผูคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อตาม             
วรรคหนึ่ง (๒) ใหเหลือกลุมละหนึ่งคนและประกาศชื่อ                
ผูไดรับการคัดเลือกในระดับจังหวัด โดยปดประกาศไวในท่ี
เปดเผย ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แลวให ก.ส.จ. แจง
ชื่อผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกพรอมดวยแบบเสนอชื่อและแบบ
ประวัติของผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกตอ ก.ส.  ท้ังนี้ ตามวัน
และเวลาท่ี ก.ส. กําหนด 
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หนาท่ี 13 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
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รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
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เหตุผลท่ีเสนอ 

 หมวด ๓  
การเลือก 

   
 
 

เพ่ิมหมวด 3 การเลือก เพ่ือกําหนดวิธีการเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  

  
ขอ 11 การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให

คณะกรรมการเลือกใชวิธีการหนึ่งวิธีการใดหรือหลายวิธี 
ดังตอไปนี้  

(1) นําทะเบียนขอมูลบุคคล ตามขอ 6 มาใชในการ
พิจารณาเลือก โดยความยินยอมของบุคคลผูไดรับการเสนอ
รายชื่อ 

(2) กรรมการแตละคนเสนอรายชื่อผูท่ีมีความเหมาะสม
เพ่ือเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ โดยความ
ยินยอมของผูไดรับการเสนอรายชื่อ 

(3) ประกาศรับสมัครผูมีความรูความสามารถ มีผลงาน
และประสบการณ 

กรณีการประกาศรับสมัคร ตาม (3) ใหคณะกรรมการ
เลือกจัดทําประกาศรับสมัครผูท่ีมีความรูความสามารถ และ
คุณสมบัติ ตามท่ีหลักเกณฑท่ีกําหนดในตามกฎกระทรวงนี้ 

สําหรับการประกาศรับสมัครตามวรรคสอง ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 

1. เพ่ิมวิธีการเลือก โดยใหคณะกรรมการเลือกสามารถ
เลือกใชวิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือหลายวิธีตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ 

2. กําหนดรูปแบบวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
3. กําหนดวิธีการประกาศรับสมัคร 
4. กําหนดแบบเสนอรายชื่อกรณีท่ีคณะกรรมการ

เลือกใชวิธีการเสนอรายชื่อ 
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หนาท่ี 14 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
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รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
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เหตุผลท่ีเสนอ 

 แบบเสนอรายชื่อเพ่ือรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 

 
 
 

 

สวนท่ี 1 
วิธีการเสนอรายชื่อ 
   

 

เพ่ิมสวนท่ี 1 เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการ
เสนอรายชื่อ 

 ขอ 12 เม่ือคณะกรรมการเลือกไดรายชื่อตามขอ 11 (1) 
หรือ (2) แลว ใหประชุมเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยใหคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี้ 

(๑) ประวัติสวนตัว การศึกษา และประวัติการทํางาน 
(๒) ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณซ่ึงเปนท่ี

ประจกัษ 
(๓) ผลงานหรือความสําเร็จท่ีผานมา 
(๔) ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานในการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยและสมุนไพร ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  

กําหนดใหคณะกรรมการเลือกท่ีไดรับการเสนอรายชื่อ
แลว ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงประกอบการพิจารณา  

 ขอ ๑๑  ให ก.ส. จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติท่ีจะ
ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดังตอไปนี้ 

(๑) บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูประกอบโรคศิลปะ ให 

 

ขอ ๑3 เม่ือคณะกรรมการเลือกดําเนินการเลือกตาม         
ขอ 12 เสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการเลือกแยกเปนแตละ
กลุม ตามขอ 4 โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย
ของแตละกลุม โดยมีกลุมละจํานวนไมเกินหาคน 

ปรับปรุงวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับเลือก เปน  
1. กําหนดใหคณะกรรมการเลือกจัดทําบัญชีรายชื่อ         

ผูไดรับเลือกเรียงลําดับตามคะแนน 
2. กรณีผูไดรับเลือกไมไดรับแตงตั้งไมวาดวยเหตุใด  

ใหผูอยูในลําดับถัดไปเปนผูไดรับการแตงตั้งแทน  
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เหตุผลท่ีเสนอ 

จัดทําจากรายชื่อท่ีผูมีสิทธิเสนอชื่อแจงมาตามขอ 
10 (๑) โดยแยกบัญชีตามสาขาของผูประกอบโรคศิลปะ 

(๒) บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมหมอพ้ืนบาน กลุมองคการ
เอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุม
ผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูกหรือแปรรูป
สมุนไพร ใหจัดทําจากรายชื่อท่ี ก.ส.จ. ในทุกจังหวัดแจงมา
ตามขอ ๑๐ วรรคสาม โดยแยกบัญชีตามประเภทของแตละ
กลุม สําหรับบัญชีรายชื่อของกลุมหมอพ้ืนบานใหแยก
ออกเปนสี่บัญชีตามภูมิภาค 

(๒) ใหผูไดรับการเลือกในลําดับแรกของแตละกลุม            
เปนผูไดรับการเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

(๓) ในกรณีท่ีผูไดรับการเลือกตาม (2) ไมไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ใหผูไดรับการ
เลือกซ่ึงอยูในลําดับถัดไปเปนผูไดรับการเลือกใหแตงตั้งเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งผูไดรับการเลือกเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิได เนื่องจากไมมีรายชื่อของผูไดรับการเลือก
เหลืออยูในบัญชีรายชื่อบัญชีใด ใหดําเนินการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุมเดียวกับบัญชีรายชื่อนั้นใหม ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

3. กําหนดใหกรณีไมมีผูไดรับเลือกเพ่ือแตงตั้งเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคณะกรรมการเลือกดําเนินการ 
ใหไดมาซ่ึงผูสมควรไดรับการเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหครบจํานวนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
และพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 

  

สวนท่ี 2  
วิธีการประกาศรับสมัคร 

   
 

 
เพ่ิมสวนท่ี 2 การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดย

วิธีการประกาศรับสมัคร 

 ขอ 14 กรณีคณะกรรมการเลือกประกาศรับสมัครตามขอ 
11 (๓) ใหมีการประชาสัมพันธดวยวิธีท่ีเหมาะสมกอนการ
เลือกไมนอยกวาสิบหาวัน 

การประกาศรับสมัครตามวรรคหน่ึง  ใหคณะกรรมการ
เลือกจัดทําประกาศ อยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการเลือก หนาท่ีและอํานาจของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ และวัน เวลา และสถานท่ีในการสมคัร 

 

1. กําหนดรายละเอียดวิธีการประกาศรับสมัครผู
ประสงคขอรับสมัครเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย  

2. กําหนดแบบสมัครรับการเลือกเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา 
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หนาท่ี 16 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
เหตุผลท่ีเสนอ 

 ใหกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประชาสัมพันธการดําเนินการ
เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหเปนไปโดยท่ัวถึง 
หรืออาจจัดใหมีการประชุมผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินการ
เลือกเปนไปตามกฎกระทรวง  

แบบสมัครรับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให
เปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

 ขอ ๑5 ใหคณะกรรมการเลือกจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัคร
ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ดังตอไปนี ้

(๑) บัญชีรายชื่อผูสมัครท่ีเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 4 
(1) และ (2) ท่ีจะไดรับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จากกลุมผูประกอบวิชาชีพ ใหจัดทําจากรายชื่อผูสมัครตาม
ขอ ๑1 (๑) โดยแยกบัญชีตามประเภทของผูประกอบวิชาชีพ 

(๒) บัญชีรายชื่อผูสมัครท่ีเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 4 
(1) และ (2) ท่ีจะไดรับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จากกลุมหมอพ้ืนบาน กลุมองคการเอกชนพัฒนาดาน
การแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการดานการแพทยแผนไทย 
กลุมผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูกหรือแปร
รูปสมุนไพร โดยแยกบัญชีตามประเภทของแตละกลุม 
สําหรับบัญชีรายชื่อของกลุมหมอพ้ืนบานใหแยกออกเปนสี่
บัญชีตามภูมิภาค 

 

1. กําหนดใหคณะกรรมการเลือกจัดทําบัญชีรายชื่อ         
ผูสมัครรับเลือกออกเปนตามรายกลุม 
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หนาท่ี 17 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
เหตุผลท่ีเสนอ 

 
ขอ ๑๒  ให ก.ส. สงบัญชีรายชื่อตามขอ ๑๑ และบัตร

เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามแบบท่ีปลัดกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนด พรอมกับประวัติของผูท่ีมีชื่อใน
บัญชีรายชื่อทุกคนไปใหผูมีรายชื่อในบัญชีนั้น ๆ เลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อนั้น โดยเขียนชื่อและ
นามสกุลของผูซ่ึงตนเลือกไดสามชื่อ พรอมกับลงลายมือชื่อ
ในบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลวสงบัตรดังกลาว
พรอมกับภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูเลือก
กลับคืนไปยัง ก.ส. ภายในวันท่ี ก.ส. กําหนด  ท้ังนี้ ในกรณี 

สงโดยตรงใหถือวันท่ี ก.ส. ไดรับบัตรเปนวันสง ในกรณี
สงทางไปรษณียใหถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียตนทาง
ประทับตราไปรษณียเปนวันสง 

ให ก.ส. รวบรวมบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม
วรรคหนึ่งเพ่ือดําเนินการตรวจนับคะแนน 

ในการตรวจนบัคะแนน ใหกรรมการสรรหาใน 
ก.ส. จํานวนไมนอยกวาสามคนตรวจนับคะแนนติดตอกันไป
จนเสร็จ  ท้ังนี้ ตามวัน เวลา สถานท่ีและวิธีการท่ี 
ก.ส. กําหนด 

 
ขอ ๑6 ใหคณะกรรมการเลือกสงบัญชีรายชื่อตามขอ ๑5 

และบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พรอมกับแบบประวัติ
ของผูสมัครรับการคัดเลือกท่ีมีชื่อในบัญชีรายชื่อทุกคนไปให
ผูสมัครท่ีมีรายชื่อในบัญชีนั้น ๆ เพ่ือเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อนั้นโดยเขียนชื่อและนามสกุล
ของผูซ่ึงตนเลือกไดไมเกินสามรายชื่อ พรอมกับลงลายมือชื่อ
ในบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลวสงบัตรดังกลาวพรอม
กับสําเนาประจําตัวประชาชนของผูเลือกกลับคืนไปยัง
คณะกรรมการเลือกภายในวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
คณะกรรมการเลือกกําหนด   

ใหคณะกรรมการเลือกรวบรวมบัตรเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง เพ่ือดําเนินการตรวจนับคะแนน 

ในการตรวจนบัคะแนน ใหกรรมการเลือกจํานวนไมนอย
กวาสามคนตรวจนับคะแนนติดตอกันไปจนเสร็จ  ท้ังนี้ ตาม
วัน เวลา สถานท่ีและวิธีการท่ีคณะกรรมการเลือกกําหนด 

แบบบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และแบบประวัติ
ผูสมัครรับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไป
ตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 

 
กําหนดหลักการคงเดิม แตเปลี่ยนจาก ก.ส. เปน 

คณะกรรมการเลือก เปนผูมีหนาท่ีในการสงบัตรและการ
นับคะแนนการเลือกของกลุมผูสมัครแตละกลุมตามท่ีสง
บัตรกลับมายังคณะอนุกรรมการเลือก  
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กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
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รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
เหตุผลท่ีเสนอ 

ขอ ๑๓  แบบเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แบบ
ประวัติหรือบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แลวแตกรณี ท่ี
มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหถือวาใชไมได ไมให
นํามาพิจารณาคัดเลือกจัดทําบัญชีรายชื่อ หรือนับเปน
คะแนน แลวแตกรณี 

(๑) ไมมีลายมือชื่อของเลขานุการ ก.ส. 
(๒) มีรอยขูด ลบ ขีดฆา ตอเติม หรือเขียนซํ้าโดยไมลง

ลายมือชื่อผูเสนอชื่อหรือผูเลือกกํากับ แลวแตกรณี 
(๓) ไมไดลงลายมือชื่อผูเสนอชื่อหรือผูเลือก แลวแตกรณี 
(๔) ไมไดลงลายมือชื่อเจาของประวัติผูถูกเสนอชื่อ ใน

กรณีของแบบประวัติ 
(๕) สงกลับคืนมาชากวาวันท่ี ก.ส. กําหนดตามขอ ๑๐ 

หรือขอ ๑๒ แลวแตกรณี 

ขอ ๑7 บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังตอไปนี้ ใหถือ
เปนบัตรเสีย 

(๑) มีรอยขูด ลบ ขีดฆา เติม หรือเขียนซํ้า 
(๒) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเครื่องอานคะแนน

ไมอาน กรณีการนับคะแนนดวยระบบคอมพิวเตอร 
(๓) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิมิไดออกโดย

คณะกรรมการคัดเลือก 
(๔) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีทําซํ้า หรือคัดถาย 

หรือวิธีการอ่ืนใดใหเหมือนหรือคลายกับบัตรซ่ึงมิไดออกโดย
คณะกรรมการเลือก  

(๕) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไมทําเครื่องหมายใด 
ๆ หรือทําเครื่องหมายอ่ืนท่ีมิใชเครื่องหมายตามท่ี
คณะกรรมการเลือกกําหนด 

(๖) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเลือกผูสมัครเกิน
กวาจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีจะเลือกในวาระนั้น 

(๗) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไมมีลายมือชื่อผู
เลือก หรือไมประทับลายพิมพนิ้วหัวแมมือ และมีพยานลง
ลายมือชื่อรับรองจํานวนสองคน  

(๘) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการ
เลือกประกาศยกเลิกกอนกําหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน 

(๙) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีสงถึง
คณะกรรมการเลือกภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

ปรับปรุงลักษณะบัตรเสีย และลักษณะและวิธีการนับ
บัตรท่ีไมประสงคลงคะแนนเพ่ิมเติม 
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หนาท่ี 19 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
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รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
เหตุผลท่ีเสนอ 

 (๑๐) บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการ
เลือกไมนอยกวาก่ึงหนึ่งท่ีปฏิบัติหนาท่ีในขณะนับคะแนน 
พิจารณาวินิจฉัยใหเปนบัตรเสีย และคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเลือกใหถือเปนท่ีสุด 

(11) บัตรท่ีคณะกรรมการเลือกวินิจฉัยเพ่ิมเติมวาเปน
บัตรเสีย 

บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเลือกผูสมัครไมครบ
ตามจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกในวาระนั้น ไมถือเปนบัตรเสีย 
และใหนับคะแนนตามจํานวนท่ีใชสิทธิเลือก  

บัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีแสดงความประสงคใน
ชอง “ไมประสงคลงคะแนน” ใหถือเปนบัตรดี แตนับแยกเปน
บัตรท่ีไมประสงคลงคะแนน 

 

ขอ ๑๔  เม่ือ ก.ส. ตรวจนับคะแนนเสร็จแลว ใหจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูไดรับเลือกโดยแยกบัญชีในลักษณะ
เชนเดียวกันกับการจัดทําบัญชีตามขอ ๑๑ โดยเรียง
ตามลําดับคะแนนจากคะแนนมากไปนอยพรอมกับแสดง
คะแนนของแตละคนไวในบัญชีดวย ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนน
เทากัน ใหประธาน ก.ส. จับสลากชื่อผูไดคะแนนเทากันนั้น
ตอหนา ก.ส. เพ่ือเรียงตามลําดับท่ี 

ใหกรรมการสรรหาใน ก.ส. จาํนวนไมนอยกวาสามคน
ตามขอ ๑๒ วรรคสาม ลงลายมือชื่อรับรองบัญชีรายชื่อตาม
วรรคหนึ่ง แลวใหประธาน ก.ส. ปดประกาศรายชื่อผูไดรับ 

ขอ 18 เม่ือคณะกรรมการเลือกนับคะแนนขอ 16       
เสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครแยกเปนแตละดาน          
ตามขอ 4 โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย        
ของแตละกลุม โดยมีกลุมละจํานวนไมเกินหาคน 

(๒) ใหผูสมัครในลําดับแรกของแตละกลุมเปนผูไดรับการ
เลือกเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(๓) ในกรณีท่ีผูสมัครตาม (2) ไมไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดวยเหตุใดๆ ใหผูสมัคร ซ่ึงอยูในลําดับ
ถัดไปเปนผูไดรับเลือกใหแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

เพ่ิมเติมใหกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิจับ
สลากชื่อผูไดคะแนนเทากันนั้นตอหนาคณะกรรมการสรร
หากรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเรียงตามลําดับท่ี ในกรณีผู
ไดรับการเสนอรายชื่อไมไดรับคะแนนใหเรียงลําดับตาม
หมายเลข จากเดิมกําหนดใหเปนหนาท่ีของประธาน
กรรมการเทานั้น 
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หนาท่ี 20 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
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รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
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เหตุผลท่ีเสนอ 

เลือกไวในท่ีเปดเผย ณ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุก
จังหวัด 

ใหผูไดรับเลือกท่ีอยูลําดับท่ีหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวน
ของแตละบัญชีเปนผูไดรับเลือกเพ่ือเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

ในกรณีท่ีผูไดรับเลือกซ่ึงอยูในลําดับท่ีหนึ่งตามวรรคสาม 
ไมไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวยเหตุใด ๆ ให
เลื่อนผูท่ีไดรับเลือกซ่ึงอยูในลําดับถัดมาข้ึนมาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีหนึ่งแทน 

ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งผูไดรับเลือกเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิได เนื่องจากไมมีรายชื่อของผูไดรับเลือกซ่ึงมี
คุณสมบัติครบถวนเหลืออยูในบัญชีรายชื่อบัญชีใด               
ใหดําเนินการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุม
เดียวกับบัญชีรายชื่อนั้นใหม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งผูไดรับเลือกเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิได เนื่องจากไมมีรายชื่อของผูไดรับเลือก
เหลืออยูในบัญชีรายชื่อบัญชีใด ใหดําเนินการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุมเดียวกับบัญชีรายชื่อนั้นใหม ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  

หากผูสมัครคนใด ไมไดรับคะแนนการเลือก ใหถือวา
บุคคลดังกลาวไมไดรับการเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

ใหประธานกรรมการเลอืกปดประกาศรายชื่อผูไดรับเลือก
ไวในท่ีเปดเผย ณ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

 

 

 
 
 
 

 
หมวด 4  

การแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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หนาท่ี 21 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
เหตุผลท่ีเสนอ 

ขอ ๑๕  ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวบรวมรายชื่อ            
ผูไดรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอรัฐมนตรี             
เพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยตอไป 

ขอ 19  ใหอธิบดีเสนอรายชื่อ พรอมแบบประวัติผูสมัคร
รับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
แตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครอง
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตอไป และให
คณะกรรมการเลือกสิ้นสุดลงในการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในวาระนั้น 

 

ปรับปรุงใหเปนหนาท่ีของอธิบดีกรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือกเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกตอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง และใหคณะกรรมการเลือก
สิ้นสุดลงในการปฏิบัติหนาท่ี  

ขอ ๑๖  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอ
รายชื่อตอรัฐมนตรี เพ่ือแตงตั้งผูไดรับเลือกซ่ึงอยูในลําดับถัด
มาในบัญชีผูไดรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเภท
นั้นตามขอ ๑๔ แทนตอไป 

ขอ 20 ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
กอนครบวาระ ใหอธิบดีตรวจสอบรายชื่อผูไดรับเลือกท่ี
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ เสนอตอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือนํารายชื่อเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประเภทนั้นแทนตอไป 

 

กําหนดใหอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกมีหนาท่ีเสนอรายชื่อผูไดรับการเลือกเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในลําดับถัดไปแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 

ขอ ๑๗  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะพนจาก
ตําแหนงตามวาระ ใหมีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กอนครบวาระการดํารงตําแหนงไมนอยกวาหกสิบวัน 

ขอ 21 ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะพนจาก
ตําแหนงตามวาระ ใหอธิบดีเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยเพ่ือใหมีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนครบ
วาระการดํารงตําแหนงไมนอยกวาเกาสิบวัน 

กําหนดใหกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะพนจาก
ตําแหนงตามวาระ ใหอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยเพ่ือใหมีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนครบ
วาระลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวัน  
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หนาท่ี 22 

 

 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
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รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
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เหตุผลท่ีเสนอ 

 
 
 

 

หมวด 4  
บทเฉพาะกาล 

   
 

 

 ขอ 22 ใหทะเบียนขอมูลบุคคลกลุมตางๆ และบุคคลใน
ทะเบียนขอมูล หากเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอ 4 
กอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ เปนทะเบียนขอมูลบุคคล
ตามกฎกระทรวงนี้  

กําหนดบทเฉพาะกาลใหทะเบียนขอมูลกลุมบุคคล              
ตาง ๆ ตามกฎกระทรวงเดิม เปนทะเบียนขอมูลตาม
กฎกระทรวงใหมเพ่ือใชในการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

 ขอ 23 การดําเนินการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทย กอนวันท่ีตามกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเปนการ
ดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ 

กําหนดบทเฉพาะกาลใหกระบวนการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามกฎกระทรวงเดิมกอนท่ีกฎกระทรวงใหม 
จะมีผลใชบังคับ เปนการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ              
ตามกฎกระทรวงใหมเพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง 

 ขอ 24 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการ และ
มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ และคํา
วินิจฉัยใหเปนท่ีสุด  

กําหนดใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการ 
และวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยชี้ขาดใหเปนท่ีสุด  

 
ใหไว ณ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
ใหไว ณ วนัท่ี ............................................. 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 


